
HASiM MUHAMMED ei-BAGDADi 

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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~ A o A ~ 
HAŞIMI, Muhammed b. Ahmed 

L 

(~~1 .Mı>i ..:,.ı~ ) 

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-



pan Haşimi. Ehl-i sünnet inancını savun
mak amacıyla çeşitli risaleler kaleme al
mıştır. ilmi ve tasavvufi şahsiyetinin yanı 
sıra aktif kişiliğiyle de tanınır. Nitekim 
kendisi, Cezayir'de Fransızlar'a karşı di
renen ömer ei-Muhtar. Şerif es-SenQsi ve 
Abdülkadir ei-Cezairi gibi mücahidler ara
sında sayılmaktadır. el-Jja~ö.'i~ 'ani't
taşavvut adlı eserine Haşimi'den aldığı 
tarikat icazetnamesini de kaydeden Ab
dülkadir Isa, şeyhinin manevi şahsiyeti 
hakkında bilgi verirken (s. 620-623. 627-
629) onun ilim ve keramet yoluyla değil 
daha çok güzel ahlakıyla temayüz ettiği
ne dikkat çekmektedir. Haşimi'nin faali
yetleri, bir Kuzey Afrika tarikatı olan Şa
zeliyye'nin XX. yüzyılda Suriye ve Ortado
ğu'da yaygınlık kazanmasını sağlamıştır. 

Eserleri. 1. 'A~idetü Ehli's -sünne 
ma'a na?miha ( Dımaşk 1957). Eser, Ehl-i 
sünnet akldesini aydın okuyucu kitlesine 
tanıtmak amacıyla önce mensur olarak 
kaleme alınmış. daha sonra kolay ezber
lenebilmesi için manzum hale getirilmiş

tir. Bizzat müellif tarafından Şer]J.u Na?
mi 'A~ideti Ehli's-sünne ve Miftô]J.u'l
cenne Şer]J.u 'A~ideti Ehli's-sünne adıy
la yapılan birincisi muhtasar. ikincisi ge
niş iki şerhi bulunan eser şerhleriyle de 
basılmıştır ( Dımaşk 1960). 2. el-Kavlü'l
faşlü'l-~avim ii beyani 'l-murad min 
vaşiyyeti'l-]J.akim (Dımaşk 1957). Kelam 
ve tasawuf konularının birlikte ele alın
dığı bu eserde müellif. bu iki ilim dalının 
birbirlerine destek olmasının faydalarına 
dikkat çekmektedir. 3. Ta'li~ 'alô Mi'ra
ci't-teşevvüt ila ]J.a~ö.'i~i 't-taşavvut 
( Dımaşk 1937). İbn Acibe'nin bir tasav
vuf terimleri sözlüğü mahiyetindeki Mi'
racü't-teşevvüt'üne Haşimi'nin yaptığı 

eklemelerden oluşmaktadır. 4. Şer]J.u 
Şatranci'l-'arilin ( Dımaşk 1938, 1964 ). 
Muhyiddin İbnü'I-Arabi'ye atfedilen kü
çük bir risalenin izahı mahiyetindeki bu 
eserde, insanın kaderi ve bir sütinin sey
rü süiQkü sırasında karşılaşabileceği çe
şitli engeller ve bunların aşılmasıyla ilgi
li ilahi lutuflar satranç kareleri üzerinde 
tasvir edilmektedir. S. el-ljallü's-sedid 
lime'steşkelehü'l-mürid min cevazi'l
a~g 'an mürşidin ( Dımaşk 1383). Müel 
lif bu eserinde, bir müridin şeyhini veya 
tarikatını hangi durumlarda değiştirebi
leceği sorusuna cevap vermeye çalışmak
tadır. 

Haşimi'nin ed-Dürretü'l-behiyye (Dı
maşk 1350), Sebilü 's-sa'ade ii ma'na 
kelimeteyi'ş-şehade ma'a na?miha 
( Dımaşk 1939). el-Ba]J.~ü 'l-cami' ve'l
ber~u'l-lami' ve'l-gay~ü'l-hami' tima 

yete'alla~ bi'ş-şan'a ve'ş-şani' (Dı

maşk 1950) adlı eserleri akaid konularıy
la ilgilidir. Müellif bu eserlerinde, İbn Si
na'nın düşüncelerinden ve Kuzey Afri
ka'daki kelam ekallerinin gelişmesinde 
önemli bir role sahip bulunan Tilimsanlı 
sQfı Muhammed b. Yusuf es-SenQsi'nin 
(ö. 895/1490) görüşlerinden istifade et
mek suretiyle zenginleştirilmiş bir Eş'a
riyye düşüncesi ortaya koymaktadır. 
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r ı 
HAşiMi EMIR OSMAN EFENDi 

(ö. 1003/1595) 

L 
Bayrami şeyhi, şair. 

