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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-



yımladı. Yazılarında köylülerin haklarını 
savunduğu için hükümet tarafından beş 
defa mahkemeye verildi. Bu mahkeme
lerdeki savunmalarında çar memurları
nın halka zulmettiğini ve halkın sömürüi
düğünü söylemekten çekinmedi. 

1896 yılında Bakü'ye dönen Hasanbey 
sosyal amaçlı bazı derneklerde görev al
dı. Yazılarını, Kafkasya Türklüğü'nün bu 
yıllarda Rusça neşredilen en önemli ya
yın organı olan Kaspi gazetesinde yayım
lamaya başladı ve ölene kadar yazı yaz
mayı sürdürdü. Bakü şehir meclisine üye 
seçildi. Bu görevi yürüttüğü yedi yı l için
de Bakü ve civarındaki köy okullarının yö
netimini üstlendi. Neriman Nerimanof'la 
birli~te 1906'da Bakü'de toplanmasında 
büyük rol oynadığı Azerbaycan Muallim
leri 1. Kurultayı'nın başkanlığına seçildi. 
28 Kas ım 1907'de bi r felç geçirdikten 
sonra vefat eden Hasanbey büyük bir tö
renle defnedildi. Mezarı daha sonra Ba
kü'de kurulan Fahrl Hıyaban'a nakledil
miştir. 

Türk dünyasının ortak bir edebi dili ve 
tek bir gayesi olması gerektigine inanan, 
bunun gerçekleşmemesi halinde Türk 
dünyasının parçalanacağını söyleyen . 
Azerbaycan ve Kafkasya Türklüğ ü'nün 

esaret ve bilgisizlikten kurtarılması için 
ömrü boyunca çalışan Hasanbey'in Azer
baycan Türk kültür tarihinde önemli bir 
yeri vardır. Bazı yazıları ölümünden son
ra Kiev'de okuyan Azerbaycanlı öğrenci
ler tarafından Toprak Su ve Hava (Bakı 
191 2ı ve Bedeni S alamat Sahlamak 
Düstarü '1-amelidir (Bakı I 9 I 2ı adlı iki 
küçük kitapta toplanmıştır. Daha sonra 
Ziyaeddin Göyüşov. onun çeşitli konular
daki makalelerini geniş bir giriş yazısıy
la birlikte H esen Bey Zerdabi: Seçil
miş Eserleri adıyla yayımiarnıştır (Bakı 
196oı 

Ekinçi'nin neşrinin ellinci yıl dönümü 
münasebetiyle yayımlanan Azerbaycan 
Matbuatının Elli İlliyi: Ekinçi 1875-
1925 ( Bakı ı 926 ı adlı eserde Şarklı'n in 

(Ferhad Ağazadeı "Hesen Bey Melikof 
Zerdabi'nin Tercüme-i Hali" başlıklı bir 
makalesi yer almaktadır. Bu kitapta, Ha
san bey'in Ekinçi gazetesi hakkında Ha
yat gazetesinde çıkan "Rusya'da Evve
limci Türk Gazetesi" başlıklı yazısı da bu
lunmaktadır. Gazetenin bibliyografyası 

Sadık Hüseyinov (Ekinçi Gazetesinin izah
lı Bibliogra{yası, Bakı I 963, 1977ı ve Kiril 
alfabesiyle tam metni 1\.ıran Hasanzade 
tarafından (Ekinçi 1875-1877, Bakı 1970ı 
neşredilmiştir. 
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Iii Y AVUZ AKPlNAR 

ı ~ ı 
HASANBEYZADE AHMED PAŞA 

(ö. 1046/1636-37ı 

Osmanlı devlet adamı ve tarihçi. 
L ~ 

Küçük lakabıyla anılan Relsülküttab Ha
san Bey'in oğludur. Medrese tah~ilini ta
mamladıktan sonra gelirinin azlığı dola
yısıyla ilmiye sınıfından ayrılarak Dal Meh
med Efendi'nin ilk relsülküttablığı sı ra

sında (ı 590-159 ı ı Divan-ı Hümayun hiz
metine girdi. Divan katipliği görevi esna
sında teslimati vazifesiyle lll. Mehmed'in 
Eğri Seferi'ne ( 1596 ı katılanlar arasında 
yer aldı (Topçular Katibi Abdülkadir. s. 
93); aynı zamanda bu seferde Sadrazam 
Damad İbrahim Paşa' nın tezkireciliği hiz
metinde de bulundu. Serdar Satırcı Meh
med Paşa'nın V arat Seferi'ne ( 1598 ı ka
tı ldıktan sonra İstanbul'a dönüşte tek
rar İbrahim Paşa'nın tezkireciliği hizme
tine getirildi. Sadrazam ve Serdar Da
mad İbrahim Paşa'nın 20 Şevval 1 007'de 
(16 Mayıs 1599) Uyvar Seferi 'ne çıkması 
ile bu sefere de ikinci tezkireci olarak iş
t irak etti; seferde ordunun 1 008 Muhar
remi sonlarında (Ağustos 1599) Ösek (Es
sek) sahrasına varmasından önce konak
ladığı Vulkvar'da baştezkireciliğe tayin 
edildi (a.g.e., s. 211 ı . İ brahim Paşa'nın 
Kanüe Seferi'ne de ( 1 60oı baştezkireci 

