
Mustafa Rakım'ın Karagümrük-Zincirli
kuyu'daki türbesine defnedildi. Kabir ki
tabesi, en iyi öğrencisi sayılan Ahmed Ra
kım Efendi tarafından ceü sütüste yazıl
mıştır. 

Yaşadığı devirde Rakım yolunun en ba
şarılı temsilcilerinden sayılan Haşim Efen
di'nin ll. Mahmud ve Abdülmecid dev
rinde yapılan veya tamir edilen abideler 
üstündeki tuğraları da mükemmeldir. 
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Ebu Rakım Haşim b. Muhammed 
b. Dirbas el-Kaysi el-Bağdadi 

(1917 -1973) 

Hattat. 
..J 

Bağdat'ta doğdu. Küçükyaşta babası

nı kaybedince amcası Mahmud'un hima
yesinde büyüdü. Molla Arif Şihlfden ders 
alarak başladığı hat çalışmalarını Bağ
dat'ın önde gelen hattatlarından Muham
med Ali Sabir'in yanında sürdürdü . 

1934 yılında çalışmaya başladığı askeri 
bir kurumdan kısa bir süre sonra ayrıl
dı. 1937'de haritacılıkla ilgili bir daire olan 
Müdlriyyetü'l-mesahati'l-amme'ye tayin 
edildi. Arkadaşı hattat Abdülkerim Rif
'aftan Arap tezyinatını öğrendi. Osmanlı 
üslubunda eserler ortaya koyan Molla Ali 
el-Fazlfnin yanında hat eğitimini tamam
layarak 1943 yılında icazet aldı. 1944'te 
Mısır'a gitti. Aynı yıl Mısırlı iki hattat Mu
hammed Hüsni ve Seyyid İbrahim Efen
di'den icazet aldı. Ertesi yıl Kahire'de ta
nınmış Türk hattatı Aziz er-Rifafnin kur
duğu Medresetü t ahsini'l-hutQti'l-mele
kiyye'den mezun oldu. Vazdığı bir hilye-i 
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HASiM MUHAMMED ei-BAGDADT 

Hasim Muhammed ei-Bağdadi'nin celi sülüs ve nesih hattıyla bir levhası (YOsuf Zennün foto!)raf arşivi) 

şerifeyi Harnit Aytaç'a göndererek tak
dirlerini kazandı. 1951 yılında Türkiye'ye 
gitti. Harnit Aytaç, Necmeddin Okyay, 
Macit Ayral ve Mustafa Halim Özyazıcı ile 
görüşerek sohbetlerine katıldı. Harnit Ay
taç'tan icazet yerine geçen iki takdir bel
gesi aldı. Bağdat'ta , 1955 -1959 yılları 
arasında Bağdat Güzel Sanatlar Enstitü
sü'nde hoca olarak bulunan Macit J\yral'
dan da istifade etti. 1 960'ta hoca olarak 
tayin edildiği Bağdat Güzel Sanatlar Ens
titüsü'ne sanat hayatının en verimli dö
nemini geçiren Haşim Muhammed 30 
Nisan 1973'te vefat etti ve Bağdat'taki 

Hayzüran Kabristanı'na defnedildi. 
Ceü sütüste ve tuğra çekırnekte devir 

açan Osmanlı hattatı Mustafa Rakım'a 
(ö . 1826) duyduğu ·hayranlıkdolayısıyla 

oğluna Rakım adını veren ve Ebu Rakım 
künyesini kullanan Haşim, Osmanlı hat 
üslubuna bağlılığı ile çağdaşı Arap hat
tatları arasında özel bir yere sahiptir. 

Haşim , Bağdat başta olmak üzere 
Irak'ın çeşitli yerlerindeki yirmi kadar ca
m inin yazılarını yazdı . Osmanlı hattatla
rından Mehmed Emin Rüşdfnin 1821'de 
istanbul'da yazdığı ve Pertevniyal Valide 
Sultan'ın imam-ı Azam Camii'ne vakfet
tiği mushafın Evkaf Divanı'nca yapılan ba
sımını kontrol ederek yazı ve tezyinatıy
la ilgili eksiklerini tamamladı (ı 951 ). Bu 
mushafın ikinci ( 1966) ve üçüncü ( 197 ı) 

baskıları yine onun gözetiminde Alman
ya'da yapıldı. Hasan Rıza Efendi'nin 
1891 'de yazdığı mushafın kontrolünü de 
üstlenen Haşim. bu yoğun işleri sebebiy
le 1959 yılında yazmaya başladığı mus
hafı tamamlayamamıştır. 

Hat tarihi ve meşhur hattatlar üzerin
de de çalışan Haşim Muhammed, Arap 
yazısının kurallarını öğretmek amacıyla 

kaleme aldığı Kava<idü'l-)]atti'l-~rabi 
adlı eserinin Irak, Pakistan, Mısır, İran , 
Türkiye ve Lübnan'da çeşitli ofset baskı
ları yapılmıştır. Eserin ilaveli son baskı
sında (Bağdat 1961) sülüs, ta'lik, ce li, di
van! ve kufi yazılarından oluşan 300 ka
dar örnek yer almaktadır (Sabit Münlr 
er-RavT, III 11 9761. s. 53). Hat tarihine da
ir araştırmalarının müsveddeleri ise oğ
lu Rakım'dadır. 

