
lü'n-nebi fi'l-Kur'ô.n ve Muhammed 
Mahffiz Şehame Cenk'in Kurretü '1-<uyn 
ii işbô.ti fezô.'ili seyyidi 'ş-şe~aleyn adlı 
eserleri sayılabilir (Selahaddin el-Münec
cid, s. 198-200). İzzeddin İbn Abdüsse
lam'ın ( ö. 660/1262). ResGiullah'ın üstün
lüğüne dair kırk hadisi ihtiva eden Bidô.
yetü's-si'ıl ii tafcjili'r-Resi'ıl (nşr. Nası

rüddin el-Elbanl, Beyrut 1986) ve Mün
yetü's-si'ıl.fi tafcjili 'r-Resi'ıl (nşr. Sela
haddin el-Müneccid , Beyrut 198 1) adlı 
eserleriyle Kemalpaşazade'nin EtQ.aliy
yetü ( ta{cjilü) nebiyyinô. 'alô. sô.'iri 'J-en
biyô.' adlı risalesi (Süleymaniye Ktp., La
leli. nr. 3698; Esad Efendi, nr. 3551; Dü
ğümlü Baba, nr. 351). Hz. Peygamber'in 
üstünlüğünü Kur'an ayetleri, hadisler ve 
alimierin görüşlerine yer vererek anlatan 
özlü eserlerdendir. Yusuf b. İsmail en
Nebhan'i'nin el-Fezô.'ilü'I-MuJ:ıamme

diyye adlı eseri (nş r. Mahmud Fahurl. 
Halep 1414/ 1994) konuyu bütün yönle
riyle ihtiva eden bir çalışmadır. Müellif, 
ResGiullah'ın hayatını kısaca anlattıktan 

sonra tesbit edebildiği 782 eserin ismini 
alfabetik olarak kaydetmiş, daha sonra 
Hz. Peygamber'in üstünlüğüne dair Bey
zavl tefsirinden kısa açıklamalarıyla bir
likte Kur'an ayetlerini, onun hakkında di
ğer semavi kitaplarda bulunan bilgileri, 
yine bu konuda rivayet edilen hadisleri 
bölümler halinde ele almıştır. Ayrıca Re
sGiullah'm üstünlüğünü bildiren kırk ri
vayeti el-EJ:ıô.dişü'l-erba•in ii fezô.'ili 
seyyidi'I-mürselin adlı müstakil bir eser
de toplamıştır (Beyrut 1894). Aynı müel
lifin Cevô.hirü'l-biJ:ıô.r ii fezô.'ili 'I-mu]].
tô.r'ı ise (I- IV, Kah i re 1379/1960) hadis, 
tefsir, kelam, tasawuf. siyer ve menakı

ba dair eserlerde Hz. Peygamber'in ha
sais ve fezailine dair bilgilerin yer aldığı 

bölümlerden alıntılar yapılarak meydana 
getirilmiş bir çalışmadır. Abiri de bu ko
nuda Türkçe olarak Efdaliyyetü nebiy
yinô. Muhammed alô. sô.iri'I-enbiyô.' 
adıyla bir eser kaleme almıştır (Süleyma
niye Ktp., Hacı Mahmud Efendi, nr. 4489). 
F'ezailü'n-nebi tü ründeki eserlerde diğer 
peygamberlerin mucizeleriyle ResGl-i Ek
rem'in mucizelerinin mukayese edildiği 
görülmektedir. Özellikle müslümanlarla 
hıristiyanların birlikte yaşadığı bölgeler
de bu tür çalışmalar yoğunluk kazanmış
tır. ibnü'n-Nasr es-Selavi'nin, Hz. Isa'nın 
Hz. Muhammed'den üstün olduğunu is
pat için yazılan bir esere reddiye olarak 
kaleme aldığı Da•ve'l-Yesi'ı'iyyin ve faz
lü Mui:zammed 'alô. sô.'iri'l-enbiyô.' adlı 
kitabı (Kahire 1318) bu çalışmalara bir 
örnek teşkil eder. 
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HAS'AM (Beni Has'am) 
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Adnaniler' e mensup bir Arap kab ilesi. 
L ~ 

