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HA CC..\ vi 
(1.5,~1) 

Ebü'n-Neca Şerefüddin Musa b. 
Ahmed b. Musa el-Haccavi el-Makdisi 

(ö. 968/1560) 

Hanbeli fakihi. 

ı 

_j 

Muhtemelen 89S (1490) yılında Filis
tin'in Nablus şehrinin Hacce köyünde doğ
du. Bu sebeple HacciM nisbesiyle tanın
mış olup Brockelmann bu nisbeyi Hucavi 
şeklinde yanlış kaydetmiştir. Yaşadığı dö
nemde Şam'da Hanbeli mezhebinin yega
ne müftüsü olduğu gibi bölgede fıkıh ala
nında herkesin başvurduğu bir fetva mer
cii idi. Şehabeddin Ahmed b. Muham
med es-Salih! eş-Şüveykl, Ebu Hafs Nec
meddin ömer b. ibrahim es-Salihi, Ebü'l
Berekat Muhibbüddin Ahmed b. Mu
hammed el-Ukayli gibi hocalardan fıkıh 
yanında çeşitli dersler okudu. Ayrıca ha
dis derslerini takip ettiği Seyyid Kema
leddin Muhammed b. Hamza ei-Hüsey
nTden icazet aldı (931/1525). 

Emeviyye Camii'nde ve bazı medrese
lerde ders veren Haccavi, aralarında 

oğlu Yahya ei-Haccavi ile Şemseddin ibn 
Tarif, Şemseddin er-Racihi. Ebu Bekir b. 
Zeytun ed-Dımaşkl es-Sfılihi, Şehabeddin 
Ahmed ei-Vefai ei-Müflihi, ibrahim b. Mu
hammed ei-Ahdeb es-Salih! ve Ebü'n-Nu
reyn Osman b. Muhammed b. ibrahim gi
bi alimierin bulunduğu birçok öğrenci ye
tiştirdi. 

Haccavi 17 Rebiülewel 968 (6 Aralık 
1560) tarihinde Şam'da vefat etti ve Ka
siyun civarına defnedildi. Onun ölüm ta
rihi ibnü'l-imact tarafından 22 Rebiülev
vel 960 (8 Mart 1553) olarak kaydedilmiş
tir (Şeferat, X, 472). 

Eserleri. 1. el-İ]fna< li-tô.libi'l-intifa< 
(I-IV. Kah i re 1351 ). Hanbeli mezhebinde 
"tercih ehli" olan alimierin tercih ettikle
ri sahih görüşlerden derlenen eser mez
hebin temel kaynaklarından biridir. ib
nü'l-imact'a göre kitap, nakillerin ele alı
nıp değerlendirilmesi ve ihtiva ettiği me
selelerin çokluğu bakımından benzeri te
lif edilmemiş bir eserdir. Mansur b. Yu
nus ei-Buhuti bu eseri Keşşô.fü'l-]fına< 
'On (metnı)'l-İ]fna< adıyla şerhetmiştir (I
IV, Kahire 131 9- 1320; ı-vı. nşr. Hilal Mu
saylihl Mustafa. Riyad 1968; Beyrut 1982). 

2. Zô.dü '1-müsta]fni' fi'i;)tişô.ri'l-Mu]fni' 
(Mul].taşarü 'l-Mu~nC) (Kah i re 1343, 1345-

1379, 6. bs.; Mekke 1348) ibn Kudame el
MakdisTnin el-Mu]fni' adlı eserinin muh
tasarı olup sadece Hanbeli mezhebinde-

ki tercih edilen görüşlere yer verir. Buhuti 
bu eseri de er-Ravzü'l-mürbi< adıyla şer
hetmiştir (Dımaşk 1304; Hindistan 1305; 

Kahire 1324, 1348, 1352; nşr. Ahmed Mu
hammed Şakir ve Ali Muhammed Şakir, 

Kahire 1954; n şr. Muhammed Abdurrah
man Avad, Beyrut 1405/1985). Zô.dü'l
müsta]fni<, Suudi Arabistan'da orta de
receli dini okullarda er-Ravzü 'l-mürbi' 
de bazı şeriat fakültelerinde ders kitabı 
olarak okutulmaktadır. 3. Ijavô.şi't-Ten
]fitı fi'l-fı]fh 'ala me~hebi'l-İmô.m Atı
med b. Ijanbel (nşr. Yahya b. Ahmed 
Yahya el-Cürdl, Kahire 1412/ 1992) ibn 
Kudame'nin el-Mukni' adlı eserine Ala
eddin Ali b. Süleyman ei-Merdavl tara
fından el-İnsô.t ii ma<rifeti'r-rô.citı mi
ne'l-i;)ilô.f adıyla yapılan şerhin yine aynı 
müellife ait et-Ten]fitıu'l-müşbi< ii tatı
riri atıkami'l-Mu]fni< adlı ihtisarının ha
şiyesidir. 

