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ülewel 857 (Mart 1453) tarihinde genç 
yaşta "muallimü'l-muallimln" veya "mu
allimü'l-mi'mariyye" unvanlarıyla mimar
başılık görevine tayin edildi. 

Birkaç defa bu görevden alınıp tekrar 
iade edilen Hasan et-Tfılfınl 898 (1493) 
yılında hacca gitti. 908'de (1502) yeniden 
mimarbaşılığa getirildi. Pek çok mimari 
yapıya damgasını vuran Tfılfınl hayatının 
son yıllarında gözlerini kaybetti ve Mu
harrem 923'te (Şubat 1517) Kahire'de öl
dü. En önemli imar faaliyetleri arasında 
şunlar sayılabilir : Kahire'de Hoşkadem 
Türbesi'nin inşası (Mayer. s. 65). yine Ka
hire'de Camiu'I-Kal'a ve müştemilatının 
onarımı (Safer 876/Ağustos 1471), Nil 
nehri üzerindeki Cezlretürravza'da bulu
nan Camiu'r-Ravza ile Camiu's-Sultan'ın 
yenilenmesi (Reblülahir 886- Receb 896/ 
Haziran 1481-Mayıs ı491). 

Hasan et-Tülfınl Cezlretürravza'da Nil 
nehrinin sularını ölçmek için yapılmış 
olan, fakat harap durumda bulunan "mik
yasü'n-N'il"i 872-873 (1467-1468) yılların
da restore ederek çalışır hale getirmiş 
(Behrens-Abouseif, s. 51). burada Nil 
nehrinin sularını bahçelere akıtmak ama
cıylayapılan ve hayvan gücüyle döndürü
len su dolabını onarmıştır. Ayrıca Nil kıyı
sındaki Ebü'I-Münecca Kanalı üzerinde 
yapılan köprüyü (Kanatlru Beni Münec
ca) Cemaziyelahir 892'de (Haziran 1487) 
restore etmiştir (Creswell, The Muslim 
Architectureo{Egypt, II, 142, 149). 

Eserleri. 1. Şer]Ju Mu]faddimeti Ebi'l
Leyş fi'l-fı]fh. Hanefi fakihi Ebü'l-Leys 
es-Semerkandl'nin namaza dair eserinin 
şerhidir (yazma nüshası için bk. Brockel
mann, GAL, 1, 2ı0). Z. en-Nüzhetü's-se
niyye ii aobari'l-l.Julefa' ve'l-müJ(iki'J
Mışriyye. 882 (1477) yılında telif edilen 
eser Hz. Peygamber. Hulefa-yi Raşidln. 
Emevl halifeleri ve ei-Müstencid - Billah'a 
(1455-1479) kadar Abbas! halifeleriyle, 
Fir'avunlar döneminden başlayarak ken
di zamanına kadar gelen Mısır t arihi hak
kında kısa bilgiler ihtiva etmektedir. Ka
tib Çelebi, Abdüssamed b. Seydl Ali b. 
Davfıd'un, 947 (1540) yılına kadarki sul
tanları da ilave ederek eseri Türkçe'ye 
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tercüme edip zamanın Osmanlı Mısır Va
lisi Davud Paşa'ya sunduğunu belirtir 
( Keşfü '?-?Unun, II, ı 94 3). Brockelmann 
kaynağını belirtıneden bu eseri, İbn Tağ
rlberdi'ye ait Mevridü'l-letdte ii men 
veliye's-saltana ve 'l-l.Jilafe'nin muhta
sarı olarak kaydetmektedir ( GAL Suppl., 
II, 39). Nitekim önsözde müellifin bazı 
alimierin ashap, tabiln, halifeler ve sul
tanların haberleriyle ilgili eserler yazdık
larına, kendisinin de bunları özetlerneyi 
arzuladığına dair ifadeleri ve Mevridü '1-
letafe'nin muhtevası (Keşfü'?-?UnO.n, II. 
I 90 ı) bunu teyit edici mahiyettedir. Bir
kaç defa basılan kitabın (Bulak ı 294; is
tanbul ı 302, et-Tu/:ıfetü'l-behiyye ve't-tu
ra{i'ş-şehiyye içinde, s. ı ı 5- I43) Abbas! 
Halifesi ei-Müstencid- Billah'a kadar ge
len ilk bölümü Muhammed Kemaleddin 
izzeddin Ali tarafından tahkik edilerek 
neşredilmiştir ( Beyrut ı 408/ ı 988). Eserin 
et-Tu]Jfetü '1-behiyye içindeki baskısı 
müellifin vefatından sonra yapılan bazı 
ilaveleri içermekte. Yavuz Sultan Selim'in 
ölümü ve Kanuni Sultan Süleyman'ın cü
lfısuyla ilgili haberlerle son bulmaktadır. 

