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HASAN el-ALEvi 
(..s,.WI~I) 

ei-Hasen b. Zeyd b. Muhammed 
b. İsmail b. Hasen el-Alevi 

(ö. 270/884) 

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 Hare
meyn valisi Muhammed b. Abdullah b. 
Tahir'i iktalar vererek mükafatlandırmış
tı. Bu iktalar arasında. Taberistan ve Dey
lem'de halkın orman ve mera olarak fay
dalandığı araziler de vardı. Vali Muham
med 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 Sü
leyman b. Abdullah ile adamlarından Mu
hammed b. Evs ei-Belhl'den ve dolayısıy
la Tahirller'den nefret ediyordu. Bu nef
ret iktaların kayıt işleminden sonra daha 
da arttı. Deylem 'de nüfuz sahibi olan Mu
hammed 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 Alevi
ler'in ileri gelenlerinden Muhammed b. 
İbrahim'e haber göndererek ona biat 
edeceklerini bildirdiler. Kendisinin biat 
edilmeye layık olmadığını söyleyen Mu
hammed onlara Hasan b. Zeyd el-Alevi'yi 
tavsiye etti. Bu sırada Rey'de bulunan 
Hasan b. Zeyd teklifi kabul edip Taberis
tan'a geldi. Deylem. Kelar. ŞaiGs. RGyan 
halkı kendisine biat etti ve Aleviyye Dev
leti böylece kurulmuş oldu (250/864). 

Hasan b. Zeyd bölgede hakimiyeti sağ
ladıktan sonra Amül'ü ele geçirdi. Bu ba
şarısı sonunda gücü önemli ölçüde arttı; 
Sariye'de (Sart) bulunan Taberistan arnili 
Süleyman b. Abdullah üzerine yürüyerek 
onu mağiGp etti ve şehre girdi. Süley
man 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 Mu
hammed b. Ca'fer ei-Aievi'yi tayin etti. 
Durumu öğrenen Abbas! Halifesi Müsta
ln- Billah, Hasan b. Zeyd'e karşı gerekli 
tedbirleri almak üzere Muhammed b. 

Abdullah b. Tahir'i görevlendirdi. Mu
hammed b. Abdullah. Rey'de halk ile 
kaynaşamayan Muhammed b. Ca'fer'in 
üzerine bir ordu sevkederek onu esir al
dı. 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 kar
şısında 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 Mu
hammed 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 ha
kim 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 Sa
riye'ye kadar gelen Ya'küb burada Hasan 
b. Zeyd ile karşılaştı. Ya'küb; maksadının 
savaşmak olmadığını belirterek Abdul
lah es-Siczl'nin kendisine teslim edilme
sini istedi. Hasan b. Zeyd bunu kabul et
medi. Yapılan savaşta galip gelen Ya'küb 
b. Leys'in ordusu Sariye ve Amül'e gir
di. Bölgedeki şehirlerin haracı o yıl ( 260/ 
8 7 4) Ya'küb tarafından toplandı. Taberis
tan 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 ol
du. Ya'küb'a yardım eden ŞaiGs halkını 
cezalandırmak için mallarını Deylemli
ler'e dağıttı ve şehri yaktırdı . Taberistan, 
Deylem ve civarında hakimiyetini sürdü
ren Hasan b. Zeyd el-Alevi 270 yılının Şa
ban ayında (Şubat 884) Amül'de vefat et
ti. Yerine kardeşi Dai-i Sagir Muhammed 
b. Zeyd geçti. 

Mensupları "Haseniyye", "Dai-i kebir" 
unvanıyla anılan 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 zikretme
nin gerekli olduğunu söylemişti. Bunun 
üzerine şair. dünyadaki en güzel ifadenin 
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"la ilahe illallah" olduğunu. onun da "la" 
ile başladığını söyleyince kendisini takdir 
ederek mükafatlandırmıştı. "Allah tektir, 
Hasan b. Zeyd de tektir" şeklinde kendisi
ni öven bir şairi azarlamış ve böyle bir söz
den rahatsız olduğunu belirtmek için bu
lunduğu yerden inip secdeye kapanmıştı. 
Bölge halkı arasında İslamiyet'in yayılma
sında önemli hizmetleri geçen ve adil bir 
yönetim kuran Hasan b. Zeyd tarafsız ta
rihçiler tarafından övgüyle anılmıştır. 
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HASAN b. ALİ el-KELBi 
(~,~~.;r>) 

ei-Hasen b. Ali 
b. Ebi 'I-Hasen ei-Kelbi 

(ö. 354/965) 

Sicilya'da 
Kelbi hanedanını kuran 

Fatımi valisi. 

