
HAS MET 

yüklerinin şiire verdikleri önem gibi ko
nuları ihtiva eden eser şiirin fazileti ve 
Ragıb Paşa'nın meziyetleriyle son bulur. 
Çaylak Tevfik tarafından bastırılan Sene
dü 'ş-şu ard'nın (İstanbul 1287) sonunda 
Ragıb Paşa'nın ve Şeyhülislam Çelebiza
de Asım Efendi'nin manzum takrizleri 
vardır. Haşmet'in bu dört eseri Mehmet 
Arslan ve i. Hakkı Aksayak tarafından 
Haşmet Külliyatı adıyla yayımlanmıştır 

(Sivas 1994. bu çalışma Haşmet hakkın
da en sağlıklı ve geniş araştırmadır; bu
rada şairin biyografisi, sanatı ve eserleri 
ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir). 

Yakın devir kaynaklarında Haşmet'in 
Şehadetname adlı bir eserinden bahse
dilmişse de bunun bir yanılmadan doğ
duğu anlaşılmaktadır (Arslan-Aksoyak, 
s. 5 2). Yine bazı kaynaklarda zikredilen 
"Kaside-i Bürde Şerhi" ile Arapça terkip
ler sözlüğü olduğu söylenen Camiateyn 
(Dürreteyn) adlı esere ise henüz rastlan
mamıştır. 
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HAŞR 

(bk. HAŞİR). 
_j 

L 

HAŞR, Muhammed Şah 
(_r.>oı..;.~) 

(1876- ı 935) 

Urdu edebiyatının 
önde gelen oyun yazarı. 

Benares'te doğdu. Ağa Haşr adıyla ta
nınır. Amritsar'da şal t icaretiyle meşgul 
olan babası Ağa Gani Şah ailenin bazı fert
lerinin yaşadığı Benares'e yerleşti. Ağa 
Haşr buradaki bir İngiliz okuluna girdi. 
Ancak öğrenimini tamamlayamadığın
dan kendini özel olarak yetiştirmeye ça
lıştı. Benares'e gelen bir tiyatro kumpan
yasının sahnelediği oyun onda oyun yaz
maya karşı bir ilgi uyandırdı. Seyrettiği 
bu eserden esinlenerekAftab-ı MuJ:ıab
bet (Benares 1898) adlı bir piyes kaleme 
aldı. 1901'de Benares'ten ayrılıp Bom
bay'a gitti. Burada bir tiyatro için beş 
oyun yazdı . Değişik şehirlerde birkaç 
tiyatroda oyun yazarı olarak çalıştıktan 
sonra yazdığı oyunlarını sahnelemek üze
re kendi tiyatrosunu kurdu. Bu yıllarda 
sesli filmin yaygınlaşması tiyatro dünya
sı için bir darbe oldu . Ağa Haşr bu defa 
kendini bu alanda yetiştirmeye çalıştı. 
Film şirketlerine senaryo ve hikayeler 
yazdı; senaryolarını yazdığı bazı filmler 
büyük başarı kazandı . 

Haşr. 1907'de Ebü'I-Kelam Azad'ın yar
dımcısı olarak aylık el-Belag dergisinde 
çalışmaya başladı. İslam dinini kötüleme
ye çalışan hıristiyan rahiplere ve Hindü
lar'a karşı Müslümanlığı savunmak üze
re Ebü'I-Kelam Azad ve Hace Hasan Niza
mY ile birlikte Encümen-i Nusret-i İslam 
adlı bir dernek kurdu. Bombay'da Encü
men-i Ziyaü'l-İslam, Lahor'da Encümen-i 
Himmetü'I-İslam derneklerinde konfe
ranslar verdi. Lahor'da Haşr Pictures ad
lı bir film şirketi kurdu. Kendi hayat hi
kayesini filme alırken vefat etti. 

Hindistan'ın Shakespeare'i unvanı ve
rilen Ağa Haşr'dan önce tiyatroya eğitim
le ilgili konular, danslı ve şarkılı oyunlar 
hakimdi. Emanet Leknevı~nin 1853'te ka
leme aldığı !nder Sabha bu tür eserle
rin Urdu ca ilk örneği dir. Daha sonra yazı
lan eserlerde genellikle edebi özellikler 
üzerinde d urulmuş. ancak bu eserler ti
yatro tekniği açısından zayıf kalmıştır. 