3. Şer]Ju'l -Acurrumiyye fi'n-na]Jv 
(Keşfü'?-?UnO.n, II, ı 796). 

Hasan et -TfıiCınl'den sonra Mısır'da mi
marbaşı olan oğlu Şehabeddin Ahmed 
et-TfıiCınl. 1517'de bu ülkenin Osmanlı-
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lar'ın eline geçmesi üzerine Yavuz Sultan 
Selim tarafından diğer mimar ve sanat
karlarla birlikte istanbul'a gönderilmiş
tir (Mayer, s. 66). 
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Ebu Muhammed el-Hasen 
b. All b. ei-Hasen el-Utrı1ş ei-Hüseynl 

(ö. 304/91 7) 

Deylem ve Taberistan'da hüküm süren 
Zeydller'in üçüncü hükümdan 

L 
(914-917). 

_j 

230 (844) yılında Medine'de doğdu. en
Nasırü'I-Keblr, en-Nasır- Lilhak, en-Nası

rü'I-Alevl, en-N asır- Lidlnillah, en-Nasır 
ei-UtrCış, ed-Dal ei-Keblr unvanlarıyla da 
tanınır; ancak daha çok UtrCış (sağır) laka
bıyla meşhur olmuştur. imam Ali Zeyne
labidln'in dördüncü nesilden torunu, Şe
rif ei-Murtaza ile Şerif er-Radi'nin anne 
tarafından büyük dedesidir. 



Hasan el-Utruş. Muhammed b. Man
sur el-Basri, Hasan b. Yahya, Ahmed b. 
Yahya, Muhammed b. Ali b. Halef ve Bişr 
b. Harun'dan tahsil gördü . Ali b. İsmail 
el-Fakih, Muhammed b. Osman en-Nak
kaş gibi alimierin derslerini dinledi. Mu'
tezile ketarncısı Ebü'l-Kasım el-Belhi el
Ka'bi ile ilim alışverişinde bulundu. Öğre
nimini tamamladıktan sonra Abbasi yö
netiminden memnun olmayan diğer Ehl-i 
beyt mensupları gibi daha rahat bir fa
aliyet ortamı bulmak amacıyla. Taberis
tan'da Zeydi Devleti'ni kuran Hasan b. 
Zeyd el-Alevi devrinde ( 864-884) Tabe
ristan'a gitti. Hükümdarın kardeşi ve ha
lefi Muhammed b. Zeyd el-Kaim-Bilhak 
ile iyi münasebetler kurmaya çalıştı. An
cak kendisinden şüphetendiğini anlayın
ca hakimiyetini Taberistan'ın doğusunda 

kurmayı düşündü ve bu bölgeye giderek 
284 (897) yılında faaliyete başladı. Önce
leri kendisine yardımcı olan Abbasiler'in 
Nişabur ve Cürcan arnili Muhammed el
Huzistani daha sonra onu tutuklayıp iş
kenceye tabi tuttu ve bundan dolayı ku
l ağı sağır oldu. Serbest bırakıldıktan son
ra Taberistan'ın yeni hükümdan Muham
med b. Zeyd' e ittihak etti ve onunla bir
likte. Samanller'den İsmail b. Ahmed'e 
taraftar olan Muhammed b. Harun'un or
dusuyla savaştı. Muhammed b. Zeyd'in 
öldürülmesi üzerine önce Damgan'a, son
ra da Rey'e kaçtı. Abbasi Halifesi Mu'ta
zıd-Billah'ın ölümünün (289/902) ardın
dan Taberistan'a döndü ve Samanller'le 
arası bozulan Muhammed b. Harun'un 
desteğiyle tekrar imarnet faaliyetini yü
rütmeye başladı . Deylem'e geçerek Dey
lem Hükümdan Cüstan (Cestan) b. Veh
sudan ile iyi münasebetler kurmaya ça
lıştı. Cüstan ailesinin önde gelen Deylem
li idarecileri, öteden beri Bağdat'taki Ab
bas( halifelerine ve onların yanında yer 
alan Tahiriler ile Samaniler'e karşı Alevi 
ve Zeydi daliere yardımcı oluyorlardı. Ha
san el-Utruş, kendine güçlü bir taraftar 
zümresi meydana getirmek için Hazar de
nizinin güney kıyısında. henüz müslüman 
olmayan Deylem halkı arasında İslamiaş
tırma faaliyetine girişerek 200.000'e ya
kın Deylemli'nin müslüman olmasını sağ
ladı. Daha sonra Gllan'a geçti ve faaliyet
lerini burada sürdürdü. Çok sayıda mes
ci.d inşa ettirerek İslamiyet'e yeni giren 
Deylemli ve Gllanlılar'ı teşkilatlandırdı. 
Fakat Gilan'da İslam'a davet ettiği bazı 
kimselerin kendisine karşı çıkmasından 
dolayı Deylem'e dönmek zorunda kaldı. 
Deylem Hükümdan Cüstan b. Vehsu
dan'ın Hasan'ın ahaliden öşür ve sadaka 

