HAS'AM

meni Has·amı

ganimet, beytülmal hissesi . ayrıldıktan
sonra mücahidler arasında taksim edildi. ResOiullah'ın vefatı üzerine Humeyda
b. Nu'man başkanlığında bazı Has'amlı
lar Ezd ve Becile ile birlikte irtidad ettiler. İrtidad hareketlerinin bastırılmasın
dan sonra Suriye ve Irak cephesindeki fetihlere 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 olduğunda Hz. Peygamber ona beyaz bir
sancak verdi ve bu sancağın altına girenin güvenlikte olacağını belirtti. EbO Ruveyha, daha sonra Filistin'in fethini Hz.
Ömer'e müjdelamek üzere Medine'ye
gelmiştir. Malik b. Abdullah ise "el-kaidü'l-Filistini" (Filistin kurnandanı) diye
tanınmış ve Muaviye ile oğlu 1. Yezid zamanında islam ordusunun kumandanları arasında görev yaparak 58 (678) yı
lında Rumlar üzerine tertiplenen bir gazaya iştirak etmişti. Has' am kabilesine
mensup bazı kadınlar Kureyşliler'le evlenmişlerdir. Bunlar arasında, özellikle ilk
müslüman hanımlardan olan Esma bint
Umeys ile kardeşiSelma meşhurdur. Esma, önce Ca'fer b. EbO Talib ile evrenerek onunla birlikte Habeşistan'a hicret
etmiş. Ca'fer'in şehid olmasından sonra
Hz. EbO 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. Kendisinden imam Evzai'nin rivayette bulunduğu Üseyd b. Abdurrahman ei-Has'amiile Abdülcebbar el-Has'ami adlı muhaddisler de bu kabiledendir.
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(~1)

Ebo Muhammed el-Hasen b. Ali
b. Ebi Talib el- Kureşi el-Haşimi
(ö. 49/669)

L

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) Medine'de doğdu. Babası ona Harb adını
koymayı düşünmüşse de Hz. Peygamber,
Cahiliye döneminde bilinmeyen Hasan
adını ve EbO Muhammed künyesini vermiş ve kulağına bizzat ezan okumuştur;
doğumunun yedinci gününde de akika
kurbanı kestiği ve Hz. Fatıma'dan saçının
ağırlığınca fakiriere gümüş dağıtmasını
istediği bilinmektedir. Kaynaklarda, ResOiullah'a çok benzediği için Hz. EbO Bekir' 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 olaylarda fiilen yer almamıştır. Hz. Osman'ın hilafeti 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 birlikte Hz. Osman'ı isyancılara karşı korumak ve evine su taşımakla görevlendirilmiştir (a.g.e., I, 3020) .
Babası hilafete geldikten sonra Hasan,
Talha b. Ubeydullah ve Zübeyr b. Awam'ın
ona karşı çıkmaları üzerine, KOfeliler'i babasının 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) Ubeydullah b. Abbas b. Abdülmuttalib KOfeliler'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 ölümünden 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, KOfe Mascidi'nde halka hitaben yaptığı konuşmada 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 sünnetine 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 Muaviye b. EbO Süfyan, onun taraftarlarını ve
Küfeliler'i kendi safına çekmek için yoğün bir faaliyet başlattı; Abdullah b. Amir
kumandasında Suriye, Filistin ve ei-Cezire 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 çözümlenmesi konusunda zaman zaman eski meseleleri de kurcalayan mektuplar teati edilmiş (Ebü'I-Ferec el-isfahanl, Me~iitilü 'tTalibiyyin, s. 46-77), ancak bu yazışma
lar durumu gerginleştirmekten başka bir
işe yaramamıştır. Muaviye Musul'a ulaşıp orada konaklayınca Hz. Hasan, Ubeydullah b. Abbas kumandasında 12.000
kişilik bir öncü birliğini ona karşı gönderdi ve Ubeydullah'a, MUaviye ile müzakerelerde bulunmak isteyen Kays b. Sa'd
ve Said b. Kays et-Hemdani ile istişare etmesini söyledi. Fakat bu arada, konakladığı Medain'in Sabat mevkiinde ordusundaki savaşa karşı isteksizliği sezince bir
konuşma yaparak aslında hiçbir müslümana karş ı kötü hisler beslemediğini,
adamlarının pek çoğunun savaştan hoş
lanmadığını bildiğini, bunun için de onların arzu etmedikleri bir şeyle karşı karşı
ya kalmalarını istemediğini söyledi. Büyük bir şaşkınlık yaratan bu sözler üzerine 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-
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tırdılar.

