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HASAN b. ZEYD 
(...l.!j 0-1 ~1) 

Ebu Muhammed el-Hasen 
b. Zeyd b. el-Hasen b. All b. Ebi Talib 

el-Kureşl el-Haşim! 
(ö. 168/785) 

Hz. Hasan'ın torunu, 
Abbasiler'in Medine valilerinden. 

_j 

Muhtemelen 83 (702) yılında Medine'
de doğdu. Ali eviadı içindeki ilk Abbas! 
taraftarı olarak bilinir. Devrinde Haşimo
ğulları'nın saygı duyulan isimlerinin ba
şında yer alıyordu. Fazileti, dürüstlüğü 
ve dindarlığı sayesinde Abbasi halifeleriy
le iyi münasebetler içinde olmuştur. Kızı 
üm mü Külsüm. ilk Abbasi halifesi Ebü'l
Abbas es-Seffah ile, diğer kızı Netise es
Seyyide, Ca'fer es-Sadık'ın oğlu İshak ei
Mü'temin ile evlendi. İkinci Abbasi halife
si Ebü Ca'fer ei-Mansür, Hasan b. Zeyd'i 
149 Ramazanında (Ekim 766) Medine'ye 
vali tayin etti (Halife b. Hayyat, et-Tarif]., 

s. 435). Ancak halife 155'te (772). muhte
melen. o sıralarda Medine'de zekat me
muru olarak görevlendirilen hadis hafızı 
Füleyh b. Süleyman'ın kışkırtması sebe
biyle onu görevden aldı ve hapsettirip 
maliarına el koydurdu. Yerine Abdüssa
med b. Ali b. Abdullah b. Abbas'ı tayin et
ti. Mansur'un veliahdı olan oğlu Muham
med el-Mehdi ise valiye gizlice mektup 
göndererek ona iyi davranılmasını istedi. 
Ancak halifenin ölümüne kadar hapsedi
len Hasan b. Zeyd. Mehdi- Billah tarafın 

dan hapisten çıkarıldı: malları ve itibarı 
iade edildi. Hatta Mehdi- Billah. yanın

dan hiç ayırmadığı Hasan'la birlikte 168 
(785) yılında hac için yola çıktıysa da yol
da yeterli su bulunmadığı için bir süre son
ra geri döndü. Hasan b. Zeyd ise geri dön
meyi kabul etmeyerek yola devam etti, 
fakat Medine'nin doğusunda Hacir deni
len yerde vefat etti ve oraya defnedildi. 

Hasan b. Zeyd babası Zeyd b. Hasan. 
Abdullah b. Abbas'ın kölesi İkrime el-Ser
beri, Abdullah b. Ebü Bekir b. Muham
med, Abdullah b. Hasan b. Hasan ve Mu
aviye b. Abdullah b. Ca'fer'den rivayette 
bulunmuş: İbn İshak, İbn Ebü Zi'b, Ab
durrahman b. Ebü'z-Zinad, Malik b . 
Enes. Ebu Üveys ve oğlu İsmail b. Hasan 
da kendisinden hadis rivayet etmişlerdir. 

İbn Sa'd, İbn Hibban ve İbn Hacer el-As
kalani tarafından "sika. sad ük" ve "fazıl" 
olarak tavsif edilir. Muhammed, Kasım. 
Ali. İbrahim. Zeyd, lsa. İsmail, İshak, Ab
dullah adlı dokuz oğlu ve iki kızı olmuştur 
(İbn Sa'd, s. 386). 
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HASAN b. ziYAn 
(~lıj ~)! ~1) 

Ebu All el-Hasen b. Ziyad 
ei-Ensari el-KOfi ei-Lü'lü! 

(ö. 204/819) 

Ebu Hanife'nin 
önde gelen talebelerinden 

müctehid alim. 
_j 

Doğum tarihi hakkında temel kaynak
larda bir kayda rastlanmamakla birlikte 
bazı araştırmacılar 116 (734) yılı dolayla
rında dünyaya geldiğini söylemektedir
ler (Sezgin, ı. 433). Babası inci ticareti yap
tığı için Lü'lüi nisbesiyle anılır. Aslen Kü
feli olup daha sonra Bağdat'a yerleşti. Bir 
süre Ebu Hanife'nin derslerine devam et
ti : onun vefatından sonra talebeleri Zü
fer b. Hüzeyl ve Ebu Yusuf ile Davüd et
Tai ve Ebü Hanife'nin oğlu Hammad'dan 
fıkıh dersleri alarak Haneti mezhebinde 
ictihad seviyesine ulaştı. Hadis dinledi
ği hocalar arasında İbn Cüreyc, Malik b. 
Miğvel, Veki' b. Cerrah, Eyyüb b. Ukbe. 
Hasan b. Umare.lsa b. ömer el-Hemdani 
gibi alimler bulunmaktadır. İbn Cüreyc'
den fıkhl konulara dair 12.000 hadis yaz
mıştır. 

