
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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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-
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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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dedenden de daha iyi şairim" demiştir 
(ibn Kuteybe, s. 160). Hassan'ın Cahiliye 
devrinde geçen yaklaşık altmış yıllık ha
yatı şarabı ve şarap meclislerini tasvir 
etmek, ihsanlarına nail olmak için Gas
san'i ve H'ire hükümdarlarını ziyaret edip 
onl arı övmek, Evs ve Hazrec arasındaki 
çarpışmalara katılıp kendi kabilesinin 
asalet, şeref ve kahramaniıkiarını dile 
getirmekle geçti. Altmış yaşlarında iken 
İkinci Akabe Biatı'nın ardından (622) 

müslüman oldu. Hz. Peygamber'in hic
retten sonra Hassan'ın kardeşi Evs ile 
Osman b. Affan'ı kardeş ilan ettiği bilini
yorsa da bu hususta Hassan'la ilgili bilgi 
yoktur. Onun İslamiyet'i kabul etmesiyle 
müslümanlar, şöhreti Hicaz bölgesini 
aşıp diğer Arap topraklarına yayılmış 
olan güçlü bir şair kazanmışlardır. Has
san'ın bundan sonraki hayatı tamamıyla 
ResGl-i Ekrem'in yanında geçmiş. en gü
zel şiirlerini onun için söylemiş, artık fah
riyyelerinde Allah'ın resulünü savunmak
la övünmüştür. 

Hz. Peygamber'le birlikte savaşlara ka
tılmadığına dair bir rivayete bakarak Has
san'ın cesaretinden kuşku duyulmuşsa 
da yeni araştırmacılardan Sami Mekki 
el-Ant ve Abdülcebbar ei-Muttalib'i'nin de 
belirttikleri gibi bu doğru değildir. Muh
temelen bu iddia, ResGl-i Ekrem katında 
itibarı olan şairi çekerneyen eski hasım
ları tarafından uydurulmuştur. Esasen 
Hassan ileri yaşlarda müslüman olmuş. 

ayrıca Vakıd'i'den gelen bir rivayete göre 
(bk. Ebü'I-Ferec el-isfahan'i, IV, ı 71) bir 
elinin "hayat damarı" kesilmiş olduğun
dan önemli ölçüde işlevini yitirmişti. Dola
yısıyla savaşlara kattimayışı bu gibi meş~ 
rO sebeplere dayanıyordu. Kaldı ki onun 
Hz. Peygamber'le birlikte sefere çıktığı 
(a.e., IV, 149) ve savaşlara katıldığı (Ze
hebl. ll, 518) rivayetleri de vardır. 

ResGl-i Ekrem'le birlikte müslüman
lar, ilk dönemlerden itibaren Kureyşli
Ier'in ve onları destekleyenlerin hem fiili 
hem de sözlü saldırılarına maruz kal
makta, özellikle Abdullah b. Ziba'ra, Ebu 
Süfyan b. Haris, Amr b. As ve bunlara 
eşlik eden Dırar b. Hattab, Ebu Uzza ei
Cumah'i, Hubeyre b. Ebu Vehb ei-Kureş'i 
ve ümeyye b. Ebü's-Salt gibi şairlerin 
hicretten sonra da devam eden hicivleri 
onları üzmekteydi. Bu hicivlere aynı yön
temle karşılık vermenin gerekli olduğu 
kanaatine varan ResGl-i Ekrem müslü
manlardan bu konuda kendisine yardım 
etmelerini istemişti. Bu isteği Hassan b. 
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Sabit. Ka'b b. Malik ve Abdullah b. Reva
ha yerine getirmekle beraber özellikle 
Hassan'ın hasımiarına yönelttiği , Cahili
ye devrinin kokuşmuş değer yargılarını 
ve soy saplantılarını dile getiren hicivleri 
son derece etkili oluyordu. Rivayete göre 
müşri~erin hicivli saldırılarına önce Hz. 
Ali'nin cevap vermesi düşünülmüş, fakat 
Hz. Peygamber ona izin vermeyince bu 
işi Hassan üstlenmiş ve dilini işaret ede
rek, "Yemin ederim ki Busra ile San'a 
arasında ( Hicaz' ın kuzeyi ile güneyi ara
sındaki bölgelerde) beni bunun kadar se
vindirecek bir dil yoktur" şeklindeki sözüy
le bu konuda ne kadar azimli ve iddialı 
olduğunu göstermiştir. ResGl-i Ekrem'in, 
"Onları ne şekilde hicvedeceksin, çünkü 
ben de onlar gibi Kureyşliyim?" sorusu
na Hassan, "Seni yağdan kıl çeker gibi Ku
reyş müşriklerinin arasından çekip çıka
racağım" cevabını vermiştir. Böylece şiir
Ieriyle İslamiyet' e büyük hizmetlerde bu
lunan Hassan hakkında Hz. Peygamber, 
"Hassan'ın fıtr'i kabiliyetini ve ilhamını 
RGhulkudüs teyit ediyor" demiş. ayrıca 
onun için "AIIahım, Hassan'ı RGhulkudüs 
ile teyit et!" şeklinde dua etmiştir (Bu
harT, "%m", 68, "Bed"ü'l-bal~", 6, "Me
gazi", 30, "Edeb", 91). 

