
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. 

HASiYE 

BİBLİYOGRAFYA : 

Cüveynl, Tarih-iCiMngüşa(Öztürk).III,147-
149, 151-156, 159-161; Amir-Biahkamillah, el
Hidayetü'l-'Amiriyye (nşr. Asaf Ali Asgar Fey
zl). London-Bombay 1938, s. 27, 39; Bündarl, 
Zübdetü'n-Nuşra, s. 169, 195; Ebfı Şame, er
Ravzateyn,ll, 610-611, 658-660; Marco Polo, 
Seyahatname (tre. Filiz Doku man). İstanbul, ts., 
ı, 42-45; Makrizl, el-Jjıt.at. ll, 126-129; İbn Hal
dün, Mukaddime (tre. Süleyman Uludağ). İstan
bul 1982, 1, 312; J . von Hammer-Purgstall. Die 
Geschichte der Assassinen aus morgenliindi· 
schen Quellen, Stuttgart 1818; B. Lewis, "Three 
Biographies from Karnal ad-Din", Fuad Köprü
lü Armağanı, istanbul 1953, s. 325-329; a.mlf .. 
"The lsma'ilites and the Assassins", A History 
of the Crusades (ed. K. M. Setton), London 
1969, I, 99-132; a.mlf .. "Assassins of Syria 
and lsma'ilis of Persia", La Persia n el Medioe
vo, Roma 1971; a.mlf., Haşişiler (tre. Ali Ak
tan). istanbul 1995; a.mlf., "İsmaililer", İA, V/ 
2, s. 1120-1124; a.mlf., "l:'lashıroiyya", EP 
(ing.). lll, 267 -268; P. K. Hitti, Tari/; u Suriye ve 
Lübnan ve Filistin (tre. Kemal el-Yazici). Beyrut 
1959, ll, 245-247; a.mlf., History of the Arabs, 
Hong Kong 1986, s. 446-448; C. Brockelmann, 
İslam Milletleri ve Devletleri Tarihi (tre. Neşet 
Çağatay). Ankara 1964,1, 166-169; Ramazan 
Şeşen, Salahaddin Devrinde Eyyubiler Devle
ti, İstanbul 1983, s. 45-46; Arif Tamir, Tarfl].u '1-
İsmii'iliyye : ed-Devletü'n-Nizariyye, London 
1991, IV, 13-17, 95, 199-202; Farhad Daftary. 
The Assassin Legends My ths of the ls ma 'ilis, 
London 1994; "Silvestre de Sacys Memoir on 
the Assassins" (tre. Azizeh Azadi). a.e., s. 130-
188; F. M. Chambers, "The Traubadours and 
the Assassins", Modern Language Notes, LXIV 
( 1949). s. 245-251 ; "Assassins", El, 1, 491-492; 
Max Meyerhof, "Haşlş", İA, V/1, s. 351-353; 
"Haşşaşln", a.e., V/1, s. 355-357; V. Ivanov, 
"Mşid-üd-din Sinan", a.e., IX, 635-636. 

r 

L 

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 
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HASiYE 

metindeki bazı kelime ve terkiplerle ya 
da metinde geçen özel isim, ayet, hadis, 
şiir gibi husustarla ilgili olarak yapılan kı
sa açıklamalar mahiyetindedir. Ancak bu 
açıklamalar bazan metinden uzun olabi
lir. Şerh ise eserin bütününe dair daha 
geniş izahları ihtiva eden kitaplar için 
kullanılır. Bununla beraber bilhassa VIII. 
(XIV.) yüzyıldan sonra şerh mahiyetinde
ki müstakil eseriere haşiye de denitmiş 
ve kelime bu anlamda teknik bir terim 
haline gelmiştir (bu kelime ile başlayan 
eser adlarının bir listesi için bk. Brockel
mann, lll, 892-894). Bunlara haşiye adı 
verilmesinin sebebi, şerhedilen eserin 
yüksek değeri karşısında ona yapılan ek
terin sadece boşlukları doldurma kabilin
den önemsiz ilaveler olduğu şeklindeki 
düşüncedir. Alak (ilişmek, yapışmak) kö
künden türeyen ta'lik ve ta'lika ( çağulu 
ta'likat) kelimeleri de "iliştirme; iliştiri

