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EBÜ'I-HACCAC ei-BELEVİ 
( ._s}:JI ~~\ y,f) 

Ebü'l-Haccac Yusuf 
b. Muhammed b. Abdillah 
el-Belevl el-Maleki el-İşblll 

(ö. 604/1208) 

Endülüslü edip ve şair. 
_j 

ibnü'ş-Şeyh diye de bilinir. Aslen işbl
liyeli olup Maleka'da doğdu (527 1 1133) 
Ebü Muhammed Kasım b. Dahman, Ebü 
Zeyd es-Süheyll ve Ebü ishak ibn Kar
kOl gibi hocalardan öğrenim gördü. 560 
(1165) yılında hacca giderken uğradığı 
Bicaye'de ibnü'l-Harrat el-Ezdl'den ders 
aldı. Hocasını el-AJ:ıkômü'ş -şer'iyye ad
lı eserini yazması için teşvik etti ve bu 
konuda kendisiyle görüş alışverişinde 

bulundu. Daha sonra gittiği iskenderi
ye'de bir süre kalarak Ebü Tahir Ahmed 
b. Muhammed es-Silen, Ebü'l-Abbas es
Sarakustl ve Ebü Muhammed ed-Diba
cf'den hadis dersleri aldı, bir müddet 
burada hatiplik yaptıktan sonra Mekke'
ye geçti. Mekke'de de bazı hocalardan 
ders aldı. Bir süre Suriye'de de bulun
duğu anlaşılan Ebü' ı- Haccac memleke
tine dönerken iskenderiye'de ve birkaç 
ay kadar da Bicaye'de kalarak ibnü'l
Harraftan adı geçen eserini okudu. Mil
leka'ya dönünce camilerde hatiplik yap
tı ve çeşitli konularda ders verdi. Tale
beleri arasında Ebü Muhammed ibn Hav
tallah ile kardeşi Ebü Süleyman ibn Hav
tallah, Ebü'r-Rebl' el-Kelal, Ebü Ali er
Rundl ve Ebü Muhammed el-Kurtubl gi
bi alimler bulunmaktadır. 

Muvahhidl Hükümdarı Ya'küb el-Man
sür ile birlikte Mağrib'de, Selahaddin-i 
Eyyübl ile de Suriye'de savaşlara katı-

. lan Ebü'l- Hacca c çok dindar, tasawuff 
düşüneeye yatkın, çalışkan ve iyilik sever 
bir kişiydi. Kendi kazancıyla Maleka 'da 
yirmi beş cami yaptırmış, elliden fazla 
su kuyusu açtırmıştır. 604 Ramazanında 
(Nisan 1208) Maleka'da vefat etti. 

Eserleri. 1. Kitabü Elii bô' li'l-elibbô' . 
Ölümünden sonra oğlu Abdürrahlm ·in 
okuması için yazdığı bu eser, dönemine 
göre geniş bir genel kültür ansiklopedi
si mahiyetinde olup kırk beyitlik bir ka
sidede geçen garlb kelimeler esas alı

narak tertip edilmiştir. Söz konusu keli
meler "elif" ve "ba" ile başladığı için ese
rine bu adı vermiştir. Garlb kelimelerin 
esas alınmasına rağmen eser sadece bir 
garlb kelimeler lugatı değildir. Kitapta 
ayrıca kalb* metoduyla bunlardan türe
tilen kelimeler ve karşıtları üzerinde d u
rulmuş; Kur'an - ı Kerim, hadis, şiir ve di-
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ğer edebi bilgilerden de faydalanılarak 
dini. edebi, tarihi ve dille ilgili konularla 
bitkiler. hayvanlar, matematik vb. alan
larda değişik meselelere yer verilmiştir. 
Çeşitli kütüphanelerde birçok yazması 
bulunan (Brockelmann, GAL Suppl., 1, 543-
544) eser iki cilthalinde basılmıştır (Ka
hire I 287). 2. Tekmilü'l- ebyat ve tetmi
mü 'l-J:ıikôyat. Kısaca et-Tekmil diye de 
bilinir. Ebü'l-Haccac, Kitabü Eli! bô' sm
daki bazı konuları dostu ve aynı zaman
da hacası olan Ebü Muhammed Abdül
vehhab el-Kaysi ile tartışarak daha da 
olgunlaştırmış ve onları bir araya getir
mek suretiyle bu eserini telif etmiştir. 