almasını yasaklaması üzerine çıkan sa
vaşta Cüstan'ı yenerek Deylem'e tama
men hakim oldu. 

Bu gelişmeler üzerine. bölgede yeni 
bir devlet kurulmasını istemeyen Sama
ni Hükümdan Ahmed b. İsmail298 (91 O) 
yılında Muhammed b. Harun'u Taberis
tan valiliğinden aziederek yerine Ebü'l
Abbas Muhammed b. Su'luk'ü tayin etti. 
Muhammed b. Harun taraftarlarıyla bir
likte Hasan el-Utruş'a sığınınca Muham
med b. Su'!Gk kumandasındaki Samani 
ordusu Hasan el-Utruş kuwetlerine karşı 
harekete geçti. Muhammed b. Harun'a 
bağlı kuwetlerin de Samaniler'e karşı sa
vaşması kararlaştırılmışken eski valinin 
sözünde durmaması üzerine Hasan sa
dece Deylemliler'den oluşan ordusuyla sa
vaşa girmek zorunda kaldı. Muhammed 
b. Su'luk kumandasındaki orduyu Bur
rüd nehri kıyısındaki Burdide'de bozgu
na uğrattı . Daha sonra Amül'e girerek 
Zeydller'in Haseni kolundan Muhammed 
b. Zeyd el-Kaim- Bilhakk'ın eski sarayına 
yerleşti ve Samanller'in içinde bulunduğu 
karışıklıklardan faydalanarak hükümdar
lığını ilan etti (Cemihiyelahir 301 /Ocak 
914). Böylece Deylem ve Taberistan' da 
hakimiyet Zeydller'in Hüseyni koluna geç
miş oldu (Zambaur, s. 192; Elr., 1, 882). 
Ertesi yıl Samanller'in karşı saldırılarıyla 
Şalus'a çekilmek zorunda kalan Hasan el
Utruş. kırk gün sonra Samani kuwetleri
ni bozguna uğratıp bütün Taberistan'a 
ve Cürcan'a hakim oldu. 

Hasan el-Utruş bölgeye hakim olduğu 
sırada yakın çevresi ve özellikle akraba
larıyla anlaşmazlığa düştü. imarnet konu
sunda Haseniler'le Hüseyniler arasındaki 
mücadele Taberistan ve Deylem'de de 
devam etti. Hasan el-Utruş'un Haseni
ler'e mensup olan ordu kumandanı, gö
rev alanına giren birçok işi kendi ailesi
nin damadı olan Hasan b. Kasım'a bırak
tı . Hasan da yönetirnde söz sahibi olan 
önemli kişilere bol hediyeler vererek ida
reyi ele geçirdi, Hasan el-Utruş'u da hap
se attırdı. Ancak Hasan b. Kasım'ın bu 
davranışı Deylemliler'den tasvip görme
di. Halkın ve ordu kumandanlarının bas
kısı üzerine Hasan el-Utruş'u serbest bı
rakmak zorunda kalınca hayatından en
dişe ederek Gllan'a kaçtı. İkisini uzlaştır
mak isteyen Gllanlılar Utruş'tan Hasan 
b. Kasım'ı ordu kumandanı ve veliaht ola
rak tanımasını istediler. Utruş'un bu tek
lifi kabul etmesi üzerine Hasan b. Kasım 
Amül'e döndü. 