Hassan b. Sabit Medineli olduğu için 
Kureyş'in ensab ve eyyamı hakkında ye
terli bilgiye sahip olmamakla birlikte bu 
konuda Hz. Ebu Bekir'den aldığı bilgileri 

· şiirinde etkili bir şekilde kullanmayı ba
şarmıştır. Bu sayede müşrikleri hicve
den şiirleri ResGiullah'ın , "Bu hicivler on
lara karşı aktan daha etkili olacaktır" 
şeklindeki iltifatına mazhar olmuştur 
(Müslim, "Fezifilü'ş-şal).abe", 157) Has
san, Kureyşliler'den başka Ka'b b. Eşref 
ve Re bl b. Ebü'I-Hukayk gibi yahudi şair
lerine de karşılık vermiştir (Divan lnşr. 
Velid Arafat ı. ı. 211, 426). 

Hicretle birlikte kurulan İslam devleti
nin ortaya koyduğu yeni dünya görüşü 
ve değerler sistemi Hassan'ın önüne en
gin ufuklar açmış, ona şiirde yeni tema
lar işleme imkanı sağlamıştır. Bedir Gaz
vesi'nin ardından Mekke'ye giderek bu 
savaşa katılan ve ölen müşrikler için söy
lediği şiirlerle Kureyşliler'in intikam duy
gularını tahrik eden yahudi şair Ka'b b. 
Eşref ve onu evlerinde misafir edenler 
hakkında Hassan'ın söylediği şiirler o ka
dar etkili olmuştur ki artık Ka'b'ı evinde 
misafir etmeye hiç kimse cesaret ede
memiştir (a.g.e. , l, 2 ı I -212, 426-427). 
Hassan'ın Asr-ı saadet'te meydana ge
len bütün önemli olaylar için bir veya bir
kaç şiiri bulunmaktadır. 

Hassan b. Sabit'in Müreysi Gazvesi'n
den sonra meydana gelen ifk olayına adı 
karışan dört kişi arasında yer aldığı ve 
bundan dolayı kendisine kırbaç cezası 
verildiği rivayet edilmektedir. Bu rivaye
tin yanlış olduğunu söyleyenler varsa da 
(ibnü'I-Es'ir, ll, 6) Hassan, Hz. Aişe hak
kındaki bir kasidesinde onun iffetini dile 
getirerek kendisinden özür dilernektedir 
(Divan ln şr. Abdurrahman ei-Berküki]. 
s. 324-325; a.e. lnşr. Velid Arafat]. I, 234, 

292, 510). Hz. Aişe ile olan daha sonraki 
münasebetlerinden hayatının sonuna 
kadar onun teveccühüne mazhar olduğu 
anlaşılmaktadır (Ebü'I-Ferec el-isfaha
nl. IV, 168). Hakkında söylediği bir hiciv 
dolayısıyla veya Hz. Aişe'ye iftira edenler 
arasında bulunması sebebiyle kendisini 
kılıçla yaralayan Safvan b. Muattal yaka
lanarak Hz. Peygamber'in huzuruna ge
tirilince Hassan ondan int ikam almamış, 
bu hakkını ResGl-i Ekrem'e bırakmıştır. 
Bunun üzerine ResGl-i Ekrem Mısır'dan 
Mukavkıs'ın kendisine gönderdiği iki kar
deş cariyeden biri olan S'irln'i Beyraha ma
likanesiyle birlikte Hassan'a hediye ede
rek onun gönlünü almıştır (Dfvan lnşr. 