len nesne ve eklenen not" demek olup 
terim olarak haşiye amacıyla yapılan ila
veleri ve açıklamaları ifade eder. Ancak 
yorum içeren haşiyelere ta'lik adını ve
renler olduğu gibi (Muhammed el-Başa, 
el-Ka.fi, "ta<lli5" md.) ta'liki, bir metnin 
bazı kısımlarının tashihi veya izahı yahut 
daha fazla bilgilendirmek maksadıyla ila
ve edilmiş olan mülahazalar ve haşiyeye 
göre daha özel ve önemli açıklamalar diye 
anlayanlar da vardır (Çakan, s. 169). Bu
nunla birlikte şerh ve haşiye niteliğinde

ki çalışmalara da tevazu amacıyla ta'lik 
denildiği görülür. Nitekim Azlmabactl, 
Ebu Davüd'un es-Sünen'ine yazdığı ~v
nü'l-ma'bud adlı on dört ciltlik şerhe 
Ta'lils adını vermiştir. Gerek haşiye ge
rekse şerh, ta'llkat, tefsir vb. kelimeler 
açıklanmasına gerek duyulan metinler 
için söz konusudur. Fakat bunlar. ilgili 
eserin aniaşılamayan kısımlarını izah için 
olduğu gibi esasen kapalı olmayan konu
yu daha çok vuzuha kavuşturmak, o ko
nuda okuyucuyu daha fazla bilgilendir
mek gayesiyle de yapılır. Bu sebeple bazı 
matbu eserlerde metne sayfa kenarların
da, haşiyeye ise daha geniş olduğu için 
orta kısımda yer verilir. Yazma ve basma 
eserlerde satır aralarına düşülen kısa 
notlara ta'llkat denildiği gibi haşiye de 
denilir. Bu hususta genel bir kural bulun
mamakla birlikte mesela metinde karı
şıklığa yol açan zamirin merciini göster
mek, bazı kelimelerin manasını açıkla
mak veya gramer bakımından cümle için
deki fonksiyonunu belirtmek (i'rab) için 
üzerlerine işaret olarak bir rakam ya da 
bir harf yazılır. sonra da sayfa kenarında 
aynı işaret altında gerekli açıklamalar 
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yapı lırsa bu tür eseriere de ta'llkat adı 
verilir. Haşiye türü eserler ise metinden 
ziyade şerhteki bazı güç ve kapalı ifade
leri açıklama. tamamlayıcı bilgi verme ve 
yerine göre eleştirme amacı taşıyan ça
lışmalardır. Bu tür ilavelerin daha çok 
ders kitabı olarak okutulan eserler üze
rinde yapıldığına bakarak bunların hoca 
veya talebelere ait ders notlarının düzen
lenmesi sonucunda meydana geldiği söy
lenebilir. Özellikle Osmanlı Devleti'nin son 
zamanlarında yoğun biçimde görülen ha
şiyelerin bir özelliği de kelime veya cüm
leyi izaha "kavlühü" ifadesiyle başlanma
sıdır. 

Bir metne açıklama yazma geleneğinin 
kutsal kitapların yorumuyla başladığı dü
şünülmektedir. Zira ilahi mesqj ne kadar 
açık ve anlaşılır olursa olsun insanların 
bilgi ve kültür düzeyleri farklı olduğun

dan herkesin onu aynı şekilde anlaması 
mümkün değildir. Nitekim Kur'an- ı Kerim 
"mübln" (apaçık) sıfatıyla nitelendiği hal
de bir kısım ayetler başka ayetlerle tef
sir edilmiştir. Hz. Peygamber'in hadisleri 
de yerine göre Kur'an'ın lafzını veya ma
nasını açıklar mahiyettedir. 

