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Taberistan, Gilan
ve Deylem'de hüküm süren
Aleviyye'nin (Zeydi Devleti) kurucusu
ve ilk hükümdan
(864-884).

KGfe'de Abbasller'e isyan eden Hz. Ali
evladından Yahya b. Ömer et-Talibl'nin
öldürülmesinden ( 2 50/864) sonra Halife
Müstaln- Billah. Tahirller'in Irak ve Haremeyn valisi Muhammed b. Abdullah b.
Tahir'i iktalar vererek mükafatlandırmış
tı. Bu iktalar arasında. Taberistan ve Deylem'de halkın orman ve mera olarak faydalandığı araziler de vardı. Vali Muhammed b. Abdullah. katibi Bişr b. Harun'un
kardeşi Cabir'i kendisine verilen yerlerin
kayıt ve zaptı için Taberistan'a gönderdi.
Taberistan halkı. kendilerine çok kötü
davranan Tahirller'in Taberistan valisi Süleyman b. Abdullah ile adamlarından Muhammed b. Evs ei-Belhl'den ve dolayısıy
la Tahirller'den nefret ediyordu. Bu nefret iktaların kayıt işleminden sonra daha
da arttı. Deylem 'de nüfuz sahibi olan Muhammed b. Rüstem ve Ca'fer b. Rüstem
adlı iki kardeş. Deylemliler'in de desteği
ni alarak Tahiri yönetimine karşı isyan
etti. Daha sonra Taberistan'daki Aleviler'in ileri gelenlerinden Muhammed b.
İbrahim'e haber göndererek ona biat
edeceklerini bildirdiler. Kendisinin biat
edilmeye layık olmadığını söyleyen Muhammed onlara Hasan b. Zeyd el-Alevi'yi
tavsiye etti. Bu sırada Rey'de bulunan
Hasan b. Zeyd teklifi kabul edip Taberistan'a geldi. Deylem. Kelar. ŞaiGs. RGyan
halkı kendisine biat etti ve Aleviyye Devleti böylece kurulmuş oldu (250/864).
Hasan b. Zeyd bölgede hakimiyeti

sağ

ladıktan sonra Amül'ü ele geçirdi. Bu başarısı sonunda gücü önemli ölçüde arttı;
Sariye'de (Sart) bulunan Taberistan arnili
Süleyman b. Abdullah üzerine yürüyerek
onu mağiGp etti ve şehre girdi. Süleyman b. Abdullah ailesini ve servetini bı
rakarak Cürcan'a kaçtı.

Bütün Taberistan ahalisinden biat alan
Hasan b. Zeyd daha sonra Rey'i zaptetti.
Tahirller'in amilini kovarak yerine Muhammed b. Ca'fer ei-Aievi'yi tayin etti.
Durumu öğrenen Abbas! Halifesi Müstaln- Billah, Hasan b. Zeyd'e karşı gerekli
tedbirleri almak üzere Muhammed b.

