
HASAN b. MUHAMMED b. HANEFiYYE 

kirlere sahip olduklarını , hatta Mürcil
lik'le ilgili çalışmaları başlattıklarını söy
lemek mümkündür (krş. Laoust, s. 29) . 
Bununla birlikte Hasan b. Muhammed'in 
Kitabü'l-İrca'dan dolayı hayli tenkit al
dığı ve, "Keşke ölseydim de bu kitabı yaz
masaydım" dediği de rivayet edilmekte
dir (İbn Sa'd, V, 328) . 

Hasan b. Muhammed'e, Kaderiyye'ye 
karşı sorular ve cevapları ile fıkh'i konu
lardaki görüşlerini yansıtan bir eser da
ha nisbet edilir. Muhtemelen İbnü'l-Eş'as 
isyanından önceki dönemde kaleme ah
nan. Allah'ın kudreti, iradesi, insan hür
riyeti gibi meselelerle ilgili bu risiUe son
raki kaynaklarda kısmen nakledilmiştir 
(Hadi- İ telhak Yahya b. Hüseyin, ll, ı ı 8 
vd.; Ess, Anfange Muslimiseher Theolo
gie, Arapça metin, s. ı ı-37). 
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735 (1334-35) veya 736 yılında doğdu . 

önceleri Kumiki adıyla biliniyordu; tahta 
geçeceği sırada nilibine asıl adının Hasan 
olquğunu söyledi ve o tarihten itibaren 
kendi arzusu üzerine bu isimle anıldı. 
Kardeşi el-Melikü'I-Muzaffer 1. Hacci b. 
Muhammed'in öldürülmesinden sonra 
Mısır'daki Abbasi Halifesi Hakim- Biem
rillah, Kadılkudat İzzeddin İbn Cemaa el
Makdis'i. Kadılkudat Alaeddin et-Türk
man'i, Kadılkudat Takıyyüddin b. İzzed
din Ömer, Kadı Şehfıbeddin İbn Fazlullah 
ei-Ömer'i gibi seçkin kişilerin de katıldığı 
cülfıs merasiminde el-Melikü'n-Nasır la
kabıyla sultan ilan edildi (ı 4 Ramazan 
748/ı8 Aralık ı 347). Fakat henüz çocuk 
yaşta olduğu için saltanatının ilk yılların
da ülke başta naib-i saltanat Bayboğa ol
mak üzere Şeyhfın ei-Ömer'i. vezir ve üs
tadüddar Mencek el-Yfısufi, Elçiboğa el
Muzaffer'i, Taz b. Tutgay en-Nasır'i ve Ar
gun el-İsmail'i gibi emirler tarafından yö
netildi. Bu dönemde dikkati çeken belli 
başlı olaylar. emirler arasındaki nüfuz 
mücadelesiyle 749'da (1348) Asya'dan 
gelerek Mısır ve Avrupa'da çok etkili olan 
veba salgınıdır. 

Sultan Hasan 751'de (1350) kadılarta
rafından reş'id ilan edilince Bayboğa'nın 
hacda, Şeyhfın'un da bir av partisinde ol
masından istifadeyle iktidarı kendi eline 
alıp emirleri kontrol altında tutmaya ka
rar verdi ve bu maksatla en nüfuzlutarını 
tutuklattı. Ancak emirler yoğun bir mü
cadele başlattılar ve 1 7 Cemaziyelahir 
752'de (11 Ağustos 1351) onu tahttan in
direrek yerine el-Melikü's-Salih lakabıyla 
kardeşi Selahaddin'i geçirdiler. Fakat Se
lahaddin, üç yıl üç ay sonra Şeyhfın baş
kanlığındaki bir grup emir tarafından 
hal'edilerek tahta, AbbB.s'i Halifesi Mu'
tazıd-Billah ile dört mezhep kadısının da 
katıldığı bir törenle tekrar Hasan çıkarıl
dı (2 Şevval 755/20 Ekim ı354) . Sultan 
Hasan'ın bu ikinci saltanat döneminde yi
ne Emir Şeyhfın el-Ömer'i naib-i saltanat
lığa ve onun yakın adamı ei-Em'irü'l-ke
b'ir Sargatmış en-Nasır'i de re'sü nevbe
ti'l-ümeralığa getirildi ve devlet bu ikisi-

nin idaresine bırakıldı; ancak emirler ara
sındaki mücadele sürüyordu. Bu sırada 
bir hıristiyan donanınası Safed'i kuşatıp 
ele geçirdiyse de Dımaşk'tan gönderilen 
kuvvetler şehri geri almayı başardı (ı 356) . 
Ertesi yıl Emir Şeyhfın sultanın bir mem
lükü tarafından yaralandı ve yaklaşık iki 
ay sonra da öldü. Bunun üzerine sultan, 
memlüklerinin desteğiyle onun sağ kolu 
olan Sargatmış'ı tutukiatarak ülkenin yö
netimine hakim oldu ( 1357). 