Arap edebiyatında haşiye türü çalışma
ların çoğunlukla ders kitabı olarak oku
tulan muhtasar gramer eserleriyle bela
gat kitapları üzerinde yoğunlaştığı görü
lür. Gramerde, başta İbnü'I-Hacib'in el
Katiye'si ile İbn Malik'in el-Elfiyye'si ol
mak üzere el-MişbdJ:ı (Mutarrizl). İ?;ha 
rü'l-esrdr (Birgivl). eş-Şdfiye (İbnü'I
Hacib). Katrü'n-neda (İbn Hişam). Şü
z;urü'z;-z;eheb (İbn Hişam), el-'İzzi fi't
taşrif (Zencanl). el-~vdmil (Cürdlnl ve 
Birgivl). el-Acurrumiyye (İbn Acurrüm). 
MeraJ:ıu'l-ervaJ:ı (Ahmed b. Ali b. Mes
'üd) gibi nahiv ve sarf kitaplarının şerh
leri üzerine yazılmış yüzlerce haşiye bu
lunmaktadİr. Ayrıca bunlar arasında çok 
önemli haşiyeler üzerine yeni haşiyelerin 
kaleme alınmış olduğu görülür. Mesela 
İbnü'I-Hacib'in el-Kdfiye'sinin Abdur
rahman-ı Cami tarafından yazılmış şer
hi olan el-Fevd'idü 'z-Ziya'iyye üzerine 
Abdülgafür-i Lar! haşiye yazmış. bunun 
üzerine de Abdülhakim es-SiyalkCıtl ve 
İbrahim ei-Me'munl gibi alimler haşiye 
kaleme almışlardır. isamüddin el-isfera
ylnl'nin Molla Cami şerhine olan haşiyesi 
üzerine Muhammed Emin ei-Üsküdar1. 
Hasan Efendi gibi alimler, Ebü' I-Kasım 

es-Semerkandl'nin Molla Cami şerhine 
olan haşiyesine de Abdurrahman el-is
feraylnl haşiye yazmışlardır. Yine Thkatlı 
Muharrem Efendi ez-zm es-Sivas!, İbra
him ei-Halebl, Allarnek ei-Bosnevl. Ali el-

Karl. ismetullah el-Buhar!. Molla Cami 
şerhine haşiye yazanlardandır. el-Kafi
ye'nin Radi ei-Esterabadl şerhi üzerine 
de Sa'deddin et-Teftazanl, Seyyid Şerif 
ei-Cürcanl, Siraceddin ei-Halebl gibi alim
ler haşiye kaleme almışlardır. 

el-Elfiyye'nin (İbn Malik) İbn Akil şer
hine Muhammed b. Mustafa ei-Hudarl 
ile SüyCıtl'nin , Ali ei-Üşmünl şerhine Mu
hammed Ali es-Sabban'ın, İbn ümmü Ka
sım el-Muradl şerhine de Yahya es-Sav1'
nin yazdığı. İbnü'n-Nazım'a ait şerhe iz
zeddin İbn Cemaa. Zekeriyya ei-Ensarl. 
İbn Kasım ei-Abbadlve Mahmud Bedred
din ei-Aynl'nin kaleme aldığı haşiyeler; 
Abdurrahman ei-Mekküdl şerhine Abdül
kadir ei-Abbadl'nin. İbn Hişam'ın şerhi 
EvçlaJ:ıu '1-mesalik'e (et-Tavzf/:ı) Halid ei
Ezherl (et- Taşrf/:ı), SüyCıtl (et- Tevşf/:ı), iz
zeddin İbn Cemaa ve Bedreddin el-Ayni'
nin yazdığı haşiyeler bulunmaktadır. 

