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itibariyle Lemezat-ı Hulviyye'den fay
dalanarak kaleme aldığı Haşimi'nin ha
yatıyla ilgili bir giriş kısmı yer almaktadır. 
Emir Osman Efendi'nin kendi tarikat sil
silesi hakkındaki on üç beyitlik bir man
zumesiyle başlayan eserde Haşimi mah- · 
!aslı kırk şiir vardır. Ancak bunların bazı
ları Haşim Baba'ya, birkaçı da Sarban Ah
med'e aittir (Gölpınarlı, Me/amflik ve Me
Lamiler, s. 69-70; a.mlf .. KaygusU2 Vizeli 
Alaeddin, s. 12-13). Abdülbaki Gölpınar
lı'nın bir cönkten (Melamilik ve Melamf
Ler, s. 70) ve Osman Ergin'e ait bir mec
muadan alarakyayımladığı (KaygusU2 Vi
zeli A Laeddin, s. 81-88), aralarında Di
vançe'de olmayan manzume ve beyitle
rin de bulunduğu örnekler, Divançe'nin 
diğer nüshaları yanında cönk ve şiir mec
mualarının taranmasıyla şiirlerinin arta
cağını düşündürmektedir. Nitekim Bir
gül işgüzar tarafından mezuniyet tezi 
olarak hazırlanan (bk. bi bl.) Süleymaniye 
Kütüphanesi'nde kayıtlı nüshada (Ha
şim Paşa, nr. 81). seksen manzume bu
lunmaktadır. Ayrıca matbu nüshanın ön
sözündeki, "Hazretin gayr-ı matbu olan 
divan-ı alilerinden bazı eş'ar-ı aşıkanele

rinin dahi ilavesiyle" ifadesi şiir sayısının 
·daha fazla olduğunu göstermektedir. Di
vançe'nin son kısmında, Haşimi Der
gahı'nda bir süre vekaletle görev yapan 
Mehmed Ledünni Efendi'nin Emir Osman 
Efendi ve silsilesi hakkında kırk altı beyit
lik bir manzumesi, türbenin hacet pence
resinde 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 yari
mi gördüm ayan" mısraı ile başlayan şiiri 
(Dfvançe-i H[işimf, s. 42-43) Ergun'a göre 
Kazasker Mustafa izzet, Ezgi'ye göre üs
küdari 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 bu
selik-aşiran makamında ilahi olarak bes
telendiği 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 Belediye
si Atatürk Kitaplığı'nda (Osman Ergin, 
nr. 797, 1259/ı) nüshaları bulunmaktadır. 
3. Telsir-i Sure-i İsra. isra suresinin tef
sirine dair küçük bir risale olup bir nüsha
sı Süleymaniye Kütüphanesi'ndedir (Ha
san Hüsnü Paşa, nr. 758/2). Sursalı Meh-
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med Tahir'in Haşimi'nin ihvanına ve dost
larına gönderdiği mektuplarından oluş

tuğunu belirttiği Münşeat'a henüz rast
lanmamıştır. 
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Hz. Hasan'ın soyundan gelen 
Mekke emirleriyle . 

Hicaz, Suriye, Irak ve Ürdün 
krallık aileleri. 
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X. yüzyıldan XX. yüzyılın ilk çeyreğine 
kadar ( 1924) Mekke'nin yönetimini elin
de bulunduran emirlerle ı. Dünya Sava
şı'ndan sonra bir müddet Hicaz, Suriye, 
Irak ve halen Ürdün'de hüküm süren kral
ların mensup olduğu ailenin adıdır. Bu ül
kelerdeki devletler Haşimi Krallığı adıyla 
tanınmıştır. Aile adını Hz. Peygamber'in 
büyük dedesi Haşim b. Abdümenafa nis
bette 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 ida
resi bazı fasılatarla da olsa uzun süre on
ların yönetiminde kalmıştı. Nihayet Hz. 
Hasan 'ın soyundan gelen sülale, 916-950 
yılları arasında Karmatiler'in sürdürdük
leri baskınlar ve sonunda Mekke'yi isti-

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

Karmatiler'in Mekke'den çekilmesin
den sonra Beni Hasan'ın Beni Musa ko
lundan Hz. Hasan'ın dokuzuncu ve IL Mu
sa'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 ve
rilmektedir) 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 O ı 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 çokyar
dım aldığı sultan adına hutbe okutınayı 
tercih etti. 