Vel!d Arafat]. ı, 284-285). Hassan'ın ken
disi gibi şair olan oğlu Abdurrahman bu 
cariyeden doğmuştur. 

Hassan b. Sabit'in en büyük başarıla
rından biri de 9 (630) yılında , müslü
manların elindeki esirlerini kurtarmak 
ve saygınlıkta müslümanlarla boy ölçüş
rnek için hatip ve şairleriyle birlikte yet
miş seksen kişilik bir heyetle Medine'ye 
gelen Temlmoğulları'na karşı söylediği 
şiirleriyle (Dfvan (nşr. Abdurrahman ei
Berküki]. s. 243-252; a.e. lnşr. Velid Ara
fat]. 1, 101-103) onları mağiGp edip müs
lüman olmalarını sağlamasıdır (geniş bil
gi için bk. İbn Sa'd, 1, 294; Ebü'I-Ferec el
isfahanl. IV, 152-157). 

ResGl-i Ekrem Hassan'ın şahsına ve sa
natına çok değer verirdi; hatta şiirlerini 
okuması için ona Mescid-i Nebev'i'de bir 
minber tahsis etmişti. Ayrıca bazı savaş
lara çıkarken hanımlarını Hassan'ın Bey
raha malikanesine bırakır. döndüğünde 

ganimetten ona da pay ayırırdı. 

Hz. Peygamber'in vefatı sırasında ar
tık iyice yaşlanmış olan Hassan'ın yıldızı 
da sönmeye yüz tutmuş ve bundan son
ra bir nevi inziva hayatı yaşamaya başla
mıştır. Bununla birlikte Hz. ömer döne
minde birkaç defa mescidde şiir okudu
ğu, hatta bir defasında halifenin mes-



cidde şiir okumayı doğru bulmadığı için 
Hassan'ı oradan uzaklaştırmak istemesi 
üzerine, "Burada senden daha hayırlı 

olan kimse (Peygamber) bulunurken bile şi
ir okuduğumu biliyorsun" deyince ömer'in 
itiraz etmeyip oradan ayrıldığı rivayet 
edilmektedir (Ebü'I-Ferec el-isfahanl, IV: 
150). Hassan'ın bu dönemde hayatının 
sönük geçmesinde şiirin Arap toplumun
da eski önemini kaybetmiş olmasının da 
payı vardır. Zira ResGl-i Ekrem'in vefatı 
esnasında hemen hemen bütün Arabis
tan halkı, bu arada Hassan'la karşılıklı 
hiciv söyleyen şairler müslüman olmuş
lardı. 

Kaynaklarda Hassan'dan, daha çok Hz. 
Osman'ın hilafetinin (644-656) son za
manlarında meydana gelen olaylar mü
nasebetiyle söz edildiği görülmektedir. 
Zira kendisi Hz. Aişe ile birlikte Hz. Os
man'ın tarafını tutup onun idaresinden 
memnun olmayanlara cephe almıştı. Hz. 
Osman şehid edildiğinde, yaşının ilerle
miş olmasına rağmen Hassan onun ardın
dan başkalarına söylediklerinden daha 
çok sayıda mersiye söyledi (Divan [nşr. 

Velid Arafat ı. ı. 96, 120 , 31 1, 319, 320, 
51 ı). Hz. Ali halife olunca ona biat etme
yen az sayıdaki ensardan biri de Hassan'
dır. Bir ara Medine'den ayrılıp Şam'a Mu
aviye'nin yanına gittiyse de orada uzun 
süre kalmayıp Medine'ye döndüğü anla
şılmaktadır. Bu ziyaret sırasında Muavi
ye Hassan'a ilgi göstermiş, Hz. Osman'a 
ve kendisine verdiği destekten dolayı 
memnuniyetinin bir ifadesi olarak -bell<i 
de bağış kabul etmediği için- Beyraha 
Kasrı ile bir bahçesini yüksek fiyatla sa
tın almıştır. 

