
EBÜ' 1- HACCA C el- BELEVI 

L 

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-

322 

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. 

_j 

ı 

_j 

ı 

_j 

ı 

_j 

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



HaydarabM'da emirin kızıyla evlenmiş, 
ancak kendisini çekemeyenlerin iftirası
na uğrayınca Haydarabad'dan ayrılmak 
zorunda kalmıştı. Ahmedabad 'a giderek 
orada ticaretle uğraşmaya başlayan Mir
za Muhammed daha sonra Bombay'a 
geçti; 1246'da (1830J akrabalarının is
teği üzerine İsfahan'a yerleşti. 

Ebü'l-Hasan on dört yaşında iken ba
basını kaybetti. Name-i Danişveran-ı 
Nasıri adlı eserde yayımlanmak üzere 
yazdığı biyografisine göre. ataları ara
sında Mirza Refiuddin-i Naini (ö . 1082/ 
1671) gibi alim ve fazı! kişilerin bulundu
ğunu öğrenmesi, amcası Micmer'in şair 
oluşu, babasının Mazhar takma adıyla şi
irler yazması ilim ve şiire karşı büyük bir 
ilgi duymasına sebep oldu ve Kasegeran 
Medresesi'nde öğrenime başladı. Çeşit
li ilimiere karşı doğuştan yeteneğe sa
hip olması onu akli ilimler. ilahiyat, ma
tematik ve metafiziğe yöneltti. Birçok 
edip, şair ve seçkin ulemanın sohbetle
rinde bulundu. Bu sıralarda ilim meclis
lerinde şiir söylemeye başladı. Şiirlerin
de kullandığı Cilve mahlasından dolayı 
Mirza Cilve lakabıyla tanındı. İsfahan'
daki öğrenimini tamamladıktan sonra 
18S7'de Tahran'a gitti. Ev kiralayacak 
kadar parası olmadığından kendisine 
tahsis edilen Darüşşifa Medresesi'nin bir 
odasında eğitim ve öğretimin dışında 

başka hiçbir şeyle uğraşmayıp münze
vi bir hayat yaşadı. Bu arada mason lo
casına girdi. Cilve'nin ziyaretçi olarak 
kabul ettiği kişiler arasında Kaçar ha
nedanından Nasirüddin Şah ve Edward 
G. Browne da vardı. Ebü'l-Hasan Cilve 
vefat edince Şii muhaddis Şeyh SadOk 
İbn Babeveyh el-Kummi'nin türbesinin 
yanında defnedildi. 

Ebü'l-Hasan Cilve. orüinal bir eser mey
dana getirmenin güç olacağı, hatta müm
kün olamayacağı düşüncesiyle daha zi
yade eski alimierin felsefi eserlerine şerh 
ve haşiyeler yazmış, bu çalışmalarıyla is
lam felsefesinin. özellikle İşrakl hikme
tin üstatlarından biri olmuştur. Daha çok 
Molla Sadra diye tanınan iranlı filozof 
Sadreddin-i Sirazi'nin (ö 1050/ 1640) el
lfikmetü'l- mü te 'aliye ii esfari'l- er
ba 'a'sına ve diğer eserlerine haşiyeler 
yazan, İbn Sina'nın kitaplarını da incele
yerek bu iki filozofun eserleri üzerine 
dersler veren Ebü'l-Hasan'ın yetiştirdiği 
talebeler arasında Tara 'ik u '1- J:ıa~ii 'i~ 
müellifi Ma'süm Ali Şah ve Seyyid Haşim 
Uşküri sayılabilir. 

Eserleri. 1. İşbô.tü'l-harekô.ti'l- cevhe
riyye. Molla Sadra'nın Şerhu'l-Hidaye
ti 'l- eşiriyye (Tahran 1313 h ş.) adlı ese
rinin haşiyesi olup adı geçen kitabın ke
narında basılmıştır. 2. Divan (Tahran, ts.). 
Ebü' I- Hasan şiir yazmakta fayda gör
mediğini söylemesine rağmen hiçbir za
man şiirden vazgeçmemiş ve bir divan 
oluşturacak kadar şiir yazmıştır. 3. Rab
tü'l-J:ıadiş bi'l-kadim (Tahran 1313 hş) 
Muhsin el-Emin, bu kitabın Molla Sad
ra· nın adını vermediği bir eserinin şer
hi olduğunu belirtmiştir (A'yanü 'ş -Şr'a, 

ll , 338) 
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~ RızA KuRTULUŞ 
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EBÜ'I-HASAN ei-CÜRCANİ 
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(bk. CÜRCANİ, Ebü'I-Hasan). 