Kızıldeniz sahilindeki Yenbü civarında 
güçlü bir emir olan Katade b. idris, 1201 '
de buradan hareket ederek kendi içlerin
de 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 ya
yılın acı politikasıyla hakimiyetini YenbQ'
dan Mekke'ye doğru genişletti; arkasın
dan da son emir Muksir b. lsa b. Füley
ta'nın Mekke'de bulunmadığı bir sırada, 
esasen daha önce gönüllerini kazandığı 
Mekke ileri gelenlerinden hiçbir mukave
met görmeden bölgeyi idaresi altına al
dı. Katade b. idris de IL Musa'nın on veya 
on ikinci kuşaktan tarunu idi; daha son
ra Mekke'yi asırlarca idare eden emirler 
onun soyundan geldiler. Eyüp Sabri Pa
şa, Katade'ye kadar Hz. Hasan ve Hz. Hü
seyin'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 söylemek
tedir (Mir'atü'L-Haremeyn, lll, 268) . Ka
tade, yirmi yıl kadar süren idaresi boyun
ca hakimiyetini Medine, Taif. hatta Ne
cid'in bir bölümüne kadar genişletmiş ve 
mümkün olduğunca Mısır ve Bağdat'tan 
etkilenmeden müstakil bir idare kurma
ya çalışmıştı. Aile içi iktidar kavgaları sıra
sın(ja 1220 yılında doksan yaşının üzerin
de iken öldürülen Katade'nin yerine oğlu 



Şerif Hasan geçti. Şerif Hasan, Abbasi ha
lifesinden yardım almak ümidiyle Bağ
dat'a gitti; ancak orada vefat etti. Bu du
rum Mekke idaresi üzerinde, Katiide b. 
İdris'in sekizinci tarunu Muhammed I. 
Ebu Nümeyy'in 1254 yılında idareyi ele 
geçirmesine kadar sürecek olan bir mü
cadeleyi başlattı. 

Tarih boyunca siyasi bir güç olarak or
taya çıkan müslüman devletler, daima 
gözlerini İslam'ın kıblegahı Mekke'ye ve 
civarına çevirmekteydiler. Zira bu bölge 
üzerinde nüfuz kazanan güç. bütün müs
lümanları hem dini hem siyasi açıdan et
kileyebiliyordu. Bu durumu farkeden Os
manlı sultanları, önceleri kazandıkları za
ferleri çeşitli hediyeler ve zafernameler
le Mekke emirlerine bildirip zafer sevinç
Ierine onları da ortak ederek gönüllerini 
çelmeye çalışmışlardı. Yıldırım Bayezid'
den itibaren başlayan surre gönderme 
geleneğinin yanı sıra İstanbul'un fethin
den sonra Fatih Sultan Mehmed de bü
tün İslam alemini etkileyen bu büyük 
zaferi müjdelemek için Mekke emlrine, 
kıymetli hediyelerle birlikte İstanbul' u ta
rif ve tavsif eden ve kilise! erin nasıl cami
ye çevrildiğini anlatan bir de name gön
dermişti. Yavuz Sultan Selim'in Mısır'ı 
fethi üzerine (I 5 ı 7) o sırada Katadeler'
den Mekke emiri olan Şerif Berekat b. 
Muhammed, bir elçilik heyetiyle birlikte 
on iki yaşındaki oğlu Ebü Nümeyy'i Mısır'a 
gönderip padişaha tazimlerini ve Osman
lı hakimiyetini benimsediğinin bir nişa
nesi olarak da Mekke'nin anahtarlarını 
sundu. Yavuz Sultan Selim de pek çok he
diye ile birlikte Şerif Berekat'a Mekke 
Emirliği menşurunu yolladı ve ayrıca ken
disine Mısır hazinesinden maaş bağlattı; 
Haremeyn ahalisine de 200.000 altın ile 
külliyetli miktarda erzak gönderdi. Bu ta
rihten itibaren Mekke ve Medine'de hut
be Osmanlı padişahlarının adına okunma
ya başlandı . Osmanlı Devleti , Hz. Peygam
ber'in torunları olmaları sebebiyle genel
de bütün seyyid ve şeriflere büyük değer 
vermiş. onlara maaş ve çeşitli tahsisatla 
birlikte Cidde gümrüğü gelirlerinin önem
li bir bölümünü bağlamıştır. Hicaz bölge
sinin kendi kontrolünde kalmasına dikkat 
eden devlet Mekke emirlerine karşı ol
dukça müsamahakar davranmıştır. 

