
HASSAN b. MALiK 

(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). 
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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-



nen Hassan önce Zağvan'ı, ardından Kar
taca'yı teslim aldı. Böylece İfrikıye kesin 
biçimde İslam hakimiyetine girmiş oldu. 
Bu fetihlerin arkasından Hassan, top
raklarını denizden gelecek saldırılara 
karşı korumak için bir donanma oluştur- · 
mak amacıyla Tunus şehrini kurdu ve bir 
tersane inşa ettirdi. Kısa bir süre sonra 
burada yapılan gemilerden meydana ge
len donanma ile Bizanslılar'ın üs olarak 
kullandıkları Sicilya'ya ve diğer adalara 
akınlar başlatıldı. Böylece Bizans'ın Batı 
Akdeniz'deki deniz gücü kırıldı ve İfrikıye 
sahilleri emniyete alındı. 

Hassan b. Nu'man'ın azil şekli ve vefat 
tarihi hakkında farklı rivayetler bulun
maktadır. İbn İzari onu Mısır Valisi Ab
dülaziz b. Mervan'ın, Zehebi ise Abdül
melik'in azıettiğini söyler. Daha sonra Dı
maşk'a dönen Hassan, yeni halife Velid 
b. Abdülmelik ile görüşerek hiçbir za
man servet ve ikbal peşinde koşmadığı
nı, i'la-yi kelimetullah için cihad ettiğini 
söylemiş, hakkında müsbet kanaat sa~ 
hibi olan ve kendisine eski görevini tek
rar vermek isteyen halifenin teklifini de 
Emevıler'e bir daha hizmette bulunma
yacağını söyleyerek geri çevirmiştir. İbri 
Tağriberdi, Hassan'ın 80 (699) yılında ve
fat ettiğini yazıyorsa da Hüseyin Munis, 
Musa b. Nusayr'ın İfrikıye'ye vali tayin 
edilmesini de dikkate alarak 8S'te (704), 
Mahmud Şit Hattab ise 8Tde (706), Mes
leme b. Abdülmelik ile birlikte çıktığı · · 
Anadolu gazasında öldüğünü söylemek
tedir, 

Emeviler ve halk nazarında büyük iti
barı olan ve bundan dolayı Şeyhülemin · 
diye anılan Hassan b. Nu'man akıllı, va~ 
kur, samimi ve müttaki bir insan~ iyi bir 
kumandandı. Devlet dairelerinde ve or
duda bazı düzenlemeler yaptı ve çeşitli 
imar faaliyetlerinde bulundu. önemli 
devlet hizmetleri için birer divan tesis 
edip zekat, haraç ve cizye işleriyle ilgi
lenmek üzere arniller görevlendirdi. Or
duyu yeniden düzenleyerek uçlara yer
leştirdi ve askerlere hazineden maaş 
bağlattı. Kayrevan Ulucamii'ni sağlam 
bir şekilde yeniden yaptırdı. Kanallar aç
tırdı; başta kendi kurduğu Tunus olmak 
üzere şehirlere mescid ve medreseler 
inşa ettirdi. Serberiler arasında İslami
yet'in yayılmasını sağladı. Halka Müslü
manlığı öğretmek ve onların dini mese
leleriyle ilgilenmek üzere fakihler tayin 
etti. Araziyi Serberiler arasında dağıta
rak tarımın gelişmesi için çalıştı. O güne 
kadar Bizans ve Gotlar'a ait paraları kul
lanan halk onun bastırdığı dinar, dirhem 

ve felsleri kullanmaya başladı . Bizans'ın 

İfrikıye'deki hakimiyetine ve buraya tek
rar dönme ümitlerine son veren Hassan 
tabiinden olup Hz. ömer'den hadis riva-

. yet etmiştir. 
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. li! NADİR ÖZKUYUMCU 

HASSAN b. SABİT 
(~ü W-! u!.':.>) 

Ebü'I-Velld (Ebu Abdirrahman) 
· Hassan b. Sabit b. el-Münzir 

el-Hazreci ei-Ensari 
(ö. 60/680[?]) 

Hz. Peygamber'in şairi olarak 
tamnan saha.bi. 