_j 
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EBÜ'I-HASAN ei-EŞ'ARİ 

ı 

L 
(bk. EŞ' ARi, Ebü'I-Hasan). 

_j 

ı 
EBÜ'I-HASAN ei-HADDAD 

ı 

L 
(bk. İDRİS b. ABDÜLKERİM). 

_j 

ı 
EBÜ'I-HASAN ei-HULVANİ 

ı 

L 
(bk. HULVANI, Ebü'I-Hasan). 

_j 

ı 
EBÜ'I-HASAN er-RUMMANİ 

ı 

L 
(bk. RUMMANi ). 

_j 

ı 
EBÜ'I-HASAN es-SAİG 

ı 

( ~U\ .r-JI yi ) 

Ebü'l-Hasen All b. Muhammed 
b. Sehl es · Saiğ ed·Dineverl 

(ö. 330 / 941 [?]) 

ilk devir sufilerinden. 
L _j 

Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. 
Aslen Oineverli olup hayatının belli bir 
döneminden sonra Mısır' a giderek ora
ya yerleşti. Ebu Ca'fer es-Saydalani'nin 
sohbetinde bulundu. Ebu Osman el-Mağ
ribi. Ebu Bekir ed-Dükkl ve Ebü'l-Hasan 

EBÜ ' 1- HASAN es- sAiG 

el-Karafi gibi tanınmış süfilerin üstadı 
oldu. Müridierinden Ebü'l-Hasan el-Mağ
ribi onu şeyhlerin en heybetlisi olarak 
tanıtır. 330 (941) veya 331 'de (942) Mı

sır'da vefat etti. 

Sülemi, Ebü'l-Hasan'ın safilikten çok 
zühd ve takvayı esas aldığını söyler. Ona 
göre dünya kaygılarından kurtulmanın 

yolu ahiret kaygısı taşımaktır. insan nef
sinin arzularına karşı çok dikkatli olma
lıdır ; zira nefsini sevme kendini mahvet
meye sebep olur. Mürid dünyayı iki ke
re terketmelidir. Önce dünya nimetlerin
den ve zevklerinden yüz çevirmeli, bu
nun sonucunda dünyayı terkeden kiş i 

olarak tanınıp bu yüzden saygı görme
ye başlayınca halini gizleyerek dünyaya 
yönelmeli ve dünya ehli arasına girmeli
dir. Çünkü dünyayı terkeden biri olarak 
tanınmak dünyaya yönelmekten daha 
büyük günahtır. Hakkın dostlarından dert 
ve bela eksik olmaz. Sevenler sevgilile
rine duydukları özlem ateşi içinde cen
netiikierin cennette aldıkları zevkten da
ha fazla haz alırlar. Marifet daima Al
lah'ın lutfunu görmektir. Ona göre süti
nin zaman zaman yaşadığı haller şim
şek parıltısı gibi geçicidir. Marifet sahi
bi süfi her şeyde iyiliği görmeli, kendisi
ne verilen nimetierin şükrünü eda et
mekten aciz olduğunu idrak etmeli, ken
dini kudret ve kuwet sahibi görmekten 
kaçınmalıdır. 

Ebü'l-Hasan es-Saiğ tevhid konusun
da görünmeyeni (Allah ) görünene (alem) 
kıyas etmenin yanlış olduğu kanaatin
dedir. Çünkü görünen yani eşi ve ben
zeri bulunan bir şey, sıfatları görülme
yen ve eşsiz olan bir varlığa benzetile
mez. Ebü'l-Hasan'ın, "Mürid kimdir ve 
özellikleri nelerdir?" sorusuna cevap ola
rak Tevbe süresinin, "Yeryüzü genişliği
ne rağmen onlara dar gelmiş , vicdanla
rı kendilerini sıktıkça sıkmıştı. Nihayet 
Allah'ın azabından yine O'na sığınmak
tan başka çare olmadığını anlamışlardı " 

mealindeki 118. ayetini okuduğu nakle
dilir. 
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