
miştir. Mevcut ciltlerinden ilki daha ön
ce yazılmış eserlere. özellikle Abctürrez
zak es-Semerkand'i'nin, Handmlr'in, E bO 
Bekr-i Tihran'i'nin. idrls-i Bitlis'i'nin ve Ka
dı Ahmed Kazvln'i'nin tarihlerine dayan
maktad ı r. Hasan-ı ROmlO'nun yaşadığı 
devrin olaylarını anlattığı son cilt ise ken
di gözlemlerini içine almaktadır. Eserin 
en önemli özelliklerinden biri. Safevi Dev
leti ve o dönem İran toplum yapısı hakkın
da orüinal bilgiler vermesidir. Lala, sadr , 
daruga, vekil, kurçi. kurçibaşı. negebci 
vb. terimlerle ilgili olarak eserde ayrıntılı 
bilgi bulunmaktadır. Ayrıca Safevi Devle
ti'nin kurulması ve gelişmesinde rol oy
namış Türk oymak ve aşiretleri hakkında 
da geniş bilgi veren eser. 1405 -1 577 yıl
ları Osmanlı-İran münasebetleri için bi
rinci elden kaynak durumundadır. Başta 
İskender Bey Münşl olmak üzere daha 
sonra Safevi tarihlerine dair eser yazan 
birçok tarihçi AJ:ısenü't-tevari}]'i kaynak 
olarak kullanmıştır (ayrıca bk. AHSENÜ't

TEVARIH ). 
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Iii ALİYEV SALiH MUHAMMEDOGLU 

HASAN SABBAH 
(ı:ı;.aıı ~1) 

el-Hasen b. Ali b. Muhammed 
b. Ca'fer b. ei-Hüseyn b. Muhammed 

b. es-Sabbah ei-Himyeri er-Razi 
(ö. 518/1124) 

İran'da 
Nizari-İsmiiili Devleti'nin kurucusu 

(1090 - 1124). 
_j 

438 (1046-47) veya 445 (1053-54) yı

lında iran'da imamiyye Şlası'nın önemli 
merkezlerinden biri olan Kum şehrinde 
doğduğu rivayet edilir. Kendisi, hayatını 
anlattığı ve adamlarının Sergüzeşt-i Sey
yidina adını verdikleri eserinde aslen Gü
ney Yemen' de h ükü m süren Himyeri kral 
larının soyuna mensup olduğunu, baba-

sının Yemen'den Küfe'ye göç ettiğini, ora
dan da Kum'a ve nihayet Rey şehrine 
geldiğini ve kendisinin de burada doğdu
ğunu yazmaktadır (Cüveynl, lll , 113). An
cak Mlrhand, Nizamülmülk'e dayanarak 
Tuslular'ın onun Himyeri asıllı olduğu id
diasını reddettiklerini ve atalarının TOs'a 
bağlı bir köyde oturduğunu söyledikle
rini (İA , V/ ı, s. 311). İbnü ' I-Eslr de Reyli 
(Razi) olduğunu belirtmektedir (el-Kamil, 
X, 527) 

Alim kişiliğiyle tanınan babası Ali b. 
Muhammed imamiyye Şlası'nın önde ge
len simalarından biriydi. Oğlunun eğiti
miyle yakından ilgilendi; özellikle felsefi 
ilimler. kelam. mantık, fıkıh ve riyaziyyat 
sahasında köklü bilgi kazanmasını sağla
d ı . Hasan Sabbah'ın Selçuklu Veziri Niza
mülmülk ile Ömer Hayyam'ın arkadaşı ol
duğu ve birlikte Muvaffak- Lidlnillah en
NisabOr'i'nin derslerine devam ettikleri, 
aralarından kim daha önce ikbal ve ser
vete ulaşırsa onun diğerlerine yardım 
edeceğine dair yeminleştikleri, Nizamül
mülk'ün vezir olunca Hasan Sabbah'a va
lilik teklif ettiği, ancak onun merkezden 
uzaklaşmamak için sarayda bir görev is
tediği, bu isteği kabul edilince Nizamül
mülk'ün görevine göz diktiği, bunu far
keden Nizamülmülk'ün onu Sultan Me
likşah'ın gözünden düşürüp saraydan 
uzaklaştırdığı ve Hasan Sabbah'ın da Mı

sır'a kaçtığı rivayet edilmektedir. Bu hi
kaye, Reşldüddin Fazlullah - ı Hemedani 
tarafından da kabul edilmekle beraber 
408' de ( 1 o 17 -18) doğan Nizamülmülk'ün 
438 veya 445'te doğan Hasan Sabbah ile 
birlikte aynı hocanın öğrencisi olması 
uzak bir ihtimaldir. 