Küçük Ermeni Krallığı ile mücadele 
eden Sultan Hasan 1360'ta Kilikya'daki 
bazı kaleleri fethetti. Aynı yıl Mekke'de 
bulunan Memlük birlikleri şerifin adam
larının saldırısına maruz kaldı ve ağır ka
yıplar verdi. Hasan bunun intikamını al
mak ve şerifterin Mekke'deki idaresini 
sona erdirmek üzere yoğun bir hazırlığa 
başladıysa da Emir Seyfeddin Yelboğa ile 
aralarının açılması yüzünden buna imkan 
bulamadı. Sultan Hasan koyduğu ağır 
vergiler sebebiyle kısa sürede halkın des
teğini kaybetti ve maaşlarının azaltıldığı
nı ileri süren Yelboğa gibi nüfuzlu em'ir
lerle anlaşmazlığa düştü. 762'de (1361) 
C'ize'de bulunduğu sırada ayaklanan Yel
boğa yapılan savaşta galip geldi. Sultan 
geceleyin Kal'atülcebel'e sığındı ve bura
dan Aydemir ed-Devadar'i ile birlikte be
devi kıyafetine girip Suriye'ye kaçarken 
yolda yakalanarak Yelboğa'ya teslim edil
di. Yelboğa her ikisini de öldürttü (9 Ce
maziyelevvel 762/ ı 7 Mart ı 36ı veya 2 Ce
maziyelahir 762/9 Nisan ı 36 ı). Yerine ye
ğeni el-Melikü'l-Mansfır Selahaddin Mu
hammed ı. Hacci geçti. 

Sultan Hasan reayayı seven, zeki, ce
sur. cömert, ileri görüşl ü, vakur, tesirli 
konuşan, hayır ve hasenatı bol bir hüküm
dardı. Alim ve fakihlere yakınlık gösterir, 
onların toplantılarına katılırdı. Birinci sal
tanatından sonra hapse atıldığında ken
dini itme vermiş ve Beyhaki'nin Deld,i
lü'n-nübüvve'sini istinsah etmişti (İbn 
Hacer, ll, 40). imar faaliyetlerine de önem 
veren Sultan Hasan Mekke ve Medine'ye 
çeşitli hizmetlerde bulunmuştur. Ayrıca 
Kahire'de yaptırdığı medrese ve camiden 
meydana gelen külliyesi Memlük mima
risinin en güzel örneklerinden biridir (bk. 
SULTAN HASAN KÜLLİYESİ). Sultan Ha
san'ın müslümanların takdirini kazanan 
davranışlarından biri de Kıpt'iler'i nazı
rü'l-ceyş, nazıru beyti'l-mal ve nazırü'l-ce
val'i gibi önemli görevlerden uzaklaştırıp 
buralara islam alimterini tayin etmesidir. 
Eğlenceden ve müzik dinlemekten hoş
lanan. mal toplamaya düşkün olan sulta
nın Ahmed, Kasım, Ali. İskender, Şa'bB.n, 



İsmail, Yahya, Musa, Yusuf ve Muham
med adlarında on oğlu ve altı kızı olmuş
tur. 
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HASAN NİzAMI 
( .s'" UiU .:r> ) 

Sadrüddin Hasen b. Nizarni-i ArCızi 
(ö. 626/1229 [?]) 

