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HASAN el-A'SAM 
(~Y1~1) 

el-Hasen b. Ahmed b. el-Hasen 
el-A'sam el-Cennabt el-Karmatt 

(ö. 366/977) 

Bahreyn'deki 
Karmati liderlerinden 

(bk. KARMATILER). 

HASAN el-ASKERi, Ebu Hilal 

(bk. ASKERi, Ebu Hilal). 

HASAN el-ASKERI, 

Hasan b . Abdullah 

(bk. ASKERi, Hasan b. Abdullah) . 
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r . - --, 
HASAN el-ASKERI, Hasan b . Ali 
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( IS ;:..aıt ..Jı: ~ ,;,r> ) 

Ebu Muhammed Hasen 
b. Alt el-Hadi 

b. Muhammed el-Cevad et-Taki 
(ö. 260/874) 

İsnaaşeriyye Şiası'nın 
on birinci imamı. 

_j 

232 yılının Reb'iülewel veya Rebiülahir 
ayında (Kasım -Aralık 846) Medine'de dün
yaya geldi. Samerra'da doğduğunu belir
ten rivayetler zayıf sayı lmaktadır. Babası 

on uncu imam Ali el-Hadi' dir. İki üç yaşla
rında iken babası ile beraber, İmamller'in 
faaliyetlerini daha yakından takip etmek 
isteyen·Abbasi Halifesi Mütevekkil -Alel
lah tarafından yeni hilafet merkezi Sa
merra'ya götürüldü. Askerisamerra'da 
ikamete mecbur edilen ve hayatı boyun
ca buradan ayrılmasına izin verilmeyen 
Hasan b. Ali bu sebeple Askeri nisbesiyle 
anılmıştır. Kendisine ayrıca Samit, Zeki, 
Nakl, Refik, Hadi ve Halis gibi lakaplar 
verilmiştir. 

Büyük kardeşi Ebu Ca'fer Muhammed 
babasından önce vefat ettiği için İmam 
Ali el-Hadi ölümünden (254/868) dört ay 
önce Hasan el-Askeri'yi kendine halef ta
yin etti (Ş1'a'nın bu konudaki delilleri için 
bk. Şeyh Müfld, s. 335-338) Ali ei-Hadi'
nin ölümünden sonra Hasan ei-Askeri'
nin diğer kardeşi Ca'fer kendi imametini 
iddia ettiyse de pek ilgi görmedi. Abbasi 
yönetimince çok sıkı bir kontrol altında 
tutulan Hasan el-Askeri hayatı boyunca 
taraftarları ile pek temas imkanı bula
mamış, ancak babasına da hizmet eden 

Ebu Amr Osman b. Said ei-Ömeri, "hu
mus" gibi imama verilmesi gereken ver
gileri onun adına İmamller'den toplayıp 
kendisine ulaştırmıştır. 

Hasan el-Askeri 260 yılı Rebiülewel 
ayının başında (874 Aralık sonu) hastalan
dı. Bir hafta süren bu hastalık sonunda 8 
Rebiülewel 260 (1 Ocak 874) tarihinde ve
fat etti. Bazı İmami rivayetlere göre Ha
life Mu'temid-Aiellah'ın evine gönderdi
ği tabipler tarafından zehirlenerek öldü
rülmüştür. Halifeyi temsilen Ebu isa b. 
Mütevekkil tarafından kıldırılan cenaze 
namazından sonra oturduğu evde bulu
nan babasının mezarının yanına defne
dildi. Büveyhi Hükümdan Muizzüddev
le'nin 33S'te (946) yaptırdığı, XIX. yüzyı
lın sonlarına doğru İran Hükümdan Na
sırüddin Şah tarafından geniş çapta ta
mir ettirilen bu iki türbe bugünkü Sa
merra'nın en mühim abidesidir. 