--, 

_j 

Hayatının ilk dönemi hakkında kaynak
larda yeterli bilgi yoktur. Fatımi ordu
sunda 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- Bil
lah'ın gözüne girerek Sicilya valiliğine ta
yin edildi ( 3 36/94 7-48) . Onun valiliğiyle Si
cilya tarihinin yeni bir devri başlar. Fatı
miler. burayı daha ileri hedefler için bir 
deniz üssü olarak kullandıklarından hal
kının huzur ve güvenliğine büyük önem 
veriyorlardı. Hasan b. Ali'den önce Endü
lüs ve Mağrib kökenlilerle Yemen ve Ku
zey Arabistan kökenliler arasında eski
den beri devam eden ihtilaflar sebebiyle 
çatışmalar şiddetlenmişti; müslümanla
rın zaafından istifade eden gayri müslim
ler de vergilerini ödemiyorlardı. Belli başlı 
sülalelerden İran asıllı Taberioğulları. öte
den beri kendi çıkarlarını kollayan valileri 
destekliyorlardı ; bu yüzden eski vali İbn 
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Attafa karşı çıkmışlardı . Thberioğulları 

sülalesi başlarına buyruk hareket edeme
yecekleri endişesiyle Hasan b. Ali'yi de is
temediler ve başka bir valinin tayini içiri 
Fatımi halifesi nezdinde girişimde bulun
dular. Ancak bu amaçla Mısır'a giden Ali 
et-Taberi ve Muhammed b. Abd ün, Hali
fe MansGr- Billah tarafından tevkif etii
rildiği gibi Sicilya'da da Hasan b. Ali bun
ların oğullarının siyasi gücünü ortadan 
kaldırdı. Böylece Hasan b. Ali kısa bir sü
re içinde istikrarı sağladı; hıristiyanlar da 
tekrar haraç ödemeye başladılar. 

Hasan b. Ali Sicilya'da ve Güney İtalya'
nın Calabria bölgesinde Bizans desteğin
deki hıristiyan ordularına karşı kazandığı 
zaferler le haklı bir şöhrete kavuştu. 950 
yılında Messina ve Reggio di Calabria'da 
hıristiyanlarla giriştiği muharebelerde 
büyük üstünlük sağlayan Hasan b. Ali, Bi
zans imparatoru VII. Konstantinos'u mü
tarekeye mecbur etti. Bu arada ele geçir
diği Reggio di Calabria'nın merkezine bü
yük bir cami yaptırdı ve halka burada na
maz kılınmasına engel olunmamasını, hiç
bir şekilde binaya zarar verilmemesini, 
bir tek taşına bile dakunulduğu takdirde 
Sicilya'da ve İfrikıye'deki kiliselerio yerle 
bir edileceğini duyurdu; fakat cami, ken
disinin Sicilya'ya dönmesinden sonra ço
ğunlukta olan hıristiyanlar tarafından yı
kıldı . İmparator VII. Konstantinos İtalya 
ve Sicilya'daki Bizanslılar'a yardım için 
kuwet gönderince Hasan b. Ali de Man
sOr-Billah'tan yardım istedi ve Afrika'
dan yollanan büyük bir donanma, 7000 
süvari ve 3500 piyadeden oluşan takvi
ye birlikleriyle tekrar İtalya'ya geçerek 
Bizans ordusunu yendi (9 Zilhicce 340/7 
Mayıs 952). 

Hasan b. Ali, Mansür- Billah'ın ölümün
den (953) sonra yerine oğlu Ahmed'i bı
rakarak yeni halife Muiz-Lidinillah'ın ya
nına gitti. Bu sırada Sicilya'dan İfrikıye'
ye gönderilen bir Fatımi gemisine Endü
lüs Emevi Halifesi lll. Abdurrahman'ın 
deniz kuwetleri tarafından el konulma
sına hiddetlenen halife Hasan b. Ali 'yi bir 
donanma ile Endülüs sahillerine yolladı. 

Hasan Meriye'ye (Aimeria) saldırarak En
dülüslüler'in gemilerini ateşe verip mal
larını yağmaladı ve çok sayıda esir aldı : 

bu arada el konulan Sicilya gemisini de 
kurtardı. 965 yılında Rametialı hıristiyan
ların yardım çağrısına olumlu cevap ve
ren Bizans imparatoru Nikephoros Pho
kas, General Niketas kumandasında Er
meni, Rus ve Trakyalı askerlerden mey
dana gelen bir ordu gönderdi. Hasan b. 
Ali'nin oğlu Ahmed de Halife Muiz-Lidi-
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nillah'tan takviye birlikler istedi. Bunun 
üzerine halifenin görevlendirdiği Hasan 
b. Ali, Arap ve Berberller'den oluşan bir 
ordu ile oğlunun yardımına koştu. Bizans 
ordusu karada ve denizde ağır bir bozgu
na uğratılarak General N iketas esir alınıp 
İfrikıye'ye gönderildi; ancak Hasan b. Ali 
Rametta kuşatması sırasında vefat etti. 
Hasan b. Ali, Sicilya'da mensubu olduğu 
Beni Kelb sülalesinin adıyla bilinen ve yak
laşık doksan yıl hüküm süren yarı bağım
sız bir hanedan kurmuştur. 
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HASAN b. ALİ es-SANHACİ 

