
HASAN HABENNEKE ei-MEYDANf 

Hasan Habenneke'yi hapse atarak mal
Iarına el koydu. 

Geleneksel ilimlerde dirayetli bir alim 
olmasına rağmen faaliyetlerinin yoğun
luğu sebebiyle eser yazmaya imkan bu
lamayan Hasan Habenneke, 1 4 Zilkade 
1 398 ( 16 Ekim 1978) tarihinde Rabıta
tü'l-alemi'I-İslaml'nin toplantısına katıl
maya hazırlandığı bir sırada vefat etti. 
Çok kalabalık bir cemaatin katıldığı Eme
viyye Camii'nde kılınan cenaze namazının 
ardından Hasan Camii civarına defnedil
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HASAN b. HASAN b. ALİ 
(..sk V!~' V!~!) 

Ebu Muhammed ei-Hasen b. ei-Hasen 
b. Ali b. Ebi Talib 
(ö. 97 /715-16) 

Hz. Hasan'ın oğlu. 
_j 

Muhtemelen 37 (657-58) yılında Me
dine'de doğdu. Hz. Hasan'ın Havle bint 
ManzOr'dan olan oğludur. Babası ile aynı 
adı taşıdığı için çoğunlukla Hasan ei-Mü
senna diye anılır. 

Çocukluğu ve gençliği hakkında kay
naklarda bilgi yoktur. Evlenme isteğini 
amcası Hz. Hüseyin'e açınca Hüseyin kız
larından Fatıma veya Sekine'den birini 
almasını tavsiye etti, o da Fatıma ile ev
lendi. Kerbela Vak'ası'nda (611680) Hz. 
Hüseyin'in oğlu Ali ei-Asgar'la birlikte 
katliamdan kurtulan Hasan esir edilip ha
nımı Fatıma ile birlikte Kufe'ye götürül
dü. Fatıma'nın ı. Yezid'e müracaatı üze
rine ellerinden alınan malları iade edile
rek Medine'de ikametlerine izin verildi. 
Emevi Halifesi Abdülmelik b. Mervan ta
rafından, Irak halkıyla iş birliği yaparak 
hilafeti ele geçirmeye teşebbüs etmekle 
suçlanıp sürekli baskı altında tutuldu. 
Biat etmek için Dımaşk'a gitmesinden 
sonra Abdülmelik, Hz. Peygamber'in Ha
san'ın elinde bulunan kılıcını tehditle alan 
Hicaz Valisi Haccac b. Yusuf es-Sekafı'ye 
bir mektup göndererek onu rahat bırak
masını bildirdi. Sünni kaynaklarında, E hi-i 
beyt'in ileri gelenlerinden olmasına rağ
men Iraklı Şiiler'in yaptığı daveti reddet
tiği, hatta onlarla mücadeleyi Allah'a yak
laştırıcı bir amel olarak kabul ettiği (Ze
hebl, A'lamü'n-nübela', IV, 486), kendi
sine ResOiullah'ın neslinden olması dola
yısıyla hürmet eden bir Rafizi'yi azarladı
ğı, başka bir Rafizi'ye de, "Eğer Resul-i 
Ekrem'e olan yakınlığımdan dolayı emir-
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liğe daha layık olduğumu zannediyorsan 
yanılıyorsun. Çünkü onun için namaz, ze
kat, oruç gibi ibadetler emirlikten daha 
efdaldi" dediği (ibn Sa'd, V, 319-320), 
Ebu Bekir ve Ömer' e lanet okuyan Mugi
re b. Said ei-İcli'yi huzurundan kovduğu 
ve Hz. Peygamber'in, "Ben kimin mevla
sı isem Ali de onun mevlasıdır" hadisin
de halifeliğin kastedilmediğini söylediği 
rivayet edilir. 