Eserlerinde tiyatro tekniğine de önem 
veren Ağa Haşr, Batılı oyun yazarlarının 

eserlerini Urduca'ya uyarlamaya çalıştı. 
Haşr. bu eserlerde Avrupa güzelliğine 
Asya elbisesi giydirdiğini ve onları Hin
distan zevkine uygun bir biçimde süsle
diğini söyler (Abdülalim Nam!, ıı. 239). 

Ağa Haşr'ın otuzu aşkın oyunundan ço
ğu Urduca, birkaçı Hintçe ve Bengalce'
dir. Turki lfur, Ijôb-ı Hesti, 'Avrat ka 
piydr, Sita Banbôs, Dil ki Piyas, Rüs
tem ü Sührab en tanınmış oyunlarıdır. 

Şair olarak da tanınan Haşr, Ömer Hay
yam'ın seksen rubaisini Urduca'ya çevir
miştir. Şiirterinde daha çok vatanseverlik 
ve milliyetçilik konularını işlemiş, Şükri
ye Yunp ve Mevc-i Zemzem adlı uzun 
manzumelerinde Hint yarımadası müs
lüman toplumunun dayanışmasını sağ
lamaya çalışmıştır. 
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HAŞRSÜRESİ 
( _r..:..Jf ö ).9-"' ) 

Kur'an-ı Kerim'in 
elli dokuzuncu sil.resi. 

_j 

Medine döneminde Uhud Gazvesi'nden 
sonra hicretin 4. yılında nazil olmuştur. Yir
mi dört ayet olup fasıla*ları (w' ı" ') ' ...,.. ) 
harfleridir. 

Süre, ismini ikinci ayetteki "ilk sürgün" 
anlamına gelen "li eweli'l-haşr" ifadesin
den alır. Burada sözü edilen haşrin kıya
met gününde mahşerdeki toplanınayı ifa
de etmediği, Beni Nadir adlı yahudi kabi
lesinin Medine'deki yurtlarından çıkarılıp 

sürgüne gönderilmesiyle ilgili olduğu, 
hem sürenin ayetlerinden hem de tefsir 
kaynaklarında verilen bilgilerden anlaşıl
maktadır. Bundan dolayı süreye Beni Na
dir süresi de denmiştir. Buhari'nin eJ
Cômi'u'ş-şaJ:ıiJ:ı'inde ("Tefslr", 59/1) yer 
alan bir rivayete göre Said b. Cübeyr, Ab
dullah b. Abbas'ın yanında bu süreyi Haşr 
süresi diye andığında İbn Abbas sürenin 
Beni Nadir adını taşıdığını söylemiştir. 
İbn Hacer ei-Askalani, Abdullah b. Ab-



bas'ın isim üzerinde titizlikle durmasını. 
ayetteki haşr sözünün "kıyamet günün
deki toplanma" şeklinde anlaşılmasından 
duyduğu endişeye bağlamaktadır (el-Fet
/:ıu'r-rabba.nı, XVIII, 266). 

Sureni n nüzul sebebi, Nadlroğulları'

nın daha önce Hz. Peygamber ile imzala
dıkları tarafsızlık antlaşmasını bozmala
rıdır. Müslümanların Bedir zaferine sevin
diklerini ve Tevrat'ta, sancağı yere düş

meyecek olan muzaffer peygamber diye 
anılan ahir zaman neblsinin bu peygam
ber olduğunu söyleyen iki yüzlü müttefik
ler, Uhud Gazvesi'nin müslümanlar aley
hine sonuçlanması üzerine fikir değiştir
mişi erdi. Reisieri Ka'b b. Eşref. yanına 
bazı adamlarını alarak gizlice Mekke'ye 
gitmiş, müşriklerin reisi Ebu Süfyan ile 
bir ittifak antiaşması yapmıştı. Bu iha
neti öğrenen ResGl-i Ekrem, onları hiç 
beklemedikleri bir anda kendi yurtların 

