
esir alındı. Sonraki yıllarda Haçlılar'la ya
pılan savaşlarda Hassan'ın adı kaynaklar
da zikredilmiyorsa da olayların akışına 
bakarak onun da diğer kumandanlar gi
bi Zengi'nin hizmetinde bu mücadeleler 
içinde yer aldığı söylenebilir. 

Hassan b. Gümüştegin, Urfa Kentlu
ğu'na kesin darbeyi vurmaya hazırlanan 
ve 1144 yılı Kasım ayı sonunda şehri ku
şatmaya başlayan imadüddin Zengi'nin 
maiyetinde Urfa'nın fethine katıldı. Ur
fa'yı kuşatan Zengi'nin ordusunda bulu
nan kumandanların adlarını ve birliklerin 
yerleşme düzenini kaydeden tek kaynak 
Anonim Süryani Vekayi'nameslnden 
(b k. JRAS ı 1933 1. s. 282), onun şehrin iç 
kalesinin karşısına düşen mevkide çadı
rını kurduğu öğrenilmektedir. Hassan'ın 

adı. kaynaklarda bundan sonra 1146 yı
lında Zengi'nin Ca'ber Kalesi'ni kuşatma
sı dolayısıyla geçmektedir. Zengi, Ukayll
ler'den Malik b. Salim'e ait olan Ca'ber 
Kalesi'nin kuşatılması uzayınca Hassan'ı 
kalenin hakimine elçi olarak yollayıp ka
lenin teslimini sağlamaya çalışmış, fakat 
kale hakimi teslim olmayı kabul etme
miştir. Hassan geri dönüp Zengi'ye du
rumu bildirdikten birkaç gün sonra Zen
gi köleleri tarafından uyurken öldürülün
ce (5-6 Rebiülahir 541/14-15 Eylül 1146 

gecesi) kuşatma kaldırılmıştır. 

Zengi'nin ölümü üzerine, kuşatma sı
rasında yanında bulunan oğlu Nureddin 
Mahmud yakın adamları tarafından Ha
lep'e götürülerek burada hükümdar ilan 
edildi. Zengi'nin diğer oğlu Seyfeddin ise 
Musul'a hakim oldu. Bundan sonraki yıl
larda Hassan b. Gümüştegin Nureddin'in 
hizmetine girdi. Zengi'nin ölümünü fır
sat bilen ve Urfa'nın yerli hıristiyan halkı 
ile anlaştıktan sonra 1146 Ekim ayı son
larında Urfa'yı tekrar ele geçirmek üzere 
şehre giren ll. Joscelin'in bu teşebbüsü 
karşısında Nureddin Halep kuwetleriyle 
Urfa'ya geldiğinde Hassan b. Gümüşte
çin de Menbic birlikleriyle Urfa'ya gidip 
şehrin geri alınmasında Nureddin'e yar
dımcı oldu. Hassan'a bağlı birlikler ve 
Türkmenler şehri yağmaladıkları gibi bir
çok kişiyi öldürdüler ve Urfa'ya kendileri
ne mensup bir topluluk yerleştirdiler. 

11 SO yılında II. Joscelin'in Nureddin'in 
adamları tarafından yakalanıp Halep'te 
hapse atılmasından sonra Nureddin Ur
fa Kentiuğu'ndan geriye kalan kaleleri bi
rer birer zaptetmeye başladı. önce 18 Re
biülewel S4S'te (15 Temmuz 1150) Azaz 
ele geçirildi. Haçlılar bir taraftan H alep 
Hükümdan Nureddin Mahmud'un, diğer 

taraftan Anadolu Selçuklu Sultanı Me
sud'un saldırılarına karşı bölgeyi savun
manın mümkün olmadığını anlamışlar 