Hz. Hasan daha sonra Medain'e
gitmek üzere hareket etti. Ancak yolda
kendisini öldürmeye teşebbüs eden Harici Cerrah b. Sinan ei-Esedi tarafından
yaralandı ve şehre ulaşınca valinin evinde tedavi gördü. Bu sırada Muaviye, bir
yandan Hz. Hasan'ın taraftarlarınca tartaklanıp yaralandığı haberini etrafa yayarken bir yandan da Enbar'da onun öncü kumandanı Ubeydullah b. Abbas ile
Kays b. Sa'd'ı kuşattı. Muaviye'nin öncü
kumandanı Abdullah b. Amir de Medain'e giderek şehrin dışına çıkan Hasan 'ın
ordusunun karşısında mevzilendi ve onlara Muaviye'nin de Enbar'ı kuşattığını.
aslında savaş niyeti taşımadıklarını ve
Hz. Hasan'ın kendisi de dahil olmak üzere askerlerinden onlara sığınanların hayatlarının bağışlanacağını söyledi. Bu sözler karşısında çoğunluk savaştan kaçındi
ğını belli etti; Hz. Hasan da Medain'e dönerek hilafeti Muaviye'ye teslim etmek
için belirlediği şartları Abdullah b. Amir' e
bildirmek zorunda kaldı. İleri sürdüğü
şartlar şunlardır: 1. intikam için Iraklı
lar'dan hiç kimse tutuklanmayacaktır. Z.
Milliyetine bakılmaksızın herkes emniyet içinde olacaktır. 3. işlenmiş suçların
tamamı affedilecektir. 4. Ahvaz'ın haracı
yıllık olarak kendisine ödenecektir. S. Kardeşi Hüseyin'e Z milyon dirhem verilecektir. 6. Haşimoğulları'na da Abdüşemsoğulları'na (Ümeyye) gösterilen yakınlık gösterilecek ve aynı ihsanlarda bulunulacaktır (Din eve ri, s. 22 ı -222) . İbnü'I
Esir bu şartlara Hz. Ali'ye sövmemeyi de
ilave etmiştir (el-Kamil, lll, 405). Ayrıca
muahhar bir Sünni kaynakla (SüyGtl, s.
ı 9 ı) Şii eserleri (mesela bk. İbn Tolun, s.
65; İbrahim ei-MGsevT ez-Zencanl, I, 143;
M. Hu sain Tabatabai, s. 56), anlaşma
şartlarına hilafetin Muaviye'nin ölümü halinde Hasan'a iade edilmesi maddesini
de eklemişlerdir. İbn Hacer ei-Heytemi bu
m addeyi. "Muaviye kendisinden sonra yerine kimseyi tayin etmeyecek, bu iş ondan sonra müslümanların şGrası ile tesbit edilecektir" şeklinde verirse de (eş
Şava'iku'l-mu/:ırika, s. 136) anlaşmada
böyle bir maddenin bulunması olayların
gelişmesine pek uygun düşmemektedir ;
çünkü Muaviye. oğlu Yezid'e biat aldığı
zaman Hz. Hasan'la yapılmış anlaşma
uyarınca hilafete aday gösteremeyeceği
yolunda kendisine karşı herhangi bir itirazın ileri sürüldüğü sabit değildir.
Abdullah b. Amir Hz. Hasan'ın şartla
Muaviye'ye götürdü, Muaviye de bunları kendi eliyle yazarak mühürledi ve Hz.
Hasan'a iade etti (25 Reblülevvel 41/29
rını

