HASiMf EMIR OSMAN EFENDi
pan Haşimi. Ehl-i sünnet inancını savunmak amacıyla çeşitli risaleler kaleme almıştır. ilmi ve tasavvufi şahsiyetinin yanı
sıra aktif kişiliğiyle de tanınır. Nitekim
kendisi, Cezayir'de Fransızla r'a karşı direnen ömer ei-Muhtar. Şerif es-SenQsi ve
Abdülkadir ei-Cezairi gibi mücahidler arasında sayılmaktadır. el-Jja~ö.'i~ 'ani'ttaşavvut adlı eserine Haşimi'den aldığı
tarikat icazetnamesini de kaydeden Abdülkadir Isa, şeyhinin manevi şahsiyeti
hakkında bilgi verirken (s. 620-623. 627629) onun ilim ve keramet yoluyla değil
daha çok güzel ahlakıyla temayüz ettiği
ne dikkat çekmektedir. Haşimi'nin faaliyetleri, bir Kuzey Afrika tarikatı olan Şa
zeliyye'nin XX. yüzyılda Suriye ve Ortadoğu'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 ezberlenebilmesi için manzum hale getirilmiş
tir. Bizzat müellif tarafından Şer]J.u Na?mi 'A~ideti Ehli's-sünne ve Miftô]J.u'lcenne Şer]J.u 'A~ideti Ehli's-sünne adıy
la yapılan birincisi muhtasar. ikincisi geniş iki şerhi bulunan eser şerhleriyle de
basılmıştır ( Dımaşk 1960). 2. el-Kavlü'lfaşlü'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'raci't-teşevvüt ila ]J.a~ö.'i~i 't-taşavvut
( Dımaşk 1937). İbn Acibe'nin bir tasavvuf 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 küçük bir risalenin izahı mahiyetindeki bu
eserde, insanın kaderi ve bir sütinin seyrü süiQkü sırasında karşılaşabileceği çeşitli engeller ve bunların aşılmasıyla ilgili ilahi lutuflar satranç kareleri üzerinde
tasvir edilmektedir. S. el-ljallü's-sedid
lime'steşkelehü'l-mürid min cevazi'la~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
ii ma'na
kelimeteyi'ş-şehade ma'a na?miha
( Dımaşk 1939). el- Ba]J.~ü 'l-cami' ve'lber~u'l-lami' ve'l-gay~ü'l-hami' tima
maşk 1350), Sebilü 's-sa'ade

yete'alla~ bi'ş-şan'a ve'ş -şani' (Dı
maşk 1950) adlı

eserleri akaid konularıy
la ilgilidir. Müellif bu eserlerinde, İbn Sina'nın düşüncelerinden ve Kuzey Afrika'daki kelam ekallerinin gelişmesinde
önemli bir role sahip bulunan Tilimsanlı
sQfı Muhammed b. Yusuf es-SenQsi'nin
(ö. 895/ 1490) görüşlerinden istifade etmek suretiyle zenginleştirilmiş bir Eş'a
riyye düşüncesi ortaya koymaktadır.
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(ö. 1003/1595)
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Bayrami

şeyhi, şair.

_j

919'da (1513) Sivas'ta doğdu. Asıl adı
Tarikat silsilesi hakkında kaleme aldığı "sevdiğim" redifli manzumesindeki "Nesi-i pak-i Mustafa vü Murtaza'dır Haşimi" mısri:nndan da anlaşılacağı
üzere Hz. Ali neslinden geldiği için "seyyid" ve "emir" lakabıyla anılmış. yine bu
sebeple şiirlerinde Haşimi mahlasını kullanmıştır. Acem seyyidleri gibi saçlarını
uzattığından Saçlı Emir olarak ve tekkesinin bulunduğu yer dolayısıyla Kasımpa
şah nisbesiyle de anılır. Evliya Çelebi ondan "eş-Şeyh Osman yani Emir Sultan"
diye bahseder, tekkesini de Emir Sultan
Tekkesi olarak tanıtır ( Seyahatname, I,
418. 425) . Peçev'i'nin "Mevlana Muhammed b. Abdülewel ki Saçlı Emir denmekle meşhur idi" (Tarih, s. 55) şeklinde verdiği künyesi başka kaynaklarda yer almaOsman'dır.

maktadır.