_j 

919'da (1513) Sivas'ta doğdu. Asıl adı 
Osman'dır. Tarikat silsilesi hakkında ka
leme aldığı "sevdiğim" redifli manzume
sindeki "Nesi-i pak-i Mustafa vü Murta
za'dır Haşimi" mısri:nndan da anlaşılacağı 
üzere Hz. Ali neslinden geldiği için "sey
yid" ve "emir" lakabıyla anılmış. yine bu 
sebeple şiirlerinde Haşimi mahlasını kul
lanmıştır. Acem seyyidleri gibi saçlarını 
uzattığından Saçlı Emir olarak ve tekke
sinin bulunduğu yer dolayısıyla Kasımpa
şah nisbesiyle de anılır. Evliya Çelebi on
dan "eş-Şeyh Osman yani Emir Sultan" 
diye bahseder, tekkesini de Emir Sultan 
Tekkesi olarak tanıtır ( Seyahatname, I, 
418. 425) . Peçev'i'nin "Mevlana Muham
med b. Abdülewel ki Saçlı Emir denmek
le meşhur idi" (Tarih, s. 55) şeklinde ver
diği künyesi başka kaynaklarda yer alma
maktadır. 

Haşimi öğrenim için genç yaşta Amas
ya'ya, oradan da İstanbul'a gitti. Sahn-ı 
Sernan Medresesi'nde okurken tasavvu
fa meylederek tahsilini bıraktı ve devrin 
birçok meşayihine hizmette bulundu. Bu 
sırada gördüğü bir rüya üzerine Vize'ye 
gitti. Burada, rüyasında Hz. Ali sOretin
de gördüğü devrin Bayrami-Melam'i kut
bu Sarban Ahmed'in mensuplarından Vi
zeli Alaeddin Efendi ile karşıtaşarak ona 
intisap etti. Seyrü süiGkünü, Alaeddin 

HASiMf EMIR OSMAN EFENDi 

Efendi'nin vefatından (97011562-63) son
ra yerine geçen Gazanfer Efendi'nin ya
nında sürdürdü. Onun emriyle Amasya'
ya gidip irşad hizmetine başladı. Gazan
fer Efendi'nin vefatı üzerine İstanbul'a 
döndü (974/1566-67) Kasımpaşa ile Ok
meydanı arasındaki Kulaksız semtinde 
günümüzde kendi adını taşıyan ve cami 
olarak kullanılan zaviyeye yerleşti. Oğlan 
Şeyh İsmail Ma'şGki ve Hamza Bali meş
rebinde olduğu, onlar gibi şeriata aykırı 
hareketlerde bulunduğu dedikoduları et
rafa yayılınca. istikamet sahibi oluşuyla 
halk ve devlet nezdinde itibar sahibi bu
lunan Halveti şeyhlerinden NQreddinza
de'ye intisap ederekyanında erba'ine gir
di. Hulv'i'nin naklettiğine göre bu sırada 
gördüğü bir rüyayı NGreddinzade'ye an
latıp yorumunu sorunca. "Emir. senin bi
ze ihtiyacın yok. Var git, dervişanın ile 
meşgul ol. Bizim kisvemizi ve evradımızı 
terketme" cevabını aldı. Bunun üzerine 
tekkesine dönüp hizmetine devam etti. 
11 Zilkade 1 003 ( 18 Temmuz 1595) tari
hinde öldü ve Kasımpaşa'da Kulaksız'da

ki tekkesinin haziresine defnedildi. 

Vizeli Alaeddin tarafından Gazanfer 
Efendi'nin kızıyla evlendirilen Haşim'i Emir 
Osman'ın vefatından sonra yerine oğlu 
Seyyid Cafer Efendi geçti. Haşim'i'nin 
Mu h tari ve Emir'i m ahiasiarını kullanan 
şair iki oğlu daha olduğu bilinmektedir 
(Kınalızade. 1, 186; ll , 881). 

Sarı Abdullah Efendi Haşimi'yi güzel 
yüzlü ve keramet sahibi bir veli, Nev''iza
de ise cezbeli, keramet ehli, herkesin hür
met gösterdiği bir şeyh olarak tanıtır. Ha
şimi Emir Osman'ın bağlı olduğu kol Bay
rami Melamileri'nin silsilesiyle birleşmek
le birlikte tekke açıp ayin, evrad ve ezkar
la meşgul olması melamet yolundan uzak
laştığını göstermektedir. Bunda, o dö
nemde Bayrami Melamileri aleyhinde 
yürütülen faaliyetlerin de etkili olduğu 
söylenebilir. Hediyyetü'l-ihvan müellifi 
Nazml Efendi onu Bayram i Melam'ileri'n
den ayrı bir kategoride değerlendirir ve 
"tarik-i Bayrami" üzere ayin icra ettiğini 
bildirir. 

Eserleri. 1. Divançe. Üsküdar Haö Se
lim Ağa (Aziz Mahmud Hüda'i, nr. 297/7) 
ve İstanbul Üniversitesi (TY, nr. 256) kü
tüphaneleriyle İstanbul Belediyesi Ata
türk Kitaplığı'nda (Osman Ergin, nr. 1300/ 
2, 935) nüshaları bulunan eserdeki şiir
lerden bir kısmı torunlarından ve tekke
nin son şeyhi Mehmed Süreyya Bey tara
fından Divançe-i Hoşimi Emir Osman 
Efendi adıyla yayımlanmıştır (İstanbul 
1329). Kitabın baş tarafında naşirin, esas 
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