Temmuz 661; bk. Mes'Gdl, MürQcü'?·?eheb, II, 426; İbnü ' I - E slr, el-Kamil, lll , 405406; İbrahim ei-MGsevT ez-Zencanl, I, 143).
Şartlarının kabul edilmesine memnun
olan Hz. Hasan, anlaşmayı Kays b. Sa'd'a
bildirerek yetkilerini Muaviye'ye devretmesini ve Medain'e dönmesini emretti.
Bu duruma öfkelenen Kays, kumandası
altındaki 4000 adarnma ya sapıklığa düş
müş bir imama (Muaviye) itaat etmelerini veya imam olmadığı halde kendisine
uyarak savaşa girmelerini önerdi, onlar
da birinci şıkkıtercih ettiler (İbnü'I-Eslr.
el-Kamil, III, 407). Bu arada Hz. Hüseyin
ve Hucr b. Adi gibi bazı kimseler. Hz. Hasan'ın Muaviye ile anlaşmasına. arkasın
daki müslümanları küçük düşürdüğü gerekçesiyle karşı ç ıktılarsa da Hasan kararından dönmeyerek adamları ile birlikte
Medain'den KGfe'ye gitti ve oraya gelen
Muaviye'ye vardıkları anlaşmayı şahsen
de teyit ettirdi (Cemaziyelevvel 41 / Eylül
661 ı . İslam tarihinde 41 yılına bu uzlaş
madan dolayı "amü'l-cemaa" (birlik yılı)
denilmiştir. Böylece Hz. Hasan , kardeşi
Hüseyin'in şiddetle karşı çıkmasına rağ
men Muaviye ile anlaşarak Hz. Peygamber'in işaret ettiği gibi (Buharl, "Şull:ı".
9; "Fiten", 20) müslümanlar arasında kan
dökülmesini önlemiş ve insanların kısa
bir süre için de olsa barış ve huzur içinde
yaşarnalarına vesile olmuştur. Hz. Hasan
daha sonra ailesiyle birlikte Medine'ye
gitti ve hayatının geri kalan kısmını orada siyasetten uzak bir şekilde geçirdi. Ancak sonunda, rivayete göre Yezid b. Muaviye ile evlendirilmek vaadiyle kandırılan
eşlerinden Ca'de bint Eş' as b. Kays tarafından zehirlendi (ibnü'I-Eslr, el-Kamil,
lll. 460; a.mlf.. Üsdü'l-gabe, ll, 15; SüyGtl, s. 192) ve 28 Safer 49 (7 Nisan 669) tarihinde vefat etti. Ölmeden önce kardeşi
Hüseyin'e ResGl-i Ekrem'in yanına, bu
mümkün olmadığı takdirde Cennetü'I-Baki'de annesinin yanın a göm ülmesini vasiyet etmiş. Mervan b. Hakem birinci teklife karşı çıktığı için Medine Valisi Said b.
As'ın kıldırdığı cenaze namazından sonra Cennetü'I-Baki 'de annesinin yanına
defnedilmiştir.

"Mücteba. taki. zeki~ ve " sı bt" lakaplaHz. Hasan halim selim, cömert, sakin, vakarlı. siyaset ve fıtneden
kaçınan bir yaratılışa sahipti. Onun hilafette kalış süresi hakkında farklı görüş
ler vardır: müelliflerin bir kısmına göre
dört ay üç gün (mesela bk. İbn Şehra
ş Gb , III, 192). bir kısmına göre de altı ay
üç gün (mesela bk. el-imame ve's-siyase, I, 140; Mes 'Gdl, et-Tenbfh, s. 260; Sürıyla tanınan