Haşim, el-Hidayetü'l-İslamiyye adlı ce
miyet tarafından yayımlanan yıllığa hat
la ilgili makaleler yazmış, et-Terbiyetü 'l
İsldmiyye dergisinde Mustafa Halim Öz
yazıcı (sy. 4. Bağdad 1965, s. 42) ve Mu
hammed Bedevi ed-Dirani'nin (sy. 3 
ı 1968 1. s. 42) ölümleri münasebetiyle iki 
yazı kaleme almıştır. Irak Cumhuriyeti'
nin 1960 yılında yayımladığı el-Ijattatun 
fi'l-<Ird]f adlı yıllık çalışmasına da katkı
da bulunmuş, Irak Kültür ve Tanıtma Ba
kanlığı'nın 1964'ten itibaren neşrettiği 
bütün dergi ve kitaplar da dahil olmak 
üzere yüzlerce eserin başlığını yazmıştır. 
1950'li ve 1960'lı yıllarda Irak'ta ders ki
tabı olarak kullanılan rik'a meşki de onun 
tarafından hazırlanmıştır. 

Irak Merkez Bankası ve Masrafü'l-vata
nrce çıkarılan banknotların ve 1948-
1959 yılları arasında tedavülde bulunan 
madeni paraların yazı ve tezyinatını ha
zırlaması Haşim'in diğer Arap ülkelerin
de tanınmasını sağlamıştır. Tunus, Libya 
ve Sudan paralarındaki hat ve tezyinat 
da ona aittir. 

Bağdat Güzel Sanatlar Enstitüsü'nde 
uzun yıllar hat hocalığı yapan Haşim, sa
dece Ahmed en-Necefi ez-Zencanl ve Ab
dülganl el-Ani adlı iki öğrencisine icazet 
vermiştir. 1952 ve 1964 yıllarında Bağdat'

ta iki sergi açmış. vefatından sonra adı-
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na sergiler düzenlenmiştir. Bunların en 
önemlisi 1978'de Londra'da açılan sergidir. 
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HAşiM b. UTBE 
( ~.:,.ı~~ ) 

Ebu Ömer Haşim b. Utbe 
b. Ebi Vakkas ez-Zühri 

(ö. 37/657) 

Kahramanlığı ile tanınan sahabi. 
L ~ 

Mekke'nin fethedildiği gün kardeşi 
Nafi' ile beraber müslüman oldu. Uhud 
Gazvesi'nde ResOl-i Ekrem'in dişini kıran 
babası Utbe Mekke fethinden önce İsla
miyet'i kabul etmeden öldü. Haşim , Yer
mük Savaşı'na atlı bir birliğin kumanda
nı olarak katıldı ve bu savaşta bir gözünü 
kaybettiği için "A'ver" lakabıyla anı ldı. 

Şam'ın fethinden sonra orada ikamet et
ti. Hz. Ömer onu Şamlılar'dan oluşan bir 
kıtanın başında lrak'a gönderdi. Amcası 

Sa'd b. EbO Vakkas'ın emrinde Kadisiye 
Savaşı'na katılarak ordunun sol kanadı
na kumanda etti. Bu savaştan sonra ba
rış yolu ile Hulvan'ı, emrindeki 12.000 ki
şilik bir kuwetle seksen gün süren bir ku
şatmadan sonra da CelOia'yı fethetti. Hz. 
Osman zamanında tek başına şewal hi
lalini görerek iftar ettiği için cezatandıni

dığı rivayet edilir. Hz. Ali ile Muaviye ara
sındaki mücadelede Ali'nin yanında yer 
aldı. Cemel Vak'ası'ndan önce Hz. Ali onu, 
oğlu Hasan ve Aı:)ımar b. Yasir ile birlikte 
taraftar t oplamak ve muhtemel bir ça
tışmaya hazırlanmak için Küfe'ye gön
derdi. 
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Savaş oyunlarını iyi bilen, düşmanları

na karşı seri hareketleri ve hızlı darbeleri 
sebebiyle "Mirkal" lakabıyla anılan Haşim, 
Sıffin Savaşı'nda Basralılar'dan oluşan 

kuwetlerin başında ordunun bayrağını 
taşıması Muaviye ile Amr b. As'ı korkuya 
düşürdü. Ancak Sıffin'deki muharebele

rin birinde bütün gün çarpıştıktan sonra 
akşam karanlığında Haris b. Münzir tara
fından öldürüldü. Ölmeden önce bir aya
ğını kaybettiği zikredilmiştir (Fas!. VII. 
360). Şamlıl ar'ı sevindiren bu ölüm Hz. 
Ali'nin ve Irak ordusunun derin üzüntü
süne sebep oldu. Başta Hz. Ali olmak üze
re Haşim'in oğlu Abdullah ve Ebü't-Tufeyl 
Amir b. Vasile onun hakkındaki teessür
lerini mersiyeleriyle dile getirdiler. Mu
hammed Rıza el-Hakim Hô.şim el-Mir
~aı adlı bir eser kaleme almıştır (Necef 
1370/1951). 
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Muhammed b. Ahmed b. Abdirrahman 
ei-Haşimi et-Tilimsani 

(1881-1961) 

Derkavi-Alevi şeyhi, alim. 