Zeydiyye ve İmamiyye tarafından imam 
kabul edilen ve İslam dünyasının yetiştir-
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diği en adil ve en müttaki hükümdarlar
dan biri sayılan Hasan el-Utruş Şaban 
304'te (Şubat 917) Amül'de vefat etti. Ut
ruş'un Amül'e girdiği sırada orada bulu
nan ve ona vergi ödeyen (Madelung, CH/r., 

IV, 209) meşhur tarihçi Taberi bölge hal
kının Utruş gibi adaletli, güzel ahlaklı ve 
hakkı hakim kılmaya çalışan bir kimseyi 
görmediğini söyler (Tarfl], X, 149). Dey
lemli ve Gllanlı Nilsırller onun Amül'deki 
türbesini ziyaretgah haline getirdiler ve 
soyuna daima saygı gösterdiler. Bunla
rın dışında kalan Zeydller ise evladından 
hiçbirini desteklemeyip Hz. Hasan'ın so
yundan gelen Hasan b. Kasım ed-Dal
İlelhakk'a biat ettiler. Utrüş'un oğulların
dan Ebü'l-Hüseyin Ahmed de ona itaat ar
zetti. Bunun üzerine diğer oğlu Ebü'l-Ka
sım Ca'fer, kardeşini ayıplayarak Amül'ü 
terketti ve Hasan b. Kasım'a karşı iktidar 
mücadelesine girişti fakat başarılı ola
madı. Alim ve şairleri himaye eden, yap
tırdığı medrese ve hankahlarla eğitim ve 
öğretime katkıda bulunan bir devlet ada
mı ve kumandan olarak temayüz eden 
Hasan b. Kasım. öldürüldüğü 24 Rama
zan 316 (10 Kasım 928) tarihine kadar 
Taberistan'daki hakimiyetini sürdürdü. 

üstün bir zekaya sahip bulunan Hasan 
el-Utruş akaid, hadis ve fıkıh konuların
da geniş bilgi sahibiydi. Akaidde Mu'te
zile'ye yakın bir görüşü benimseyen Ut
ruş'a göre tam anlamıyla tevhid, sıfatıa
rın ve dolayısıyla teşbihin nefyedilmesiy
Ie meydana gelir. Ona göre iman kalp ile 
tasdik. dil ile ikrar ve ilahi emir ve yasak
Iarın gereğini yerine getirmektir. iman 
artar, fakat eksilmez. Takva. ihsan, İslam 
ve salah imanın vasıflarındandır. Kul an
cak bunlarla kendini Allah'ın gazabından 
koruyabilir. Büyük günah işiernekte ısrar 
eden kimse " Allah'ın nimetini inkar eden" 
manasında kafir sayılır. 

Hasan el-Utrüş'a Nasıriyye adıyla bir 
mezhep nisbet edilmektedir. Taberistan 
Zeydiyyesi'nin bir kolu olan bu mezhep 
zamanla Kasım er-Ressi tarafından kuru
lan Kasımiyye mezhebiyle kaynaşmıştır. 

Eserleri. Hasan el-Utruş tefsir, hadis, 
akaid. fıkıh. Arap dili ve edebiyatıyla ilgili 
birçok eser kaleme almıştır. Bunların on 
üç tanesinin adını kaydeden İbnü'n-Ne
dim eserlerinin 1 OO'e ulaştığı şeklindeki 
bir rivayeti nakleder ( el-Fihrist, s. 244). 
Bir kısmı günümüze ulaşan başlıca eser
leri şunlardır: 1. el-İbane. Fıkıhla ilgili 
olup Ebu Ca'fer Muhammed b. Ya'küb 
el-Heysemi'nin Şer]J.u'l-İbône 'ala me~
hebi'n -Naşır-Lil]J.aJs adlı eseri içinde za
manımıza kadar gelmiştir. z. Kitabü'l-
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İ]J.tisab. Robert Sertram Serjeant tara
fından neşredilmiştir ("A Zaidi Manual 
of l:lisbah of the 3'd Century (H)", RSO, 
XXVlll ı ı 9571. s. 1-34) . 3. el-Bisat (bu üç 
eserin yazma nüshaları için bk. Sezgin. 1, 
567). 4. Tefsirü'l-~ur'an. İki ciltlik bir 
eserdir (Nüveyhiz, ı. ı 32). s. Kitabü'l
İmameti'ş-şagir. 6. Kitabü'l-İmame
ti'l-kebir. Bu iki eser devlet başkanlı
ğıyla ilgilidir. 7. Kitabü'l-Mevalidi'l-İş
na'aşeriyye (son üç eser için bk. Hasan 
es-Sadr, s. 337). Ayrıca Kitdbü'l-Müs
terşid, Uşulü'd-din, el-Emali, e?-Z:a
lamatü'l-Fatımiyye ve Fedek ve'l-]Ju
mus adlı eserleri kaynaklarda zikredil
mektedir. 