Ancak kitabın günümüze ulaşıp ulaşma
dığı bilinmemektedir. Ebü' ı- Hacca c ay
rıca hocalarının hayatına dair Fihrist adlı 
bir eserinden de söz etmektedir (Kitabü 
Eli{ ba', I, 166) 
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M HALİT ZEVALSİZ 

EBÜ'l-HARİS 
( -:.,.) bJ\ y,l ) 

Ebü'I-Haris el-Leys 
b. Halid el- Bağdacil 

(ö. 240/854) 

Kıraat-i seb'a imamlarından 
L Kisai'nin meşhur iki ravisinden biri. _j 

Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. 
Bazı kaynaklarda Mervezl nisbesiyle de 
anıldığı zikredilmiştir. Ancak Ebü Amr 
ed- Dan! bunun doğru olmadığını, bu 
nisbe ile aynı adı taşıyan kimsenin Malik 
b. Enes ' in talebelerinden biri olduğunu 
ve Ebü Bekir künyesiyle anıldığını söyle
miştir (Zehebl; Ma'ri{etü'l-~urra', I, 211). 

Kıraat ilmini arz• yoluyla kıraat-i seb'a* 
imamlarından olan Ali b. Hamza el-Ki
saf'den öğrendi ve onun önde gelen ta
lebeleri arasında yer aldı. Ayrıca Hamza 
b. Kasım el-Ahvel ve Yahya b. Mübarek 
el-Yezldf'den de faydalanarak rivayette 
bulundu. Selerne b. Asım, Muhammed b. 
Yahya ei-Kisaf. Fadl b. Şazan ve Ya'küb 
b. Ahmed et- Türkmanl kendisinden kı-

raat ilminde istifade eden talebelerin
dendir. Hadisle de meşgul olup bu ilirnde 
sika • olarak değerlendirilen ve bazı kay
naklarda bir rivayetine yer verilen (bk. 
Hatlb, Xlll , 16; Zehebl, Tari/.)u 'l-İslam, vr. 

64•) Ebü'l-Haris, kıraat ilmindeki hoca
larından Yahya b. Mübarek ei-Yezldf'den 
hadis rivayet etmiş, kendisinden de Mu
hammed b. Yahya el-Kisa! ve Selerne b. 
Asım rivayette bulunmuşlardır. 

ibn Mücahid'in (ö 324/ 936) Kitabü 's 
Seb 'a'sında Kisaf kıraatinin ravileri ara
sında yer verdiği Ebü'I-Haris'in, özellik
le hicrl V. yüzyıldan itibaren kıraat-i seb'a 
imamlarının ravilerini iki ile sınırlayan 

kıraat kitaplarında (mesela bk. Mekkl b. 
Ebu Talib, s. 175-194; Dan!, s. 3) Kisa!' nin 
iki ravisinden biri olarak tercih edilme
sinin sebebi, herhalde onun bu ilimdeki 
üstünlüğü, özellikle Kisa! kıraatini icra
da üstat sayılması ve buna bağlı olarak, 
Ebü Amr ed-Danl'nin de belirttiği gibi 
(et-Teysir, s. 3), bu kıraati e ilgili rivayeti
nin güvenle ve yaygın bir şekilde okun
muş olmasıdır. 
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EBÜ'I-HASAN el-AMiRi 

(bk. AMiRI, Ebü'I-Hasan). 

EBÜ'I-HASAN ei-ASKERİ 

(bk. ALİ el-HADI). 

EBÜ'I-HASAN ei-BÜŞENCİ 

(bk. BÜŞENCI, Ebü'I-Hasan). 

EBÜ'I-HASAN CİLVE 
( ;;);:- er-J~I ) 

Ebü'l-Hasen b. Mirza Muhammed 
et-Tabatabal el-İsfahanl 

(ö. 1314/ 1897) 

İranlı filozof ve şair. 
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1238'de (1823) Hindistan'ın Gucerat 
bölgesinde bulunan Ahmedabad'da doğ
du. Babası Seyyid Mirza Muhammed, 
Ahmedabad'a gelmeden önce yerleştiği 