da kuşatma altına almıştı. Nadlroğulları. 
evlerinin muhkem yapılardan meydana 
gelmiş olmasına ve münafıkların reisi Ab
dullah b. Übey b. Se! Gl ile Mekke müşrik
lerinden ve diğer yahudi kabilelerinden 
gelecek yardırnlara güveniyorlardı. Hal
buki hiçbir yerden yardım gelmemiş, Al
lah onların yüreklerine korku düşürmüş 
ve müslümanların bu kuşatması karşısın
da çaresiz kalarak yurtlarını terkedip sür
gü ne razı olmuşlardı. Müslümanlar ise 
bu başarıyı birlik ve beraberlik içinde ka
rarlı bir tutum la elde etmişlerdi. Sürede 
yer alan bütün ayetler, bir toplumun Al-

Haşr süresinin nesih hattıyla yaz ı lmış ilk ayetleri (Köprüıü 
Ktp., nr. 9) 

lah'a inanıp güvenmek ve O'nun rızasını 
gözetmek sayesinde nasıl güçlü bir birlik 
oluşturacağına dikkat çeker; böyle bir 
milletin önüne çıkan bütün engelleri aşa
bileceğini vurgular. Sürenin asıl amacı 
müminlere tereddütsüz bir iman, üstün 
bir ahlak, sarsılmaz bir maneviyatla yar
dımlaşma ve dayanışma ruhu kazandır
maktır. 

Haşr süresini üç bölüme ayırmak müm
kündür. Birinci bölüm (ayet I-lO), gök
lerde ve yerdeki bütün varlıkların Allah 'ın 
yüceliğini dile getirdiğini, O'nun güçlü ve 
hikmet sahibi olduğunu bildiren bir ayet
le başlar. Savaş yapmadan elde edilen 
başarının sırf Allah'ın izni ve yardımıyla 
meydana geldiğini, bunu daha önceden 
Beni Nadir yahudilerinin de müslüman
Iarın da beklemediğini belirten ikinci aye
tin sonunda bu olaydan herkesin ders al
ması gerektiği vurgulanır. Üçüncü ayet
te yeminini bozmuş, inanç ve 'değerleri
ne bağlılığını yitirmiş bir top! Oluk için sür
gün ün en hafif ceza olduğu, aslında böy
le bir toplumun dünyada da ahirette de 
daha ağır cezaları haketmiş bulunduğu 
açıklanır. Bunun ardından Allah'ın, andı 
bozan fasıkiarı rezil ve rüsva edeceğine 
dikkat çekilir. 7-8. ayetler. gayri müslim
lerden silah kullanmadan elde edilen ve 
İslam devletinin gelir kaynakları arasında 
yer alan feyin taksim esaslarını belirle
mektedir. 7. ayetteki, "Böylece o mallar 
içinizden yalnız zenginler arasında dola
şan bir imkan olmasın" anlamına gelen 
bölüm, kamu mallarının sosyal adaleti ve 
refahı yaygınlaştırma yönünde kullanıl
masını gerekli kılması bakımından özel 
bir önem taşımaktadır. Ayrıca ayette. ge
rek fey vb. devlet mallarının kullanımı ge
rekse diğer dini, hukuki ve ahlaki konu
larla ilgili olarak Hz. Peygamber'in orta
ya koyduğu sari h hükümlerin değiştiri
lemez olduğuna da işaret edilmektedir. 
Medineli ensarın Mekkeli mutıacirlere 
karşı beslediği kardeşlik duygularını, bu
nun sonucu olarak kendilerine kucak açıp 
öz caniarına tercih etmelerini anlatan 9. 
ayet, İslam toplumundan beklenen ve 
Kur'an-ı Kerim'in geneline hakim olan 
sosyal dayanışma ruhunun karakteristik 
ifadelerini kapsar. Nitekim 1 O. ayet, diğer 
müslümanların da aynı kardeşlik duygu
larını taşımaları gerektiğini vurgulamak
tadır. Ayrıca 9. ayette en büyük kurtulu
şun insanın bencillikten, nefsinin çıkar 
düşkünlüğünden uzaklaşması ile elde edi
lebileceği, 1 o. ayette de iman edenlerin 
birbirine karşı yüreklerinde kin tutama
yacakları bildirilir. 