Il. Ebu Nümeyy'in ölümüyle birlikte 
(ı 584) aynı soydan gelen ve Mekke'nin 
idaresi için birbiriyle mücadele eden üç 
aile ortaya çıktı . Bunlardan biri Zev'i Zeyd 
(Şürefa-i Zeydiyye). diğeri 1672'den sonra 
çok defa iktidarı onlarla paylaşan Zev'i 
Berekat (AI-i Berekat). üçüncüsü de Abadi-

le diye bilinen Zevi Abdullah (veya dede
lerine nisbetle Zevl Avn) ailesidir. 1830'
Iardan itibaren emtrlerin Zevl Zeyd ve 
Zevi Avn ailelerinden seçilmesi adet hali
ne geldi. Osmanlı sultanları şerif ailelerin
den herhangi birine emirliği tevdi edebi
liyordu; ancak adı geçen iki ailenin XIX. 
yüzyılda daha güçlü ve bedeviler üzerin
de daha etkili olması sebebiyle emirler 
daima bunların birinden tercih edildi. 
1851-1856 ve 1880-1882 yılları arasında 
Zevi Zeyd ailesinden Abdülmuttalib Efen
di'nin emirliği hariç tutulursa son dönem 
emirlerinin hepsi Zevi Avn ailesinden se
çilmiştir. Il. Meşrutiyet'in ilanından son
ra da durum değişmemiş ve Avn ailesine 
mensup Şerif Abdullah Paşa b. Muham
med emirliğe tayin edilmiştir. Aricak onun 
Mekke'ye hareket hazırlığı içinde iken 
ansızın ölümü üzerine yerine aynı aileye 
mensup olan ve 1893'ten beri İstanbul'
da oturan Şüra-yı Devlet azası Şerif Hü
seyin b. Ali gönderildi (1908). 

I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'ni 
paylaşmak üzere aralarında gizli anlaş
malar yapan İtilaf devletleri Hicaz üze
rinde de birtakım hesaplar içindeydiler. 
İngilizler, daha savaşın başlarında iken 
İttihatçılar ile çekişmesini de göz önün
de tutarak Mekke EmiriŞerif Hüseyin'in 
hareketlerini takibe almışlardı . Sonunda 
bekledikleri oldu ve Şerif Hüseyin'in Os
manlı Meclis-i Meb'usanı'nda Hicaz tem
silcisi sıfatıyla bulunan oğlu Abdullah, 
Mısır'daki İngiliz yetkilileriyle görüşme
ler yaparak muhtemel bir isyan girişimin
de kendilerini desteklemelerini istedi. 
Bunun üzerine İngilizler. pek çok vaadle 
Şerif Hüseyin'i Osmanlı Devleti 'ne karşı 
isyan etmesi için teşvike başladılar. Va
adlerin başında, hilafetin Osmanlı Devle
ti'nden alınarak Haşimi ailesine verilmesi 
ve büyük bir Arap devletinin kurulması 
gelmekteydi. Şerif Hüseyin ile İngiltere'
nin Mısır fevkalade komiseri Sir Henry 
McMahon arasında 191 S yılı boyunca sü
ren pazarlıklar nihayet 27 Haziran 1916'
da isyanın gerçekleşmesiyle sonuçlandı. 
Osmanlı Devleti isyanın hemen ardından 
temmuz başında Mekke Emirliği'ne Zevi 
Zeyd ailesine mensup Meclis-i A'yan reis 
vekili Şerif Ali Haydar'ı tayin etti. Aynı 
ayın sonlarında Medine'ye ulaşan Şerif 
Ali Haydar isyan sebebiyle Mekke'ye gide
medi ve emirlik görevini oradan yürüt
meye çalıştı. Kasım ayında ise Şerif Hü
seyin kendisini "Arap ülkelerinin kralı" 
olarak ilan etti. Mart 1917'de Medine'nin 
Osmanlı askerlerinden boşaltılması kara
rının verilmesiyle birlikte önce Şam'a gi-