Kabileye adını veren Has'am'ın asıl adı 
Eftel olup şeceresi Has'am b. Enmar b. 
Nizar b. Maad b. Adnan'dır. Eftel, bir it
tifak dolayısıyla kurban edilen hayvanın 
kanını ellerine ve vücuduna sürdüğü için 
Has'am lakabıyla anılmıştır. Has' arn'ın ba-

HAS' AM (Beni Has'aml 

bası Enmar. kardeşi Mudar b. Nizar'ın 
kuyusunu deldurduktan sonra Hicaz'dan 
Yemen'e kaçmış ve Kahtani kabileleri ara
sına karışmıştır. Bundan dolayı bazı kay
naklar. Has'am ile kardeş kabile Bec'ile'
nin şeceresini Enmar b. Er aş (iraş) b. Amr 
b. Gavs b. Ne bt b. Malik ei-Kehlani şek
linde Kahtaniler'e mensup gösterirler. 
Has'amlılar'ın menşei farklı bazı kabi
lelerio birleşmesinden teşekkül ettiği an
laşılmaktadır. Serat dağlarına yerleşen 
Enmar'ın iki oğlu Has'am ve Becile, za
manla çoğalarak Taif'e 120 km. kadar 
uzaklıktaki Tebale ile Yemen'in yüksek 
dağlık kesimleri arasındaki geniş bir böl
geye yayıldılar. Has'am!ılar, komşu kabi
lelerle olduğu gibi zaman zaman Beci
leliler'le de mücadele ettiler; katıldıkları 
savaşların başlıcaları Yevmü Akıl, Yevmü'l
karn ve F'eyfü'r-rih'tir. Daha sonra koliara 
ayrılarak çeşitli bölgelere dağılan Has'am
lılar buralardaki kabHelere karıştılar. is
lamiyet'in doğuşu sırasında Yemen- Hi
caz hac yolu boyunca Tebale'ye kadar uza
nan bölgede yaşıyorlardı. 

Has'amlılar, Cahiliye devrinde Beyt-i 
Has'am denilen Zülhalesa Tapınağı'na 

giderlerdi. Bu tapınağın Yemen Kabesi 
adıyla da anılmasından ve Beytullah'a 
denk tutulmasından rahatsızlık duyan 
Hz. Peygamber, Mekke'nin fethinden ön
ce müslüman olan Cerir b. Abdullah ei-Be
celi'yi bir seriyyenin başında onu yıkmak 
üzere gönderdi. Cerir, kendisine karşı 

koyan bazı kişileri öldürdükten sonra tapı

nağı ortadan kaldırdı. Bu hadiseden son
ra Has'am'ın ileri gelenlerinden As'as b. 
Zahr ve Enes b. Müdrik'in de aralarında 

bulunduğu bir heyet Medine'de ResGl-i 
Ekrem'le görüşerek islamiyet'i kabul et
ti. Hz. Peygamber, heyettekilerin isteği 
üzerine bütün Has'amlılar'ın uyacağı, bir 
ahidname kaleme aldırdı . Buna göre kan 
davaları yasaklanıyor, akarsu ile sulanan 
arazilerden onda bir, ki.Jyu suyu ile sula
nan arazilerden yirmide bir oranında ver
gi alınacağı. yağmur sularıyla sulanan 
topraklardan da oraları ekip biçenierin 
istifade edebileceği belirtiliyordu (ibn 
Sa'd, I, 286). Fakat Has'amlılar'ın bir kısmı 
bu ahidnameye uymadı. Resul-i Ekrem 
9. yılın Saferayında (Haziran 630), o sıralar
da Blşe ile Türebe arasında yaşayan ve is
lam'a karşı laubali tavırlar sergileyerek 
taşkınlıklar yapan Has'amlılar üzerine 
Kutbe b. Amir kumandasında yirmi kişi
lik bir seriyye gönderdi. iki taraf arasında 
şiddetli bir çarpışma oldu. Müslümanlar 
asilerden bazı erkekleri öldürdüler. bazı 
kadınları esir aldılar, davar ve develeri de 
toplayıp Medine'ye döndüler. Elde edilen 
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HAS' AM meni Has·amı 

ganimet, beytülmal hissesi . ayrıldıktan 
sonra mücahidler arasında taksim edil
di. ResOiullah'ın vefatı üzerine Humeyda 
b. Nu'man başkanlığında bazı Has'amlı

lar Ezd ve Becile ile birlikte irtidad etti
ler. İrtidad hareketlerinin bastırılmasın
dan sonra Suriye ve Irak cephesindeki fe
tihlere katılan bu kabile mensupları Hz. 
Ali-Muaviye mücadelesinde ikiye ayrıldı
lar ve hasım ordularda yer aldılar. 

