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Ortaçağ'da Suriye'deki 
Nizari İsmaililer için kullanılan 

aşağılayıcı bir isim. 
_j 

Sözlükte "kuru ot" anlamına gelen ha
şiş kelimesi, sonraları müslümanlarca 
uyuşturucu özelliği bilinen Hint kenevi
ri ve bundan elde edilen esrar için kulla
nılmıştır. Haşişiyye, başişi (esrar içen. 
esrarkeş) kelimesinden türetilmiş toplu
luk ismidir; haşişin, haşişiyyün 1 haşişiy
yin, haşşaşün 1 haşşaşin ve haşhaşHer 
de denilir. Haşişiyye adının. Nizari ismai
lller'e verilmeden önce en azından Xl. 
yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıktığı. on
lar için ilk defa 1123'te Fatımi Halifesi 
Amir- Biahkamillah tarafından, Suriye'ye 
gönderdiği Nizariyye aleyhtarı fikirler içe
ren ikinci mektubunda kullanıldığı görül
mektedir (Daftary, s. 29-30, 9ı). Bünda
rl. iran'daki ismaililer için Batıniyye ve 
Melahide, Suriye'dekiler için Haşişiyye ta
birlerine yer vermiştir (Zübdetü 'n-Nuşra, 
s. ı69, ı95). Ebü Şame. Suriye'deki isma
iiTier'den Haşişiyye ve reisieri Raşidüddin 
Sinan'dan "sahibü'l-haşlşiyye" olarak bah
seder (er-Ravzateyn, ll, 6ıo-6ı ı . 658-660) . 
İbn Haldün ise Suriye'deki Haşişiyye'nin 
kendi zamanında Fidaviyye adıyla tanın
dığını kaydeder (Mukaddime, ı. 3 ı 2). An
cak Şark İslam tarihi kaynakları çok defa 
bunları ismaifi. Melahide veya Nizari diye 
adlandırır. Makrizi, VUI. (XIV.) yüzyıl so
nunda Kahire'ye gelen ismaili olması 
muhtemel bir mülhidi anlatırken bu kişi
nin haşiş yapıp satlığını ve çevrede fesa
da sebebiyet verdiğini belirtmekle birlik
te İsmailiyye'nin Haşişiyye adıyla anıldığı
na dair bir kayıt koymamıştır. Sonuç ola
rak Suriye'deki Nizariler'e daha çok haşiş 
kullandırdıklarından ve fedailerio fiilieri
nin kötülüğünden dolayı hakaret ifade et
mek üzere Haşişiyye denildiği ileri sürü
lebilir. 

Fatımi halifelerinden Müstansır- Bil

lah'ın ölümünün ardından (ı094) yerine 
geçemeyen büyük oğlu Nizar'ın ve soyu
nun imametini savunan Hasan Sabbah, 
483 (1090) yılında başta Alamut olmak 
üzere İran ve Irak'taki çeşitli kaleleri ele 
geçirerek Nizari teşkilatını kurmaya mu
vaffak oldu. XII. yüzyılın başlarında Sel
çuklular'ın hakimiyetinde bulunan Suri
ye'de başta Masyaf, Baniyas, Havabi ve 
Kehf olmak üzere Cebeliensariye'nin he
men hemen bütün kaleleri Nizariler ta
rafından zaptedildi. Bu bölgede teşkilat-
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!anmış olan Nizariler, genellikle Alamut'
ta oturan ve "şeyhü'I-cebel" denilen lider
lerinin emriyle muhalif müslüman grup
lara ve Haçlılar'a karşı saldırılar düzenle
m işler. esrar içirilen fedaileri vasıtasıyla 
çok sayıda devlet adarnma karşı suikast 
tertip etmişlerdir. Ancak Haşişiyye'nin ta
mamı esrar içen kimseler olarak düşü
nülmemelidir. Yaygın kabul, fırka lider
lerinin, görevlendirdikleri fedailere vecd 
içinde cennet hayalleri görüp ölümü ce
saretle karşılamaları ve yapacakları işle
rin sonunda ulaşacakları nimetleri önce
den tatmaları için esrar içirdikleri şeklin
dedir. İslam dünyasına karşı siyasi, içti
mal ve dini bakımdan ciddi bir tehdit 
oluşturan Haşişiler kurbanlarını özenle 
seçiyorlardı. Bunların bir kısmı idareci, 
bir kısmı da dini sınıftandı ve pek azı ha
riç tamamı Sünni idi; genel olarak Şiiler' e, 
hıristiyanlara ve yahudilere saldırmamış
lardır. 