HASiMILER 

den, daha sonra da İstanbul'a dönen Şe
rif Ali Haydar emirlik unvanını iki yıl daha 
taşımış ve tahsisatını da almıştır. Hicaz'
da kontrolün tamamen Şerif Hüseyin'in 
eline geçerek bölgenin Osmanlı hakimi
yetinden çıkması üzerine emirlik mües
sesesi Mayıs 1919'da Meclis-i Vükela ka
rarıyla kaldırıldı. 

Öte yandan kendisini Arap ülkeleri kra
lı ilan eden Şerif Hüseyin'i İtilaf devletleri 
sadece Hicaz kralı olarak tanımışlardı . Sa
vaştan sonraki barış görüşmelerinde de 
durum değişmeyince büyük bir hayal kı

rıklığına uğrayan Şerif Hüseyin, 1924 yı
lında Türkiye'de hilafetin ilgasının ardın
dan kendisini halife ilan etti. Ancak bu çı
kışı da kabul görmemiş, kendisiyle çekiş
me içinde bulunduğu muhalifi Abdülaziz 
b. Suud'un aşırı tepkisine yol açmıştır. 
Nitekim Necid'den harekete geçen Ab
dülaziz b. Suüd'un kuwetleri aynı yılın 
ekim ayında Mekke'yi ele geçirdi. Bunun 
üzerine Şerif Hüseyin, yerine oğlu Emir 
Ali'yi Hicaz kralı olarak bırakıp önce Aka
be'ye çekildi, oradan da 192S'te Kıbrıs'a 
iltica etmek zorunda kaldı; Emir Ali de 
Abdülaziz b. Suüd'un Hicaz'ı tamamıyla 
ele geçirmesinden sonra babasının arka
sından gitti. Böylece tarihte ilk defa orta
ya çıkmış olan Hicaz Haşimi Krallığı ( ı 9 ı 6-
1925) kısa zamanda tarihe karışmış oldu. 

Şerif Hüseyin'in Faysal. Abdullah, Ali ve 
Zeyd adlarında dört oğlu vardı. Bunlardan, 
I. Dünya Savaşı başladığı sıralarda Os
manlı Meclis-i Meb'usanı'nda Hicaz tem
silcisi olarak bulunan Abdullah ve Faysal 
isyanın hazırlanmasında ve sonrasında 
önemli çalışmalar yapmışlar ve İtilaf dev
Ietleri nezdinde itibar kazanmışlardı . 