Henüz yedi yaşında iken ilme istidadı 
görülen Hasan Sabbah özellikle din alimi 
olmak istiyordu. Bunun için lll. (IX.) yüz
yıldan itibaren dalierin önemli faaliyet 
merkezi haline gelen Rey şehrine yerle
şerek tahsiline burada devam etti ve on 
yedi yaşına kadar ailesinin mensup oldu
ğu İmamiyye Şlası'na bağlı kaldı. Bir gün 
Emire Zarrab adlı bir Fatımi daisiyle kar
şılaştı ve onun konuşmalarından etkile
nerek İsmailiyye mezhebine intisap etti. 
464'te (1072) Rey'e gelen Irak bölgesi 
başdaisi İbn Attaş, Hasan Sabbah'ın ka
biliyetli bir kimse olduğunu anladı ve ona 
Fatımi Halifesi Müstansır- Billah'ın yanı

na gitmesini, Darülhikme'de ismaili mez
hebi hakkında bilgi edinmesini ve esrar-ı 
ilahiyyeyi öğrenmesini tavsiye etti. Hasan 
Sabbah, bu tavsiyeye uyarak 464 (1072) 
veya 467' de ( 1 075) İsfahan yöresinde İbn 
Attaş'ın vekili sıfatıyla iki yıl davette bu-

HASAN SABBAH 

iunduktan sonra Azerbaycan, Meyyfıfarı 

kin, Musul, Sincar, Rahbe, Dımaşk, Say
da ve SOr üzerinden Akka'ya varıp deniz 
yoluyla Mısır'a geçti. 471 'de (1 078) Kahi
re'ye ulaştı ve başdai EbQ DavOd tarafın 

dan karşılandı. Halife Müstansır-Billah ile 
görüştü ( İbnü'l-Eslr, IX, 448; X, 237) ve 
yakın ilgisine mazhar oldu (bazı rivayet
lerde onun halife ile görüşmediği ifade 
edilir; Cüveynl, lll, 114). Müstansır-Billah 

onu hüccet (vekil) seçti ve ileride Hora
san'da kendisi adına davette bulunması
nı istedi. 

Hasan Sabbah, Müstansır-Billah'tan 
sonra hilafet makamına veliaht tayin et
tiği Nizar'ın, vezir ve başkumandan Bedr 
ei-Cemali ise küçük oğlu Ahmed el-Müs
ta'li'nin geçmesini istiyordu. Bedr el-Ce
mali, bu konuda kendisine muhalefet 
eden Hasan Sabbfıh'ı önce hapse attı. 
sonra da ülkeden sürdü. Başka bir riva
yete göre ise Hasan bir yolunu bulup ha
pishaneden kaçtı, İskenderiye'den bindi
ği bir gemiyle Mısır'ı terketti ve 1 O Hazi
ran 1081'de İsfahan'a ulaştı. Dokuzyıl bo
yunca bütün iran'ı dolaşarak Satıniliğin 
propagandasını yaptı. Kirman, Yezd ve 
HOzistan'dan sonra dikkatini İran'ın kuze
yine Hazar denizi sahillerine, Gilan, Ma
zenderan ve Deylem'in dağlık bölgeleri
ne çevirdi. Burada başına buyruk yaşa
yan savaşçı bir kavim oturuyordu; İran'ın 
eski hükümdarları bu insanları hiçbir za
man itaat altına alamamışlardı . Hasan 
Sabbah, üç yıl süreyle çalışarak en büyük 
gayretini Şii- İsmaill propagandasından 
çok etkilenen bu bölgede harcad ı ve dağ
lardaki muharipleri kendi saflarına çeker
ken gönderdiği dallerle yöre halkını da ka
zandı. Bu sıralarda faaliyetlerini dikkatle 
izleyen Selçuklu Veziri Nizamülmülk Hey'
deki görevlilere onu yakalamaları için 
emir verdi; fakat Hasan buradan kaçıp 
Kazvin'e gitmeyi başardı. Sonunda ROd
bar vadisinde kendisine karargah seçtiği 

ve "beldetü'l -ikbal" dediği müstahkem 
Alamut Kalesi'ne yerleşerek Nizari - İsına
ili Devleti'ni kurdu (6 Receb 483/4 Eylül 
1090) . Yaptırdığı yeni tahkimat ve yiye
ceklerin uzun süre bozulmadan saklana
bileceği depolarla kaleyi kuşatmalara da
yanıklı, ele geçirilemez bir hale getirdi. 
Böylece askeri karargah ve idari merkez 
olarak kullandığı Alamut'tan düzenlediği 
operasyonları idare etmeye başladı. 