ve Bizans imparatoru ı. Manuel Komne
nos'un bu araziyi satın almak üzere yap
tığı teklifi kabul ederek birçok kaleyi im
paratora satmışlardı. Ancak bölgenin Bi
zans'a intikali Türk hücumlarını durdur
madı. Nureddin 1150-11S1'de Raven
dan, Kürus, Burcürrasas kalelerini zap
tetti. Tel Başir ise bir süre direndikten 
sonra 2S Rebiülewel S46'da (12 Temmuz 
1151) Hassan tarafından teslim alındı. 
Hassan kaleyi aldıktan sonra tahkim edip 
içine yıllarca yetecek kadar erzak depo
ladı. ibnü'I-Kalanisi Tel Başir' in fethi ha
berinin Nureddin'e Dımaşkyakınında Ka
tia mevkiindeki karargahındayken ulaş
tığını, bu habere herkesin sevindiğini ve 
şenlikler düzenlendiğini söyler. İbnü'I
Esir Tel Başir'in fetih tarihi olarak 549 
(1154) yılını verir. ibnü 'I-Adim ise tarih 
belirtıneden Tel Başir'in Dımaşk'ın fethin
den sonra Franklar'dan alındığını söyle
yerek İbnü'I- Esir'e katılır. 

Hassan'ın vefat tarihi sadece ibnü'I
Adim tarafından veS49 (1154-55) olarak 
kaydedilir (BugyetüHaleb, V. 2234) Has
san'ın ölümünden sonra Menbic'e oğul
ları hakim olmuştur. Anonim Süryani 
Vekayi'namesi'nin verdiği bilgiye göre 
(bk. JRAS ı 19331. s. 303) Nureddin. Ha
rim'i Haçlılar'ın elinden almak üzere 1164 
yılında harekete geçtiğinde yanında Has
san'ın oğlu Menbic ve Urfa Emiri Seyfed
din Gazi de bulunmaktaydı. Seyfeddin Ga
zi' nin 1166 yılında bilinmeyen bir sebep
le Nureddin'e isyan etmesi üzerine Nu
reddin Menbic'e bir ordu göndererek şeh
ri kuşatmış ve idaresini Seyfeddin Gazi'
nin elinden alıp kardeşi Kutbüddin Yi
nal'a vermiştir. 

Kutbüddin. Musul Hükümdan Seyfed
din b. imactüddin Zengi'yeyani Zengiler'e 
bağlı olduğundan Selahaddin-i Eyyt}bi'ye 
düşmandı. Bu durumu bilen Selahaddin 
Bizaa'yı ele geçirdikten sonra Menbic üze
rine yürüyüp şehri aldı ve Kutbüddin'i sı
ğındığı kalede kuşattı. Kutbüddin bol 
miktarda silah ve erzak depoladığı kale
de direndiyse de Selahaddin 'in askerleri 
açtıkları lağımlarla surları delip çökertin
ce kale düştü (29 Şevval 571111 Mayıs 

1176) Selahaddin. Kutbüddin Yınarı esir 
alıp bütün maliarına el koydu . Süryani 
Mikhail'in kaydına göre Kutbüddin beş 
ay sonra serbest bırakılınca Musul Hü
kümdarı Seyfeddin b. imadüddin Zengi'
nin yanına gitmiş. Seyfeddin tarafından 
kendisine Rakka ikta olarak verilmiştir. 
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li! IŞIN DEMİRKENT 

HASSAN b. MALiK 
(ı.!.Ulo ~ üi..:..:>) 

Ebu Süleyman Hassan b. Malik b. Bahdel 
b. Üneyf el-Kelbi ei-Bahdeli 

(ö. 70/690 [?]) 

Beni Kelb kabilesi reisi ve Emeviler'in 
önde gelen kumandanlarından. 

L ~ 

Beni Kelb kabilesinin ünlü reisi Bahdel 
b. Üneyf'in torunu. Yezid b. Muaviye'nin 
dayısıdır. Sıffin Savaşı'nda Muaviye'nin 
yanında yer alarak Kudaalılar'ın kuman
danlığını yaptı. Hilafetin Emeviler'e geç
mesine yardımcı olduğundan onun tara
fından Filistin ve Ürdün valiliğine tayin 
edilerek ödüllendirildi. Muaviye'nin vefa
tından sonra halkın Yezid'e biat etmesi 
için çalıştı; Filistin ve Ürdün valiliğini Ye
zid (680-683) ve ll. Muaviye (683-684) 

dönemlerinde de sürdürdü. 