Hasan b. Hasan 97 (715-16) yılında alt
mış yaşlarında Medine'de vefat etti. 99'
da (717-18) öldüğüne dair rivayetler de 
vardır. İbnü'I-Cevzi ise onun 91 (71 O) yı
lında vefat ettiğini söyler ( el-Munta?am, 
VI, 30 ı). Bazı kaynaklarda otuz beş yaşın
da öldüğünden bahsediliyorsa da bu doğ
ru değildir. Eşi Fatıma kabri üzerine bir 
mescid yaptırmış. fakat bir süre sonra 
kabiriere mescid yapılmayacağına dair 
hadis kendisine bildirilince yıktırmıştır. 
Zeyneb adındaki kızı Emevi Halifesi Velid 
b. Abdülmelik'le evlenmiş, ancak kardeş

lerine yapılan kötü muameleden dolayı 
üzüntüsünü dile getirdiği için kocası ile 
araları açılmış ve boşanmışlardır. Hasan 
b. Hasan'ın çocuklarından Abdullah. Ha
san ve İbrahim. Abbasi Halifesi Ebu Ca'
fer el-Mansur tarafından isyan hazırlıkla
rı içinde oldukları gerekçesiyle Haşimiy
ye'de ömürlerinin sonuna kadar hapiste 
tutulmuşlardır. 

Hasan'ın çocuklarından İbrahim ve Da
vud'un nesli Yemen'de İmamiter ve Sü
leymaniler; Abdullah'ın nesli Kuzey Afri
ka'da Süleymaniler, İdris'iler, Sa'diler, Fi
laliler; Endülüs'te Hammudiler; Gana'da 
Beni Salih; Mekke'de Beni Katade, Beni 
Uhaydir ve Beni Füleyte adlarıyla hüküm 
sürmüş ve tarihte önemli rol oynamışlar

dır. İbn Fazlullah ei-Ömeri bunları "Düve
lü'I-Hasaniyyln" başlığı aitında ele almak
tadır (Mesalik, XXIV, 2 vd.). Zeyditer ve 
bazı Şii grupları imametin Hasan b. Ha
san ile Ali b. Hüseyin (Zeynelabicfın) ve ev
latlarından başkasına intikal etmeyeceği 
görüşünü benimsemişlerdir (Riyad M. 
Nasırl, ı. 61). 

Şii ve Sünni muhaddislerin "sadOk" ol
duğu konusunda ittifak ettikleri Hasan 
b. Hasan babasından, hanımı Fatıma'
dan ve Abdullah b. Ca'fer'den hadis riva
yet etmiştir. Oğulları Abdullah ve Hasan, 
amcasının oğlu Hasan b. Muhammed b. 
Hanefıyye, Süheyl b. Ebu Salih gibi kişiler 
de ondan rivayette bulunmuşlardır. 

Babasından kalan Medine'deki hurma
lıkların yıllık gelirinden ihtiyacı kadarını 
alıp geri kalanını sadaka olarak dağıtan, 
pek az kimseyle görüşen, vaktinin çoğu-

nu i badetle geçiren Hasan İslamiyet'i ya
şamadaki hassasiyetiyle tanınmıştır. 
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HASANHÜKMI 
(~ı:,ı->) 

(ö. 1048/1638'den sonra) 

Osmanlı reisülküttabı, münşi. 
_j 

Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Ol
dukça genç bir yaşta Divan- ı Hümayun 
katipleri zümresine dahil olduğu ve kırk 
yıldan fazla burada görev yaptığı bilin
mektedir. Hükmi lakabının hüküm yaz
madaki kabiliyetinden gelmiş olması 
muhtemeldir. 

1 006 ( 1597 -98) yılında d iv anın kırk kı
demli katibinden biri olan Hasan Hükmi, 
aynı zamanda Veziriazam Hadım Hasan 
Paşa'nın tezkireciliğini de yapmaktaydı. 
1604-160S'te reisülküttab makamına ve
kalet etti; hemen ardından 1606'da önce 
reisülküttablığa, birkaç ay sonra da ni
şancılığa getirildi. 1614 yılında tekrar re
isülküttablığa yükseltildi. 1618'de nişan
cı, 1621 'de yeniden reisülküttab oldu. Bu 
dönemde reisülküttablık görevi nişancılı
ğa göre giderek önem kazanmaya başla
mıştı. Hasan Hükmi'nin meslek hayatı 
bu değişikliği gözler önüne seren bir ör
nektir. Hükmi sonraki yıllarda çeşitli ki
tabet görevlerinde bulundu; 1638'de si
pahi mukabelecisi iken son defa reisül
küttablığa getirildi. Ölüm tarihi kesin ola
rak bilinmemektedir. 