Müstansır'ın ölümü üzerine yerine Ef
dal b. Bedr ei-Cemali ve diğer devlet 
adamlarının desteklediği Müsta'li-Billah 
geçti (487/1094) . O güne kadar MOstan
sır'ın adına davette bulunan Hasan Sab-
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HASAN SABBAH 

bah bu haberi duyunca isyan edip şer'an 

imam olan Nizar'ı destekledi ve onun adı
na hutbe okuttu; hatta "fidai" denilen 
müridierinden birkaçını Nizar'ı veya ço
cuklarından birini Alamut'a getirmek 
üzere Mısır'a gönderdi. İsmailller, Müs
tansır-Billah'ın ölümünden sonra Nizariy
ye ve Müsta'liyye olmak üzere iki gruba 
ayrıldılar. Hasan Sabbah, doğuda Nizari
İsmailller'in (el-ismalliyyetü'l-cedlde) lideri 
olarak Alarout'taki karargahından faali
yetlerini yürüttü ve Fatım'iler'le ilişkileri
ni tamamen kesti. Şehristan'i'nin "ed
da'vetü'l-cedide" adını verdiği ( el-Milel, ı. 
192) Nizari akldesini Fatım'iler'in akide
sinden, yani "ed-da'vetü'l-kadime"den 
ayıran belirgin özellik, fırka düşmanları
nın sadık fidailer tarafından öldürülmesi 
usulünün dini bir vazife ve bir prensip 
olarak kabul edilmesidir. Ayrıca Hasan 
Sabbah eğitim ve öğretimi yasaklamış 
ve müridierini cahil bırakmıştır. Ona gö
re Allah akıl ve düşünceyle değil imarnın 
rehberliğiyle tanınabilir; zira akıl Allah'ı 

tanımak için yeterli olsaydı herkes aynı 
fikre sahip olurdu. Halbuki akıl din için 
yeterli değildir ve bundan dolayı insanla
rın her devirde dini bir imam-ı ma'sı1-
mun nezaretinde öğrenmeleri gerekir. 
Etrafındaki insanlar, Hasan Sabbah'ın bu 
düşüncelerinde derin hikmetler gizli ol
duğuna inanıp peşinden gitti ler. Ona 
kalpten inanan da'iler telkinde bulurıur
ken davetlerini rastgele ve açıkça değil 
duruma göre yapıyor, önce alışılmış olan 
telakkilerle işe başlıyorlardı . Bundan do
layı Şehristani, "Batın'iler'in her zaman
da başka bir şekilde davetleri ve her !isan 
ile yeni bir itikad ve mezhepleri vardır" 
der (a.g.e. , 1, 192) . Batınilik Hasan Sab
bah ile yeni bir hüviyet kazandı ve masum 
imam adına davette bulunan daUerin ye
rini, devamlı haşiş(esrar) kullanmaya alış
tınldıkları için "haşşaş" (çoğulu haşşil.

şGn/haşşil. şln) veya "haşlşl" (çoğulu ha
şlşiyye, haşlşiyyGn) denilen eli hançerli 
caniler aldı (haşşil.şln kelimesi Batı dille
rine "assassin" şeklinde ve "suikastçi, 
gizli katil" anlamıyla geçmiştir). Hasan 
Sabbah adamlarına cennet vaad ediyor 
ve kendilerini bekleyen mutluluğu dün
yada iken tatmaları için esrar içiriyordu; 
böylece onları her türlü emrini yerine ge
tirmeye hazır hale getirmişti. 

Nizari- İsmailller'in gayesi dini olmak
tan çok siyasi idi ve kendi görüşlerini hal
ka zorla benimseterek mevcut sosyal ve 
siyasal düzeni çökertıneyi hedefliyordu. 
Bu gayelerine ulaşmak için kurdukları 
teşkilat ve eğittikleri fidil.'ilerden yararla-
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narak birçok din ve devlet adamını ken
dilerine has metotlarla ortadan kaldırdı
lar. Bazı insanları da propaganda veya 
tehditle kendi mezheplerine çektiler. Ha
san Sabbah adamlarını dini ve siyasi un
surlarla motive ettiği için kurduğu teşki
lat dinamik ve uzun ömürlü olmuştur. 

Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah, İslam 
dünyası için ciddi bir tehlike oluşturan 
Hasan Sabbah ve adamlarıyla mücadele
yi bir devlet politikası haline getirdi. Bir 
yandan Nizarniye medreseleriyle Sünnili
ği takviye ederek onlarla ilmi sahada mü
cadele verirken öte yandan Alamut ve 
Rı1dbiir bölgesindeki komutanlarından 
Yoruntaş'a Hasan Sabbil.h ve adamlarını 
şiddetle tenkil etmesi için emir verdi. Vo
runtaş'ın Alamut'u kuşattığı bir sırada 
ölmesi ( 484/ ı 091) harekatın sonuçsuz 
kalmasına sebep oldu. Ancak Satınller'le 
mücadeleyi sürdürmek kararında olan 
Sultan Melikşah, Emir Arslantaş ile Emir 
Koltaş'ı büyük bir orduyla Hasan Sabbah 
ve başdal Hüseyin Kilini üzerine sevketti. 
Amir Kızıl Sarığ'ı da Arslantaş'a yardım 
etmek üzere Alamut'a gönderdi. Fakat 
önce Vezir Nizamülmülk'ün Ebu Tahir 
Arrani adında bir fidai tarafından öldü
rülmesi, arkasından Sultan Melikşah ' ın 

henüz otuz sekiz yaşında iken şüpheli bir 
biçimde ölümü (485/1092) harekatın ba
şarıya ulaşmasını engelledi. Bazı eserler
de Sultan M elikşah ile Hasan Sabbiih ara
sında mektup teatisinden bahsedilmek
tedir. Buna göre Sultan Melikşah , Hasan 
Sabbah' ı yeni bir din icat etmekle ve bazı 
cahilleri aldatmakla suçluyor ve eğer ha
tasında ısrar ederse kalelerini yerle bir 
edeceğini ifade ediyordu. Hasan Sabbah 
ise verdiği cevapta müslüman olduğunu , 

Abbasiler'in hiliifeti gasbettiğini, hiliife
tin gerçek sahibinin Fatımiier olduğunu 
söylüyor, sultanı Nizamülmülk'ün entri
kalarına karşı uyarıyor ve Selçuklu Devle
ti'ni tehdit ediyordu. A_ncak İbrahim Ka
fesoğlu , böyle bir mektuplaşmanın olma
dığını ve bunun daha sonraki dönemde 
propaganda amacıyla uydurulduğunu 
söylemektedir (Sultan Melikşah Devrin
de Büyük Selçuklu imparatorluğu, s. 

134-135). 

Batınller, Sultan Melikşah ' ın ölümün
den sonra hanedan mensupları arasında 
başlayan t aht kavgaları ve Haçlılar'ın ba
zı müslüman topraklarını işgal etmele
riyle oluşan ortamdan faydalanarak nü
fuz sahalarını genişletip faaliyet ve cina
yetlerini arttırdılar. 1096 veya 11 OZ'de 
Lemeser'in bir baskınla ele geçirilmesi 
Hasan Sabbah için önemli bir başarı oldu 

ve bu sayede Hudbar'daki hakimiyetini 
daha da pekiştirdi. Aynı tarihlerde Gird
kQh, Şahdiz ve Halincan kalelerini de zap
tetmeleri Satınller'in stratejik konumu
nu büyük ölçüde kuwetlendirdi. Böylece 
Hasan Sabbiih bir yandan önemli yeni 
mevziler kazanırken bir yandan da Ehl-i 
sünnet'in ve Selçuklu Devleti'nin başlıca 
merkezlerini propaganda ile baskı altın
da tutuyordu. Bu karışık ortamdan fay
dalanarak hemen her gün beş on müslü
manı öldüren fidaller, Batıniler'e düşman 
birini vezir tayin ettiği için Sultan Berk
yaruk'a da saldırıp yaraladılar. Daha son
ra Berkyaruk ile Muhammed Tapar ara
sındaki mücadele sırasında Berkyaruk'un 
ordusuna sızarak ordu içinde nüfuzlarını 
arttırmaya başladılar. Hasan Sabbah'ın 
siyasi, dini ve askeri şahsiyetleri öldürt
mesi bir terör havası oluşturdu; ona mu
halif emir ve kumandanlar elbiselerinin 
altına zırh giymeden evlerinden dışarı çı
kamaz oldular. Hasan Sabbiih 'ın faaliyet
lerine ve tertip ettiği cinayetlere şahit 
olan Enı1şirvan b. Halid, o devirde müs
lümanların içinde bulunduğu durumu 
tam bir felaket şeklinde nitelendirir ve 
yollarda emniyetin kalmadığını, fidalle
rin hiç çekinmeden cinayet işlediklerini, 
sultanların onlara karşı bir çare bulama
dığın ı , halkın sürekli korku içinde yaşadı
ğını ve Sultan Berkyaruk'un Bil.tınller'i or
tadan kaldırmaya karar verdiğini gören
lerin kendi düşmanlarını Satınilik' le it
ham edip haksız yere adam öldürülme
sine sebep olduklarını söyler (Bündil.r!, s. 
67-68) . 