Emir Faysal, babasından aldığı emir 
üzerine bedevilerden oluşturduğu kuv
vetlerin başında önce Akabe'yi ele geçirdi 
ve arkasından Osmanlı kuwetlerine karşı 
Ölüdeniz'in güney ve güneydoğu tarafla
rında bir dizi askeri f aaliyette bulundu. 
Daha sonra babasının tasvibiyle İtilaf kuv
vetlerine bağlı Kuzey Arap Ordusu'na ku
mandan olarak tayin edilen Faysai. İtilaf 
kuwetleri kumandanı Allenby'nin emriy
le birtakım İngiliz subay ve askerlerinin 
eşliğinde Ağustos 1918'de Suriye'ye doğ
ru harekete geçti. Eylül sonunda Şam'ı 
kuşatan Paysal'ın kuwetleriyle İngiliz bir
likleri Osmanlı askerinin bir gün önce tah
liye ettiği şehre 1 Ekim 1918'de girdiler. 
Şerif Hüseyin'e ve oğlu Emir Faysal'a gö
re Şam bölgesinin ele geçirilmesi, kurula
cak Haşimi devleti için atılacak son adım
Iardan biriydi. Zira böylece Hicaz dışında 
da kendilerini kabul ettirme imkanı do-
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ğacak ve büyük Arap devleti gerçekleş
miş olacaktı. Emir Faysal ile görüşen Al
le n by, Şam ve civarının düşmanın işgal 
edilmiş bölgeleri hükmünde sayıldığı için 
orada sivil bir idarenin kurulmasının 
mümkün olmadığını belirtmişti. Bundan 
kısa bir süre sonra 30 Ekim 1918'de im
zalanan Mondros Mütarekesi ile Osmanlı 
Devleti gücünü kaybetti; böylece Emir 
Faysal'a karşı bölgede İtilaf devletlerinden 
başka muhatap kalmadı. Faysal, Fransa'
nın muhalefetine rağmen İngiltere'nin 
desteğiyle Ocak 1919'da toplanan Paris 
Barış Konferansı'na katıldı. Fakat kendi
si Araplar adına katıldığını belirterek on
ların bir bütün halinde istiklalini savun
duysa da sadece Hicaz temsilcisi olarak 
kabul edildi. Paris Barış Konferansı'ndan 
Suriye'nin geleceği hakkında sağlıklı bir 
karar çıkmadığı gibi İngiltere ile Fransa 
da karşı karşıya geldi. İki devletin yap
tığı çetin müzakereler neticesinde Suri
ye Fransa'ya bırakıldı. Emir Faysal Ocak 
1920 ortalarında Suriye'ye döndü ve aynı 
yılın mart ayında toplanan eşraf kongre
sinde Filistin ve Lübnan'ı da içine almak 
suretiyle "büyük Suriye kralı" ilan edildi. 
Ancak bu durum. 1920 Nisanında topla
nan San-Remo Konferansı'nda reddedile
rek daha önce yapılan gizli anlaşmalar ge
reği Suriye ve Lı)bnan Fransız mandasına 
bırakıldı. İki taraf arasında 24 Temmuz'
da cereyan eden Meyselün Savaşı'nın ar
dından Fransızlar Şam'ı işgal edip Suri
ye'deki Haşim! krallığına son verdiler. 

öte yandan Londra'da İngiliz işgali al
tındaki Irak bölgesinin (Basra, Bağdat. 
Musul ve Deyrizor) idare şekli tartışılıyor 
ve bu konuda çeşitli fikirler ileri sürülü
yordu. Sınırları belli olmamakla birlikte 
Irak'ın bir bütün halinde idare edilmesi 
veya bölgelere taksim edilerek ayrı ayrı 
emirliklerin kurulması üzerinde en çok 
durulan görüşlerdi. Nihayet Wilson'un 
önerisiyle, o sıralarda Londra'da bulunan 
Paysal İngilizler'in desteğini alarak 23 
Ağustos 1921'de Irak kralı ilan edildi ve 
böylece Haşim! ailesinin yönetiminde Irak 
Krallığı kuruldu. 3 Ekim 1932'de ülkesi
nin Milletler Cemiyeti'ne girmesini sağ
layan Faysal, Irak'ın bağıfnsızlığının ger
çekleşmesine paralel olarak bir Irak-Su
riye birliği kurmak istediyse de Suriye'
deki siyasi çevrelerin muhalefetiyle kar
şılaştığı için bunu başaramadı. 8 Eylül 
1933 tarihinde ölen Paysal'ın yerine oğlu 
Gazi geçti. Paysal'ın ölümüyle birlikte Irak'
ta bir sürtüşme dönemi başladı . Genç 
kral Gazi'nin iktidar devri ( 1933-1939) bir 
dizi kabile ayaklanmasına, askeri ihtilal-
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!ere, hızlı kabine değişikliklerine ve İngi
lizler'in bölgedeki imtiyaziarına karşı or
taya çıkan milli direnişiere sahne olmuş
tur. Gazi'nin bir kazada ölmesi üzerine 
tahta küçük yaştaki oğlu ll. Paysal çıktı. 
Yeni kralın yaşının küçüklüğü sebebiyle 
idare onun adına kral naibi Abdülilah ta
rafından yürütüldü. Abdülilah. İngiliz
ler'in yardımıyla Irak liderliğinde bir Arap 
birliği oluşturma hareketine girişti ve 
1942-1943 yılları Irak-Suriye- Filistin- Ür
dün federasyonu kurma müzakereleriy
le geçti. Irak 1955 yılında Türkiye. İran, 
Pakistan ve İngiltere ile Bağdat Paktı'nı 
imzaladığı zaman Suriye ve Mısır mem
nuniyetsizliklerini açıkça ortaya koydu
lar. Kral naibi Abdülilah ile ll. Paysal'ın 14 
Temmuz 1958 tarihinde Abdülkerlm Ka
sım tarafından gerçekleştirilen askeri ih
tilalde öldürülmeleriyle Haşim! ailesinin 
Irak'taki krallığı da sona ermiş oldu. 