17Temmuz 1881 'de Cezayir'in Tilim
san (Tiemsen) şehrine bağlı Subde belde
sinde doğdu . Annesi ve babası Hz. Hasan 
neslindendir. İlk eğitimini Subde kadısı 
ve bölgenin alimlerinden olan babasın
dan aldı. Onun ölümünden sonra kardeş
lerinin geçimini sağlamak için tarım işçi
si ve baharat satıcısı olarak çalıştı, bir sü
re de terzilik yaptı. Bu arada dini bilgile
r ini arttırmak amacıyla cami ve medre
selerin halka açık derslerine devam et 
ti. Bu yıllarda Derkave'de yaygın olan ve 
mensuplarının medrese kültürü de alma
sına büyük özen göst eren Şazeliyye tari
katının Derkaviyye koluna intisap etti. Bu 
tarikatın Şeyh Muhammed ei-Habri ve 

Muhammed b. Habib el-BOzidi gibi ün
lü simalarının seçkin müridierinden bir i 
olan Muhammed b. Yellis'ten çeşitli ders
ler aldı. Fransızlar'ın Cezayir 'i işgal edip 
ülkede her türlü islami eğitim ve öğretim 
faaliyetini yasaklaması üzerine mürşidi 

İbn Yellis ile birlikte Şam'a kaçtı ( 1904 ). 

Burada bir süre göçmen mahallesinde 
kaldı. Şehirdeki Cezayirli göçmenlerin de
ğişik yerlere dağıtılınasını protesto etti
ği gerekçesiyle Suriye müftüsü Muham
med Ebü'I-Yüsr Abidin ile birlikte sürül
düğü Adana'da iki yıl mecburi ikametten 
sonra Şam'a , şeyhi İbn Yellis'in yanına 
döndü. Suriye'nin meşhur alimlerinden 
Mahmud Reşid ei-Attar'dan usOI-i fıkıh, 
Şeyh Muhammed Yusuf el-Kafi'den Ma
lik! fıkhı okudu. Ayrıca Muhammed Bed
reddin ei-Haseni, Emin Süveyd, Muham
med b. Ca'fer ei-Kettanl, Tevfik ei-EyyOb!, 
Yusuf b. İsmail en-Nebhan! ve Ebü'I-Hayr 
el-Meydan! gibi alimlerden istifade etti. 

İbn Yellis'in vefatından sonra ( 1927). 
hac seyahati dolayısıyla Şam'a uğrayan 

Derkaviyye şeyhlerinden Ahmed el-Alevi'
ye intisap etti. Şam'da oturmakta oldu
ğu göçmen mahallesinde bir zaviye açtı. 
ayrıca mescid ve evlerde zikir ve ders hal
kaları oluşturmaya başladı. Emeviyye Ca
mii' nde vaazlar verdi; şehrin Şamiye ve 
Nuriye medreselerinde akaid ve tasav
vuf dersleri okuttu, vaaz ve sohbetlerde 
bulundu. Halifelerinden Abdülkadir Isa. 
onun samimi sohbet ve telkinlerinden et
kilenen pek çok i nsanın tövbe edip salih 
birer kul olmaya çalıştığını belirtmekte
dir (el-Haka'ik 'ani't-taşavvuf, s. 621). 
Haşimi 19 Aralık 1961 tarihinde Şam'da 
vefat etti. Cenaze namazı Emeviyye Ca
mii'nde kılındıktan sonra Dahdah Mezar
lığı'nda Şeyh Ebü'I-Hayr ei-Meydanl'nin 
yanına defnedildi. 

Haşimi'nin tarikat silsilesi Ebü'I-Yeza 
ei-Mehad, Muhammed KaddOr ei-Veklll. 
Muhammed b. Habib ei-BOzidi , Ahmed 
el-Alevi vasıtasıyla Şazeliyye'nin Derkaviy
ye kolunun kurucusu Ahmed ed-Derka
vl'ye (ö. 1239/1823) kadar ulaşır. Derka
viyye'nin Ahmed ei-Aievi'ye nisbet edilen 
Aleviyye kolunun Ortadoğu'daki en meş
hur merkezi Haşiml'nin Şam'da tesis et- . 
tiği zaviyedir. Kendisinden sonra irşad fa
aliyetini Şam, Humus, Hama, Halep gibi 
şehirlerle Ürdün ve Filistin'in çeşitli mer
kezlerinde açılan zaviyelerde Muhammed 
Said ei-Burhan'i, Abdülkadir Isa. Said ei
Kürdi gibi Haşimi'nin ünlü halifeleri de
vam ettirmiştir. 

Ahlaki, fazileti ve kaliteli dersleriyle çev
resinde dönemin Şa'rani'si olarak ün ya-