İran'dan Suriye'ye gelen Alamut casus
ları İranit refiklerinin metotlarını kullan
mayı denediler; hedefleri terör için uy
gul'l merkezler seçmekti. Reisler, bu men
suplarını dağlık bölgelere yönlendirmek 
amacıyla çalıştılar; başta Masyaf olmak 
üzere birçok kale ele geçirildi. Haşişiler, 
Suriye'de Selçuklu melikleri ve emirlerle 
ölçülü bir iş birliği yapmaktan geri dur
madılar. Ensariye dağlarının bulunduğu 
bölgede bazı kaleleri tahkim edebilmek 
için yarım asır çalıştılar. Haşişi reisierinin 
hepsi Alamut'tan gelmiş ve önce Hasan 
Sabbah'ın, sonra da halefierinin emriyle 
hareket etmişlerdir. Suriye'de yerleşmek 
için sürdürdükleri mücadelede 1130 yılı
na kadar fazla başarı sağlayamadılar. An
cak söz konusu tarihten itibaren ihtiyaç 
duydukları yerleri zapt ve tahkim etme
ye başladılar. Haşişiler'in Suriye'de işle
dikleri ilk cinayet, reisieri Hakim ei-Mü
neccim'in emriyle Humus Emiri Cenabüd
devle'nin şehrin ulucamiinde öldürülme
si olayıdır (496/1 ıo3). Haşişiler'i rakiple
rine karşı kullanmak isteyen Halep Sel
çuklu Meliki Rıdvan onların burada faali
yet göstermesine izin vermiştir. 496'da 
(1103) ölen Hakim ei-Müneccim'in yeri
ne geçen Ebu Tahir es-Saiğ döneminde 
11 06'da Efamiye hakimi Halef b. Mülaib, 
1113'te de Haçlılar'a karşı başlattığı ci
had harekatıyla tanınan Selçuklular'ın 
Musul emiri Mevdüd öldürüldü. Halep'
teki Haşişiler bu gibi cinayetleri sebebiy
le halk tarafından sevilmiyordu. Melik 
Rıdvan'ın ölümünden sonra yerine geçen 
oğlu Alparslan ei-Ahras, Büyük Selçuklu 
Sultanı Muhammed Tapar'ın emriyle Ebu 

Tahir es-Saiğ ile İsmail ed-Dai ve Hakim 
ei-Müneccim'in kardeşini öldürttü ve çok 
sayıda haşişiyi de hapse attırdı. Bütün 
bunlara rağmen Haşişiler Halep'teki faa
liyetlerini 1124 yılına kadar sürdürdüler. 
Muhammed Tapar'ın meşhur emirlerin
den Aksungur ei-Porsuki, 1126'da Mu
sul'da Cami-i Atik'te onların suikastine 
kurban gitti. 1129'da Atabeg Tuğtegin'in 
oğlu Böri'nin emriyle Haşişiler'e karşı bü
yük bir harekat başlatıldı ve binlerce ha
şişi öldürüldü. Böri, bu olaydan sonra Ha
şişiler'den korunmak için elbisesinin altı
na zırh giymeye başladıysa da 1131'de 
saldırıya uğradı ve aldığı yara yüzünden 
ertesi yıl öldü. Selçuklular, Haşişiler'in İs
lam alemi için çok ciddi bir tehlike teşkil 
ettiklerinin farkında idiler. Bu sebeple 
aldıkları askeri tedbirlerin yanında halkı 
aydınlatmak ve ismaili fitnesinden koru
mak amacıyla yoğun faaliyette bulundu
lar ve Bağdat gibi önemli merkezlerde 
Sünni düşünceyi yaymak üzere çeşitli 
medreseler kurdular. 

Müstansır- Billah'tan sonraki Fatımi ha
lifeleri Haşişiler'in nazarında birer gasıp
tı. Bu sebeple iktidardaki halifeyi hal' edip 
Nizar'ın soyundan birini yerine geçirmek 
onlar için kutsal bir görev sayılıyordu; . 