Kaynaklarda Hassan'ın 40 (660). so 
(670) veya 54 (674) yılında vefat ettiği 
kaydedilmektedir. Ancak onun muam
merGndan olduğu ve 1 zo yıl yaşadığı ri
vayeti (ibn Kuteybe, s. 139; ibnü'I-Eslr, 
ll, 7; Ebü'I-Ferec el-isfahanl, IV, 3) doğru 
kabul edilirse Muaviye'nin hilafetinin son 
zamanlarında 60 (680) yılına doğru öl
düğü söylenebilir. 1 04 yıl yaşadığı yolun
da rivayetler de vardır. Hassan Hz. ömer 
zamanında görme duyusunu kaybet
mişti. 

Hassan b. Sabit'in Cahiliye döneminde 
söylediği şiirler genellikle hiciv, methiye, 
fahriyye, gazel ve neslb türündendir. is
lami dönemde hiciv, methiye ve mersi
yenin yanı sıra müslümanların başarı ve 
kahramanlıkları ile ayet ve hadislerden 
ilham alarak ortaya koyduğu hikmet ve 
darbımeseller de şiirlerinde önemli yer 

tutar. Bundan dolayı Hassan'ın şiirleri, 
İslamiyet'in ve Kur'an'ın Arap edebiyatı
na tesirinin boyutlarını göstermesi balo
mından önemli bir örnek teşkil eder. İs
lami kavramlar onun şiirlerinde çağdaş
Iarına göre daha fazla yer alır. Mesela 
kendisi gibi muhadramGn şairlerinden 
olan Hutay'e'nin şiirlerinde bu özellikyok 
denecek kadar azdır; çünkü Hutay'e müs
lüman olduktan sonra dinden çıkmıştır. 
daha sonra tekrar ihtida etmişse de is
lam'ın ruhunu Hassan kadar içine sindi
rememiştir. 

Bazı edebiyatçılar. Hassan'ın Cahiliye 
devrinde söylediği şiirler:n İslami dönem
deki şiirlerine nisbette daha güçlü oldu
ğu kanaatindedir. Asmai bu konuda, "Şi

ir, yolu kötülük olan uğursuz ve faydasız 
bir insana benzer, iyiliğe girdi mi zayıf dü
şer. Nitekim Hassan Cahiliye'nin en ileri 
gelen şairlerinden biriydi, İslamiyet ge
lince şiiri zayıfladı" demektedir (ibn Ku
teybe, s. 139). Asmai'nin, kendi şiirinin 
de İslami dönemde eski gücünü kaybet
tiğini söyleyen birine, "İslam yalanı (mü
balağayı) meneder; halbuki şiiri yalan 
güzelleştirir" dediği rivayet edilir. 

Asmal ve İbn Sellam ei-Cumahi gibi 
bazı şiir tenkitçileri. başka şairlerle kıyas 
edilemeyecek derecede çok sayıda şiirin 
uydurulup Hassan b. Sabit' e isnat edildi
ğini söylemektedirler (Cumahl, 1, 215). 
Hassan'ın şiirlerinin İslami dönemde gü
cünü kaybettiği düşüncesinde onun adı
na uydurulan şiirlerin rolü olduğu düşü
nülebilir. Bilhassa siyer ve megazi müel
liflerinin, özellikle İbn İshak'ın Hassan'a 
ait olmayan birçok şiiri ona nisbet ettiği 
kabul edilmektedir. öte yandan Has
san'ın islami dönemde söylediği şiirleri
nin çoğunu herhangi bir hacİisenin vu
kuu anında irticalen söylediği ve o sıra
larda yaşının çok ilerlemiş olduğu da 
unutulmamalıdır. Bütün bunlara rağ
men birçok şiir otoritesine göre Hassan 
özellikle şehirli Arap toplumunun en iyi 
şairidir. 

Hassan b. Sabit'in şiirleri ilk defa Bas
ra mektebine mensup Arap dilcisi Mu
hammed b. Habib (ö 245/860) tarafın
dan bir divan halinde toplanmış. ondan 
Sükkeri (ö. 275/888). bu ikisinden de di
ğer müellifler rivayet etmişlerdir. İbn Ha
bib'in düzenlediği divanın bilinen en eski 
iki nüshası Topkapı Sarayı Müzesi Kütüp
hanesi'nde mevcut olup (lll. Ahmed, nr. 
2534, 2613) birincinin istinsah tarihi 419 
(1028). diğerininki 48Z'dir (1089) (Kara
tay, Arapça Yazma/ar; IV, 267-268). 