I. Dünya Savaşı sonrasında Şark-ı Ür
dün, Allenby'nin "düşmanın işgal edilmiş 
doğu bölgesi" taksimatı içinde kalmıştı. 
Faysal b. Hüseyin'in Suriye Krallığı'nı te
sisi üzerine Kerek ve Arriman buraya bağ
lanmış. Maan ve Akabe de Hicaz Kralı Hü
seyin'e itaatini bildirmişti. Fakat Suriye'
nin Fransız mandasına terkedilmesi ve 
Paysal'ın Şam'dan çıkarı lması ile bu böl
ge başsız kaldı ve anarşiye sürüklendi. Bu 
arada Mekke'de bulunan Şerif Hüseyin'in 
diğer oğlu Abdullah, kardeşini Fransız
lar'a karşı desteklemek maksadıyla Ka
sım 1920 ortalarında Maan'a geldi. Bu
rada birtakım kabile reisieri ve mahalli 
liderler tarafından karşıtanan Abdullah, 
Suriye halkına bir beyanname neşrede
rek onları Pransızlar'a karşı savaşa çağır
dı. Fransızlar'a göre Abdullah el altından 
İngilizler tarafından destekleniyordu; bu 

· durum iki müttefiki karşı karşıya getir
di. Bunun üzerine İngilizler, eskiden beri 
kendileriyle dost olan ve savaş boyunca 
babası ile aralarındaki ilişkileri düzenle
yen Abdullah'ı , her türlü yardım ve des
teği vererek kendi himayelerinde Ürdün 
emlri ilan ettiler (ı Nisan 1921 ) . 1923 yı
lında da Abdullah'ın başkanlığında müs
takil bir Ürdün hükümetinin kurulması
na karar verildi. Bu arada ona yardımcı ol
mak üzere yanına İngiliz subay ve müşa
virleri gönderildi ve gerekli mali yardım
lar sağlandı . 

Emir Abdullah, ll. Dünya Savaşı başlar 
başlamaz hamisi İngilizler' e savaşta yan
larında yer alabileceğini bildirmişti. Baş
langıçta savaş Avrupa'da seyrettiği için 
İngiltere buna gerek duymadı . Fakat çar
pışmalar 1941 'de Ortadoğu'ya sıçrayınca, 