HASR SÜRESi 

İkinci bölümde (ayet ı ı- ı 7) yer alan ve 
münafıklarla yahudilerin sürgünden ön
ceki ilişkilerinden bahseden ayetler, mü
nafıkların ve Ehl-i kitap'tan oldukları hal
de imanlarını kaybetmiş olanların birbir
lerine nasıl yalan söylediklerini , sözlerin
den nasıl döndüklerini ve birbirlerinin 
aleyhinde nasıl çalıştıklarını gözler önüne 
serer. Bunların kendi çıkarlarını düşün
dükleri, asla fedakarlığa yanaşmadıkları, 
dışarıdan bakılınca bütünlük içinde bir 
topluluk izieni mi vermelerine rağmen gö
nüllerinin birbirinden kopuk olduğu an
latılır. Onlar birbirlerini baştan çıkarma 
hususunda şeytana benzerler; birbirleri
ni kurtarmaya gelince de herkesin kendi 
başının çaresine bakması gerektiğini öne 
sürerler. Bu ayetler. dalaylı olarak müslü
manlara böyle olmamaları gerektiği yo
lunda yapılan uyarılardır. Bu bölüm za
limlerin yerinin ateş olduğunu bildiren 
bir tehditle son bulur. 

Üçüncü bölüm (ayet 18-24) , Allah'tan 
korkınayı ve ebedl hayat için hazırlık yap
mayı öğütleyen ayetle başlar. Dünyada
ki bütün kötülüklerin Allah'ı ve ahireti 
unutmaktan ileri geldiğine işaret edilir; 
müslümanların böyle olmamaları ve ffı

sıklardan uzak durmaları istenir. Cehen
nem ehliyle cennet ehlinin eşit olmadığı , 

esas kurtulanların cennet ehli olduğu 
vurgulanır. Kur'an'da verilen misaller in
sanların düşünmesi ve ibret alması için 
ortaya konmuştur. 21. ayette Kur'an'ın, 
bir dağa indirilmiş olsaydı dağı parça par
ça edeceği ifade edildikten sonra tevhid 
inancının özünü teşkil eden son üç ayet
te Allah'ın birliği, yüceliği, eşsizliği, rah
met ve merhameti, gücü ve kudreti dile 
getirilir. Göklerde ve yerdeki her şeyin 
Allah'ı tesbih ettiğini bildiren ayetle baş
layan süre, yine göklerde ve yerdeki her 
şeyin Allah'ı tesbihe devam etmekte ol
duğunu haber veren ayetle son bulur. Ay
nı şekilde birinci ayet gibi sonuncu ayet 
de, "O güçlü ve hikmet sahibidir" anlamı
na gelen ifadeyle biter. 

Haşr suresinde, dış düşmaniara ve içe
rideki münafıklara karşı dikkatli ve ted
birli olmayı öngören ayetlerin yanında 
bazı hikmetli öğütlere, hukuki hükümle
re, ahlak ve eğitimle ilgili ilkelere de yer 
verilmiştir. Bütün bunlardan daha önem
lisi tevhid inancıyla ilgili ayetlerdir. Özel
likle sürenin sonunda yer alan ve Cenab-ı 
Hakk'ın birliğini. yüceliğini. sonsuz aza
rnet ve merhametini bildiren ayetler, in
san kalbine tevhid akldesini ve Allah sev
gisini yerleştirmek amacını gütmektedir. 
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Sürenin kendisinden önceki iki süre ile 
yakın ilişkisi olduğu görülmektedir. Mü
cadile süresi, "Haberiniz olsun, Allah'ın 
taraftarları mutlaka galip gelecektir" 
şeklinde bir müjdeyle son bulmaktadır. 
Haşr sOresinde bu galibiyetlerden birinin 
nasıl gerçekleştiği anlatılır. Mümtehine 
sOresinde ise Allah'a ve müminlere düş
man olanlarla dostluk kurmamak gerek
tiğini bildiren ayetlerden sonra izlenecek 
tutum belirlenir, Haşr sOresindeki genel 
uyarılar Mümtehine sOresinde ayrıntıları 
ile açıklanır. 

