
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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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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