yGtl, s. I9ı - I92) halifelik yapmıştır. Muaviye ile anlaşma 25 Rebiülevvel 4 1 (29
Temmuz 661) tarihinde yapıldığına göre
ikinci rivayetin daha isabetli olması gerekir. Hz. Hasan doğrudan ResGl-i Ekrem'den , anne ve babasından on üç hadis rivayet etmiştir. Kendisinden de oğlu
Hasan ile Süveyd b. Gafele, Ebü'I-Havra
es-Sa'di, Şa'bi, Hübeyre b. Yerim. Asbağ
b. Nübate ve Müseyyeb b . Necebe rivayette bulunmuşlardır.
" Mıtlak" (çok boşayan) lakabıyla da anı
lan Hz. Hasan ' ın hayatında tOO'e yakın
evlilik yaptığı söylenir; hatta ŞiT müelliflerinden İbn ŞehraşGb'a göre ayrıca zso
veya 300 cariyesi olmuştu r (Menakıbü
AUEbfTalib, 111. 192; SüyGtT, s. I9ı: İbra
him el-MG sevl ez-Zencanl, I, ı45) Ancak onun hakkında müstakil bir araştır
ma yapan Bakır Şerif ei-Kureşi. bu rivayetlere karşı çıkarak kendisinin sadece
on üç evlilik yaptığını söylemektedir (f:fayatü 'i-İmam el-Hasan b. 'Aif, II, 443-460) .
Çocuklarının sayısı da ihtilaflıdır; kız erkek on iki. on beş. on altı. on dokuz. yirmi ve yirmi iki çocuğu olduğu rivayet edilir. Kaynaklarda adları verilen çocukları
ş u nlardır: Zeyd, Hasan. Kasım. EbQ Bekir. Abdullah. Amr. Abdurrahman. Hüseyin , Muhammed, Ya'küb , İ smail ve Talha. Tarihçiler. soyunun Hasan ei-Müsenna ve Zeyd adlı çocuklarıyla devam ettiğinde birleşirler. Hz. Hasan 'ın soyundan
gelenlere "şerif" unvanı verilmiştir. Tarihte bunlar tarafından kurulan İdrlsller,
Ressller, Sa' öıler ve halen devam eden Filalller ile (Fas) Haşimller (Ürdün) gibi birçok hanedan vardır.

Kaynaklar. ResGl-i Ekrem'in "cennetin
efendileri" dediği ve haklarında, "AIIahım, ben onları seviyorum, sen de sev!"
diye dua ettiği iki torununu çok sevdiğini. isteklerini tereddütsüz yerine
getirdiğin i, onlarla oyun oynad ığını , sı r
tın a bindirip gezd irdi ğin i. hatta seedede iken sı rtına bindiklerinde inineeye kadar kalkmadığını belirtir ve onlara olan
düşkünlüğünü gösteren birçok rivayet
naklederler. Bunlardan biri de şudur: Bir
gün Hz. Peygamber minberde iken Hasan ile Hüseyin'in düşe kalka mescide girdiklerini görmüş. konuşmasını yarıda keserek aşağı inip onları bağrına basmış.
"Cenab-ı Hak, ' Mallarınız ve çocuklarınız
sizin için birer imtihan vesilesidir' (etTegabün 64/ 15) derken ne kadar doğru
söylemiştir. onları görünce dayanamadım" dedikten sonra konuşmasına devam
etmiştir (i b n Ma ce , "Libas" . 20; Tirmizi, "Mena l5ıb " . 30; N esaT, " Cum'a" . 30,
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•«!deyn", 27; ). Hz. Hasan, Ehi-i beyt'e ve
AI-i aba'ya dahil olmasının yanında kardeşi Hüseyin'le birlikte Hz. Peygamber'in
nesiini günümüze kadar devam ettiren
iki kişiden biridir. Hasan ve Hüseyin'e
duyulan sevgi ve şefkat Resül-i Ekrem'in
vefatından sonra da devam etmiştir.
Mesela Hz. Ömer, hilfıfeti sırasında divan teşkilatını kurup herkesin tahsisatını belirlerken onlara Bedir Savaşı'na
katılanlara verilen miktarda tahsisat
ayırmıştır (Taberl, Tarfl]., ı. 2413). Hz.
Hasan, Hz. Hüseyin ile birlikte bütün
İslam dünyasında olduğu gibi Türkler
arasında da Resul-i Ekrem'in sevgili torunları sıfatıyla daima tebcil edilmiş, sevilmiş ve sayılmış. adları çocuklara verilen en yaygın isimler arasında yer almış
tır.

Hz. Hasan bazı Sünni alimlerce, babaedilmesinden hilfıfeti Muaviye b. Ebu Süfyan'a devretmesine kadar
geçen sürede Hulefa-yi Raşidin'in beşin
cisi ve sonuncusu kabul edilir (Şevkanl,
s. 606). Şii kültüründe ise Hasan, bizzat
Hz. Ali tarafından tayin edilmiş ikinci
imam ve on dört "ma'sum -ı pak"in (Çardeh Ma'sGm-ı Pak) dördüncüsü olarak görülür ve kendisine birçok keramet izafe
edilir. Ancak bazı Şii toplulukları Muaviye
ile barış yaptığı için ona karşı çıkmış ve
kendisini tenkit etmişlerdir (Nevbahti,
s. 24). Bugün iran ve Irak gibi Şi11er~in
yaşadığı yerlerde, Hz. Hüseyin için muharrem ayının ilk on bir gününde yapılan
taziye ayinleri kadar gösterişli olmamakla beraber. 28 Safer günü hem Hz. Peygamber'in hem de Hz. Hasan'ın vefatı
münasebetiyle dini törenler yapılmak
sının şehid

tadır.