bundan dolayı 524 (1130) yılında Amir
Biahkamillah'ı öldürdüler. Haşişiler za
man zaman Haçlılar'la iyi ilişkiler kurdu
lar ve Suriye'deki siyasi durumdan kendi 
hakimiyetlerini sağlamlaştırmak için is
tifade etmesini bildiler. 535'te ( 1141 ) 
Masyaf, Kehf, Kadmus, Ulleyke ve Hava
bi gibi bazı kaleleri ele geçirdiler. Haşişi 
reisierinden Ali b. Vefa, Antakya Prinkep
si Raymond ile Nureddin Mahmud Zen
gi'ye karşı iş birliği yaptı . Zaman zaman 
da Haçlılar'la mücadele eden Haşlşller'in 
1192'de Kudüs Kralı Conrad de Montfer
rat'ı öldürmeleri Haçlılar arasında büyük 
yankı uyandırdı. Alamut hakimi Il. Hasan 
Alazikrihisselam (ı ı62-ı 166) . kendi dokt
rinini Suriye'de tanıtmak ve yaymak için 
Raşidüddin Sinan'ı görevlendirdi. Onun 
idaresindeki Haşişiler Selahaddin-i Eyyu
bi ve Haçlılar'la mücadele ettiler. Selahad
din-i Eyyübi Halep (570/1 ı 74) ve Araz 
(571/ı ı 76) kuşatmaları sırasında iki de
fa Haşişiler'in suikastine maruz kaldı ve 
ikincisinde ölümden kıl payı kurtuldu. Bu
nun üzerine Raşidüddin Sinan'ın oturdu
ğu Masyaf Kalesi'ni kuşattı ve Haşişiter'in 
hakimiyetindeki bazı yerleri tahrip etti. 
Ancak Eyyfibiler'in H ama emiri Şebabed
din Mahmud ei-Harimi'nin aracılığı ve 
Haçlılar'ıri Dımaşk ve Ba'lebek'e yaptık

Iarı saldırılar karşısında Sünni birliğini ye-



niden sağlamayı ve Batı'dan gelen istila
cıları kovmayı hedefleyen Selahaddin-i 
Eyyı1bi, Masyaf kuşatmasını kaldırıp Ha
şişiler'le dost geçin m eye karar verdi ve 
S88'de (1192) Haçlılar'la anlaşma yapar
ken onların da göz önünde tutulmasını 
şart koştu; bu Haşişiler arasında 4000 ka
dar da yahudi vardı (Şeşen, s. 45-46). Ra
şidüddin Sinan, bir süre sonra Alarout'
tan bağımsız hareket ettiyse de ölümün
den ( 1193) sonra yerine geçen İran lı Nasr 
devrinde şeyhülcebel Suriye'deki eski oto
ritesine tekrar kavuştu. Templier ve Hos
pitalier şövalyeleri Haşişi kaleleri üzerin
de baskı kurup onlardan haraç almaya 
muvaffak oldular. Haşişller, Alamut haki
mi lll. Hasan'ın (ı 210- ı 220) yeni siyase
tinden etkilendiler. lll. Hasan Suriye'deki 
taraftariarına cami yaptırmalarını, belir
li ibadetleri ifa etmelerini, içkiden, uyuş
turucudan ve haram olan her şeyden sa
kınmalarını, şeriatın bütün hükümlerine 
saygı göstermelerini emrediyordu. 

Haşişiler'e verilen isimlerden haşşaşin, 
Haçlılar vasıtasıyla Suriye'den Avrupa'ya 
taşınmış ve Haçlı literatürü ile Yunan ve 
yahudi metinlerine girmiştir. Bugün Batı 
dillerinde "assassin" şeklinde görülen ke
lime, Avrupa'ya ilk defa intikal ettiğinde 
birçok şair tarafından "gayretli ve feda
kar" anlamında kullanılmıştır. Sevdiğine 
bağlılığını ve onun kendisi üzerindeki nü
fuzunu ifade ederken "şeyhülcebelin as
sassin üzerinde bu kadar nüfuzunun bu
lunmadığını" belirten şair yanında, ken
dini "sevdiğinin emirlerini yerine getir
mek suretiyle cennete girmeye hak ka
zanacak bir assassin" şeklinde tanımla
yanlara da rastlanmaktadır (Chambers, 
LXIV [ı 9491. s: 245-25 ı). Haçlılar'ın uzun 
süre Ortadoğu'da kalması ve çeşitli vesi
lelerle elçi teatisi, Batılılar'ın Haşişiler'le 
ilgili tamamlayıcı bilgilere sahip olma
larını, onları daha yakından tanımalarını 
sağlamış ve assassin kelimesi de "sui
kastçı, haince adam öldüren, gizli katil" 
anlamını kazanmıştır. Marka Palo'nun Se
yahatname'sindeki ifadeler de (1, 42-45) 

Avrupalılar'ın konu üzerine dikkatlerini 
çekmiş ve edebiyatçılar arasında büyük 
yankılar uyandırmıştır. 