HASSAN b. SABiT 

İlk defa 1 281 ( 1864) yılında Tunus'ta 
yayımlanan divanın farklı kişiler tarafın

dan birçok neşri yapılmıştır. İçindeki şiir 
sayısı bakımından aralarında büyük fark
lar bulunan bu baskıların, şiir sayısının 
çokluğu, divanın en eski yazma nüshala
rına dayanması ve ilmi usullere göre 
neşredilmesi bakımından en mükem
meli Velid Arafat'ın neşridir (1-11, Beyrut 
197 4). Bu neşrin mukaddimesinde di va
nın diğer baskıları, değişik rivayetleri ve 
yazma nüshaları hakkında da geniş bilgi 
verilmiştir (1, 29-49). Hassan'ın divanı 
Şükri el-Malik! ve Abdurrahman ei-Ber
küki tarafından şerhedilmiştir (Kahire 
1904, I 929) (diğer şerh leri ve nüshaları 
için bk. Brockelmann, GAL, 1, 31; Suppl., 

I, 67; Sezgin, ll, 291-292). 

Hassan b. Sabit'in hayatı ve şiirleri 
hakkında Muhammed Tahir Derviş. İh
san en-Nas, Rebia Ebu Fazı!, Isa Yusuf, 
Muhammed İbrahim Cum'a ve Muham
med Ali Ebu Harnde tarafından m ustakil 
eserler kaleme alınmıştır (bk. bibl.). 
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1!!1 HüSEYİN ELMALI 

L 

HASTAHANE 

(bk. BİMARİSTAN). 
_j 

ı ~ ~ 
HASTAZADE ABDULlAH EFENDI . 

(bk. ABDULlAH EFENDi, Hastazade). 
L . _j 
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HAŞEBI 
(~) 

Eskiden Doğu' da 
ağaç liflerinden imal edilen 

kağıt türlerinden biri 
(bk. KAGIT). 

HAŞEBİYYE 
(a.~ı) 

Hz. Hüseyin'in intikamını almak için 
isyan eden Muhtar es-Sekafi'nin 
ordusundaki bir grup mevaliye 

verilen ad. 

_j 

_j 

Sözlükte "odun ve sopa" anlamına ge
len haşebin nisbet isminin (haşebi) çoğu
lu olan haşebiyye , ilk defa Muhtc'k es-Se
kafi' nin isyanı sırasında ordusunun bü
yük çoğunluğun u teşkil eden, silahları so
padan ibaret Küfe meval'isi hakkında aşa
ğıl ayıcı bir tabir olarak kullanılmış (İbn 
Kuteybe, s. 622; İbn Rüste, VII, 2 ı 8). daha 
sonra bunun yerini Keysaniyye. Muhta
riyye ve Hüseyniyye isimleri almıştır. 

Muhtar'ın veya onun İbrahim b. Eşter 
gibi kumandanlarının emrinde savaşan 
meval'inin çoğu kendilerini kılıçla donata
mayacak derecede fakirdi. Nitekim A'şa 
Hemdan. Muhtar'ı mağlGp eden Basralı
lar'a, sopadan başka silahı bulunmayan 
kimselerle uğraşarak elde ettikleri şere
f i n pek de önemli olmadığını söylemişti. 
Muhtar'a karşı savaşan Mühelleb b. Ebu 
Sufre de Haşebiler'in eline geçen Nusay
bin'i kuşattığı zaman halka hitabeiı, "Bu 
insanlar sizi korkutmasın. Onlar sadece 
köledir ve ellerinde de sopadan başka bir 
şey yoktur" demişti (Taberi. ll, 684). Ta
beri'nin verdiği bilgiye göre Abdullah b. 
Zübeyr, Muhtar es-Sekafi'nin Küfe'yi ele 
geçirmesi ve taraftarlarının halife olarak 
Muhammed b. Hanefiyye'nin adını te
laffuz etmeye başlamaları üzerine tela
şa kapılarak İbnü'IcHanefiyye'yi ve bera
berindeki aile memsuplarını, kendisine 
biat etmeye zorlamak için 685 yı lında 
Mekke'de Zemzem Kuyusu civarına hap
setmişti. İbnü'l-Hanefiyye'nin kendisine 
gizlice yazdığı mektuptan durumu öğre
nen Muhtar, onu kurtarmak üzere Ebu 
Abdullah el-Cedeli kumandasında 150 ki
şilik bir süvari birliğini Mekke'ye gönder
di. Mescid-i Haram'a giren birlik, İbnü'z
Zübeyr'in biat etmemeleri halinde ateşe 
vermek üzere etrafını odunlarla çevirdi
ği evin kapısını kırarak İbnü'l-Hanefiyye'
yi ve beraberindekileri kurtardı. İbnü'l
Hanefiyye'nin Mescid-i Haram'da kılıç kul-