.., 
(~~,..sk~~!) 

ei-Hasen b. Ali b. Yahya 
b. T emim es-Sanhad 

(ö. 566/11 70) 

Merkezi Mağrib' de hüküm süren 
Ziriter hanedanının son emiri 

L 
(I 121-1 148). 

.J 

502 yılı Receb ayında (Şubat 11 09) Sü
se'de doğdu. Babasının ölümü üzerine 
tahta geçtiğinde henüz on iki yaşınday
dı. Bu sebeple devletin idaresi Sandal ei
Hfıdim ad lı siyasetten anlamayan cahil 
bir memlükün eline geçti. Kısa bir süre 
sonra yönetirnde gevşeme ve çözülme 
meydana geldi. Bu durumu fırsat bilen 
Narman Kralı ll. Roger, Murabıt Hüküm
dan Ali b. Yüsuf b. Taşfın'in kumandan
larından Ebü Abdullah İbn Meymün'un 
Sicilya'ya h ücumundan Hasan b. Ali'yi so
rumlu tutarak Ziriler hanedanının mer

kezi Mehdiye'ye asker sevketti. Ancak 
şehri ele geçirmeye muvaffak olamadı 
( 5 161112 2). Ertesi yıl 300 gemi ve 1 000 
süvariyle Hasi adasına saldıran ve Dey
mas Kalesi'ni alan Normanlar, Hasan b. 

Ali'nin gönderdiği kuwetler ve onların 
yardımına gelen öteki Arap ve Serberi 
kabileler tarafından ağır bir yenilgiye uğ
ratıldı. 

Harnınadi Emiri Yahya'nın kumandan

larından Mutarrif b. Hamdün b. Ali, 529 

(1135) yılında Mehdiye'yi denizden ve 
karadan muhasara altına alınca zor du
rumda kalan Hasan b. Ali, bölgedeki Be
ni Hilal kabilesine mensup Araplar'dan ve 
Narman Kralı ll. Roger'den yardım iste
di. Harnınadi kuşatması onların yardımı 

sayesinde başarısızlıkla sonuçlandı . Ha
san Hammadller'i bozguna uğratarak ba
zı gemilerini ele geçirdi. Bu vesile ile Ro
ger'le bir saldırmazlık anlaşması imzala
dı. Roger531'de (1137) Cerbe'yi işgal et
tikten sonra bütün ifrikıye sahillerini is
tila etti. 538'de (1143) Sefakus'a saldı
ran Normanlar iki yıl sonra Karkene'yi iş
gal edip halkını kılıçtan geçirdiler. Hasan 
b. Ali , Kral Roger'e aralarındaki anlaşma
yı hatıriatınca da Roger Ziriler'e tabi ol
mayan bölgelere saldırdığını, anlaşma
nın yürürlükte olduğunu söyledi. Ancak 
543'te (1148) yeniden Mehdiye'ye hücum 
etti. Roger'in emriyle yola çıkan Narman 
donanmasının kumandanı Corci b. Mihall 
ei-Antaki, müslümanların zaaflarını ve kıt
lıkyüzünden şehrin müdafaasız bırakıldı

ğını bildiğinden bu defa şehri işgale mu
vaffak oldu (2 Safer 543/22 Haziran 1148) . 
Hasan b. Ali ailesi ve askerleriyle birlikte 
şehri terketti. Böylece İfrikıye'deki Ziri
ler hanedam tarihe karışmış oldu. 

Mehdiye'den ayrıldıktan sonra Maleka 
Emiri Muhriz b. Ziyad'ın yanına giden Ha
san b. Ali es-Sanhaci, burada beklediği 
ilgiyi göremeyince iyi ilişkiler içinde oldu
ğu Fatımiler'in hakimiyetindeki Mısır'a 
gitmek istedi. Ancak Corci tarafından sü
rekli takip edildiği için amcazadesi Yahya 
b. Aziz ei-Hammadi'nin yanına Bicaye'ye 
gitti. Muvahhidler'in kurucusu Abdül
mü'min'in Bicaye'yi zaptma kadar orada 
kaldı (547/İ ı 52) . Abdülmü'min ile birlik
te ifrikıye seferine katıldı (555/1160) ve 
daha sonra Mehdiye'de öldü. 
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