Tficü1-me,fisir adlı 
eseriyle meşhur ~Iiın tarihçi. 
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VI. (XII) . yüzyılın sonlarında Nişabur'da 

doğdu. Babası. İran edebiyatının tanın
mış simalarından Nizarni-i ArQzi'dir. Ha
san Nizami, şeyhi Muhammed KOfi'nin 
tavsiyesiyle Gurlu Muizzüddin Muham
med b. Sam'ın hakimiyetindeki Gazne'ye 
gitti. Burada bir süre kaldıktan sonra ra
hatsızlığı sebebiyle Kutbüddin Aybeg'in 
ele geçirdiği Delhi'ye göç etti. Delhi'de 
Sadr-ı Ala Şerefülmülk ile tanıştı ve onun 
himayesine girip saraya intisap etti. Kut
büddin Aybeg'in bazı seferlerine katıldı. 
Aybeg'den sonra İltutmış'ın da ilgisini 
çekti ve himayesine mazhar oldu. Saraya 
yakınlığı , fetihlere katılan kumandan ve 
askerlerle temasları, yazmakta olduğu ta
rih kitabı için ona önemli malzeme sağla
mıştır. Hasan Nizarni'nin ne zaman ve ne
rede vefat ettiği bilinmemektedir. 614'
te (1217) öldüğünü ileri sürenler bulun
duğu gibi, eserinde Abbas! halifesi tara
fından Şemseddin İltutmış'a gönderilen 
elçilik heyetine dair mal u mat vermesine 
dayanarak 626'da (1229) vefat ettiğini 
söyleyenler de vardır. 

Hasan Nizarni'nin 602 (1206) yılında, 

saraydaki dostlarının teşvikiyle Sultan 

Muizzüddin Muhammed ve Kutbüddin 
Aybeg'in başarılarını anlatmak üzere yaz
maya başladığı Tô.cü '1-me'ô.§ir fi't-tô.ri{ı 
(Tacü 'L-me'Jşir fi a/:ıvali mülüki'L-Hind) 
adlı Farsça eseri oldukça ağdalı bir dil
le kaleme alınmıştır. Müellif eseri önce 
Arapça olarak yazmaya karar vermiş, an
cak Hindistan'da Farsça daha yaygın ol
duğundan bu dili tercih etmiştir. Eser 
Delhi Sultanlığı'nın ilk resmi tarihidir; Mu
izzüddin'in Ecmir'i fethiyle (588/ 1192) 

başlar ve Nasırüddin Muhammed'in La
hor valiliğine tayiniyle ( 614/ 12 1 7) sona 
erer. Ancak British Museum'daki nüsha 
(Or nr. 2047) 626 (1229) yılına kadar gel
mektedir. Üç Delhi sultanının , Muizzüd
din Muhammed b. Sam (1192-ı206), 
Kutbüddin Aybeg (ı 206- ı 21 O) ve Şern
seddin İltutmış'ın ( 1210- ı 235) devriyle 
ilgili bilgi ihtiva eden eser Muizzüddin'in 
himayesinde yazılmaya başlanmış , onun 
ölümünden sonra Aybeg'in himayesinde 
yazımı sürdürülmüştür. Eser. özellikleAy
beg hakkında başka kaynaklarda bulun
mayan önemli bilgiler ihtiva eder. 

Tô.cü '1-me'ô.§ir, dönemin sosyal ve 
kültürel hayatı üzerinde durmakta, bil
hassa günlük hayatta kullanılan her çe
şit malzeme ve aletle ilgili olarak verdiği 
bilgiler XIII. yüzyılda Hindistan'ın içinde 
bulunduğu şartları ortaya koymaktadır. 
Eser bir bütün olarak ele alındığı t akdir
de bir tarih kitabı değil askeri seferleri 
ihtiva eden bir "fetihname" olarak değer-
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lendirilebilir. Hasan Nizarni olayları yazar
ken objektif kalamamışsa da eseri Hindis
tan ve Afganistan tarihi açısından önem
li bir kaynaktır. Bereni, Tô.cü'1-me'ô.§ir'i 
Delhi tarihi hakkında yazılmış en güveni
lir eserler arasında zikreder. 

Tô.cü '1-me'ô.§ir'in British Museum 
(Or. nr. 2047). Süleymaniye (Ayasofya 
nr. 299ı; Fatih, nr. 4204) ve Thpkapı Sa
rayı Müzesi (lll. Ahmed. nr. 2637) kütüp
hanelerinde çeşitli nüshaları bulunmak
tadır. H. M. Elliot ile J. Dowson eseri özet 
halinde ingilizce'ye çevirmişlerdir ("Ta
ju'l-Maasir of Hasan Nizami", The Histo
ry of lndia, ll , 204-243). 
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Hasan Nizami'nin Tacü'l·me'aşiradlı eserinin ilk iki sayfası (Süleymaniye Ktp. , Ayasofya, nr. 2991) 
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