lanarak savaşmanın caiz olmadığını söy
lemesi üzerine Muhtar'a bağlı bu kuwet
ler Mekke'den çıkarken "kafir- kG bat" de
nilen kısa sopaları silah olarak kullandılar 
(a.g.e., II, 694). ŞYa'nın bir bölümünün 
Haşebiyye adıyla anıldığını belirten İb
nü'l-Esir de bunların Muhtar es-Sekafi'
nin mensupları olduğunu söyler (en-Ni
htiye, "b.şb" md.). 

Haşebiyye fırkasına, Hz. Hüseyin'in in
tikamını almak amacıyla "ya le-se'rati'l
Hüseyn" (Ey Hüseyin'in intikamını almaya 
ant içenler!) sloganını kullanarak harekete 
geçtikleri için Hüseyniyye adı da veril
miştir. İbn Abdürabbih, KGfe sokakların
da bu çağrıyı tekrar ederek dolaşan İb
rahim b. Eşter'in mensupianna Hüsey
niyye denildiğini belirtmektedir ( el-'İl$:
dü'l-ferfd, II. 408). Haşebiyye ( a~) ke
limesinin Arap harfleriyle noktasız olarak 
yazı ldığında Hüseyniyye şeklinde okuna
bilmesinin de bu isim değişikliğinde et
kili olduğu söylenebilir. 

Keysaniyye fırkasına ve daha sonra bu 
fırka mensupları arasında ortaya çıkan 
rec'at ve tenasüh akldesine inananlara 
Haşebiyye adı da verilmektedir. Nitekim 
aşırı bir Keysani Şii olan ve tenasühe ina
nan Küseyyir "Haşebi" nisbesiyle anılmak
tadır. Diğer taraftan Muhammed b. Ah
med el-Harizmi. Zeydiyye'den Surbab et
Taberl'ye nisbetle Surhabiyye adını alan 
fırkanın Haşebiyye diye de anıldığını, bun
ların Muhtar'la birlikte isyan ettiklerini, 
yanlarında sopadan başka silah bulunma
dığı için bu ismi aldıklarını söylerse de 
(Me(atfhu'l-'ulam, s. 21) bu doğru değil
dir. Zira Muhtar, Zeydiyye'nin kurucusu 
Zeyd b. Ali'nin doğumundan önce vefat 
etmiştir. Hakkında bilgi bulunmayan Sur
bab et-Taberi ise muhtemelen Hasan b. 
Zeyd zamanında Taberistan'da faaliyet 
gösteren Surbab ile aynı şahıstır. Onun 
mensupianna ku ll andıkları silah dolayı
sıyla mı, yoksa Keysaniyye akldesinden 
etkilendikleri için mi Haşebiyye denildiği 
bilinmemektedir. 

İbn Hazm, mehdi zuhur edinceye ka
dar silah taşımanın ve kullanmanın caiz 
olmadığına inanan Mansüriyye gibi bazı 
Şia gruplarının hasımlarını boğarak veya 
taşla öldürdüklerini, sopa kullanmayı ter
cih edenlere ise Haşebiyye denildiğini 

nakleder (el-Faşl, V, 45). Bu anlayışın ya
hudi mesih inancından etkilendiği öne sü
rülmüştür (krş. Friedlaender, XXIX [ 1909[, 
s. 95). Kur'an'ın mahlük olduğunu, Al
lah'ın konuşmadığını iddia eden Cehmiy
ye'den bir grup da Haşebiyye adıyla anıl
maktadır. 