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

Efendi'nin vefatından (97011562-63) sonra yerine geçen Gazanfer Efendi'nin yanında sürdürdü. Onun emriyle Amasya'ya gidip irşad hizmetine başladı. Gazanfer Efendi'nin vefatı üzerine İstanbul'a
döndü (974/1566-67) Kasımpaşa ile Okmeydanı 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 etrafa yayılınca. istikamet sahibi oluşuyla
halk ve devlet nezdinde itibar sahibi bulunan Halveti şeyhlerinden NQreddinzade'ye intisap ederekyanında erba'ine girdi. Hulv'i'nin naklettiğine göre bu sırada
gördüğü bir rüyayı NGreddinzade'ye anlatıp yorumunu sorunca. "Emir. senin bize ihtiyacın yok. Var git, dervişanın ile
meşgul ol. Bizim kisvemizi ve evradımızı
terketme" cevabını aldı. Bunun üzerine
tekkesine dönüp hizmetine devam etti.
11 Zilkade 1003 ( 18 Temmuz 1595) tarihinde 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 htari 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''izade ise cezbeli, keramet ehli, herkesin hürmet gösterdiği bir şeyh olarak tanıtır. Haşimi Emir Osman'ın bağlı olduğu kol Bayrami Melamileri'nin silsilesiyle birleşmek
le birlikte tekke açıp ayin, evrad ve ezkarla meşgul olması melamet yolundan uzaklaştığını göstermektedir. Bunda, o dönemde Bayrami Melamileri aleyhinde
yürütülen faaliyetlerin de etkili olduğu
söylenebilir. Hediyyetü'l-ihvan müellifi
Nazml Efendi onu Bayrami Melam'ileri'nden ayrı bir kategoride değerlendirir ve
"tarik-i Bayrami" üzere ayin icra ettiğini
bildirir.
Eserleri. 1. Divançe. Üsküdar Haö Selim Ağa (Aziz Mahmud Hüda'i, nr. 297/7)
ve İstanbul Üniversitesi (TY, nr. 256) kütüphaneleriyle İstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı'nda (Osman Ergin, nr. 1300/
2, 935) nüshaları bulunan eserdeki şiir
lerden bir kısmı torunlarından ve tekkenin son şeyhi Mehmed Süreyya Bey tarafından Divançe-i Hoşimi Emir Osman
Efendi adıyla yayımlanmıştır (İstanbul
1329). Kitabın baş tarafında naşirin , esas
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itibariyle Lemezat-ı Hulviyye'den faydalanarak kaleme aldığı Haşimi'nin hayatıyla ilgili bir giriş kısmı yer almaktadır.
Emir Osman Efendi'nin kendi tarikat silsilesi hakkındaki on üç beyitlik bir manzumesiyle başlayan eserde Haşimi mah- ·
!aslı kırk şiir vardır. Ancak bunların bazı
ları Haşim Baba'ya, birkaçı da Sarban Ahmed'e aittir (Gölpınarlı, Me/amflik ve MeLamiler, s. 69-70; a.mlf .. KaygusU2 Vizeli
Alaeddin, s. 12-13). Abdülbaki Gölpınar
lı'nın bir cönkten (Melamilik ve MelamfLer, s. 70) ve Osman Ergin'e ait bir mecmuadan alarakyayımladığı (KaygusU2 Vizeli A Laeddin, s. 81-88), aralarında Divançe'de olmayan manzume ve beyitlerin de bulunduğu örnekler, Divançe'nin
diğer nüshaları yanında cönk ve şiir mecmualarının taranmasıyla şiirlerinin artacağını düşündürmektedir. Nitekim Birgül işgüzar tarafından mezuniyet tezi
olarak hazırlanan (bk. bi bl.) Süleymaniye
Kütüphanesi'nde kayıtlı nüshada (Haşim Paşa, nr. 81). seksen manzume bulunmaktadır. Ayrıca matbu nüshanın önsözündeki, "Hazretin gayr-ı matbu olan
divan-ı alilerinden bazı eş'ar-ı aşıkanele
rinin dahi ilavesiyle" ifadesi şiir sayısının
·daha fazla olduğunu göstermektedir. Divançe'nin son kısmında, Haşimi Dergahı'nda bir süre vekaletle görev yapan
Mehmed Ledünni Efendi'nin Emir Osman
Efendi ve silsilesi hakkında kırk altı beyitlik bir manzumesi, türbenin hacet penceresinde yazılı üç beyitlik kitabe, türbede
levha olarak asılı bulunan Osman Rahmi
Efendi'nin dört bendlik bir muhammesi,
Mehmed Süreyya Bey'in "istişfa" başlıklı
bir muhammesi ve Hz. Ali hakkındaki iki
şiiri bulunmaktadır. Haşimi Emir Osman
Efendi'nin, "Aşk-ı yare duş olaldan yarimi gördüm ayan" mısraı ile başlayan şiiri
(Dfvançe-i H[işimf, s. 42-43) Ergun'a göre
Kazasker Mustafa izzet, Ezgi'ye göre üsküdari Zakir Mahmud tarafından şehnaz
makamında durak olarak bestelenmiş
tir. "Safiyem sufı ezelden Hakk'a mir'at
olmuşam" mısraıyla başlayan şiirin ise
(a.g.e., s. 40) Feyzi Dede tarafından buselik-aşiran makamında ilahi olarak bestelendiği bilinmektedir. 2. Tarikatname.
Tarikat silsilesi ve adabına dair manzum
bir eserdir. Süleymaniye (Hasan Hüsnü
Paşa, nr. 758/ı) ve Mevlana Müzesi (nr.
ı 30) kütüphaneleriyle istanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı'nda (Osman Ergin,
nr. 797, 1259/ı) nüshaları bulunmaktadır.
3. Telsir-i Sure-i İsra. isra suresinin tefsirine dair küçük bir risale olup bir nüshası Süleymaniye Kütüphanesi'ndedir (Hasan Hüsnü Paşa, nr. 758/2). Sursalı Meh-
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med Tahir'in Haşimi'nin ihvanına ve dostlarına gönderdiği mektuplarından oluş

tuğunu belirttiği Münşeat'a

henüz rast-

lanmamıştır.
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Hasan'ın

soyundan gelen
Mekke emirleriyle .
Hicaz, Suriye, Irak ve Ürdün
krallık aileleri.

