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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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liJ ETHEM RuHi FıGLALI 

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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HASAN b. ZiYAD 

med'in de kendisinden kıraat rivayet et
tiğini belirtmekteyse de Zahid Kevseri, 
konuyla ilgili olarakyaptığı araştırma so
nunda Ebu Hanife'ye farklı bir kıraat is
nat etmenin doğru olmadığını, İbnü'I-Ce
zeri'nin bu rivayeti araştırmadan kaydet
tiğini, Ebu Hanife'nin kıraatinin Asım kı
raati olduğunu belirtmektedir. 

Eserleri. Hasan b. Ziyad'ın birçok eser 
yazdığı kaynaklarda zikredilmekle birlik
te bunların çoğu zamanımıza kadar gel
memiştir. Günümüze kısmen intikal eden 
önemli eserleri şunlardır: 1. Kitfibü'1-
Mücerred. Hasan b. Ziyad'ın Ebu Hani
fe'den duyduğu fıkha dair bilgileri kap
sayan bu eser Muhammed b. Şüca' tara
fından rivayet edilmiştir. İmam Muham
med'in e1-Aş1 adlı kitabını rivayet eden 
fakihler, bazı hususları şerh ve ikmal 
maksadıyla Kitabü'1-Mücerred'den na
killerde bulundukları gibi ( el-Aşi, II. 264-

266, 277) daha sonraki Hanefi fıkıh ki
taplarında da bu eserden alıntılar yapıl
mıştır (M. Zahid Kevserl, el-İmta', s. 70). 

2. e1-Müsned. Hasan b. Ziyact'ın bu ismi 
taşıyan bir eseri bulunduğu güvenilir 
kaynaklarda belirtilmektedir. Katib Çe
lebi, Ebu Hanife'den rivayet edilen hadis
Ierden oluşan ve Müsnedü'1-imami'1-
A'ıam diye bilinen eserden bahseder
ken bunu Ebu Hanife'den Hasan b. Zi
yad'ın rivayet ettiğini söyler ve Harizmi'
nin Cami'u'1-mesanid'de topladığı Ebü 
Hanife'ye ait on beş müsned arasında bu 
eseri ayrıca saymaz (Keşfü'?-?Unün, Il, 
!680- ı 68 ı). Ancak Harizmi, cami'u '1-
mesanid'in ihtiva ettiği müsnedler ara
sında Hasan b. Ziyad'ın rivayetini yedinci 
sırada k~ydetmektedir ( Cami'u '1-mesa
nfd, I, 5). Bu rivayete ait bir nüsha günü
müze ulaşmıştır (Sezgin, I, 415). Hasan b. 
Ziyad'ın müsnedi Kitabü '1-Mücerred'in 
hadislerini ihtiva etmekte olup bu hadis
leri, eseri \"1asan b. Ziyact'ın talebesi Mu
hammed b. Şüca'dan dinleyip nakleden 
Muhammed b. İbrahim b. Hubeyş ei-Be
gavi ayrı bir kitap haline getirmiştir (M. 
Zahid Kevserl, el-imt:a', s. !4, !8, 35, 54). 

Hasan b. Ziyad'ın kaynaklarda adları 
geçen ve müstakil birer kitap olabilecek
leri gibi bir fıkıh kitabının bölümleri de 
olabilecek diğer eserleri şunlardır: Kitd
bü Edebi'l-]fiiçli. Kitabü '1-Ijişa1, Kitd
bü Me'ani'1-eyman, Kitdbü'n-Nafa
Mt, Kitabü'1-Ijarac, Kitdbü'1-Fera'it, 
Kitabü'l-Veşaya, Kitabü'1-Ma]fiilc1t, Ki
tdbü't-Tühme, Kitdbü'1-icare, Kita
bü'ş-Şarf, el-Emali. 
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!il BEşiR GözüBENLİ 

HASANBEY 
MELiKZADE ZERDAHi 

(1842-1907) 

Rusya'da ilk Türkçe gazeteyi çıkaran 
Azerbaycanlı gazeteci -yazar. 