_] 

Yesrib'de (Medine) dünyaya geldi. Ken
disine atfedilen bir rivayette Resul-i Ek
rem'den yedi sekiz yıl önce (562-563) 

doğduğu kaydedilmekle birlikte 570 ve
ya 590 yıllarında dünyaya geldiğine dair 
rivayetler de vardır. Hz. Peygamber'i, as
habını ve İslam dinini müşriklerin hicivle
rine karşı şiirleriyle savunduğu için "şai
rü'n-nebr', Ebü'I-Hüsam (keskin kılıç sahi-

HASSAN b. SABiT 

bi) ve Ebü'I-Mudarrib (iyi savaşçı) unvan
larıyla tanınmıştır; ayrıca annesine nis
betle İbnü'I-Fürey'a künyesiyle de bilinir. 
Hassan, Medine'nin yerleşik iki önem
li Arap kabilesinden biri olan Hazrec'in 
Neccaroğulları kolundandır. Abdülmut
talib'in annesinin Neccaroğulları'ndan 
olması sebebiyle Hassan'ın Resı11-i Ek
rem'le soy yakı.nlığı vardır. Kendisi gibi 
şair olan babası kabilesinin ileri gelenle
rindendi. Annesi Fürey'a da aynı kabile
nin diğer bir önemli şahsiyeti olan Halid 
b. Kays'ın (veya Hubeyş yahut Huneys) 
kızı olup İslamiyet'i kabul etmiştir. 

· Hassan'ın Cahiliye devrindeki hayatına 
dair şiirlerinde bazı ipuçları bulunmakta
dır. Mensup olduğu Hazrec ile Evs arasın
daki kabile savaşlarında hasım Evs kabi
lesinin şairi Kays b. Hatim'in hicivlerine 
cevap vermiştir. Bu iki kabile arasındaki 
çatışmalar Hz. Peygamber'in Medine'ye 
hicretine kadar devam etmiş olup bunla-

. rın en önemlilerinden Yevmü'r-rebi', Yev
mü Sümeyha. Yevmü'd-Derek ve muhte
melen en sonuncusu olan Yevmü Buas 
Hassan'ın şiirlerinde geçmektedir (Dlvan 
lnşr. Velid Arafatı, I, 35, 40, 49. 239,241, 
244, 245, 309, 424). 

Devrinin diğer önemli şairleri olan 
A'şa. Nabiga ve Hutay'e gibi Hassan b. 
Sabit de şiirleriyle para kazanmaktaydı. 
Nitekim kaynaklar onun bir yıl Yesrib'de, 
ertesi yıl Gassani sarciylarında kaldığını 
ve melikler için .söylediği kasideler karşı
lığında bol bahşiş aldığını zikretmekte
dir. Bu ziyaretlerinin birinde Gassani Hü
kümdarı Amr b~ Haris'in huzurunda söy
lediği "Lamiyye Kasidesi" bu türün en 

· güzelörneklerinden biridir. Rivayete göre 
Hassan kasidesini okuduğu zaman hü
kümdarın yanında şiirini takdim etmek 
üzere gelen Nabiga da vardı; ancak hü
kümdar Hassan'ın şiirini Nabiga'nınkin
den daha çok beğenmişti. Böylece Gas
sani saraylarında büyük itibar kazanan 
şaire Gassaniler'in önemli yardımları ol
muş. hatta Müslümanlığı kabulünden 
sonra da bu yardımlar devam etmiştir 
(İbn Kuteybe, s. 139). Ayrıca Hassan'ın Hi
re'deki Lahmi .hükümdarlarından Nu'
man b. Münzir'in (580-602) sarayında da 
bir müddet kaldığı rivayet edilir (Dlvan 
jnşr. Vel\'d ArafatL I. 40, 49). 

Hassan b. Sabit, İslam'dan önceki dö
nemde U kaz panayınnda düzenlenen şiir 
müsabakalarına da katılırdı. Nabiga'nın 
hakemliğinde yapılan bir yarışınada A'şa 
ve kadın şair Hansa'dan sonra üçüncü ol
duğunun ilan edilmesi üzerine Nabiga'ya 
itiraz ederek. "Senden de babandan ve 
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