Kaynaklarda Haccavı~nin Ijô.şiye 'ale'l
Füru<, Şertıu'l-Müfredô.t, Şertıu Man
?ılmeti'l-ô.dô.b li'bni Müflitı, Şertıu 

Man?ılmeti'l-ô.dô.bi'ş-şer"iyye li'l-Mer
dô.vi adlı eserleri kaleme aldığı da kay
dedilmektedir. Son eser, Hediyyetü'l
<arifin'de (ll, 481) Şertıu Kaşideti 'd-dô.

liyye li-Şemsiddin el-Merdô.vi adıyla 
kaydedilen eserle aynı olmalıdır. 
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(bk. VEDA HACCI). 
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HACE ABDULLAH-ı ENSARI 
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(bk. HEREVİ, Hace Abdullah). 
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HACE-i CiHAN 

HACE ALİ ERDEBill 

(bk_ ERDEBILİ, Alaeddin). 

HACE-i ciliAN 
(.;ı~~~~) 

Hindistan' da 
hüküm süren bazı devletlerde 

yüksek mevki sahiplerine 
verilen unvan. 
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Bu unvan muhtemelen ilk defa, Delhi'
de hüküm süren Muizzller'den Sultan Mu
izzüddin Keykubad devrinde (1287-1290) 

Hace Hatirüddin'e verilmiştir (Yahya b. 
Ahmed es-Serhendt, s. 50). Hatirüddin, 
Halaciler'den Celaleddin ll. Firuz Şah dö
neminde de aynı unvanı kullanmıştır. Ha
ce-i cihan, Tuğluklu Sultanı Muhammed 
b. Tuğluk zamanında ( 1325- 1351) vezir
lere verilen "sadr-ı ali" unvanının yerini al
mıştır. 

Hindistan tarihinde birçok devlet ada
mı isimlerinden çok bu unvanla meşhur 
olmuştur. Alaeddin Halaci ve haletleri za
manında Siri kutvali olarak hizmet eden 
Ahmed Ayaz. Muhammed b. Tuğluk'un 
1325'te tahta geçmesi üzerine hace-i 
cihan unvanıyla vezir tayin edilmiştir. Tuğ
luklular'dan lll. Firuz Şah ile Ebu Bekir Şah 
dönemlerinde şahne* olarak görev yapan 
Melik Server. Flruz'un oğlu Muhammed'i 
Ebu Bekir'e karşı destekiemiş ve 1389'
da hace-i cihan unvanını almıştır. Muham
med tahta çıkınca vezir naibi olan Melik 
Server daha sonra vezir tayin edilmiştir_ 
1394'te Nasırüddin Mahmud tarafından 
"sultanü'ş-şark" unvanıyla Kanpur valili
ğine getirilen Melik Server, ll. Nasırüd

din Mahmud'un Timur'un önünden kaç
ması üzerine kendi adına hutbe okutmuş
tur. 

Madura Sultanlığı'nda kaidü'l-bahr (de
niz kuvvetleri kumandan ı) olan Hace Sü
rur 1344'te hace-i cihan unvanıyla vezir
liğe yükseltilmiştir. 

Behmen'iler'de ilk defa 1346 yılında is
mail Muh'un Dekken sultanı olarak tahta 
çıkması üzerine Devietabad emirlerinden 
Nureddin'e hace-i cihan unvanı verilmiş
tir. Daha sonra i smail, Alaeddin Behmen 
Şah lehine tahtından feragat edince bu 
unvan vezir Seyfeddin Gün'nin oğlu A'zam-ı 
Hümayün'a tevcih edilmiştir. Ayrıca Vezir 
Esterabadi. Behmeniler'in meşhur veziri 
Mahmud-ı Gavan ve Behmeni valilerinden 
Dahnl de hace-i cihan unvanı ile meşhur 
kişilerdir. 

429 