Şamahı'nın (günümüzde Bakü' n ün) Gök
çay kazasının Zerdab köyünde doğdu. Ba
bası Selimbey, evinde şair ve müzisyen
leri toplayıp sohbetler düzenleyen kültür
lü bir insandı. Hasanbey Melikzade ilk öğ
renimine Zerdab Medresesi'nde başladı. 
1852'de girdiği Şamahı Rus-Tatar rnek
tebini üstün başarı ile bitirdikten sonra 
Tiflis'teki L Tiflis Jimnası'nın giriş imti
hanlarını kazandı ve burslu olarak bu oku
lun beşinci sınıfına kaydedildi ( !8 5 8) . 
Moskova Üniversitesi Fizik- Matematik 
Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 
(ı 865) bir süre Tiflis civarında Türkler'in 
yoğun olarak yaşadığı Borçalı kazasında 
Mejevoya Palata (toprak komisyonu) İda
resi'nde çalıştı. Daha sonra Kuba şehri 
mahkemesinde katiplik yaptı. Bu sırada 

köylülerin haklarını koruduğu ve etrafı
na hürriyetçi düşünceler telkin ettiği için 
görevinden alındı ( !868). işsiz kaldığı sü
re içinde gayri resmi olarak Şamahı'da 

halk mahkemesinde dava vekilliği yaptı. 
1869'da Bakü'deki liseye tabiat tarihi mu
allimi tayin edildi. 1872'de yoksul öğren
cilere yardım etmek ve çeşitli sosyal faa
liyetlerde bulunmakamacıyla Cem'iyyet-i 
Hayriyye adlı bir dernek kurdu; Azerbay
can 'ın birçok yerini gezerek derneğe üye 
kaydetti ve yardım topladı. 22 Mart 1873'
te talebesi Necefbey Vezirof'la (Vezirli) 
birlikte Mirza Feth Ali Ahundzade'nin 
Sergüzeşt-i Vezir-i Han-ı Lenkeran 
adlı komedisini sahneye koyarakAzerbay
can tiyatrosunun temelini atmış oldu. 

Ruslar'ın Kafkasya ve Azerbaycan'daki 
sömürgeci siyasetini anlatmak. halkı ce
haletten ve geri kalmışlıktan kurtarmak 
için bir gazete çıkarmaya teşebbüs etti 
( ı 8 72); ancak birçok engelle karşılaştı. 
1874 yılında İstanbul'a gidip hurufat al
dıktan sonra 3 Ağustos 187S'te (eski ta
rihle 22 Temmuz 1875) Rusya'da neşredi
len ilk Türkçe gazete olan Ekinçi'yi çıkar
mayı başardı. Ayda iki defa yayımlanan 
ve 400 adet kadar basılan gazete, 1877-
1878 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Türki
ye lehine yayın yaptığı için 11 Ekim 1877'
de kapatıldı. İlk yıl on iki, ikinci yıl yirmi 
dört ve son yıl yirmi sayı olmak üzere top
lam elli altı sayı çıkabilen Ekinçi, düşük 
tirajına rağmen bütün Rusya Türklüğü 
tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi; 
sadece Kafkasya'da değil Kırım ve İdii
Ural bölgelerinde de etkili oldu. Azerbay
can kültür tarihinde önemli bir yeri olan 
Ekinçi'deki yazıların önemli bir kısmı, bu 
teşebbüsüyle Azerbaycan basınının da 
kurucusu sayılan Hasanbey M elikzade'ye 
aittir. Gazetede ayrıca Necefbey Vezirof, 
Mirza Feth Ali Ahundzade, Seyyid Azim 
Şirvani gibi tanınmış kişilerin yazıları çık
mıştır. Hasanbey, Ekinçi'nin kapatılma
sından sonra Rus hükümeti tarafından 
sürekli olarak gözetim altında tutuldu, 
çeşitli baskılara maruz kaldı. Azerbay
can'dan ve öğrencilerinden uzaklaştırıl
mak için Kırım yakınlarındaki Yekateri
nodar (Krasnodar) Lisesi'ne tayin edildi 
( !8 78). Ancak Hasanbey istifa edip Azer
baycan'da kalmayı tercih etti. Bir yıl ka
dar Bakü'de işsi~ olarak yaşadıktan son
ra ailesiyle birlikte doğum yeri olan Zer
dab köyüne dönmek zorunda kaldı. Köy
de bir okul açmak için uğraştıysa da izin 
alamadı. Bir ara Ucar'a gidip dava vekil
liği yaptı. Bu yıllarda, Tiflis'te çıkan Kav
kaz, Novoye Obozreniye, Ziya, Ziya
yı Kavkaz ve Bakü'de yayımlanan Kaspi 
gibi gazete ve dergilerde ziraat, tabiat. 
köy işleri, insan ve hayvan sağlığı, sosyal 
meseleler hakkında çeşitli makaleler ya-