Hassan b. Malik. Hum us Valisi Nu'man 
b. Beşir ei-Ensari ve Kınnesrin Valisi Zü
fer b. Haris ei-Kilabi başta olmak üzere 
bütün valilerin Mekke'de halifeliğini ilan 
eden Abdullah b. Zübeyr'e biat ettikleri 
ve halkı kendisine biata çağırdıklarında 
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(64/683) Emeviler'e sadık kaldı. Ravh b. 
Zinba'ı Filistin'e vali tayin edip Ürdün'e 
gitti ve halkın Abdullah'a biat etmesini 
önledi. Yaptığı konuşmalarla bölge halkı
nı Yezld'in oğlu Halid'e biat etmeye razı 
etti. Ürdün'de bulunduğu sırada Abdul
lah b. Zübeyr taraftarlarından Natil b. 
Kays ei-Cüzaml ayaklanarak Ravh'ı Filis
tin'den uzaklaştırdı. Filistin'in de Ernevi
ler'in elinden çıktığını öğrenen Hassan, 
Yezid'in iki oğlu Abdullah ve Halid'i yanı

na alarak Dımaşk yakınlarındaki Ca b iye'
ye hareket etti. Cabiye'de bulunduğu sı

rada Il. Muaviye'nin Dımaşk ordusu ku
mandanı Dahhak b. Kays ei-Fihri'nin hal
kı gizlice Abdullah b. Zübeyr'e biata da
vet ettiği haberini aldı . Hemen Dahhak'e 
bir mektup yazarak hilafetin Emevller'in 
hakkı olduğunu bildirdi. Mektup Dah
hak'in karşı çıkmasına rağmen elçi tara
fından cuma namazında halka okunun
ca Dımaşk halkı ikiye ayrıldı; Yemenliler 
Emevller'in, Beni Kays Abdullah b. Zü
beyr'in yanında yer aldı. Bu olaydan son
ra Emeviler Cabiye'de toplanmaya baş
ladı. 

ll. Muaviye'nin veliaht bırakmadan 
genç yaşta ölmesi üzerine Dımaşk'ta bu
lunan Emevl kumandanlarından Ubey
dullah b. Ziyad ile Eşdak halife olması için 
Mervan b. Hakem'e tekiifte bulundular 
ve Cabiye'de bulunan Hassan b. Malik'i 
ikna edebilirse Beni ümeyye'nin de ken
disinin halifeliğine itiraz etmeyeceğini 
söylediler. Mervan Cabiye'ye giderek du
rumu Emevi ailesine açıkladı. Hilafeti kırk 
gündür uhdesinde tutan Hassan b. Ma
lik uzun müzakereler sonunda Yezld'in 
oğlu Halid'in veliaht olması şartıyla Mer
van'a biat etmeyi kabul etti. Böylece Erne" 
vi saltanatı ailenin Mervanl koluna geç
miş oldu (64/684). 

Hassan b. Malik, daha sonra Mervan'
. la birlikte Abdullah b. Zübeyr'i destekle
yen Dahhak b. Kays'ın üzerine yürüdü. 
Mercirahit'te yapılan savaşta Dahhak or
tadan kaldırıldı (ı 5 Zilhicce 64/3 Ağustos 
684). Hassan, hilafet merkezi Dımaşk'ın 
tekrar Emeviler'in eline geçmesinde ve 
Mervan'ın halifeliğinin sağlamlaştırılma

sında önemli rol oynadı . 