ismaili olmalarından dolayı mezhebin 
diğer mensupları ile aynı prensipleri pay
laşan Haşişiler'in en önemli özelliği gizli 
cemiyet halinde teşkilatlanmalarıdır. Bu 
topluma giren kişiler fedailer, refikler, 
dailer ve davetin önde gelen kişileri şek
linde bir sınıflandırmaya tabi tutuluyor
lardı ve liderlerine karşı mutlak surette 
itaat göstermek, emredilen her şeyi ye-

rine getirmek zorunda idiler. Düşman
dan kurtulmak için onu öldürme gelene
ği bu fırka tarafından sürdürülmüştür. 
Haşiş kullandırılan fedailere hançer ve
rilmek suretiyle düşmanların öldürülme
sine dair XII. yüzyılın sonunda Lübeckli 
Arnold tarafından nakledilen bir rivayet 
bu konuda dayanılan en eski kaynak ol
malıdır. Bu rivayete göre şeyhülcebel ül
kesinde bulunan insanların kafasını öyle 
bulandırmış, onları kendisine öylesine 
bağlamıştır ki bu insanlar yaşamaktansa 
ölmeyi tercih etmişler. hatta bazıları şey
hi n emriyle yüksek bir kale burcundan 
atlayıp parçalanmayı dahi göze almışlar
dır. Canlarını feda etme pahasına birile
rini öldürme görevini yüklenen bu kim
selere unutkanlık doğuran ve sarhoşluk 
veren içkiler içiriliyor, yapacakları eylem 
karşılığında kendilerine sürekli güzellik
ler vaad ediliyordu (Lewis, Haşfşfler, s. 4) . 
Konuya düşmanın ortadan kaldırılması 
açısından bakıldığında siyasi cinayet işle
me fikrinin Haşişiler tarafından mukad
des bir vazife olarak kabul edildiği görü
lür. 

iran'daki Nizari ismaililer, 1256 yılında 
Hülagü'nun istilasına maruz kaldılar. Ala
mut Kalesi'ni ele geçiren Hülagü güçleri 
karşısında tutunamayan son Alamut ha
kimi Rükneddin Hürşah yakındaki Mey
mundiz Kalesi'ne kaçtı. Daha sonra haya
tını kurtarması için mukavemet etmeden 
teslim olması tavsiyelerine uyarak hanın 
karargahına götürülürken yolda öldürül
dü. Mensupları da bulunup öldürülerek 
iran'da Nizarıler bertaraf edilmiş oldu. Su
riye'deki Haşişiler, Moğol tehlikesine kar
şı Sünni müslümanlarla iş birliği yapmaya 
ve MemlükSultanı 1. Baybars'ayaranma
ya çalıştılarsa da kendini Ortadoğu'yu Mo
ğol ve Haçlı tehdidinden kurtarmaya ada
yan Baybars, Suriye'nin ortasında böy
le bir terör örgütünün varlığını sürdür
mesine müsaade etmedi. Memlükler ta
rafından kaleleri birer birer ele geçirilen 
ve 1273'te Kehfin de zaptıyla Suriye'de
ki hakimiyetlerine son verilen Haşişiler, 
bu tarihten itibaren siyasi önemlerini 
yitirmiş küçük bir grup haline geldiler 
ve bir daha mezhep adına cinayet işle
mediler. XIV. yüzyıldan sonra ise Suriyeli 
ve iranlı ismaililer farklı imamlar takip 
etmeye başlayarak birbirlerinden koptu
lar. XVI. yüzyılda Suriye Osmanlı hakimi
yetine girince devlete özel bir vergi öde
meye başlayan Haşişiler, XIX. yüzyılın 
ikinci yarısında Selemiye civarında yaşa
yan barışçı bir bozkır halkı durumunda 
idiler. 
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li.J MusTAFA Öz 

HA ş iYE 
(~bUl) 

Kitapların sayfa boşlukianna yazılan 
çoğu kısa açıklamalar için 

kullamlan terim. 
_j 

Sözlükte "doldurmak; gereğinden faz
la söz söylemek veya yazmak" anlamları
na gelen haşv masdanndan türetilmiş 
bir isim olan höşiye (çoğul u havaşi) Msöz 
ve yazıdaki fazlalıklar, bir şeyin kenan, 
bir eserin ve yazının bulunduğu sayfanın 
kenarlarındaki boşluk (marj)" demektir. 
Terim olarak hfışiye, "sayfa boşlukianna 
ilave edilen açıklayıcı ve tamamlayıcı bil
gileri içeren not" manasında olup hamiş 
ve derkenar kelimeleriyle eş anlamlıdır. 
Yine aynı kökten gelen tahşiye "haşiye 
yazmak" ve muhaşşi de Mhaşiye yazan" 
demektir. Genellikle muhtasar yazılmış 
meşhur bir metnin şerhi üzerine yapıl
mış olan haşiyeler. hem şerhte hem de 

419 