Emir Abdullah'ın İngilizler'in yardımıyla 
1921'den itibaren kurulmuş olan Glubb 
Paşa kumandasındaki ordusu (Arap Lejyo
nu). Irak'ta Alman subayların yardımıyla 
iktidarı ele geçiren Raşid Ali'ye karşı kul
lanılarak savaşa iştirak ettirildi. Arkasın
dan da bu ordu İngiliz kuwetlerinin Suri
ye'ye girmesinde büyük rol oynadı ve bu 
hizmetleri karşılığında Abdullah 'a bağım
sızlık sözü verildi. Savaşın bitmesinden 
sonra verilen söz yerine getirilerek Ür
dün'ün bağımsızlığı ve Abdullah'ın krallı
ğı ilan edildi (22 Mart 1946); böylece ha
len sürmekte olan Ürdün Haşim! Krallığı 
tarih sahnesine çıkmış oldu. Kral Abdul
lah 1950 yılında , Filistin'de Arap Birliği 
askerlerinin işgali altındaki toprakları Ür
dün Haşim! Krallığı'na ilhak etti. Bunun 
üzerine Mısır Ürdün'ün Arap Birliği'nden 
çıkarılması için girişimlerde bulundu. Ür
dün bağımsızlığına kavuşmuş olmasına 
rağmen ordusu hala İngiliz kumandasın
daydı ve bu durum yeni filizlenen Arap 
milliyetçilerini rahatsız ediyordu. Onların 
bu muhalefeti Kral Abdullah'a yönelmiş
ti ve bu ortam içinde Abdullah 20 Tem
muz 1951 günü Kudüs'te öldürüldü. Ür
dün meclisi, Abdullah'ın yerine o sırada 
hastalığından dolayı İsviçre'de tedavi gör
mekte olan Tallal'i kral ilan etti; ancak 
onun rahatsızlığı sebebiyle ülkeyi daha 
çok vekili ve küçük kardeşi Nalf yönetti. 
11 Ağustos 1952 tarihinde Ürdün Parla
mentosu Tallal'i görevden alarak yerine 
oğlu Hüseyin'i getirdi. Halen Şerif Hüse
yin b. Tallal'in yönetiminde bulunan Ür
dün Devleti son Haşim! krallığıdır. 
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~ ZEKERiYA KURŞUN 

HAŞİMİYYE 
(~~1) 

Muhammed b. Hanefiyye'den sonra 
imametin 

oğlu EbU Haşim 
Abdullah b. Muhammed'e 

(ö. 98/716-17) 
intikal ettiğine inanan 

Keysaniyye Şiası'na bağlı bir grup 
{bk. EBÜ HAşiM, Abdullah b. Muhammed; 

L 

L 

KEYSANİYYE). 

Hı\şiMiYYE 
(~~) 

Celvetiyye tarikatının 
Haşim Baba'ya 
(ö. 1197 /1783) 

nisbet edilen bir kolu. 

_j 

_j 

Üsküdar inadiye'deki Bandırmalızade 
Dergahı şeyhi Yusuf Nizameddin Efen
di'nin oğlu olan Haşim Baba'nın tarikat 
silsilesi bir koldan babası Yusuf Niza
meddin Efendi, dedesi Sandırmalı Ha
mid Efendi, Tophaneli Şeyh Veliyyüddin 

Efendi ve Ehl-i Cennet Mehmed Fenayi 
(ö. 1075/1664); diğer koldan Hüdayl Asi
tanesi şeyhi Mustafa Erzincan!, Devatı 
Mustafa Efendi ve Muk'ad Ahmed Efen
di vasıtasıyla Celvetiyye tarikatının plri 

Aziz Mahmud Hüdayl'ye (ö. 1038/1628) 
ulaşır. 

Haşim Baba'nın bazı kaynaklarda Mo
ralı, bazılarında ise Sandırmalı olduğu 
söylenen dedesi Hamid Efendi ( ö . 1139/ 
1726). Üsküdar'da muhtelif camilerde va

az ve irşad hizmetiyle meşgul oldu. San
dırmalızade Dergahı'nın yerinde müteva
zi bir evi bulunduğu (İsmet, s. 484, 485). 

dergahın bu binanın genişletHip yeniden 
inşası ile kurulduğu rivayet edilmektedir. 