Mervan b. Hakem bir süre sonra Halid 
b. Yezld ile Eşdak'ı veliahtlıktan aziedip 
kendi oğulları Abdülmelik ile Abdülaziz'i 
veliaht tayin etti. Hassan'dan da Abdül
melik'e biat etmesini istedi. Hassan, 
muhtemelen hiç hoşlanmadığı Eşdak'ın 
da bertaraf edilmesi sebebiyle buna ses 
çıkarınayıp Abdülmelik'in veliahtlığını ka
bul etti. Daha sonraki yıllarda Eşdak'ın 
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isyanının bastırılmasında Halife Abdül
melik b. Mervan'a yardımcı oldu. İsyanın 
bastırılmasından kısa bir süre sonra 70 
(690) yılında öldüğü tahmin edilmekte
dir. İbn Asakir onun aynı zamanda şair ol
duğunu söyler ( Taril]u Dımaşi!:, XII , 449). 

BİBLİYOGRAFYA : 

Nasr b. Müzahim, Val):'atü Şıffin (nşr. Abdüs
selam M. Harun). Kahire 1401/1981, s. 207; 
ibn Sa'd, et-Tabal):iit, V, 35-43; Dlneveri, el-AI;
barü Hwal, s. 172; Ya'kübi, Tari!;, ll, 257; Ta
beri. Tari/; (Ebü'l-Fazl). V, 530-542; VI, 140-144; 
ibn Abdürabbih, el-'il!:dü '1-ferid, V, 135; ibn Asa
kir, Taril;u Dımaşl!: (Amrevi). XII, 448-450; Ya
küt, Mu'cemü'l-büldan (nşr. F. Wüstenfelt). 
Tahran 1965, I, 203; ibnü'I-Esir. el-Kamil, IV, 
145-148, 297-303; Zehebi, A'Lamü 'n-nübela' , 
lll, 537; Safedi, el-Va{i, Xl, 359; ibn Kesir. el-Bi
daye, VIII, 13; J. Wellhausen, Arap Devleti ve 
Sukutu (tre. Fikret ışıltan). Ankara 1963, s. 80-
86, 95, 100; Abdüşşafi' M. Abdüllatif, el-'Ale
mü'l-islami fi'l-'aşri'l-Ümevi !baskı yeri yok J. 
1404/1984, s. 142-145; H. Lammens, "Has
san", iA, V/1, s. 342; a.mlf. - L. Leecia Vaglieri. 
"I:Iassan b. Malik", EP (ing.). lll, 270-271. 

L 

Iii NADiR ÖZKUYUMCU 

HASSAN b. NU'MAN 
L,;,~ı ı:Y. wl.":>) 

eş-Şeyhu'l-emln Hassan 
b. en-Nu'man b. Adi b. Bekr 

ei-Ezdi ei-Gassanl 
(ö. 85/704 [?]) 

Emeviler'in İfrikıye valisi. 
_ı 

Aslen Gassani emirlerinden olup İfri
kıye valiliğine getirilmeden önceki hayatı 
hakkında bilgi yoktur. Züheyr b. Kays ei
Belevi'nin Bizans kuwetleri tarafından 
Berka'da şehid edilmesinden sonra İfri
kıye valiliği bir süre boş kaldı. Çünkü Ha
life Abdülmelik b. Mervan, hilafet iddia
sında bulunan Abdullah b. Zübeyr ile 
meşgul olduğundan bu gibi işlerle ilgi
lenemedi; ancak isyanın bastırılmasın

dan sonra halkın ısrarlı istekleri karşısın
da 73 (692) yılında İfrikıye valiliğine Has- . 
san b. Nu'man'ı tayin etti. Hassan'ın ta
yin t arihiyle ilgili başka rivayetler de var
dır (Mahmud Şit Hattab, ı . 173-174). 