_ı

X. yüzyıldan XX. yüzyılın ilk çeyreğine
kadar ( 1924) Mekke'nin yönetimini elinde bulunduran emirlerle ı. Dünya Savaşı'ndan sonra bir müddet Hicaz, Suriye,
Irak ve halen Ürdün'de hüküm süren kralların mensup olduğu ailenin adıdır. Bu ülkelerdeki devletler Haşimi Krallığı adıyla
tanınmıştır. Aile adını Hz. Peygamber'in
büyük dedesi Haşim b. Abdümenafa nisbette almıştır.
ResUl-i Ekrem'in torunları Hz. Hasan ve
Hz. Hüseyin'in soylarından gelen şerif ve
seyyidlerin Hicaz'da eskiden beri büyük
nüfuzları bulunuyordu ve Mekke'nin idaresi bazı fasılatarla da olsa uzun süre onların yönetiminde kalmıştı. Nihayet Hz.
Hasan 'ın soyundan gelen sülale, 916-950
yılları arasında Karmatiler'in sürdürdükleri baskınlar ve sonunda Mekke'yi isti-

!aları ile ortaya çıkan krizden faydalanarak gücünü arttırdı ve onların bölgeden
çekilmeleriyle burayı idaresi altına aldı.

Karmatiler'in Mekke'den çekilmesinden sonra Beni Hasan'ın Beni Musa kolundan Hz. Hasan'ın dokuzuncu ve IL Musa'nın dördüncü kuşaktan tarunu olan
Ca'fer b. Muhammed b. Hüseyin el-Emir
(Ebu Muhammed) idareyi ele geçirdi (ona
nisbette Çu aileye Beni Ca'fer adı da verilmektedir) ve Fatımiler adfna hutbe
okutınaya başladı. 1010-1011 yıllarında
Ebü'I-Fütuh ei-Musevi, Abbasi halifesiyle
Fatımi halifesinin Hicaz üzerindeki nüfuz
mücadelesinden faydalanarak hutbeyi
kendi adına okutınaya teşebbüs ettiyse
de daha sonra bundan vazgeçti ( ı Oı 2).
Muhammed b. Ca'fer b. Muhammed b.
Abdullah b. Ebu Haşim de Mekke emiri
olunca (ı 063) kendisinden öncekiler gibi
Hicaz bölgesi üzerindeki Fatımi-Abbasi
rekabetinden faydalandı; ancak bağım
sız bir hilafet kurmakyerine daha çokyardım aldığı sultan adına hutbe okutınayı
tercih etti.
Kızıldeniz sahilindeki Yenbü civarında
güçlü bir emir olan Katade b. idris, 1201 'de buradan hareket ederek kendi içlerinde ihtilafa düşen emir ailesini Mekke'nin
dışına sürdü. Bazı kaynaklara göre, bu
olaydan önce Katade'nin oğlu Hanzale
1200 yılında Mekke'yi istila edip babası
nın burayı ele geçirmesine zemin hazır
lamıştı. iyi bir asker olan Katade, önce yayılın acı politikasıyla hakimiyetini YenbQ'dan Mekke'ye doğru genişletti; arkasın
dan da son emir Muksir b. lsa b. Füleyta'nın Mekke'de bulunmadığı bir sırada,
esasen daha önce gönüllerini kazandığı
Mekke ileri gelenlerinden hiçbir mukavemet görmeden bölgeyi idaresi altına aldı. Katade b. idris de IL Musa'nın on veya
on ikinci kuşaktan tarunu idi; daha sonra Mekke'yi asırlarca idare eden emirler
onun soyundan geldiler. Eyüp Sabri Paşa, Katade'ye kadar Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'in soyundan gelenlerin her ikisine
birden seyyid ve şerif denilirken ondan
sonra Hz. Hasan'ın soyundan gelenlere
şerif, Hz. Hüseyin'in soyundan gelenlere
seyyid denilmeye başlandığını söylemektedir (Mir'atü'L-Haremeyn, lll, 268) . Katade, yirmi yıl kadar süren idaresi boyunca hakimiyetini Medine, Taif. hatta Necid'in bir bölümüne kadar genişletmiş ve
mümkün olduğunca Mısır ve Bağdat'tan
etkilenmeden müstakil bir idare kurmaya çalışmıştı. Aile içi iktidar kavgaları sıra
sın(ja 1220 yılında doksan yaşının üzerinde iken öldürülen Katade'nin yerine oğlu

