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Hz. HASAN (r.a.) 
H

z. Peygamber'in torunu, Hz. Fatıma ile Hz. 
Ali'nin büyük oğlu Hz. Hasan, hicretin üçüncü 
yılında (625) Medine'de doğdu. Babası ona 

Harb adını koymayı düşünmüşse de dedesi Hz. Pey
gamber, o güne kadar Araplarda bilinmeyen Hasan 
adını ve Ebû Muhammed künyesini kulağına bizzat 
ezan okuyarak koydu. Doğumunun yedinci günü akika 
kurbanı kesildi ve dedesinin gözetiminde kesilen saçı
nın ağırlığınca fakirlere sadaka dağıtıldı. 

Hz. Hasan, kendisinden sadece on bir ay küçük 
olan kardeşi Hüseyin ile beraber gayet mutlu bir ço
cukluk dönemi geçirdi. 

Hz. Peygamber, dünyanın iki çiçeği, ahirette de 
"cennet çocuklarının efendileri" dediği ve haklarında, 
"Allah'ım, ben onları seviyorum, Sen de sev!" diye dua 
ettiği, bu iki kardeşle yakından ilgilenmekteydi. To
runlarını çok seven Hz. Peygamber, onların isteklerini 
tereddütsüz yerine getirir, onlarla bir çocuk gibi oynar, 
sırtına alıp gezdirirdi, hatta secdede iken sırtına bin
diklerinde onlar ininceye kadar secdede beklerdi. 

8 yaşında dedesini kaybeden Hz. Hasan, dokuz ya
şında da annesini kaybetti. Peygamberimizin yakın 
alâkası, şefkati ve terbiyesi altında büyüyen Hz. Ha
san, ilk eğitimini Hz. Peygamber'den aldı. Babasından 
da ders gören Hz. Hasan'ın çeşitli kaynaklarda dedesi, 
babası ve diğer bazı sahabilerden rivayet ettiği hadis
ler bulunmaktadır. 

Hz. Hasan, babasının halifeliğine kadar hiçbir siya
sî olaya katılmadı. Fakat Hz. Osman dönemindeki fe
tih hareketlerinde kardeşi ile birlikte bir nefer olarak 
yer aldı. Ayrıca Hz. Osman'ın âsiler tarafından kuşatıl
ması hadisesinde, kardeşi Hüseyin ile birlikte onu ko
rumak amacıyla kapısında günlerce nöbet tuttu. 

Babası Hz. Ali'nin halifeliği döneminde onunla be
raber bütün siyasî hadiselerde yer aldı. Babasının şe-
hid edilmesinden sonra da Miladî 28 Ocak 661 tarihin
de Kûfe'de Halife seçildi. 

Hz. Hasan'ın, halifeliğe getirildiğini öğrenen Mu-
aviye b. Ebî Süfyan, onun taraftarlarını ve Kûfeliler'i 
kendi safına çekmek için harekete geçti. Hz. Hasan da 
Muaviye ile mücadele etmek için ordusunu hazırladı, 
ancak bir zaman sonra ordusu tarafından yalnız bırakı
lıp arkasındaki tüm desteğini kaybeden Hz. Hasan, 
Müslümanlar arasında daha fazla kan dökülmemesi 

amacıyla, 661 yılının Eylül ayında kendi isteği ile hi
lafeti Muaviye'ye devretti. 

Hz. Hasan hilafeti bıraktıktan sonra ailesiyle birlik
te Medine'ye yerleşti ve hayatının geri kalan kısmını 
siyasetten uzak bir şekilde burada geçirdi. 7 Nisan 669 
tarihinde vefat eden Hz. Hasan, Medine Valisi Said b. 
Âs'ın kıldırdığı cenaze namazından sonra Cennetü'l-
Bakî'de annesi Hz. Fatıma'nın yanına defnedildi. 

• "Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin, Re-
sûlüllah'ın sevgili torunu olmaları 
sebebiyle bütün İslâm dünyasında 
olduğu gibi, milletimiz tarafından da 
çok sevilmiş ve bu sevginin bir ifa
desi olarak çocuklarına Hasan ve 
Hüseyin isimlerini vermiştir." 

Hz. Hasan, Ehl-i Beyt'e dahil olmasının yanında 
kardeşi Hüseyin'le birlikte Hz. Peygamber'in neslini 
günümüze kadar devam ettiren iki kişiden biridir. Ta
rihçiler, Hz. Hasan'ın neslinin Hasan el-Müsennâ ve 
Zeyd adlı çocuklarıyla devam ettiğinde birleşirler. Hz. 
Hasan'ın soyundan gelenlere "Şerif unvanı verilmiş
tir. 

Hasan ve Hüseyin'e duyulan sevgi ve bağlılık, Hz. 
Peygamber'in vefatından sonra da devam etmiştir. Me
sela Hz. Ömer, hilâfeti sırasında divan teşkilatını ku
rup herkese yapılacak yardımları belirlerken onlara, 
Bedir Savaşı'na katılanlara verilen miktarda tahsisat 
ayırmıştır. 

Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin, Resûlüllah'ın sevgili 
torunu olmaları sebebiyle bütün İslâm dünyasında ol
duğu gibi, milletimiz tarafından da çok sevilmiş ve bu 
sevginin bir ifadesi olarak çocuklarına Hasan ve Hüse
yin isimlerini vermiştir. 
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