Şiirle de ilgilenen Hasan el-Utrüş'un 

şiirlerinin önemli bir kısmı Zeydiyye'nin 
tabakat ve terikim kitaplarında yer al
maktadır (Ebu Talib en-Natık, s. 98-100; 
Humeyd el-Muhalll, s. 232-242) . 
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HASAN ÜSKÜDA.Ri 
(ö. 1023/1614) 

Osmanlı hattatı. 
_j 

Hamza adlı bir zatın oğlu olup Üskü
dar'da doğduğu ve burada yaşadığı için 
Üsküdarl nisbesiyle anılmıştır. Şeyh Ham
dullah Efendi'nin kızı tarafından tarunu 
olan Pir Mehmed b. Şükrullah'ın akraba
sı ve talebesidir. Hacasından aklam-ı sit
teyi meşkedip icazet aldıktan sonra yine 
Şeyh Hamdullah'ın oğlu tarafından taru
nu olan Derviş Mehmed b. Mustafa De
de'den hattın inceliklerini öğrendi. Ha
san Üsküdarl böylece "şeyh üslübu"nun 
iki koldan kendisinde toplandığı, devri
nin önde gelen bir temsilcisi olarak bu 
yolda mushaf ve kıtalar yazdı. Üçüncü 
nesilden Şeyh Hamdullah şeceresine 

bağlanan hattatın celi-sülüs hattından 
bazı örnekler, Üsküdar'daki Mimar Sinan 
yapısı Valide-i Atik Camii'nin çiniye nak
şedilmiş mihrap safası kuşağına ve son 
cemaat mahallindeki pencere alınlıkları
na yazdığı istiflerle zamanımıza ulaşmış
tır. Ancak kağıda yazmış olduğu aklam-ı 

sitte örneklerinden günümüze ulaşabi
lenler fazla değildir. 

Hasan Üsküdari vefatında Karacaah
met Sultan Türbesi karşısındaki set üstü
ne defnedilmiştir. Muhtemelen 1915 yı
lında, yeni açılan yolun güzergahında ka
lan kabrinin o civarda Şeyh Safası adıyla 
bilinen Şeyh Hamdullah haziresine nakli 
düşünülmüş, ancak bu gerçekleştirileme
miştir. Ayrıca bu teşebbüs sırasında, ta
lebesi Halid Erzurumi .tarafından yazıl

mış olan mezar kitabesi kırılıp iki parça
ya ayrılmıştır. Hasan Üsküdari'nin bu kı
rık mezar kitabesi ve beraberinde sökül
rnek zorunda kalınan diğer mezar taşla
rı , 1917 yılında devrin büyük hattatları
ilin katıldığı bir merasimle Selimiye Kü-
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Atik valide 
camii 
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safasının 

duvarındaki 

yazı 

kuşağından 

bir parça
Osküdar 1 

istanbul 

tüphanesi arkasındaki hazireye (bugün
kü Çiçekçi Camii bahçesi) taşınarak di
kilmiş, fakat bu sırada da mezarları nak
ledilememiştir. 

Şeyh Hamdullah'tan günümüze ulaşan 
hattat silsilesinde mü him bir mevkiye sa
hip olan Hasan Üsküdari'nin meşhur ta
lebeleri arasında Halid Erzurumi'den baş
ka Muhammed el-İmam adıyla tanınan 
Tokatlı İmam Mehmed Efendi de bulun
maktadır. 
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Muhtemelen 888 (1483) yılı dolayların
da Gırnata'da dünyaya geldi. 1488-1495 
yılları arasında doğduğu söyleniyorsa da 
(Abdurrahman Ham! de, lll, 501 ; EJ2 1 İng. 1. 
V. 723) tayin edildiği görevler ilk ihtima
lin daha güçlü olduğunu göstermektedir 
(Vaşfü İfril!:ıyye, tercüme edenlerin mu
kaddimesi , ı. 7) . Zenate'nin bir kolu olan 
Beni Zeyyat kabilesine mensuptur. De~ 
delerinden birinin tartıcılık yapmasından 
dolayı aile Vezzan Iakabını almış olmalı

dır. Gırnata'nın İspanyollar tarafından 
ele geçirilip Beni Ahmer (Nasrl) Sultanlı
ğı'nın yıkilması ( 1492) ve müslümanların 