Has'amlı meşhur sahabiler arasında 
EbO Ruveyha et-Fezai, Temim b. Verka , 
Malik b. Abdullah et-Has'ami sayılabilir. 
Bunlardan EbO Ruveyha müslüman ol
duğunda Hz. Peygamber ona beyaz bir 
sancak verdi ve bu sancağın altına gire
nin güvenlikte olacağını belirtti. E bO Ru
veyha, daha sonra Filistin'in fethini Hz. 
Ömer'e müjdelamek üzere Medine'ye 
gelmiştir. Malik b. Abdullah ise "el-kai
dü'l-Filistini" (Filistin kurnandanı) diye 
tanınmış ve Muaviye ile oğlu 1. Yezid za
manında islam ordusunun kumandan
ları arasında görev yaparak 58 (678) yı
lında Rumlar üzerine tertiplenen bir ga
zaya iştirak etmişti. Has' am kabilesine 
mensup bazı kadınlar Kureyşliler'le ev
lenmişlerdir. Bunlar arasında, özellikle ilk 
müslüman hanımlardan olan Esma bint 
Umeys ile kardeşiSelma meşhurdur. Es
ma, önce Ca'fer b. EbO Talib ile evrene
rek onunla birlikte Habeşistan'a hicret 
etmiş. Ca'fer'in şehid olmasından sonra 
Hz. E bO Bekir ve onun vefatı üzerine Hz. 
Ali tarafından nikahtanmıştır. Selma 
ise Hz. Hamza ile evliydi. Halid b. Velid~in 
eşi Esma da Enes b. Müdrik'in kızıdır. Ken
disinden imam Evzai'nin rivayette bu
lunduğu Üseyd b. Abdurrahman ei-Has
'amiile Abdülcebbar el-Has'ami adlı mu
haddisler de bu kabiledendir. 
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HASAN 
(~1) 

Ebo Muhammed el-Hasen b. Ali 
b. Ebi Talib el-Kureşi el-Haşimi 

(ö. 49/669) 

Hz. Peygamber:in torunu, 
Hz. Fatıma ile Hz. Ali'nin 

büyük oğlu. 
.J 

3. yılın Şaban ayında (Ocak-Şubat 625) 
veya Ramazan ayının tS'inde ( 1 Mart) Me
dine'de doğdu. Babası ona Harb adını 
koymayı düşünmüşse de Hz. Peygamber, 
Cahiliye döneminde bilinmeyen Hasan 
adını ve EbO Muhammed künyesini ver
miş ve kulağına bizzat ezan okumuştur; 
doğumunun yedinci gününde de akika 
kurbanı kestiği ve Hz. Fatıma'dan saçının 
ağırlığınca fakiriere gümüş dağıtmasını 
istediği bilinmektedir. Kaynaklarda, Re
sOiullah'a çok benzediği için Hz. EbO Be
kir' in onu, "Ey nebiye benzeyen, Ali 'ye 
benzemeyen" diye sevdiği ve Hz. Ali'nin 
de buna tebessüm ettiği belirtilir. 

Hasan, kardeşi Hüseyin gibi ilk halife 
döneminde cereyan eden önemli olaylar
da fiilen yer almamıştır. Hz. Osman'ın hi
lafeti sırasında kardeşiyle birlikte Said b. 
As'ın Horasan seferine (29 veya 30/650 
veya 651) katılmış (Belazürl, Fütah, s. 
480; Taberl. Tari/]., ı. 2836), daha sonra 
da babası tarafından yine kardeşiyle bir
likte Hz. Osman'ı isyancılara karşı koru
mak ve evine su taşımakla görevlendiril
miştir (a.g.e., I, 3020) . 