el-MişbaJ:ı'ın (Mutarrizl) Taceddin el
isferaylnl şerhine ( ec;l-Pav') Muslihuddin 
Mustafa Sürürl ile Molla Fenari'nin haşi
yeleri, Halid ei-Ezherl'nin el-Mu]saddi
metü'l-Ezheriyye'sine kendi yaptığı şer
he Hasan ei-Attar ile Ebü Bekir eş-Şene

vanl'nin haşiyeleri, İ?;harü'l-esrar'ın (Bir
givl) Adalı (Mustafa b. Hamza) şerhine 
(l'feta'icü 'l-efkar) Hasan ei-Attar'ın ha
şiyesi, TuJ:ıfetü'l-<.4vamil'e (Mustafa b. 
İbrahim) Abdülmecid HamdlileAbdülha
mid Harpütl'nin haşiyeleri. el-<izzi fi't
taşrif'in (Zencanl) Teftazanl şerhine De
de Cöngl'nin (Kemaleddin Kara Dede, De-

. de Halife) haşiyesi vardır. 

Belagat alanındaMittdJ:ıu'l-'ulılm (Sek
kakl) ile onun belagatla ilgili üçüncü kıs
mının özeti olan Tel]].işü'l-MiftaJ:ı'a (Ha
tlb ei-Kazvlnl). Sa'deddin et-Teftazanlta
rafından yapılmış Mu}].taşarü'l-me'ani 

ve el-Mutavvel adlı şerhlereve belagat
la alakah bazı risalelerin şerhleri üzeri
ne çok sayıda haşiye kaleme alınmıştır. 
Mu}].taşarü'l-me'ani üzerine Şehabed
din ei-Yezdl, Ahmed ei-Herevl, Muham
med b. Ahmed ed-Desüki, Süleyman ei
Mağribl, isamüddin ei-İsferay!nl. Atpaza
rl Osman Fazlı. Nizameddin ei-Hıtal. Ali 
Rıza Efendi (Kayserili) haşiyeler yazmış; 
Hıtal haşiyesine Mirzacan eş-Şiraz1. Şe

habeddin ei-Yezdl tarafından haşiyeler 
kaleme alınmıştır. 

el-Mutavvel üzerine yapılan haşiyeler 
arasında Seyyid Şerif ei-Cürcanl, Abdül
hakim es-Siyalkütl. Ebü'I-Kasım es-Se
merkandl, Fenari Hasan Çelebi, Mirza
can Hablbullah eş-Şirazl ve Molla Hüsrev 
haşiyeleriyle Cürcanl haşiyesine Hüsam-



zade Mustafa Efendi, Muhammed Emin 
ei-Üsküdari. isamüddin ei-İsferayini ve 
Yusuf ei-Kirmasti haşiyeleri meşhurdur. 

MiftfıJ:ıu'l-'uJCım'un Teftazani ve Cür
cani şerhleri üzerine Şemseddin es-Se
merkandi, Ali b. Muhammed ei-Bistami 
(Musannifek) ve İbn Kemal Paşa; Ebü'I-Ka
sım es-Semerkandi'nin el-İsti'Cıre (Fera'i
dü'l-feua'id) risalesinin isamüddin el-is
ferayini şerhine Ali ei-İsferayini. Hasan 
ez-Zibari, Halil Fevzi Efendi, Muhammed 
Ali es-Sabban. Muhammed Sadık ei-Er
zincani (Müftüzade); Mahmud ei-Antaki 
şerhine Hüseyin ei-Aydıni (Karatepeli): 
Zibari haşiyesine de Abdullah ei-Amasi 
haşiye yazmıştır. Bunların dışında. Adu
düddin el-Ici'nin er-Risfıletü'l-vaz'iyye'
si ve 'Alfı~atü 'I-mecaz risalesiyle Kaşi
detü BCınet Sü'ô.d (Ka'b b. Zübeyr) ve 
Kaşidetü'l-bürde'ye (BGslrT) dair çok 
sayıda haşiye kaleme alınmıştır. 

