
nu söylemekte, İbn Ebu Hatim de ondan 
"sadOk" diye söz etmektedir. 

Hasan b. Süfyan'ın , yirmi dört başlık 
altında ahlak ve i badete dair kırk beş ha
dis ihtiva eden Kitabü '1-Erba'in adlı ese
ri Muhammed b. N asır el-Acemi tarafın

dan neşredil miştir (Beyrut 1414/1993). 

Ayrıca kaynaklarda e1-Müsnedü '1-kebir 
( ibn Hacer el-İşabe'sinde bu eserden pek 
çok iktibas yapmıştır JSezgin, 1, 169-1701). 

Kitabü '1-Vühdan, el-Cami' ve el-Mu'
cem adlı eserleri olduğu zikredilmekte
dir. Kettani isimlerini belirtıneden Hasan 
b. Süfyan'ın üç müsnedi bulunduğundan 
söz etmektedir ( er-Risaletü '1-müstetrafe, 
s. 227). el-Müsnedü'l-kebiı'in dışında

kiler, muhtemelen Müsnedü 'Abdillah 
b. Mübarek gibi onun başka ravilerin ri
vayetlerini bir araya getirdiği eserlerdir. 
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liJ MusTAFA ERTÜRK 

HASAN b. ŞEREFŞAH 
( Q t.;j ~ ~ ..:,-> ) 

es-Seyyid Rüknüddin Hasen 
(b. Muhammed) b. Şerefşah 

(ö. 715/ 1315 [?]) 

Şer'i ve akli ilimlerdeki 
yetişmişliğiyle tanınan alim. 

_j 

Esterabadl nisbesinden Esterabad'da 
doğduğu. babasının (veya dedesinin) Şe
refşah isminden Fars asıllı olduğu sonu
cu çıkarılabilir. Kaynaklarda yer alan ifa
delerden başta nahiv, felsefe ve us Cı l-i fı
kıh olmak üzere çok çeşitli ilim dalların
da iyi bir öğrenim gördüğü anlaşılmakta
dır. Muhtemelen otuz yaşlarında (DMBİ, 
IV, 80) Meraga'ya giderek dönemin en 
büyük filozof ve alimi Naslrüddln-i TGs!'
den ders almaya başladı; üstün kabiliye
ti ve zekası sayesinde TCısl'nin gözde öğ
rencileri arasında yer aldı ve ondan birçok 
sahada tahsil gördü (en-Nücümü 'z-zahi-

Hasan 
b. Süfyan'ın 

Kit.iibil 'L· 
Erba'fn adlı 

eserinden 
iki sayfa 

(Süleymaniye Ktp., 
Şehid Ali Paşa , 

nr. 541/2, 
vr. 88', 106' ) 

re, IX, 231 ). TCısl'nin diğer bir seçkin öğ

rencisi olan Kutbüddln-i Ş1razl Anadolu'
da bulunduğu sırada hacası onun yerine 
Hasan b. Şerefşah' ı Meraga'daki öğrenci
lerinin denetimiyle görevlendirdi: bu ara
da öğretim faaliyetlerinde hocasına yar
dımcı oldu. SüyCıtl'nin. "Felsefe öğreti
minde çok başarılıydı" şeklindeki ifadesi 
(Bugyetü'l-uu'at, ı. 522) onun bu ilk ho
calığıyla ilgili olmalıdır. 672'de (1273-74) 
Meraga'dan ayrılarak Bağdat'a giden TO
si bu öğrencisini de yanında götürdü. Ho
casının aynı yılda vefat etmesi üzerine 
Musul'a yerleşen Hasan b. Şerefşah bu
radaki NGriyye Medresesi'nde ders ver
meye başladı. Bu medreseye ait vakfın 
yönetimi de kendisine verildi: ayrıca eser
lerinin önemli bir kısmını burada kaleme 
aldı . Bir süre İran'ın Sultaniye şehrinde 
bulunduğuna ve Sultaniye'deki Şafiyye 
Medresesi'nde öğretimle görevlendirildi
ğine dair bazı rivayetler mevcuttur (a.g.e., 
a.y.) . Ayrıca Sübki onun Mardin'deki Şehid 
(Şehidiye) Medresesi'nde müderrislik yap
tığını nakleder ( Taba~at, IX, 408) . Bu gö
revler Musul'a yerleştiği 672 (1273-74) 
t arihinden öncesine ait olmalıdır. Büyük 
ihtimalle Musul' da, zayıf bir rivayete gö
re de yetmiş veya seksen yaşlannda Teb
riz'de vefat eden Hasan b. Şerefşah'ın ölüm 
tarihi olarak 71 S (1315) yılı yanında 717 
(1317) ve 718 (1318) yılları da zikredilir. 