Resul-i Ekrem'in torunu, Hz. Ali ve Fabüyük oğlu ve müslüman kanı
nın dökülmesini istemeyerek hilafetten
feragat etmiş bir kişi olarak Hz. Hasan
üzerine geniş bir literatür teşekkül etmiştir. Onun hakkında İslam tarihi kaynaklarından ve biyografik eserlerden baş
ka müstakil çalışmaların da yapıldığı görülmektedir. Hadis külliyatından Buhar!
ile Müslim'in çeşitli bölümlerinde Resulullah'ın Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin hakkında söylediği birçok hadis mevcuttur
(Buhar!, "Feza'ilü aşJ::ıabi'n-nebl", 18, 22;
Müslim, "Feza'ilü'ş-şaJ::ıabe", 32, 56, 586 ı. 67). Her iki eserde de Hasan ile Hüseyin'in faziletlerine dair müstakil birer
bab açılmış ve Hz. Peygamber'in yalnız
biri veya her ikisi için söylediği medihkar
sözler kaydedilmiştir. Tirmizi'de de "Mena~bü'l-l:lasan ve'l-l:lüseyn" ve "Menfıl5ıtıma'nın
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bü Ehli beyti'n-nebl" adlarıyla bablar açıl
mış, buralarda diğer bölümlerin yanında
yirmiden fazla hadis nakledilmiştir. öteki hadis kaynaklarından Ebu Davud. Nesal. İbn Mace, Darimi'nin eserlerinde ve
el-Muvatta'da da çok sayıda hadis zikredilmektedir (bk Wensinck. Vlll, 60-61 ).
Ahmed b. Hanbel, eJ-Müsned'inde Hz.
Hasan'dan mükerrerleriyle birlikte yetmiş dolayında rivayet nakletmiştir (mesela bk. ı. 203, 207; ll. 227. 241; lll , 62,
64) ; ayrıca onun Cüz'ün tihi müsnedü
Ehli'l-beyt adlı risalesinde de (nşr. Abdullah el-Leysi el-Ensarl, Beyrut 1408/
1988) on iki hadis daha bulunmaktadır.
ŞYa'nın temel hadis kaynaklarından olan
Kütüb-i Erba'a'dan yalnızel-Kati'de Hz.
Hasan'la ilgili hadisler vardır. Meclisi, sıh
hat şartını dikkate almaksızın Şii hadis
kaynaklarında geçen Hz. Hasan'a dair rivayetleri müstakil bir ciltte toplamıştır
(BU:ıarü'l-enuar, Beyrut 1403/1983, XLIV).
Ayrıca Ebü'I-Ferec el-İsfahfınl'nin Me~ii
tilü't-Talibiyyin (bk. bibl.). Necmeddin
Ebü'l-Hasan ei-Aievl'nin el-Mecdi ii ensabi't-Talibiyyin (Kum 1988, s. 36-80).
Tabersl'nin İ'ldmü'l-vera' (Beyrut 1985,
s. 243-252) ve İbn Ebü'l-Hadid'in Şer]Ju
Nehci'l-belaga (XVI, 9-54) adlı eserlerinde Hz. Hasan hakkında önemli bilgiler
·
verilmektedir.
Hz. Hasan'la ilgili çalışmaların bir kıs
onu kardeşi Hüseyin veya Ehl-i beyt
mensuplarıyla birlikte ele alır; çoğu ise
doğrudan doğruya ona dair olan kitaplardır. Murtaza el-Hüseynl el-Firuzabfıdi,
Al-i aba'ya tahsis ettiği eserinde Hz. Hasan'la ilgili hadis kaynaklarında geçen rivayetleri deriemiştir ( Feza'ilü '1-l].ams,
Beyrut 1402/1982, lll, 282-309). Aynı şekil
de Tahfı Hüseyin, Hz. Ali ve çocuklarına
ayırdığı kitabında İslam tarihi kaynakları
çerçevesinde Hz. Hasan'ın hayatını, kardeşiyle arasındaki mizaç farklılığını ve Muaviye ile yaptığı barışı tahlil eder ('Aif ve
benüh, Kahire, ts. [ Darü'l-maarifl. s. 193220) . Muhammed Rıza da Hz. Hasan'ı
kardeşiyle birlikte Resülullah'ın iki torunu olarak ele almıştır (el-Hasan ue'l-f.füseyn sıbta Resülillah, Beyrııt ı 407/ı 987,
s. 13-63). Bu türden diğer bazı eserler de
şunlardır : Fazlullah Rahimi, Gülzar-ı Haseneyn (İstanbull994); Şems Osman Üsküdari, Hasan ve Hüseyin Hakkında
Üç Mersiye (Süleymaniye Ktp., Düğümlü
Baba. nr. 20867); Abdülfettah Şefkat Efendi, Manzume-i Siyer-i N ebi ve Eviad-ı
Resul (Yapı Kredi Bankası Ktp., nr. 768).
mı,