Hasan Sabbiih'ın fida'ilerinin estirdiği 
bu terör havasından endişeye kapılan 
devlet adamları , Sultan Berkyaruk'u uya
rarak vakit geçirmeden tedbir alınmadı

ğı takdirde telafi edilemeyecek zarariara 
uğrayacaklarını söylediler. Bunun üzeri
ne Sultan Berkyaruk Şaban 494'te (Hazi
ran 11 o 1 ) Batıniler' e karşı harekete geçti 
ve 300 kişiyi öldüttü. Halife Müstazhir
Billah'a da haber gönderip Bağdat'ta Ba
tıni oldukları bilinenierin yakalanmasını 

·istedi. Aynı yıl Emir Bozkuş'un sevk ve 
idaresindeki büyük bir ordu Kı1histan 
üzerine gönderildi; ancak Biitınller Emir 
Bozkuş'u rüşvet karşılığında muhasara
dan vazgeçirdiler. Emir Çavlı da bu yıl için
de Fars ve Hı1zistan'daki Batın'iler'e karşı 
bir sefer düzenledi ve 300 kişiyi öldürtüp 
maliarına el koydu. Emir Bozkuş 497'de 
(11 04), Horasan askerleriyle gönüllüler
den oluşan bir ordu ile Tabes Kalesi'ne 
saldırdı; kale ve civarındaki köyler tahrip 
edilerek Babn'iler'in bir kısmı öldürüldü, 



bir kısmı da esir alındı. Hasan Sabbah'ın 
fidaileri, Berkyaruk'tan sonra tahta ge
çen Sultan Muhammed Tapar devrinde 
de cinayetlerini sürdürdüler. 

Hasan Sabbah'la uğraşmayı katirler 
üzerine yapılacak gazadan daha üstün 
tutan Muhammed Tapar onunla ciddi bir 
şekilde mücadele etmek üzere hareke
te geçti. Sultan ilk seferini Şahdiz Kale
si üzerine düzenledi ve burayı kısa bir 
kuşatmadan sonra zaptetti; kale haki
mi Ahmed b. Abdülmelik b. Attaş öl
dürüldü. Bu zafer müslümanlar arasın

da büyük bir sevinçle karşılandı ve her 
tarafa fetihnameler gönderildi. Sultan 
503 (1109) yılında veziri Ahmed b. Niza
mülmülk'ü büyük bir ordu ile Alamut'a 
sevketti, ancak kış yüzünden sonuç alı
namadı. 505'te (1111) Emir Anuştegin 
Şlrglr Batınller'e ait Bire Kalesi'ni ele 
geçirdi. Muhammed Tapar, ayrıca Ha
lep Meliki Alparslan ei-Ahras ile Relsül
ahdas Said b. Bedfden şehirdeki Batıni
ler'in öldürülmelerini istedi. Bunun üze
rine Ebu Tahir es-Saiğ, İsmail ed-Dal ve 
Hakim ei-Müneccim'in kardeşi gibi Ha
san Sabbah'ın Suriye'deki vekilieriyle çok 
sayıda Batıni öldürüldü (507/1113). Mu
hammed Tapar Alamut'u ve Hasan Sab
bah'ı ele geçirmek üzere yine Emir Anuş
tegin Şlrglr'i görevlendirerek Karaca. 
Gündoğdu, ilkavşut ve Bozan gibi birçok 
kumandanı onun emrine verdi. 11 Rebl
ülewel511 'de (13 Temmuz 1117) başla
yan Alamut kuşatması Zilhicce ayına (Ni
san 1118) kadar sürdü. Hasan Sabbah ve 
adamları açlıktan perişan bir duruma 
düşmüşlerdi. Kale alınarak fıtne fesat yu
vası temizlenmek üzere iken Sultan Mu
hammed Tapar'ın ölüm haberi geldi ve 
askerler kuşatmayı kaldırıp isfahan'a 
döndüler. Muhammed Tapar'ın yerine ge
çen Sencer, Horasan meliki olduğu sıra
da Batıniler'e karşı yürüttüğü mücadele
yi devam etiirmek istedi. Ancak Hasan 
Sabbah onun hizmetindeki bir cariyeyi 
kandırarak bir gece yatağının başucuna 
bir hançer sapiattı ve onu öldürtebilece
ğine dair haber gönderdi. Böylece gözü 
korkutulan Sultan Sencer Hasan Sabbah 
ve Batıniler'le uğraşmadı ve onlara belli 
şartlarda e man verdi. Ata M elik Cüvey
nl. Alamut'un Moğollar tarafından zaptı 
( 12 56) sırasında kütüphanede Sencer'in 
birkaç fermanını gördüğünü ve bu fer
manlarda sultanın onları dostluk ve barı
şa çağırdığını, kendileriyle iyi geçinmek 
istediğini söyler (Tarih-i Cihfingüşa, lll , 
127). 