Kaynaklarda Hasan b. Şerefşah'ın ilmi 
şahsiyeti anlatılırken onun için " imam, 
allame, mütefennin" (ibn Kadi Şühbe , 

ll , 214); "akli ilimlerde üstat" (Sübkl, IX, 
407, 408); "Musul alimi" (Safedl, XI I, 54); 

"çok iyi bir felsefe hocası, usCıl-i fıkıhta 

söz sahibi" (Hansarl, lll, 96-97) gibi ifa
deler kullanılmakta olup bunlar kendisi
nin çok yönlü bir alim olduğunu göster
mektedir. Nitekim zamanın devlet büyük
leri nezdinde itibar görmüş. özellikle Mo-

HASAN b. SEREFSAH 

ğol idarecileri kendisine çok değer ver
miş ve aylık 1 SOO (veya 1800) dirhem tu
tarında maaş bağlamışlardı (Safedl, XII, 
'54; SüyGtl, I. 522). Dönemin ünlü alimle
rinden olan vezir Reşldüddin Fazlullah-ı 
Hemedani'nin Bağdat valisi olan oğlu 
Emir Ali'ye ulemaya mal1 yardımda bu
lunması , bu arada Hasan b,, Şerefşah'a 
1 000 dinar altın ile bir binek hayvanı ve 
bir kürk göndermesi için talimat verme
si (DMBİ, IV, 80) onun hem devlet ricali 
hem de ulema nezdindeki itibarını gös
terir. 

Bazı Şii müellifleri, Naslrüddln-i TCısl ile 
yakınlığını ve kendisine Menhecü'ş-Şi'a 
adlı bir eser nisbet edilmesini delil gös
tererek Hasan b. Şerefşah'ın Şii olma ih
timalinden söz etmişlerse de Şafii fıkhı

na dair ders vermesi, AbdülgaWir b. Ab
dül kerim ei-Kazvln1'nin Şafii fıkhına ait 
el-lfavi'ş-şagir adlı eserini şerhetmesi 
(Keşfü '?-?Unün, 1, 626), ayrıca Sübk1'nin 
ve İbn Kadi Şühbe 'nin Taba)fiitü'ş-Şa
ti'iyye adlı eserlerinde yer alması onun 
Sünni olduğunu ispatlamaktadır. 

Hasan b. Şerefşah, otuz yıldan fazla sü
ren hacatığı sırasında pek çok öğrenci ye
tiştirmiş olup bunlar arasında akliilimler 
yanında fı kıh, nahiv, hadis ve tefsirdeki 
yetişmişliğinden övgüyle söz edilen (me
sela bk. ibn KadiŞühbe.lll, 35-36) Taeed
din Ali b. Abdullah et-Tebrlzl ile, İbn Şey
hü'I-Uveyne diye bilinen ve şai rliğinden 

başka fıkıh ve usCı l -i fıkıhtaki çalışmala

rıyla da tanınan (a.g.e., lll , 34-35) Zeynüd
din Ali b. Hüseyin el-Mevsıl1 özellikle zik
redilmelidir. 

Eserleri. Çoğu Cemaleddin İbnü'I-Ha
cib'in kitaplarının şerhi mahiyetinde olan 
eserlerinin başlıcaları şunlardır: 1. İb
nü'I-Hacib'in el-Katiye adlı nahiv kitabı
na üç şerh: a) eş-Şerf:ıu'l-ekber(eş-Şer
/:ıu 'l-kebfr, eş-Şer/:ıu'l-mu(;auvel, el-Vasft; 
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Hasan b . Serefsah' ın ei-Va{iye fi·şerl)i'I-Ka{iye adlı eserinin ilk iki sayfas ı (Hacı Selim Aga Ktp., nr. 1152) 

yazma nüshaları için bk. Brockelmann, 
GAL, I, 368; Suppl.,l. 532). b) eş-Şerl)u'l
mutavassıt. el-Valiye li şerl)i'l-Kafiye 
olarak da adlandırılan eser kısaca el-Va
liye diye meşhurdur. eJ-Kdfiye'nin en 
beğenilen şerhlerinden olup geniş bir il
giye mazhar olmuş, üzerine birçok şerh, 
hi!ışiye ve ta'lik yazılmıştır ( Keş{ü '?-?Unun, 
II, 1370-1371; Brockelmann, GAL,I, 368; 
Suppl., ı. 532; el-Vafiyeve üzerinde yapı
lan çalışmaların yazma nüshaları için bk. 
Brockelmann, GAL, I, 368; Suppl., I, 532). 
c) eş-Şerl)u'ş-şagir (Brockelmann, a.y.). 
Z. f:lallü'l- 'a]fd ve'l- 'tı]fl. İbnü'l-H~icib'in 
Müntehe's-sul ve'J-emel li 'ilmeyi'l
uşul ve'l-cedel adlı eserinin yine ken
disi tarafından hazırlanmış ihtisarı olan 
Mu]].taşarü'l-Münteha,nın şerhidir (Sa
fedl, XII, 54; ibn Tağriberdl, IX, 231; He
diyyetü'l-'arifin, ı, 283). Katib Çelebi bu 
eseri Mu]].taşar'ın en önemli yedi şer
hi arasında gösterir (Keş{ü '?-?Unün, Il, 
1854). 3. Menhecü'ş-Şi'a (Nehcü'ş-Şf'a) 

li leza,ili vaşiyyi ljatemi'ş-şeri'a. Eser 
Üveys Sahadır Han'a ithaf edilmiştir (Teb
ri z!, V111 . 54; A'yanü 'ş-Şf'a , V, 255). 4 . 
Mir,atü'ş-şila>. Tıpla ilgilidir (Keşfü '?-?U

nün, II, 1648) . 