Kelam ilmine dair eserlerin şerhleri 
üzerine de çeşitli haşiyeler mevcuttur. 
Hayali'nin lfCışiye 'alô. ŞerJ:ıi'l- 'A~ii'i

di'n-Nesefiyye, Kesteli Muslihuddin 
Mustafa Efendi'nin lfdşiye 'alô. ŞerJ:ıi'l
'A~ii'id li't-Teftô.zô.ni, Muhyiddin Meh
med Karabaği'nin lfCışiye 'ald ŞerJ:ıi iş
bô.ti'l-vô.cib li'd-Devvô.ni, Bihişti Rama
zan Efendi'nin Hayali'nin haşiyesine lfô.
şiyetü'l-lfô.şiye 'alô. ŞerJ:ıi'l-'A~ii'id li'l
'Allfıme et-Teftô.zô.ni, Hocazade Musli
huddin Efendi'nin lfCışiye 'alCı ŞerJ:ıi'l
Mevô.~ıf, Hüsamzade Mustafa Efendi'
nin lfô.şiye 'alô. ŞerJ:ıi'l-Ma~iişıd, Fena
ri Hasan Çelebi'nin lfô.şiye 'alô. ŞerJ:ıi'l
Mevô.~ıt, Gelenbevi İsmail Efendi'nin 
lfCışiye 'alô. ŞerJ:ıi'l- 'A~ii'idi'l- 'Açiudiy
ye li-Celô.liddin ed-Devvfıni adlı eser
leri bu alandaki meşhur haşiyeler arasın
da yer alır. 

Fıkıh ve usulü hakkında kaleme alınan 
meşhur bazı haşiyeler şöyle sıralanabilir: 

Sedidüddin ei-Kaşgari'nin Münyetü'l
muşalli adlı eserine İbrahim ei-Halebi'
nin yazdığılfalebi şagir diye bilinen şer
he Güzelhisari'nin lfilyetü'n-nô.ci adıyla 
yazdığı haşiye; Sadrüşşeria es-Sani'nin 
fıkıh usulüne dair eseri Ten~iJ:ıu'l-uşCıl'e 
yine kendisinin yazdığı et-TavziJ:ı adlı 

şerh üzerine Sa'deddin et-Teftazani'nin 
kaleme aldığı et-Telvil:ı adlı haşiye; Ahi
zade Yusuf Efendi'nin Sadrüşşeria'ya ait 
ŞerJ:ıu'l-ViMye'ye yazdığılfCışiye-i Çe
lebi diye tanınan Za{J.iretü '{-'u~bô. adlı 
haşiyesi; Sadi Çelebi'nin Baberti'ye ait 
el-Hidô.ye şerhine (el-'inaye) haşiyesi ; 
Muhammed b. Abdullah et-11murtaşi'
nin Tenvirü'l-ebşô.r'ına Haskefi tarafın
dan ed-Dürrü'l-mu{J.tar adıyla yazılan 

şerhe İbn Abidin'in Reddü'l-muJ:ıtô.r adlı 
meşhur haşiyesiyle Tahtavi'nin aynı şer
he haşiyesi; Molla Hüsrev'in Dürerü'l
J:ıükkfım adlı eserine Vani Efendi ve 
Azmizade Mustafa Haleti'nin haşiye
leri ; yine Molla Hüsrev'in Mir'ô.tü'l 
uşul'üne Süleyman izmiri'nin yazdığı ha
şiye; Taceddin es-Sübki'nin fıkıh usulüne 
dair Cem'u'J-cevdmi'ine Celaleddin ei
Mahalli'nin yazdığı şerhe İbn Kasım ei
Abbadi'nin el-Ayô.tü'l-beyyinô.t adlı ha
şiyesi ; Nevevi'nin Minhfıcü 'Hfılibin ad
lı eserine İbn Hacer ei-Heytemi'nin TuJ:ı
fetü '1-muJ:ıtô.c adıyla yaptığı şerh e İbn 
Kasım ei-Abbadi ve Abdülhamid eş-Şir
vani'nin haşiyeleri; aynı metne Celaled
din ei-Mahalli'nin yazdığı şerhe Kalyubi 
ve Şeyh Amire'nin haşiyeleri; Ebu Şü
ca'ın el-Mu{J.taşar ( Gayetil 'l·ii)tişar) adlı 
eseri için Hatib eş-Şirbini'nin kaleme al
dığı şerhe Süleyman ei-Büceyrimi'nin ve 
İbn Kasım ei-Gazzi'nin şerhine Birmavi 
ve SacGri'nin haşiyeleri; Halil b. İshak ei
Cündi'nin el-Mu{J.taşar'ına Muhammed 
b. Abdullah ei-Haraşi'nin yazdığı şerhe 
Ali b. Ahmed ei-Adevl'nin haşiyesi; Cün
di'nin aynı eserine Derdir tarafından ya
zılan şerhe Muhammed ed-Desuki'nin 
haşiyesi. 