olarak katılan Hasanbeyzade, Relsülküt
tab Yaycızade Hamza Efendi'nin Ösekya
kınında Kariha menzilinden İstanbul'a 
gönderilmesi üzerine bir müddet veka
leten relsülküttablık hizmetinde bulundu 
(Mehmed b. Mehmed Edirnevl, s. 203-
204; Hasanbeyzade Ahmed, I, 8-9ı. Yeni 
Sadrazam ve Serdar Yemişçi Hasan Pa
şa'nın İstolni Belgrad'ı geri almasında ve 
Peşte muhasarasında da (ı O lll 1602 ı baş
tezkireci olarak serdarın yanında yer al
dı. Yavuz Ali Paşa'nın 30 Aralık 1603'te İs
t anbul'a gelerek sadaret makamına geç
mesinden sonra aynı mevkii muhafaza 
ettiyse de vezlriazam Macaristan Seferi'-

HASANBEYZADE AHMED PASA 

ne ç ıktığında bu görevden aziedildi (Top
çu lar Katibi Abdülkadir, s. 323ı; ancak 
Sadaret Kaymakamı Hilfız Ahmed Paşa'
nın tezkireciliği hizmetinde bırakıldı (Ha
sanbeyzade Ahmed, Il, 291-292ı Nisan 
1604'te gedikli kiltipler arasında yer alıp 
beratı yenilenen Hasanbeyzade 1604 Ey
lülünde defter-i hakani emini kaymaka
mı. Ocak 1605'te defter emini oldu (Eme
cen , XXXV 119941. s. 140, 144ı. Bundan 
sonra maliye hizmetine geçti ve 23 Ekim 
1605'te Anadolu'daki eşkıya üzerine ser
dar tayin edilen Kara Davud Paşa'nın se
fer mühimmatını defterdar olarak ta
mamladığı gibi. Aydın ve Saruhan t araf 
l arında isyan ettiği için 14 Eylül 1609'da 
Sadrazam Kuyucu Murad Paşa tarafından 
öldürtülen Yusuf Paşa'nın muhallefatını 
Anadolu defterdan olarak yazıp deftere 
kaydederek Başdefterdar Ekmekçiz~
de Ahmed Paşa'ya teslim etti ( Hasanbey
zade Ahmed, ll, 315-317; Topçular Katibi 
Abdülkadir, s. 448-449ı . Hasanbeyza
de'nin bundan sonra mükerreren Tuna, 
Karaman ve Halep defterdarlıklarında bu
lunduğu, Karaman ve Kefe beylerbeyi
likleri vazifelerini de ifa ettiği anlaşılmak

tadır. 18 Zilkade 1018 (12 Şubat 161 O) t a
rihli arşiv vesikasına göre (BA, MD, nr. 78, 
s. 782ı Tuna defterdan olduğu anlaşılan 

Hasanbeyzade görevi esnasında Erde! ve 
Eflak seferlerine de katıldı. Bu vazifesin
den ayrıldıktan sonra Kefe beylerbeyiliği
ne tayin edildi ve Karadeniz'de Özi suyu 
munsabında olan Kılburun Kalesi'nin t a
miriyle uğraştı, ancak hizmetleri beğe
nilmediği için beylerbeyilikten aziedildL 
Mazul olarak Varna sahiline geldiğinde 
Varna'yı almak isteyen Kazaklar'a karşı 

kalenin korunmasında görev alarak kur
tarılmasını sağladığı için Karaman def
terdarlığına getirildi , ardından Halep'te 
Emval-i Sultani defterdarlığında bulun
du. Bir müddet sonra da Halep eyalet i 
defterdarlığına tayin edildi. Arkasından 
Karaman defterdan olarak kısa bir müd
det vazife gördü, emekliye sevkedildikten 
sonra tekrar 1\.ına defterdan oldu. Kazak
lar'la aniaşan Lehliler üzerine yürümek 
için Bağdan'da toplanarak 1 Zilkade 1 029'
da (28 Eylül 1620) Özi ve Rumeli beyler
beyilerinin kumandasında harekete ge
çen ordunun sefer masraflarını mlrl hazi
neden karşılamakla görevlendirildi. Kısa 

bir müddet sonra bu görevden aynldı. Onun 
bundan sonra uzun mazuliyet devreleri ge
çirdiği, buna da çok defa Başdefterdar Ba
ki Paşa'nın sebep olduğu , bu zatın ikinci 
başdefterdarlığında ( 17 Eylül 1621-19 Ma
yıs 1622), hatta 8 Nisan 162S'teki vefatı 
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