Hz. Hasan hakkında yapılan monografik çalışmaların bazıları şu şekilde sırala-

nabilir:

Abdürrıza

es-Safi. Belagatü'l-

İmam el-Haşan (Necef ı966) ; Hüseyin

Mahmud Yusuf, Seyyidü

şebdbi ehli'lcenne el-lfasan b. ~li (Kahire ı973);
Tevfik Ebu ilim, el-lfasan b. ~li (Kah i re

1974); Hasan Kamil ei-Maltavi, el-İmam

el-lfasan b. 'Ali (Kahire, ts.) ; Mustafa
Muhsin ei-Musevi, el-lfasan b. ~li (Kahire 1975); Kamil Süleyman, el-lfasan
b. ~li (Beyrut I 399/ı 979); Ca'fer M urtaza ei-AmiiT, el-lfayatü's-siyasiyye li'lİmam el-lfasan (Beyrut, ts.); Süleyman
ei-Kettani, el-İmam el-lfasan (Beyrut
1989); Ali Kaiml, İmam lfasan (Kum
1361/1982); Bakır Şerif el-Kureşi. lfayatü'I-İmam el-lfasan b. 'Ali (I-ll, Beyrut
1403/ı 983); Musa Muhammed Ali, lfalimü Ali'l-beyt el-İmam el-lfasan b.
'Ali (Beyrut ı405/I 984); Alaill,lfayatü'llfasan (baskı yeri ve tarihi yok); Muhammed Beyyumi Mehran, el-İmam el-lfasan b. 'Ali (Beyrut ı 990); Hüseyin eş-Şa
kirl. el-lfasanü'l-mücteba (Kum 1415)
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HASAN, Mir
(bk. GULAM HASAN}.
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HASAN AGA, Benli
(ö. 1073/1662)

Türk musikisi bestekan,
hanende.

L

_j

1016 (1607) yılında Edirne'de doğdu.
Daha sonra ailesiyle birlikte istanbul'a
gitti. On sekiz yaşında Enderun'a alının
caya kadar babasının helvacı dükkanında
çalıştı. Sarayda, o sıralarda çocuk yaşta
olan IV. Murad'dan gördüğü yakın ilgi
onun padişahlığı döneminde de devam
etti ve bir müddet sonra m llsahib-i şeh
riyariler arasına girdi. IV. Murad'ın vefatı
üzerine ( 1640) saraydan ayrıldı. Bundan
sonraki hayatı hakkında bilgi bulunmayan Hasan Ağa istanbul'da vefat etti.
Hasan Ağa, sesinin güzelliği sayesinde
ve bestelediği eserlerle devrinin önde gelen mOsikişinasları arasında yer almıştır.
Babasından tanbura çalınayı öğrenerek
mOsikiye başladığı kaydedilmektedir. Enderun'a girdikten sonra tanbur çalması
nı da öğrenen Hasan Ağa tanbur üstadı
olarak şöh ret oldu. Nitekim IV. Murad'ın
kendisinden sık sık tanbura ve Rumeli
türküleri dinlediği, ayrıca sarayda yapı
lan fasıliara sazı ve sesiyle katıldığı bilinmektedir. Ancak mOsikideki asıl şöhreti
ni bestelediği saz eserlerinde ortaya koyduğu başarı ile kazanmıştır. Zamanımıza
ulaşan on üç peşrev ve saz semaisinin
arasında bilhassa iki rast peşrevi ve aynı
makamdaki saz semaisi ile pençgah peş
revi Türk mOsikisi repertuvarının en seçkin eserlerindendir.
BİBLİYOGRAFYA :