Haşr sOresinin faziletiyle ilgili olarak 
kaynaklarda bazı bilgiler yer almaktadır. 
Sürenin özellikle son üç ayeti, Allah'ın yü
celiğini dile getiren isim ve sıfatiardan 
meydana geldiği için İslam imanının te
melini oluşturur. Birçok hadis mecmu
asında (mesela bk. Müsned, V, 26: Dariml, 
"Feza'ilü'l-1\ur'an", 22; Tirmizi, "Şeva
bü'l-1\uran", 22; ) kaydedilen bir hadise 
göre, sabahleyin üç defa, "EOzü billahi's
semTI'I-allmi mine'ş-şeytani'r-racim" de
dikten sonra Haşr sOresinin sonundaki 
üç ayeti okuyan kimse için Allah Teala 
70.000 melek görevlendirir, bu melekler 
akşama kadar ona dua ederler. Bu kim
se eğer o gün ölürse şehid olarak can ver
miş olur. Hadiste aynı müjde ayetleri ak
şamleyin okuyanlar için de tekrar edilmiş
tir. Ancak Tirmizi bu hadisi "garlb" olarak 
nitelendirmiş, başka bir senedinin bilin
mediğini söylemiştir. Diğer taraftan ha
disin senedinde yer alan ravilerden Halid 
b. Tahman için kaynaklarda, "Zayıftır: 
ölümünden önceki son on yılda hadisleri 
birbirine karıştırıyordu ve her getirifeni 
rivayet ediyordu" gibi değerlendirmeler 
yapılmıştır (Mizzl, VIII, 94-96; Zehebl, I, 
232). Bununla birlikte sabah namazla
rından sonra Haşr sOresinin son üç aye
tinin okunınası bir gelenek haline gel
miştir. Deylemi, Abdullah b. Abbas'tan ge
len şu rivayete yer verir: "AIIah'ın ism-i 
a'zamı Haşr'in sonundaki altı ayettedir" 
(el-Firdevs, I, 416) . Ancak ism-i a'zamı 
başka sürelerde gösteren rivayetler de 
vardır (Hakim, ı. 504-506). 

İngiliz şarkiyatçısı Richard Bell'in, Haşr 
sOresiyle ilgili bir makalesinde (bk. bi bl.) 
süredeki bazı ayetlerin yerlerinin uygun 
olmadığını ileri sürerek kendince farklı 
bir tertip düşünmesi, şarkiyatçıların Kur
'an'ın vahye dayanmadığı şeklindeki ba
kış açısının ve bazı önde gelen Batılı araş
tırmacılar tarafından da tenkit edilen 
Kur'an'ın tertibiyle ilgili mesnetsiz iddia
larının (DİA, V, 423-424) bir sonucu ola
rak değerlendirilmelidir. 
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Iii EMiN IŞIK 

HAŞŞAŞİN 

(bk. HAŞiŞIYYE). 

HAŞVİYYE 
(ai~f) 

Dini konularda 

~ 

-, 

akıl yürütmeyi reddeden, 
naslann zahirine bağlı kalmak suretiyle 

teşbih ve tecsime kadar varan 
telakkileri benimseyenlere verilen ad. 

L ~ 

Sözlükte "yastık ve benzeri eşyanın içi
ni dolduran nesne; lüzumsuz ve gereksiz 
söz" anlamlarına gelen haşv kelimesine 
nisbet ekinin ilavesiyle oluşturulan haş
viyye, genellikle birtakım manasız dini 
telakkilere sahip bilgisiz kimseler için 
kullanılır. Farklı görüşler bulunmakla bir
likte haşviyye daha çok, "dini konularda 
akıl yürütmeyi reddedip sadece nakle iti
bar eden ve özellikle uiOhiyyet meselele
rinde naslar arasında bağlantı kurama
yarak teşbih ve tecslme kadar varan te
lakkileri benimseyen kimseler" şeklinde 
tarif edilmiştir. 