Parlak bir zekaya, teşkilatçılık vasıfla
rına sahip, basiretli, kabiliyetli. cebir, ge-

ometri, astronomi, sihir ve dini ilimiere 
vakıf bir kişi olan ve düzenli örgütüyle, et
rafa dehşet saçan fidaileriyle insanların 
düşünce ve inanç dünyasına hakim ol
mak isteyen Hasan Sabbah 6 Reblülahir 
518 (23 Mayıs 1124) tarihinde, aralıksız 
otuz beş yıl faaliyet gösterdiği Alamut 
Kalesi'nde öldü. ismaill kaynakları onu çi
lekeş, kanaatkar, ciddi bir insan olarak ta
nı tır ve oğullarından birini şarap içtiği, 
diğerini de Hüseyin Kainl cinayetinden so
rumlu tuttuğu için öldürttüğünü kay
deder. Tarihçi Bemard Lewis Hasan Sab
bah'ın hüccet (imamın temsilcisi) ve dal 
olduğunu , asla imamlık iddiasında bulun
madığını söyler. Hasan Sabbah'a göre 
otoritenin temel kaynağı Allah tarafın
dan tayin edilen imam-ı ma'sumdur; şe
riat ve ilahiyat ancak hakikati n temsilcisi 
olan imarnın talimiyle öğrenilebilir. Sada
kat ve itaati esas alan bu öğreti Hasan 
Sabbah'ın elinde güçlü bir silaha dönüş
tü ve mevcut düzen için siyasi, içtimal ve 
dini bakımdan büyük bir tehlike haline 
geldi. Onun çağdaşı olan Gazzall. Batınili
ğin bu görüşlerini reddetmek amacıyla 
Feçlô.'iJ:ıu'l-Bô.tıniyye adlı bir eser yaz
mıştır (nşr. Abdurrahman Bedevl, Kahi
re 1383/1 964; T tre. Avni İlhan, Batınlliğin 
İç Yüzü, Ankara 1993). Daha sonra Gaz
zall eserin, bilginin kaynağını masum 
imarnın oluşturduğu ve elde edilmesinin 
onun talimine bağlı olduğu yolundaki Ba
tınl iddialarını çürüten altıncı babını Ka
vaşımü '1-Bô.tıniyye adıyla yeniden kale
me almıştır (bu risale Ahmet Ateş tara
fından Türkçe tercümesiyle birlikte neş
redilmiştir; AÜİFD, Ill/2 11954], s. 33-57). 

Hasan Sabbah taraftarlarının belirsiz ar
zularını. bozuk inançlarını, gayri mem
nunların hedefsiz öfkelerini düzene koyup 
bunları daha önce benzeri görülmemiş 
derecede disiplinli ve planlı bir teşkilat 
içerisinde yönlendirmeyi başardı. Ancak 
kendi adına nisbetle Sabbahiyye de de
nilen bu teşkilat kurulu düzeni değiştir
me hedefine ulaşamadı (bk. BATINİYYE; 
iSMAiLiYYE). Hasan Sabbah aynı zaman
da bir mütefekkir ve yazardı. Eserleri 
Alamut'un Moğollar tarafından zaptı sı
rasında büyük ölçüde tahribata maruz 
kalmıştır. 

Eserleri. 1. Sergüzeşt-i Seyyidinô.. 
Hasan Sabbah'ın otobiyografisidir. Bu
gün yazma nüshası Tahran Merkez Kü
tüphanesi'nde (nr. F 2835) ve mikrofilmi 
Vetiri Koleksiyonu'nda (Mic. cat. 735) bu
lunan kitabı, Ata Melik Cüveynl Alamut 
Kalesi'nin düştüğü gün ele geçirmiş ve 
bazı bölümlerini Tô.ri]].-i Cihô.ngüşô.'ya 
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almıştır. Aynı şekilde Reşldüddin Fazlul
lah-ı Hemedanl de eseri inceleme imka
nını bulmuş ve Hasan Sabbah'ın hayatını 
yazarken ondan büyük ölçüde istifade et
miştir. z. el-Fuşulü 'l-erba'a. Aslı Farsça 
olan bu eserin küçük bir bölümü günü
müze ulaşmış ve Şehristanl tarafından 
Arapça'ya (el-Mi/el, I, 195-196), Hodgson 
tarafından da ingilizce'ye (The Ord er of 
the Assassins, s. 325-328) çevrilmiştir. 3. 