Haşiyeciliğin tefsir tarihinde de önem
li bir yeri vardır. Zemahşeri'nin el-Keş
şô.fve Beyzavi'nin Envfırü't-tenzil adlı 
tefsirlerine yazılan haşiyelerin çokluğuna 
bakılarak tefsir haşiyeciliğinin bu iki tef
sirde yoğunlaştığı ve zirveye ulaştığı söy
lenebilir. Ebü'I-Berekat en-Nesefi'nin Me
dô.rikü't-tenzil'i ile. Celaleddin ei-Mahal
li'nin başladığı ve Celaleddin es-Süyuti'
nin tamamladığı Tefsirü'l-Celô.leyn de 
haklarında haşiye yazılan tefsirlerdendir. 
Bir kısmı eksik olmak üzere Kutbüddin-i 
Şirazi, Çarperdi, Şerefeddin ·et-Tibi, Ce
maleddin Aksaray!, Teftazani, Seyyid Şe
rif ei-Cürcani, Molla Hüsrev. Atufi ve 
Sun'ullah Efendi'nin el-Keşşô.f haşiyele
riyle, yine bir kısmı eksik olmak üzere İbn 
Temdd, Dede Ömer Ruşeni. Cemal Hali
fe (İshak b. Muhammed) , Sildi Çelebi, Şeyh
zade Muhyiddin Mehmed, Abdülhaklm 
es-Siyalkuti, Şehabeddin ei-Hafaci. Ko
nevi İsmail Efendi, Hamza el-Karaman!, 
Ebü'I-Meyamin et-Tarsus!, Molla Hüsrev, 
Kadızade Ahmed Şemseddin, Karabaği, 
Saçaklızade Mehmed Mar' aşi ve Gaziizil
de Abdüllatifin Envfırü't-tenzil haşiye
leri meşhur olanlar arasında zikredilir. 
Ömer Nasuhi Bilmen, her iki tefsir hak
kında haşiye ve ta'lik çalışması yapanlar
dan bir kısmını liste halinde vermiştir 
(Tefsir Tarihi, Il. 291-292, 353-356) . Ziya 
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Demir de Osmanlı Müfessirleri ve Tel
sir Çalışmaları adlı doktora çalışmasın
da, ele aldığı dönemde yine bu iki tefsir
le ilgili olarak yazılan haşiyeler hakkında 
geniş bilgi vermiştir(s . 91,226-227,3.20-
345. 353-449). Öte yandan Ebü'l-Bere
kô.t en-Nesefi ve Medfırik Tefsiri adıy
la bir doktora tezi hazırlayan Bedreddin 
Çetiner, söz konusu tefsire beş haşiye ya
zıldığını ve bunlardan üçünün matbu ol
duğunu kaydeder (s. 49-50). Tefsirü'l
Celô.leyn üzerine kaleme alınan haşiye
ler içinde Cemel'in el-FütCıJ:ıQtü'l-ilô.hiy
ye'si ile Savi'nin lfô.şiye 'alCı Tefsiri'l-Ce
lô.leyn 'i meşhurdur. Aynı esere Ali el-Ka
ri. Bedreddin ei-Kerhi ve Hifni de haşiye 
yazmıştır. 

Hadis sahasında hem rivayet hem de 
dirayet ilimlerinde şöhret bulan bazı 
eserler için haşiyeler kaleme alınmıştır. 