Babası Yusuf Nizameddin Efendi'nin ve
fatından sonra (1166/1752-53) bu tekke

nin postnişini olan Haşim Baba, babasın
dan aldığı Celvetllik'le Mısır'daki Kaygu
suz Abdal Tekkesi Kasrülayn şeyhi Hasan 
Baba'dan aldığı Bektaşlliği melametneş
vesinde birleştirmeye çalışmış. ancak 
Bektaşlliği Bektaşller'ce. Celvetlliği de 

Celvetller'ce kabul görmemiştir. Sandır
malızade Dergahı şeyhleri. Celvetiyye'nin 
merkez tekkesi ve pir makamı olan Hü
dayl Asitanesi'nce kabul görmemelerine 

rağmen on üç dilimli Celvetllik tacını kul-
1anmışlardır. Taçlarının dışına sardıkları 

destar da Celvetller gibi, katları iniş ve 

çıkışta üst üste getirilerek sarılan "kafe-

HASiMiYYE 

si" ya da "cüneydl" tabir edilen biçim

deydi. 

Haşim Baba'nın tarunu Bandırmalıza

de Ahmed Münib Efendi'nin Mir'atü't
turuk adlı eserinde (s . 45) Haşimiyye'ye 
Celvetiyye'nin bir kolu olarak yer vermesi 
Haşimiyye'nin tarikat literatürüne gir
mesini sağlamıştır. 1826 yılında Yeniçeri 

Ocağı ile birlikte Bektaşi tekkeleri de ka
patılırken Bandırmalızade Dergahı'nın ka

patılmaması. üstelik bu tekkelerin ka
patılmasıyla ilgili Şeyhülislam Kadızade 
Mehmed Tahir Efendi başkanlığında Top

kapı Sarayı'nda yapılan toplantıya Haşim 

Baba'nın oğlu Mehmed Galib Efendi'nin 
Bandırmalızade Dergahı şeyh i olarak çağ
rılması, Haşim Baba mensuplarının res
men Celvetl olarak kabul edildiğini gös

termektedir. 

Haşimiyye'nin Bektaşilik'le ilgisini izafi 
bir ilgi olarak gören ve Haşimller'e Bek
taşilik icazeti verilmesini teberrüken ya
pılan bir işlem sayan Cemalettin Server 
Revnakoğlu. Haşimller'in herhangi bir 

Bektaşi dergahında şeyhlik yapmadıkla

rını. Bektaşller'in de onların Bektaşlliğini 
kabul etmediğini söyler. 

Varidat'ında verdiği bilgilerden (vr. 4b) 
Haşim Baba'nın seyrü sülukte Celvetl 
usulünü benimsediği anlaşılmaktadır. Ha

rlrlzade, Celvetiyye'yi anlatırken kendisi
nin Haşim Baba'ya ulaşan Celvetl silsile
sini verdiği halde ( Tibyan, ı, 246) Haşi
miyye diye bir tarikattan bahsetmediği 
gibi Haşim Baba ve mensuplarının Bek

taşilik ve Melamilik'le ilgisi olup olmadı
ğına da temas etmemiştir. 

Haşimller'de zikir ve ayine hep birlikte 
okunan salat-ı efdaliyye ile başlanır. Sa
lat-ı efdaliyyeden sonra kelime-i tevhid 

zikrine geçilir; ardından "ya Allah" çekilir 
ve "ya Mevlam" denilerek ayağa kalkılır. 

Bu esnada zakirler cumhur ilahisi okur

lar. Bu ilahi bazan Hüdayl'nin, bazan da 
Haşim Baba'nın na'tlarından alınır; çok 
defa da, "Hüdayl'ye şefaat eğer zahir 
eğer batın" sözleriyle başlayan ilahi özel 

perdesinden daha ağır ve yürüyerek top
luca seslendirilir. Bazan da, "Seng-i izzet 

budur Haşim 1 Ki ceddindir Ebü'J-Kasım" 
ilahisi okunur. İlahiler okunurken derviş
ler "ism-i hu" ile dem tutarlar. İlahilerin 
sonunda şeyh efendi yeni bir perdeden 
tekrar ism-i huya geçer. Bu sırada zakir
ler cumhur ilahisi okurlar. İsm-i hı1, na

mazda sağa sola selam verir gibi baş sa

ğa sola döndürülerek aralıklı ve tane ta-
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