Hasan b. Şerefşah, bunlardan başka yi
ne İbnü'I-Hacib'in eş-Şaliye adlı sarf ki
tabıyla Uşulü'd-din'ine, Ebu Temmam'ın 
el-f:l amase'sine, Gazzali'nin l_(ava'idü '1-
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'a]fa,id'ine, Naslrüddin-i Tüsi'nin felseti
kelami mahiyetieki Tecridü'l-i'ti]fad'ına, 
Urmevi'nin Metali'u '1-envar'ına Tüsi'
nin öğrencilerinden olup Debiran diye de 
tanınan Ali b. ömer ei-Katibi'nin eş-Şem
siyye adlı mantık kitabına ve Abdülgaf
far b. Abdülkerim ei-Kazvini'nin el-f:la
vi'ş-şagir adlı fıkha dair eserine şerhler 
yazmıştır. İbn Kadi Şühbe, Hasan b. Şe
refşah'ın dört ciltten oluşan bu son şerh
te el-f:lavfye isabetli itirazlarda bulun
duğunu bildirir ( Tabakatü 'ş-Şafi'iyye, ll, 
214). Bazı kaynaklarda Hasan b. Şeref
şah'ın aynı esere bir şerh daha yazdığı 
belirtilir (Safedl, XII , 54; ibn Kadi Şühbe, 
II, 214) . Sübkl, eş-Şafiye ve Uşulü 'd

din 'e ait şerhleri gördüğünü söyler (Ta
bakat, IX, 408). 
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HASAN eş-ŞIRAzi 

--, 

( .S j f_r-.1 f .;r> ) 

Ebu Muhammed Muizzüdd!n 
Mirza Muhammed Hasen b. Mahmud 

b. İsmail eş-Şirazl el-Hüseynl 
(ö. 1312/1895) 

Merci-i taklid 
ve müceddid kabul edilen 

L 
Şii alimi. 

.J 

15 Cemaziyelewel1230 (25 Nisan 1815) 
tarihinde Şlraz'da doğdu ve burada ye
tişti. İlk eğitimini dayısı Mirza Hüseyin ei
Müsevl'den aldı. Arapça'yı öğrendikten 
sonra fıkıh ve usQI-i fıkıh okudu. On beş 
yaşına eriştiğinde ders verecek düzeye 
geldi. Bir süre Şlraz divanında görev yap
tıktan sonra istifa ederek kendini ilme 
verdi. 1 7 Saf er 1248 ( 16 Temmuz 1832) ta
rihinde tahsilini ilerietmek için bölgenin 
ilim merkezi İsfahan'a gitti. Burada Mu
hammed Taki el-İsfahani. Müderris laka
bıyla meşhur Hasan el-Beydabadi, Molla 
Muhammed İbrahim b. Muhammed Ha
san el-Kelbasi (ei-Kerbasi) gibi alimlerden 
felsefe, astronomi. matematik ve tıp 
dersleri aldı. Daha sonra mukaddes me
kanları ziyaret için lrak'a giderek Necefe 
yerleşti ( 1259/ 1843). Necef'te Muham
med Hasan Necefi. Hasan Kaşifülgıta 

ve Murtaza ei-Ensari'den i lim öğren
di. Ensarl'nin vefatma kadar ( 1281/1864) 
Şlrazi onun derslerini takip etti; özellikle 
fıkıh ve usul-i fıkıh sahalarında kendisin
den çok faydalandı. Ondaki kabiliyeti se
zen hacası görüşlerine büyük değer ve
rirdi. Ayrıca Meşkür b. Muhammed Ce
vad b. Meşkür ei-Hevlavi, Hasan b. Ca'fer 
en-Neceti ve Ali et-Tüsterl gibi alimler
den hadis dinledi. 

Şeyh Murtaza ei-Ensari'nin ölümün
den sonra talebeleri onun yerine Hasan 
eş-Şlrazl'yi seçtiler. Derslerine ulema ve 
eşraftan bazı kimseler de katılıyordu . Ta
nınmış alimler arasında temayüz ederek 
Necef ve civarındaki Şi11er'in merci-i tak
lid*i haline geldi. Hatta devrinin müced
didi olarak tanındı. 1287 ( 1870) yılın
da mukaddes yerleri ziyaret için lrak'a ge
ler.ı İran hükümdan Nasırüddin Şah, ken
disini karşılayan alimler arasında yer al
mayan Şlrazi'ye veziri aracılığıyla baskıda 
bulunarak ziyaretine gelmesini sağlama
ya çalışmışsa da onu ancak üzerinde 
anlaştıkları bir yerde buluşmaya ikna ede
bilmişti. Şlrazi'nin bu olaydan sonra hem 
şah hem de halk nazarındaki saygınlığı 
daha da arttı. Ertesi yıl hacca gitti. Şa
ban 1291'de (Eylül1874) Kerbela'yı ziya-