Haşviyye tabirinin ortaya çıkışı ll. (VIII.) 
yüzyılın başlarına kadar uzanır. Cahiz, 
Ömer b. Abdülaz\'z'in haşiv kelimesini 
"avam" anlamında kullandığım nakleder 
(Nefyü't-teşbfh, ı. 283). Bu tabirio ortaya 
çıkışını, Hasan-ı Basri'nin, birtakım saç
ma ve lüzumsuz konuşmalarla kendisini 
usandıran bazı kimselerin meclisinin dı
şına (haşa) atılmasını emretmesi olayı ile 
irtibatlandıranlar da vardır. Bu görüşü 
benimseyenlere göre haşviyye, haşa keli
mesine nisbetle haşeviyye şeklinde okun-

malıdır (Tehanevl, I, 397). İbn Teymiy
ye'ye göre haşviyye tabirini ilk defa, Ab
dullah b. ömer'in "haşvl" olduğunu iddia 
eden Amr b. Ubeyd (ö. 144/761) kullan
mıştır (Minhiicü's-sünne, Il, 520-521). Dı
rar b. Amr'ın ( ö. 200/815 1 ?1) Kitabü 'r
Red 'ale'r-RafiZa ve'l-J:ı.aşviyye adlı bir 
eser yazması (İbnü'n-Nedlrn, s. 215; ay
rıca bk. Ess,Jsl., XLIV 119681. s. 18) bu ke
limenin hicrl ll. yüzyılda ortaya çıktığını 
göstermektedir. Cahiz, İbn Şazan en-NI
sabOrl, İbn Kuteybe ve Naşl el-Ekber gibi 
erken devir alimlerinin eserlerinde haş
viyyeden söz etmeleri de bu hususu doğ
rulamaktadır (er-Red 'ale'n-Naşara, III , 
351; el-lzaf)., s. 36, 42; el-İf)tilaf fi'L-La{?, s . 
69-70; Mesa'ilü'l-imame, s. 19-21). 

Daha çok Kur'an ve Sünnet' e dayalı olan 
yaygın uiOhiyyet anlayışına aykırı çeşitli 
inanç ve telakkileri benimseyenler hak
kında kullanılan haşviyye tabiri, tarihi sü
reç içinde "AIIah'a sıfat nisbet etmekte 
aşırılığa düşenler, bu konuyla ilgili dini 
metinleri teşbih ve tecslm anlayışıyla yo
rumlayanlar" şeklinde bir anlam kazan
mıştır. Kullanıldığı döneme ve çevreye, 
ayrıca yöneltildiği ve yerilmesi amaçla
nan karşıt gruba göre kendisine yükle
nen bazı sübjektif değerlendirmeler se
bı;ıbiyle bu tabir tarih boyunca farklı şe
killerde tanımlanmıştır. Bu sebeple haş
viyye olarak nitelenen bir grubun kimli
ğini her zaman tam anlamıyla belirleyip 
tanımlamak oldukça güçtür. Bununla bir
likte haşviyyenin temel görüşleri ve tem
silcilerine dair kaynaklarda yer alan fark
lı bilgiler şöylece özetlenebilir: 1. Genel
likle haşviyyenin temel görüşünün, baş
ta Allah 'ın varlığı ve sıfatları olmak üzere 
bütün dini konularda nasların zahiri ma
nalarına bağlı kalıp akıl yürütmeyi kesin
likle terketmek, itikadi, arneli ve ahlaki 
konularda Hz. Peygamber' e atfedilen bü
tün rivayetleri kabul etmekten ibaret ol
duğu kaydedilir. Buna göre, naslarda yer 
alan bilgileri hiçbir yoruma tabi tutma
dan benimseyip uygulamak ve akli ilke
ler ışığında herhangi bir ayınma gitme
den bütün rivayetleri dikkate almak ge
rekir. Bu durumda naslarda Allah'a nis
bet edilen yüz, göz, el, ayak gibi organla
rı aynen kabul etmenin ve O'nu cismanl 
bir varlık olarak düşünmenin bir sakın
cası yoktur. Söz konusu görüşleri temsil 
edenlerin, Ahmed b. Hanbel' e uydukları
nı iddia ederek kendilerini "ashabü'l-ha
dls" veya "ehl-i hadis" olarak adlandıran 
bir kısım Selefiyye, Şia'ya mensup bazı 
fırkalarla Müşebbihe ve Mücessime'den 
oluştuğu kaydedilir. Haşviyyeyi bu şekil
de açıklayanlar arasında Ebü'l-Muln en-