Ezgi, Türk Musikisi,lll, 50-5 1; V, 316-319;
Kip, TSMSazEserleri, s.10-11, I4, 33, 52, 54;
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HASAN AGA, Enfi
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(ö. 1136/1724)

L

Lale Devri'nin
ünlü hanende ve bestekan.

_j

istanbul'da Tophane civarındaki Fın
semtinde dünyaya geldi. Mehmet
Suphi Ezgi onun 1660'lı yıllarda doğmuş
olabileceğini söyler. Enfi ve Burnaz lakapdıklı

larıyla tanınmış olup bu lakapların kendisine enfiye çekme merakından veya büyük burunlu olmasından dolayı verildiği
rivayet edilir. ilk mOsiki bilgilerini babasından alan Hasan Ağa, genç yaşta EnderOn-ı Hümayun'da kilar-ı hassaya kabul
edildi. Enderun'daki tahsilisırasında mGsiki alanında kendini yetiştirdi. lll. Ahmed devrinde ( 1703-1730) serhanende oldu. Bu arada Halveti - Şabani Şeyhi Mehmed NasOhi'ye intisap etti. 171 S'te Enderun'dan emekli edilen Hasan Ağa vefatında Edirnekapı dışındaki kabristana
defnedildi. Ölüm tarihini Ayvansarayl,
Müstakimzade, Ramiz ve Mehmed Esad
Efendi 1141 ( 1729) olarak verirlerse de
Başbakanlık Arşivi'ndeki bir kayıttan 11
Zilkade 1136 (1 Ağustos 1724) tarihinde vefat ettiği anlaşılmaktadır (lşıközlü. 11
119731. s. 522-523).

Hasan Ağa. sarayda uzun süre Ebubekir Ağa'nın idaresindeki fasli heyetinde
serhanende olarak bulunmuştur. Seyyid
Vehbi Sumame'sinde, lll. Ahmed'in şeh
zadelerinin 1720 yılında Okmeydanı'nda
yapılan sünnet düğününü anlatırken serhanende Burnaz Hasan Çelebi'nin idaresinde seksen yüz hanende ve sazendeden oluşan büyük bir heyetin fasıl icrasından söz eder. Aynı zamanda iyi bir tanburl olan Hasan Ağa, dini ve din dışı eserleriyle bestekarlık sahasındaki kudretini ortaya koymuş. devrinde bestelerinin
çokluğuyla diğer sanatkarlar arasında
seçkin bir yer elde etmiştir. EbOishakzade Esad Efendi onun ZOO'ün üzerinde
eser bestelediğini söyler. El yazması güfte mecmualarında yapılacak bir araştır
ma ile bu sayının 300'ün üzerine çıkması
muhtemeldir. Hasan Ağa daha çok hece
vezniyle yazılmış manzumeleri, özellikle
Nedim ve MahtOmi'nin şiirleriyle Hasan
Sezai. Seyyid Seyfullah ve Yunus Emre'nin ilahilerini bestelemiştir. Yılmaz Öztuna onun durak. ilahi, beste. semai, şarkı
formlarında toplam on sekiz eserinin zamanımıza ulaştığını kaydeder. Bunlar
arasında, "Küşade sinesi bilmem ki seMsı mı var?" mısraıyla başlayan nişabu
rek bestesiyle, "Came-i sürh ile sanma
la'l-gOn olmuş gelir" mısraıyla başlayan
aynı makamdaki semaisi en tanınmış
eserlerindendir. Hulus ve Hasan mahlasları ile şiirler yazan ve bu şiirlerinde aruz
ve hece vezinlerini başarıyla kullanan Hasan Ağa na'tları ile de ünlüdür. Bazı şiir
leri kendisi ve başka bestekarlar tarafın
dan bestelenmiştir.
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