Rivayet kitaplarına yazılanlardan Muham
med b. Abdülhadi es-Sindi'nin ŞaJ:ıiJ:ı-i 
Bu{J.Cıriüzerine kaleme aldığı haşiye ile 
Nesai'nin es-Sünen'ine yazdığı haşiye , 

Abdülkadir b. Ali ei-Fasi'nin kaleme aldı
ğı lfô.şiye 'alô. ŞaJ:ıiJ:ıi'l-Bul].ô.ri, İbn Su
de et-Tavüdi'nin lfô.şiye 'ald ŞaJ:ıiJ:ıi'l
Bu{J.Cıri, Muhammed b. Ali eş-Şenevani'
nin. İbn Ebu Cemre'nin Cem'u'n-nihfı
ye adlı Buhari muhtasarına yazdığı haşi
ye, Cemmaili diye tanımin Abdülgani ei
Makdisi'nin, ŞaJ:ıiJ:ıayn'deki ahkamla il
gili 420 kadar müttefekun aleyh hadisi 
bir araya getirdiği 'Umdetü'l-aJ:ıkô.m'ı 
üzerine kaleme alınan haşiyelerin en meş
huru olan Emir es-San'ani'nin el-'Udde'
si. Ali b. Ahmed el-Azizi ei-Bulaki'nin, Sü
yuti'nin el-Cô.mi'u 'ş-şagir'ine yazdığı es
Sirô.cü'l-münir adlı şerhe Hifni tarafın
dan yazılan haşiye, Ahmed Hasan ed-Dih
levi'nin FetJ:ıu'l-bô.ri, Neylü'l-evtô.r ve 
BulCıgu'l-merô.m üzerine yapılan şerh
lerden faydalanarak kaleme aldığı lfô.
şiyetü'd-Dihlevi 'alô. BulCıgi'l-merCım 
anılabilir. Dirayet kitapları için kaleme. 
alınan haşiyelerden , İbn Hacer el-Askala
ni'nin Nu{J.betü'l-fiker adlı usUl-i hadis 
kitabına yine kendisinin yazdığı Nüzhe
tü'n-na?ar adlı şerhe İbrahim b. İbrahim 
ei-Lekani'nin yazdığı Kazô.'ü'l-vatar ve 
Abdullah b. Hüseyin Hatır ei-Adevi tara
fından yazılan La~tü'd-dürer adlı haşi

yeler anılabilir. 

Bunların dışında, önemli mantık kitap
larıyla tartışma kurallarına (adabü'l-bahs 
ve' l-münazara) dair eserlerle ilgili olarak 
da birçok haşiye kaleme alınmıştır. Esi
rüddin ei-Ebheri'nin !sô.gilci adlı mantık 
kitabına Hüsameddin Hasan el-Kati ta
rafından yazılmış şerhe Muhammed b. 
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Muhammed ei-Berdal, Muhyiddin et-Ta
lişi, Dede Cöngi, Karaca Ahmed, Molla Fe
nari şerhine Kul (Kavil) Ahmed ve Burha
neddin b. Kemaleddin Bulgari ( el-Feva'i
dü'l-Burhaniyye) Mşiye yazmış; Ali b. 
Ömer ei-Katibi'nin eş-Şemsiyye adlı 
mantık kitabı için Kutbüddin er-Razi'nin 
kaleme aldığı şerhe Dewani, Seyyid Şerif 
ei-Cürcani, onun Mşiyesine de Ali el-Ace
mi ile Kara Davud ve Dewani haşiye yaz
mıştır. Muhammed b. Eşref es-Semer
kandi'nin Adfıbü'l-ba]Jş'ı için Kemaled
din Mes'Qd eş-Şirvani'nin kaleme aldığı 
şerhe Celaleddin ed-Dewani, imadüddin 
Yahya ei-Kaşi. Ahmed Dingöz, isamüd
din ei-İsferaylni, Abdürrahim eş-Şirvani 
ve Musannifek gibi birçok alim haşiyeı ve 
ta'Iik yazmışlardır. Yine Adudüddin ei
İci'nin Adabü '1-ba]Jş'ının Muhammed 
el-Hanefi et-Thbrizi şerhine Taceddin es
Saidi ve Muhammed Bakır el-Meclisi M
şiye yazmıştır. 
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Nasirüddln-i Tusi'ye ait 
Tecridü 1-ke/fim adlı esere 
Şemseddin ei-İsfaha.ni' nin 