Abdullah b. Tahir'i görevlendirdi. Muhammed b. Abdullah. Rey'de halk ile
kaynaşamayan Muhammed b. Ca'fer'in
üzerine bir ordu sevkederek onu esir aldı. Bunu haber alan Hasan b. Zeyd. Vacin
adlı kumandanının emrinde sevkettiği
bir ordu ile Rey'i tekrar ele geçirdi. 2S 1
(865) yılında Tahirller'in Taberistan valisi
Süleyman b. Abdullah. büyük bir ordu ile
Taberistan üzerine yürüyünce Hasan b.
Zeyd Deylem'e çekilmek zorunda kaldı.
Sariye ve Amül gibi şehirler Tahirller'in
eline geçti. Bir süre sonra Taberistan'ı
yeniden zapteden Hasan b. Zeyd, Abbas!
Emlri Müflih kumandasındaki ordu karşısında mağiGp oldu ve tekrar Deylem'e
çekildi (255/869). Ardından da Cürcan'ı
ele geçirdi ve Muhammed b. Abdullah b.
Tahir'in yeğeni olan Horasan Valisi Muhammed b. Tahir'in gönderdiği orduyu
mağiGp ederek Tahirller'in Horasan'daki
itibarını büyük ölçüde sarstı ( 2 5 7/8 71 ) .
2S9'da (873) Elburz dağlarını geçip Kü mis'i işgal etti. Bu sırada Sicistan'a hakim olma konusunda mücadele ettiği
Saffarl Emiri Ya'küb b. Leys'e yenilerek
önce Nişabur'a, oradan da Taberistan'a
kaçan Abdullah es-Siczi. Hasan b. Zeyd
ei-Aievi'ye sığındı. Onu takip ederek Sariye'ye kadar gelen Ya'küb burada Hasan
b. Zeyd ile karşılaştı. Ya'küb; maksadının
savaşmak olmadığını belirterek Abdullah es-Siczl'nin kendisine teslim edilmesini istedi. Hasan b. Zeyd bunu kabul etmedi. Yapılan savaşta galip gelen Ya'küb
b. Leys'in ordusu Sariye ve Amül'e girdi. Bölgedeki şehirlerin haracı o yıl ( 260/
8 74) Ya'küb tarafından toplandı. Taberistan dağlarına kaçan Hasan b. Zeyd'i ve
ordusunu takibe koyulan Ya'küb şiddetli
yağmurlardan dolayı büyük zayiat verdi
ve canını zor kurtarabildL Hasan b. Zeyd
daha sonra tekrar Taberistan •a hakim oldu. Ya'küb'a yardım eden ŞaiGs halkını
cezalandırmak için mallarını Deylemliler'e dağıttı ve şehri yaktırdı . Taberistan ,
Deylem ve civarında hakimiyetini sürdüren Hasan b. Zeyd el-Alevi 270 yılının Şa
ban ayında (Şubat 884) Amül'de vefat etti. Yerine kardeşi Dai-i Sagir Muhammed
b. Zeyd geçti.
Mensupları

"Haseniyye", "Dai-i kebir"
Hasan b. Zeyd azim ve
sebat sahibi. Arap dilini ve fıkhı iyi bilen.
cömert ve zahid bir kişi idi. Kendisini öven
bir şairin kasidesine olumsuzluk edatı "la"
ile başlamasını tenkit ederek kasidenin
başında hoşa gidecek bir şeyi zikretmenin gerekli olduğunu söylemişti. Bunun
üzerine şair. dünyadaki en güzel ifadenin
unvanıyla anılan

"la ilahe illallah" olduğunu. onun da "la"
ile başladığını söyleyince kendisini takdir
ederek mükafatlandırmıştı. "Allah tektir,
Hasan b. Zeyd de tektir" şeklinde kendisini öven bir şairi azarlamış ve böyle bir sözden rahatsız olduğunu belirtmek için bulunduğu yerden inip secdeye kapanmıştı.
Bölge halkı arasında İslamiyet'in yayılma
sında önemli hizmetleri geçen ve adil bir
yönetim kuran Hasan b. Zeyd tarafsız tarihçiler tarafından övgüyle anılmıştır.
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ei-Hasen b. Ali
b. Ebi'I-Hasen ei-Kelbi
(ö. 354/965)

Sicilya'da
Kelbi
L

hanedanını kuran
Fatımi valisi.

_j

Hayatının ilk dönemi hakkında kaynaklarda yeterli bilgi yoktur. Fatımi ordusunda kumandan olan Hasan b. Ali atıl
ganlığı. cesareti ve Afrika'da büyük karı
şıklıklar çıkaran Harici Ebü'l-Yezid'e karşı
kazandığı başarı ile Halife MansGr- Billah'ın gözüne girerek Sicilya valiliğine tayin edildi ( 3 36/94 7-48) . Onun valiliğiyle Sicilya tarihinin yeni bir devri başlar. Fatı
miler. burayı daha ileri hedefler için bir
deniz üssü olarak kullandıklarından halkının huzur ve güvenliğine büyük önem
veriyorlardı. Hasan b. Ali'den önce Endülüs ve Mağrib kökenlilerle Yemen ve Kuzey Arabistan kökenliler arasında eskiden beri devam eden ihtilaflar sebebiyle
çatışmalar şiddetlenmişti; müslümanların zaafından istifade eden gayri müslimler de vergilerini ödemiyorlardı. Belli başlı
sülalelerden İran asıllı Taberioğulları. öteden beri kendi çıkarlarını kollayan valileri
destekliyorlardı ; bu yüzden eski vali İbn
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