HASSAF
gemilerde çalışan kaptanlar hassa reisleri, saray hekimleri hassa tabipleri, saray mimarları hassa mimarları, sarayda
görev yapan müezzinler hassa müezzinleri, hükümdarın muhafız askerleri Hassa Ordusu. saray içindeki bahçeler has
bahçe ve buralarda çalışanlar hassa bostancıları, Darüssaade ağ ası ile Harem Dairesi mensuplarından olmayan saray halkının yemeklerinin pişirildiği mutfak ise
hassa harici matbahı adıyla anılırdı.
Bunlardan

başka

saray

mensuplarının

çamaşırlarını yıkayanlara cameşuyan-ı

hassa, tatlı imaliyle uğraşanlara helvacı
hassa, saray ekmekçilerine habbazln-i Mssa, kiler hizmetiiierine kilareiyan-ı
hassa, hil'at ve elbise dikicilerine hayyatln -i hassa: saray esnafı ve sanatkarları
na ehl-i hiref-i hassa, sim sakalar ocağı
mensupianna sim sakayan-ı hassa denirdi. Ayrıca yine bu kelimeyle ifade edilen hassa şatırları, hassa dellalları, hassa
rahtvan ağaları, hassa solakları, hassa
voynukları, hassa kul, hassa cariye gibi
görevlilerle hassa ambarı. hassa çeltik,
hassa çiftlik, hassa karye, hassa koru gibi tabirler de vardı.
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Hanefi alimi, müctehid.
Doğum
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tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Seksen yaşlarında vefat ettiğine dair rivayetten hareketle 181 (797)
yılı dolaylarında doğduğu söylenebilir.

Ayakkabıcılık

yaparak geçimini sağladı
"Hassaf' lakabıyla anılmıştır. Ebu
Hanife'nin talebelerinden Hasan b. Ziyad
ei-Lü'lül'nin talebesi olan babası Ömer b.
Müheyr'den fıkıh okudu. Ebu Asım enNebll, Müsedded b. Müserhed, Abdullah
b. Mesleme ei-Ka'nebl1 Vakıdl. Ebu Bekir
b. Ebu Şeybe, Ali b. Medlnl, Ebu Nuaym
Fazı b. Dükeyn, Vehb b. Cerlr ve Ebu DavGd et-Tayalisl gibi alimlerden hadis rivayet etti. Halife Mu'tez- Billah zamanın
da (866-869) bir süre kadılık yapan Hassaf. Mühtedi-Billah'ın da (869-870) iltifatına mazhar oldu ve onun adına haraca dair bir eser kaleme aldı. Ancak halifenin vefatı üzerine Hassaf'ın evi yağma
landı ve bu eserle birlikte hac menasikine dair bir başka kitabı da diğerleri arasında yok edildL Bundan sonra inzivaya
çekilip ilimle meşgul olan Hassaf Bağ
dat'ta vefat etti.
ğından

Müteahhirln Hanefi alimlerinin önde
gelenlerinden ve kendi zamanında Irak
fıkıh ekolünün (ehl-i re'y) güçlü temsilcilerinden biri olan Hassaf, Ebu Hanife
ve talebelerinin görüşlerini değerlendi 
rerek bunlar arasında tercih yaptığı gibi
hükmü hakkında bu imamlardan rivayet
bulunmayan konularda da ictihad ederd i. Bu sebeple Şemsüleimme ei-Halvanl
kendisinden büyük bir alim diye SÖZ etmiş, Kemalpaşazade yaptığı fukaha tasnifinde onu meselede müctehidlerden
saymıştır. Hassaf, mezhep fıkhına dair
genel kitaplar yerine fıkhın belli konularıyla ilgili eserler kaleme almış. kendi sahalarında ilk eserler arasında yer alan bu
çalışmalarla Hanefi literatürünün oluş
masına büyük katkıda bulunmuştur.

Eserleri. 1. Edebü'J-/pit}i*. Hanefi mezhebinde muhakeme usulüne dair günümüze ulaştığı bilinen ilk eserdir. Hakkın
da ondan fazla şerh yazılm ış olup (Keş
fü'?-?Unün, I, 46-47; Sezgin, I, 437-438)
bunlardan özellikle Cessas (nşr. Ferhat
Ziyade, Kahire 1979; nşr. Es'ad TrabzOn!
el-Hüseynl, Kahire 1400/I980) ve Sadrüşşehld'in (nşr. Muhyl Hilal es-Serhan.
1-IV, Bağdat I397-1398/I977-I978; nşr.
Ebü'l-Vefa el-Efganl ve EbG Bekir Muhammed el-Haşim!, Beyrut 14I4/I994)
şerhleri önemlidir. Abdülvehhab öztürk
Hassaf ve bu eseri üzerinde bir doktora
çalışması yapmıştır (bk. bibl.) . 2. AJ:ıka 
mü '1-va]ff (AJ:ıkamü '1 - ev~af) (Kah i re
I322). Çağdaşı Hilal er-Re'y'in aynı adı taşıyan eseriyle birlikte sahasının klasik-

leşmiş kitapları arasında yer alır. Hanefi
alimlerinden Nasıhl, Cemaleddin el-Konevi ve Burhaneddin et-Trablusl bu iki
eseri cem' ve ihtisar etmişlerdir (Keşfü'?
?Unün, 1, 2I, 80; Sezgin, 1, 435-437). Trablusl, Hassafın eserini ihtisar edip Hilal'in
eserinden ilaveler yapmak suretiyle e1İs'at ti aJ:ıkdmi'1-ev]fiif adlı kitabını kaleme almıştır (Bulak 1292; Ka hire I320) .
3. Kitdbü'1-l:fiyel (Kahire 1316; nşr.).
Schacht . Hannover 1923). Bazı yasak rı
illerin şekil bakımından hukuka uygun
olan muameleler vasıta kılınarak iş
lenmesini konu alır. 4. Kitabü'n-Nafa]fiit. Sadrüşşehld'in şerhiyle birlikte basılmıştır (Haydarabad 1349; nşr. Ruhi
Özcan, bk. bibl.; nşr. Ebü' l-Vefil el-Efganl, Beyrut I404/1984). s. Kitabü'r-Rı
Q.a'. Süt kardeşliğiyle ilgili hükümlere
dairdir. Bilinen tek yazma nüshası Murad Molla Kütüphanesi'nde bulunan eser
(nr. 73I/4, vr. 94h-I20"). bu nüshası esas
alınarak Sadettin Kalpakçı tarafından
neşre hazırlanmıştır (bk. bibl.).
Hassafın

eserleri de

kaynaklarda

adı

geçen

diğer

şunlardır: eş-Şürutü '1-kebir,

eş - Şürutü 'ş-şatjir, e1-MeJ:ıQQ.ır ve's-sicillat, Kitdbü'1-İM1e, Kitabü'1-Ijarac,
e1-Menasik, Kitdbü'1-'Aşir ve aJ:ıka
mühu, Kitdbü Zer'i'1-Ka'be ve'l-mescid ve '1-]fabr, Kitdbü '1- Veşaya, Kitabü
İ]frari'1-vereşe ba'zuhum li-ba'z.
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