Cevô.b-ı lfasan Şabbô.J:ı be-Ri~'a-i Sul
tan Celaleddin Melikşô.h-ı Selcu~i. 

Hasan Sabbah'ın Sultan Melikşah'a yaz
dığı söylenen cevabi mektuptur. Sultan 
Melikşah ile Hasan Sabbah'a izafe edilen 
mektuplarla Nizamülmülk'ün Melikşah'a 
sunduğu arlza ve sultanın ona cevabı, 
Nasrullah Felsefi tarafından Mehdi Beya
ni ve Müeyyed Sabit! koleksiyonları karşı
laştırılarak "Çehar Name-i Tarlbi" adıyla 
yayımianmış ( Çend Makale-i Taril].i uü 
Edebi, s. 405-433) ve "Erba'a resa'il ta
rlbiyye" adıyla Arapça'ya çevrilmiştir (ed
Dirasatü '1-edebiyye, VII /3-4 1 Beyrut 
1965], s. 270-302). 4. Münô.cô.t. Yazma 
nüshası Duşanbe Kütüphanesi'nde bu
lunmaktadır (nr. 225). Ayrıca onun Fu
şul-i Mübô.reke adlı bir eserinden daha 
bahsedilir (!smail K. Poonawala, s. 254). 
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HASAN es-SADR 

()~' .;,r>) 
Ebu Muhammed Sadrüddin 

es-Seyyid Hasen b. Hadi 
b. Muhammed Ali b. Salih 

(1856-1935) 

Iraklı Şii müctehid. 
_j 

29 Ramazan 1272'de (3 Haziran 1856) 
Kazımiye'de doğdu. Büyük dedesi Salih 
b. Muhammed, Cezzar Ahmed Paşa'nın 
Sayda valiliği sırasında ( 1775-1780) Ce
beliamil'den ayrılıp İsfahan'a göç etmiş. 
evlatlarından bir kısmı burada kalırken 
diğerleri daha sonra Kazımiye'ye yerleş-

. miş. bir bölümü de günümüze kadar Ce
beliamil'de varlığını sürdürmüştür. Ha
san es-Sadr, Kazımiye ' nin önde gelen 
alimlerinden Bakır b. Muhammed Hasan 
Yasin ve Bakır b. Haydar el-Hasenl'den 
sarf ve nahiv. Muhammed b. Kazım el
Kazımi ve Ahmed el-Attar'dan belagat, 
Mirza Bakır b. Zeynelabidin'den mantık 
öğrendi. Bu esnada bazı fıkıh ve usul-i 
fıkıh metinlerini başta babası Hadi b. Mu
hammed olmak üzere çeşitli alimlerden 
okuduktan sonra 1290 (1873) yılında Ne
cef'e gitti. Necef'te Hakim Mirza Bakır 
eş-Şeki ve Muhammed Taki Gülpayigani'
den felsefe ve ketarn okudu. Ayrıca Mir
za Muhammed Hasan eş-Ş1razi, Mirza 
Habibullah er-Reşti, Mirza Muhammed 
Hüseyin el-Kazımi, Molla Muhammed el
İrevani, Molla Ali b. Mirza Halil et-Tahra
ni ve Seyyid Mehdi el-Kazvini gibi hoca
lardan fıkıh ve usul-i fıkıh tahsil etti. 
1297'de ( 1880) ortaya çıkan veba salgını 
yüzünden Samerra'ya gitti. Burada daha 
önce Necef'ten gelip yerleşen hacası Mir
za Muhammed Hasan eş-Ş1razi ile bera
berliğini sürdürdü. Ş1razi'nin ölümünden 
iki yıl sonra (ı 3 ı 4/ı 896) Samerra'dan ay
rıldı, Kazımiye'ye gidip yerleşti. Bu şehir
de bulunduğu kırk yıl zarfında kütüpha
nesindeki araştırmaları yanında öğrenci 
yetiştirme, eser telifi ve halkı irşad et
mekle meşgul oldu. 11 Rebiülewel1354'
te ( 13 Haziran 1935) vefat eden Hasan es
Sadr Kazımiye'de defnedildi. 