Çağdaşı birçok müctehid gibi ilim öğ
renme ve öğretme merakıyla temayüz 
eden Hasan b. Ziyad, bazı alimierin res
mi görev aldıktan sonra talebe yetiştir
me işini aksatmalarmı hoş karşılamamış, 
hatta bu yüzden Ebü Yusuf'a sitemde 
bulunmuştur. Yetiştirdiği çok sayıda ta
lebe arasında İshak b. Behlul et-Tenühi, 
Muhammed b. Şüca' es-Selcl, İbn Semaa. 
Şuayb b. Eyyub, kardeşinin oğlu Velid b. 
Hammad ei-Lü'lüi. İmam Ebu Hanife'nin 
tarunu İsmail b. Hammad, Halef b. Ey
yu b el-Belhi, İsmail ei-Fezari, Muham
med b. Mukatil er-Razi. Haneti imamı 
Hassaf'ın babası Amr (Ömer) b. Müheyr 
gibi alimler sayılabilir. Halife Harünürre
şld ve Me'mun'un da Hasan b. Ziyad'ın 

HASAN b. ZiYAD 

ders ve sohbetlerine katıldıkları nakledil
mektedir. 

Hasan b. Ziyact 194 (81 O) yılında, Hafs 
b. Gıyas'ın vefatından sonra kısa bir süre 
Küfe kadılığı görevinde bulundu. Ancak 
fetva konusundaki aşırı hassasiyeti ve he
yecanı sebebiyle bu görevden affını iste
di: tekrar yoğun bir şekilde ders ve soh
betlerini sürdürdü. 204 (819) yılında ve
fat eden Hasan b. Ziyad'ın ölüm tarihi ba
zı kaynaklarda 209 (824) olarak da gös
terilmektedir. 

Kendi çağdaşları Hasan b. Ziyad'ı çok 
hadis bilen ve yazan bir alim olarak tanı
tırken sonraki dönemlerde yaşamış cerh 
ve ta' dil ulemasından bazıları onun hadis 
yönünden zayıf. hatta güvenilmez oldu
ğunu ileri sürmüşlerdir. Ebu Hanife ve 
diğer birçok Haneti müctehidi hakkında 
da yapılan bu tür değerlendirmeler mez
hep taassubundan kaynaklanmıştır ve il
mi dayanağı yoktur. Zira kendisi hakkın
da değerlendirme yapan ve çoğu Haneti 
mezhebinden olmayan alimler onun iyi 
huylu, faziletli bir kişi olduğunu, Ebu Ha
nife ve talebelerinin görüşlerini ezbere 
bildiğini, ilmi yanında zühd ve takvasıyla, 
ne pahasına olursa olsun gerçekleri söy
lemesiyle dikkati çektiğini vurgulamış
lardır. Nitekim devrin büyük alimlerin
den kendisini yakından tanıyan Yahya b. 
Adem, Hasan b. Ziyad'ın Hafs b. Gıyas'
tan sonra gördüğü en fakih kimse oldu
ğunu söylemektedir. Ayrıca talebeleri 
arasında dönemin muhaddislerinden İs
hak b. BehiQl de bulunmaktadır ki bu 
alimin 50.000 civarında hadis rivayet et
tiği güvenilir kaynaklarda belirtilmekte
dir. Yine hem hadis hem fıkıh yönüyle 
ünlü Muhammed b. Şüca'ın da onun ta
lebeleri arasında yer alması , Hasan b. Zi
yad'ın fıkıhta ve hadiste güvenilir bir 
imam olduğunu göstermektedir. M. Za
hid Kevserl. Hasan b. Ziyad'ın ilmi mer
tebesi hakkındaki ası lsız iddiaları cevap
landırırken Ebü Avane'nin eş-Şa}Ji}Ju'l
müsned'de, Hakim'in el-Müstedrek'te 
ondan tahricde bulunduklarını ve İbn Ce
rir et-Taberl'nin İ]Jtilô.fü'l-fu~ahô' adlı 
eserinde İmam Ahmed b. Hanbel başta 
olmak üzere birçok müctehid imarnın 
görüşlerine yer vermezken Hasan b. Zi
yad'ın görüşlerine yer verdiğini söyler 
( Te'nibü '1-ljatib, s. 273; ayrıca bk. Sezgin, 
1, 433). 

İbnü'l-Cezeri. Gayetü'n-nihô.ye ii ta
ba~ati'l-~urrô.' adlı eserinde Hasan b. 
Ziyad'ın Ebu Hanife'den. oğlu Muham-
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