Kendinden sonra imameti devam etti
recek erkek evlat bırakmadan öldüğü ile
ri sürülen Hasan el-Askeri'nin vefatı İma
miler arasında büyük bir buhran yarat
mış ve onların on dört (Nevbahtl, s. 79) 

veya on beş (Sa'd b. Abdullah el-Kum
ml, s. 102) fırkaya ayrılmasına sebep ol
muştur. Bu fırkalardan biri Hasan ei-As
kerl'nin ölmediğini. geçici bir süre için 
"gaybet"e girdiğini ve mehdi olarak tek
rar zuhur edeceğini , bir başka fırka ise 
onun ölümünü kabul etmekle beraber 
mehdi olarak tekrar hayata döndürüle
ceğini ileri sürmüştür. Fakat zamanla, 
Hasan el-Askeri'nin ölümünden bir süre 
önce Rum veya zenci asıllı Nercis adlı bir 
cariyeden doğan Muhammed el-Mehdi 
adında bir oğlunun olduğu inancı İmami
ler arasında yaygınlaştı ve diğer inançla
rı savunan fırkalar tamamen ortadan 
kalktı . Doğumunda Askeri'nin teyzesi Ha
kime bint Cevad'ın hazır bulunduğu, men
suplarından dört kişi ve birkaç hizmetçi
sinin gördüğü rivayet edilen Muhammed 
el-Mehdi el-Muntazar da kısa bir süre 
sonra ölmüştür. İmami Şiiler' e göre ise 
ölmeyip gaybete girmiştir ve zuhuru ha
len beklenmektedir. 

Eserleri. Hasan ei-Askeri'ye nisbet edi
len eserlerden günümüze intikal edenler 
şunlardır: 1. Tefsirü'l-İmam el-lfasan 
el-'Askeri. Şeyh SadCık'un Muhammed 
b. Kasım ei-Esterabadi, Ebu Ya'küb Yu
suf b. Muhammed b. Ziyad ve Ebü'l-Ha
san Ali b. Muhammed b. Seyyar tarikiyle 
rivayet ettiği bu tefsirin Hasan ei-Aske
ri'ye nisbeti hakkında Şia alimleri arasın
da ihtilaf vardır. Şeyh Sad Cık, İbn Şehra
şCıb ve Hür ei-Amili eserin nisbetinin sa-
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hih olduğunu ve imlasının imama ait bu
lunduğunu belirtirken Muhammed Ce
vad Belagi, Ayetullah HCıyi ve Muhakkık 
Şüşteri gibi son devir alimleri eserin ima
ma ait olmadığını söylemektedirler (Rıza 
Muhtarr, IX/2, s. 52). Tefsirin ilk taş bas
kısı 1 268 yılında Tahran'da yapılmış. di
ğer iki taşbaskı 131 S'te Tebriz'de gerçek
leştirilmiştir. Eser, yazma nüshaları ve 
ilk baskıları dikkate alınarak Müessese-i 
İmam Mehdi tarafından yayımlanmıştır 
(Kum 1304). 2. KitabühCı ('aleyhi's-se
lam) ila İsJ:ı(ı]f b. İsma'il en-Nisabılri. 
Hasan ei-Askeri'nin İshak en-NisabCıri'ye 
yazdığı çeşitli tavsiye ve uyarılarını ihtiva 
eden bir mektuptur (muhtevası için bk. 
EbG Muhammed el-Harran!, s. 513-515). 

3. Md ruviye 'anhü mine'l-meva'i?-i'l
]fışar. Hasan el-Askeri'nin öğütleri ve hik
metli sözlerinden ibarettir (a.g.e., s. 516-
521). 4. Risaletü 'l-men]fabe. Askeri'nin 
helal ve haramlarla ilgili sözlerini ihtiva 
eden bu risale, İbn ŞehraşCıb'un Mena
]fıbü Ali Ebi Talib adlı eseri içinde yer 
almaktadır (A'yanü'ş-Şi'a, ll, 41). 
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Iii HAMİD ALGAR 

HASANel-ATTAR 

(bk. ATTAR, Hasan b. Muhammed). 

HASANBABA 
(ö. 1094/1683) 

Cezayir dayısı. 

--, 

_j 

--, 

_j 

Baba Hasan olarak da anılır. Aslen kor
sanlıktan gelme olup uzun süre gemi re
isliği yaptı. Ağalar iktidarını kaldırıp Da
yılar devrini başlatan 1082 (1671) ihti-
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