Eserleri. Çeşitli ilim dallarında sekseni 
aşkın eser kaleme alan Hasan es-Sadr'ın 
çoğu neşredilmemiş olan çalışmalarının 
bir kısmı konularına göre şu şekilde sıra
lanabilir: 1. Sebilü'r-reşad ti şer]J.i Ne
cati']-'i bd d. Muhammed Hasan b. Bakır 
el-İsfahani'nin fıkıh ahkamına dair Ne
catü '1- ]bad adlı eserine yapılan tamam

lanamamış bir şerh çalışmasıdır. z. Se
bilü 'n-necat ti fı]fhi'l-mu'amelat. 3. 

Cevazü'l-cem' beyne'ş-şaldteyn. Bu
hari ile Müslim'in sahihleri, Ahmed b. 
Hanbel'in el-Müsned'i. İmam Malik'in 
el-Muvatta'ı ve diğer bazı Sünni kaynak
larından hareketle namazların cemedil

mesinin caiz olduğunu ispata çalışan bir 
eserdir. 4. Ta]J.şilü'l-türu'i'd-diniyye. 
İmamiyye fıkhıyla ilgili olup ilmihal se
viyesinde bir çalışmadır. S. el-Lübdb ti 
şer]J.i Risaleti'l-istiş]J.db. Şeyh Murtaza 
el-Ensari'nin fıkıh usulüne dair eserinin 
şerhidir. 6. Şer]J.u Vesa'ili'ş-Şi'a. H ür el
Amili'nin hadiste ilgili eserinin şerhidir. 7. 
Miftfı]J.u's-sa'ade ve meld;?:;?:ü'l-'ibade. 
Yılın çeşitli günlerinde yapılacak ibadet
lerle ilgili hadisleri ihtiva etmektedir. 8. 
en-Nuşuşü'l-me'şure fi'l-Mehdi. On 
ikinci imam Muhammed b. Hasan' ın 

(Mehôı ei-Muntazar) mehdiliğine dair ha
berleri ihtiva etmektedir. 9. Nihayetü'd
diraye (Leknev 1324). Bahaeddin el
Amili'nin dirayetü'l-hadise dair er-Risa
letü'l-vecize adlı eserinin şerhidir (bu 
çalışma i çin bk. Türaşüna, sy. 41-42. s. 
432-433) 1 o. Faşlü '1-]faza' fi'l-kitabi'l
müştehir bi-Fı]fhi'r-Rıza. Müellif bu ça
lışmasında, İmam Ali er-Rıza'nın fıl<hına 
dair olduğu ileri sürülen eserin İbnü 'ş
Şelmegani diye bilinen İbn Ebü'l-Azafir'in 
(ibn Ebü'I-Azakir) Kitabü't-Teklit'i oldu
ğunu ispata çalışmaktadır. 11. ed-Dü
rerü '1-Museviyye ii şer]J.i'l-'A]fii'idi'l
Ca'teriyye. Ca'fer el-Fakih en-Necefi'nin 
eseri üzerine bir şerhtir. 1Z. İşbatü'r
rec'a . Şia'nın rec'at* inancıyıa ilgilidir. 
13. Sebilü'ş-şali]J.in fi's-sülUk ve tari
]fi'l-'ubudiyye (Tebriz 1332). 14. Tekmi
le tü Emeli'l-amil. Hür el-Amili'nin bi
yografik eserini tamamlamak için yazıl
mış olup Ahmed el-Hüseyni tarafından 
neşredilmiştir (Kum 1406). 15. 'Uyunü'r
rical (Leknev ı33 ı). 16. Nüzhetü ehli'l
lfaremeyn (Leknev 1354). Necef ve Ker
bela tarihine dairdir. 17. Vefeyatü'l
a'lam mine'ş-Şi'ati'l-kiram. 18. Te'si
sü 'ş-Şi'a (Tahran, ts.; Beyrut 140 ı; Bağ
dad 1951 ). Müellife asıl şöhretini sağla
yan bu eserde İslami ilimierin Ş1a ulema
sı tarafından kurulduğu ileri sürülmekte 
ve kitap, Vlll. (XIV.) yüzyıla kadar bu ko
nuda emeği geçen çok sayıda Şii aliminin 
biyografısini ihtiva etmektedir. Müellifin 
bu eseri, Corci Zeydan'ın "Ş1a'nın küçük 
bir taife olup zikre değer bir eserinin ol
madığı" yolundaki iddiasına karşılık kale
me aldığı belirtilmektedir (Aga Büzürg-i 
Tahran!, ı. 60). 19. eş-Şi'a ve fünunü'l
İsldm (Sayda 133 ı). Bir önceki eserin 
muhtasarıdır (bu eserle ilgili geniş bir 
tenkit için bk. Muhsin el-Emin, V, 326-