Babası hilafete geldikten sonra Hasan, 
Talha b. Ubeydullah ve Zübeyr b. Awam'ın 
ona karşı çıkmaları üzerine, KOfeliler'i ba
basının yanında yer almaya ikna etmek 
için Arnmar b. Yasir ile birlikte KOfe'ye 
gitti. Cemel Vak'ası ve Sıffin Savaşı'nda da 
babasının yanında bulundu. Hz. Ali'nin 
şehid edilmesinin ardından ( 19 veya 21 
Ramazan 40/26 veya 28 Ocak 661) Ubey
dullah b. Abbas b. Abdülmuttalib KOfeli
ler'i halife olarak ona biata davet etti ve 
bir rivayete göre (İbn ŞehraşQb, lll, 191) 
aynı gün, bir rivayete göre de (Mes'Qdl, 
MürCıcü'?·?eheb, ll, 426) iki gün sonra 
KOfe'de kendisine biat edildi. Hz. Ali ölü
münden kısa bir süre önce Hasan'a biat 
konusunda sorulan bir soruya, "Bunu ne 
emreder ne de nehyederim" diye cevap 
vermiştir (Taberl. Tari/]., ı. 3461); ancak 
Şiiler Hz. Ali'nin onu veliaht tayin ettiği
ne inanırlar (Fığlalı. s. 85). Hz. Hasan, KO
fe Mascidi'nde halka hitaben yaptığı ko
nuşmada Ehl-i beyt'in meziyetlerinden 
ve Hz. Peygamber' e olan yakınlığından · 

söz etti. Ona ilk biat eden Kays b. Sa'd b. 
Ubade el-Ensari, biat sırasında kendisini 
Allah'ın kitabına ve Resülullah'ın sünne
tine bağlı kalmanın yanı sıra isyancıtara 
karşı savaş şartını da kabul etmesi için 
zorladı; fakat Hasan bu şartın aslında 
"Allah'ın kitabı" lafzında mevcut olduğu
nu söyledi (Taberi. Tari/J., ll, ı). 

Hz. Ali'nin şehid edildiğini ve Hasan'ın 
halifeliğe getirildiğini haber alan Muavi
ye b. EbO Süfyan, onun taraftarlarını ve 
Küfeliler'i kendi safına çekmek için yo
ğün bir faaliyet başlattı; Abdullah b. Amir 
kumandasında Suriye, Filistin ve ei-Cezi
re kuwetlerinden oluşan bir ordu hazır
tattı. Bu durumu Küfe'de bulunduğu sı
rada öğrenen Hz. Hasan da Abdullah b. 
Amir'le karşılaşmak üzere Medain'e doğ
ru yola çıktı. Bu sırada, iki taraf arasında 
anlaşmazlığın barış yoluyla çözümlenme
si konusunda zaman zaman eski mese
leleri de kurcalayan mektuplar teati edil
miş (Ebü'I-Ferec el-isfahanl, Me~iitilü 't
Talibiyyin, s. 46-77), ancak bu yazışma
lar durumu gerginleştirmekten başka bir 
işe yaramamıştır. Muaviye Musul'a ula
şıp orada konaklayınca Hz. Hasan, Ubey
dullah b. Abbas kumandasında 12.000 
kişilik bir öncü birliğini ona karşı gönder
di ve Ubeydullah'a, MUaviye ile müzake
relerde bulunmak isteyen Kays b. Sa'd 
ve Said b. Kays et-Hemdani ile istişare et
mesini söyledi. Fakat bu arada, konakla
dığı Medain'in Sabat mevkiinde ordusun
daki savaşa karşı isteksizliği sezince bir 
konuşma yaparak aslında hiçbir müslü
mana karşı kötü hisler beslemediğini, 
adamlarının pek çoğunun savaştan hoş
lanmadığını bildiğini, bunun için de onla
rın arzu etmedikleri bir şeyle karşı karşı
ya kalmalarını istemediğini söyledi. Bü
yük bir şaşkınlık yaratan bu sözler üzeri
ne Hariciler'in görüşlerini benimseyen bir 
grup, "Hasan da babası gibi küfre düş
müştür" diyerek üzerine yürüdü ve altın
dan seecadesini çekip elbisesini çekiştir
ıneye başladı. Bunun üzerine Hz. Hasan, 
Rebia ve Hemdan kabilelerine mensup 
sadık adamlarının yanına sığ ındı; onlar 
da etrafını çevirip saldırganları uzaklaş-

Hz. Hasan 
adına 

düzenlenen 
Ayasofya ' 

Camii 
Içindeki· 

bir levha
· ıstanbul 