Hassan b. Nu'man Mısır'da donattığı 
40.000 kişilik bir ordu ile İfrikıye seferine 
çıktı (74/693) ve ilk olarak Bizanslılar'ın 
denizden saldırılarına açık olan sahil şe
hirleri Berka ile Trablus'u tahkim etti; 
aynı yıl Kayrevan'ı yeniden ele geçirdi. 
Ancak İfrlkıye'de onu iki büyük tehlike 
bekliyordu; bunlar, sahil şehri olan Kar
taca'daki (Kartacene) Bizanslılar ile Ber
berller'i etrafına toplayan Kahine idi. ön
ce Kartaca üzerine yürüyen Hassan fazla 

zorlanmadan şehre girdi (75-76/694-695) 
ve birçok esirle ganimet aldı. Şehirde 
bulunan Serberiler ve Bizanslılar'ın bir 
kısmı gemilerle Endülüs'e ve Sicilya'ya 
kaçtılar. Bundan sonra Satfi'ıre ve Ben
zert'e (Bizerte) yürüyerek her iki şehri de 
fethetti. Suralardan kaçan Bizanslılar 
Bace, Serberiler ise BOne şehrine sığın
dılar. Kayrevan'a geri dönen Hassan, İfri
kıye'de istikrarı tam olarak sağlamak 
amacıyla yerine EbQ Salih'i bırakarak Av
ras dağlık bölgesinde hüküm sürmekte 
olan Serberi Kahine'ye karşı harekete 
geçti. Kahine. Hassan'ın geldiğini haber 
alınca Avras eteklerindeki Bagaye şeh
rinde karargah kurdu. İki ordu Nini vadi
sinde karşılaştı. Yapılan savaşta Bizans'ın 
da desteğini sağlayan Kahine galip geldi 
(77/696). Müslümanlar yenildikleri bu va
diye daha sonra Vadilazara, bu savaşa 
da Yevmü'l-bela ismini vermişlerdir. Ka
hine'nin önünden kaçan Hassan Berka'
ya çekildi ve durumu Halife Abdülmelik 
b. Mervan'a bildirerekyardım istedi. Ab
dülmelik ona iç karışıklıklarla meşgul ol
duğunu, bu sebeple Berka'da bir süre 
beklemesini emretti. Hassan burada beş 
yıl kaldı ve tarihte "kusOru Hassan" diye 
şöhret bulan köşkleri yaptırdı. Kahine 
ise galip gelmesine rağmen Kayrevan'a . 
saidırınayıp yine Avras bölgesine çekildi 
ve burada Hassan'ın yakın arkadaşı Ha
lid b. Yezld ei-Absi dışında aldığı bütün 
esirleri serbest bıraktı. Hassan Berka'da 
iken müslümanların zor durumda oldu
ğunu öğrenen Bizans imparatoru Leon
tios, Kartaca üzerine bir donanma gön
derdi ve kendini savunacak gücü bulun
mayan şehir halkı Bizans kuwetleri ta- . 
rafından esir alınıp malları yağma edildi 
(78/697). 

Abdülmelik b. Mervan iç karışıklıkları 
hallettikten sonra Hassan'a yardımcı 
birlikler gönderdi ve yeniden İfr"ikıye se
ferlerine çıkmasını istedi. Hassan bu de
fa ilk olarak Kahine'nin üzerine yürüdü; 
bu arada güzergahındaki Kabis (Gabes). 
Kafsa, Kastilya ve Nefzave'yi itaat altına 
aldı. Kahine, Hassan'ın geldiğini öğre
nince şehir ve kalelerio birçoğunu yıktır
dı. İki ordu arasındaki savaşı Hassan ka
zandı. Kahine sonradan Bi'rikahine deni
len bir kuyunun başında 79 (698) yılı ci
varında yakalanıp öldürüldü; bu olayın 
82 (701) veya 84 (703) yıllarında cereyan 
ettiğine dair rivayetler de vardır. Yenilen 
Serberiler eman verilmesi üzerine İsla
miyet'i kabul ettiler; Hassan b. Nu'man 
da Kahine'nin iki oğlunu onlara kuman
dan yaptı ( 82/70 ı) . Yeni birliklerle güçle-