yazdığı şerh üzerine 
Seyyid Şerif el-Cürcani 

(ö. 816/1413) 
tarafından kaleme alınan başiye 

(bk. TECRlDÜ'J-KEIAM). 
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HAŞMET 

(ö. 1182/1768-69) 

Nükte ve hicivleriyle tanınan 
divan şairi. 

.J 

istanbul'da dünyaya geldi. Doğum ta
rihi bilinmemekteyse de mevcut bilgiler
den 1720 -1 730 yılları arasında doğduğu 
tahmin edilmektedir. Asıl adı Mehmed 
olup Anadolu kazaskerliğine kadar yük
selmiş ulemadan Ebülhayr Abbas Efen
di'nin oğludur. 

Haşmet, müderris olan babasından ilk 
bilgileri aldıktan sonra medreseye devam 
etti. Arap ve Fars dillerini ve edebiyatla
rını bu dillerde şiir yazacak derecede öğ
rendi. Daha medresede iken Şeyhülislam 
Halilefendizade Mehmed Said Efendi'ye 
takdim ettiği gazel ve kasidelerle kendi
ni tanıttı. Medresede mülazım, ardından 
müderris oldu; hariç, dahil ve sahna ka
dar yükseldi. Sadrazamlığından çok önce 
yakınlıkları bulunduğu, hakkında yazdı

ğı kasidelerden anlaşılan Koca Ragıb Pa
şa'nın (sadrazamlığı I 756-1763) himaye
sinde kaldığı yıllar hayatının en mesut dö
nemi olmalıdır. Yazdığı hiciv1er yüzünden 
bir süre sonra talihi tersine dönen Haş-

met'in hayatı, genç yaşta ölümüne ka
dar sürgünde sıkıntılı bir şekilde geçti. 
Kaynakların hemen hepsinde, "tab'ının 
zebandırazlığı ve hezliyata mail" olmasın
dan ve bu yolda kaleme aldığı manzume
:lerle devlet ricalini incittiğinden sürgüne 
gönderildiği belirtilmektedir. 

Şem'danizade Süleyman Efendi'ye gö
re, Dürrizade Mustafa Efendi ikinci şey
hülislamlığında ( 1762-1767) devlet bü
yüklerini, muhtemelen kendisini de hic
veden şairleri lll. Mustafa'ya şikayet ede
rek istanbul'dan uzaklaştırma cezasına 
hükümdan ikna etmiştir. "Müderrisinden 
Abbasefendizade Haşmet Efendi dahi is
tihza ve zem ve i'lan-ı fısk adeti olduğu 
için" önce babasının İstinye'deki yalısm
da ikamete mecbur tutuldu; daha sonra 
aynı suçla itharn edilen, Nevres-i Kadim 
diye meşhur şair Kerküklü Abdürrezzak 
Nevres'le beraber Bursa'ya sürgün edildi 
( 12 Şewal1175/6 Mayıs 1762). Haşmet'in, 
hamisi Sadrazam Koca Ragıb Paşa'ya 
Bursa'dan yazdığı anlaşılan "tevfik" re
difli kasidesinde kendisinin bu sürgüne 
müstahak olmadığını ifade eden beyitler 
vardır: "Hak-i payin bana çok gördü felek 
sonra veli 1 Fürkat-i zatın ile etti cüda-yi 
tevfik". Yine Ragıb Paşa için yazıp kendi-

. Haşmet divanının ilk ve son sayfaları (Süleymaniye Ktp., Mihrişah Sultan, nr. 378) 


