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Hasan b . Serefsah ' ın ei-Va{iye

fi·şerl)i'I-Ka{iye adlı

eserinin ilk iki

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- Valiye diye meşhurdur. eJ-Kdfiye'nin en
beğenilen şerhlerinden olup geniş bir ilgiye 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 çalışmal a rın 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'luşul ve'l-cedel adlı eserinin yine kendisi tarafından hazırlanmış ihtisarı olan
Mu]].taşarü'l-Münteha,nın şerhidir (Safedl, XII, 54; ibn Tağriberdl, IX, 231; Hediyyetü'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 (Tebri 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 yine İbnü'I-Hacib'in eş-Şaliye adlı sarf kitabıyla Uşulü'd-din'ine , Ebu Temmam'ın
el-f:lamase'sine, Gazzali'nin l_(ava'idü '1-
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'a]fa,id'ine, Naslrüddin-i Tüsi'nin felsetikelami mahiyetieki Te cridü'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 Abdülgaffar b. Abdülkerim ei-Kazvini'nin el-f:lavi'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 bulunduğunu 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 (Tabakat, IX, 408).
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Merci-i taklid
ve müceddid kabul edilen
Şii alimi.

.J

15 Cemaziyelewel1230 (25 Nisan 1815)
tarihinde Şlraz'da doğdu ve burada yetişti. İlk eğitimini dayısı Mirza Hüseyin eiMüsevl'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 yaptıktan sonra istifa ederek kendini ilme
verdi. 17 Safer 1248 (16 Temmuz 1832) tarihinde tahsilini ilerietmek için bölgenin
ilim merkezi İsfahan'a gitti. Burada Muhammed Taki el-İsfahani. Müderris lakabıyla meşhur Hasan el-Beydabadi, Molla
Muhammed İbrahim b. Muhammed Hasan el-Kelbasi (ei-Kerbasi) gibi alimlerden
felsefe, astronomi. matematik ve tıp
dersleri aldı. Daha sonra mukaddes mekanları ziyaret için lrak'a giderek Necefe
yerleşti ( 1259/ 1843). Necef'te Muhammed Hasan Necefi. Hasan Kaş i fülgıta
ve Murtaza ei-Ensari'den ilim öğren
di. Ensarl'nin vefatma kadar ( 1281/1864)
Şlrazi onun derslerini takip etti; özellikle
fıkıh ve usul-i fıkıh sahalarında kendisinden çok faydalandı. Ondaki kabiliyeti sezen hacası görüşlerine büyük değer verirdi. Ayrıca Meşkür b. Muhammed Cevad b. Meşkür ei-Hevlavi, Hasan b. Ca'fer
en-Neceti ve Ali et-Tüsterl gibi alimlerden hadis dinledi.
Şeyh Murtaza ei-Ensari'nin ölümünden sonra talebeleri onun yerine Hasan
eş-Şlrazl'yi seçtiler. Derslerine ulema ve
eşraftan bazı kimseler de katılıyordu . Tanınmış alimler arasında temayüz ederek
Necef ve civarındaki Şi11er' in mer ci-i taklid*i haline geldi. Hatta devrinin müceddidi olarak tanındı. 1287 ( 1870) yılın
da mukaddes yerleri ziyaret için lrak'a geler.ı İran hükümdan Nasırüddin Şah, kendisini karşılayan alimler arasında yer almayan Şlrazi'ye veziri aracılığıyla baskıda
bulunarak ziyaretine gelmesini sağlama
ya çalışmışsa da onu ancak üzerinde
anlaştıkları bir yerde buluşmaya ikna edebilmişti. 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-

HASAN et-TOLONI
r et etti. Bir yıl sonra Samerra'ya yerleşe
rek ömrünün sonuna kadar burada kaldı . Büyük iltifat gördüğü Samerra'da iki
medrese açarak öğretim faaliyetlerine
başladı. Kısa süre içinde civar bölgelerden talebe akını başlayınca şehirde ilmi
bir canlılık görüldü. Hasan eş-Şirazl'ye çeşitli İslam ülkelerinden ziyaretçi heyetleri geliyor. fetvalar soruluyor, risale ve fetvaları her tarafa yayılıyordu . Derslerinde
talebelerinin tartışma yeteneklerini geliştirici bir yöntem takip eder, onlara düşüncelerini açıklama imkanı verir, bu arada görüşlerinden fayda l anırd ı. Araların 
da Hasan es-Sadr Muhammed Kazım eiYezdl, Muhammed Taki eş-Şirazl, Nalnl.
Mirza Hüseyin NCırl. Şeyh Fazlullah NCırl.
Muhammed Tabatabal ve Ah und Molla gibi meşhur alimierin de bulunduğu SOO'den fazla talebe yetiştirdi. Şirazl'nin edebi yönü de kuvvetliydi. Özellikle şiirdeki
üstünlüğü sebebiyle çeşitli ülkelerden
gelen ziyaretçileri içinde şairler de bulunurdu.
Şlrazl'nin

devlet adamlarına yakınlık
göstermemekle birlikte siyasetten tamamen uzak kalmadığı anlaşılmaktadır. Nasırüddin Şah'ın İran 'daki tütün imtiyazını
bir İngiliz şirketine devretmesi ve bu şir
ketin Hindistan'da olduğu gibi İran'ın da
iç işlerine karışmaya baş l aması üzerine, şah tarafından İran'dan sınır d ışı
edilen Cemaleddln-i Efganl'nin çağrısına
uyan Şlrazl İranlılar'ın tütün içmesinin
haram olduğuna dair bir fetva verdi
(ı 309/1 89 ı), ayrıca şaha da bir telgraf
çekti (fetva ve telgrafın metni için bk.
Bamdad, I, 336-337). Bunun üzerine halk
tütün boykotuna başladı , hatta şahın sarayındaki nargileler dahi gizlice tahrip
edildi. Şirket yetkilileri, Şirazl'yi ikna etmek için ayağına kadar gidip büyük meblağlaravaran rüşvetler teklif ettilerse de
sonuç alamadılar; nihayet şah imtiyazı
feshetmek zorunda kaldı. Bunun üzerine Şirazl de fetvasını geri aldı. Bu olayın
en önemli yanı, İ ran tarihinde müctehidleri devlete karşı birleştiren ve onları halkın temsilcileri olarak siyasi otorite üzerinde baskı yapma konumuna getiren ilk
hareket olmasıdır. Şirazl'nin, kendi zamanındaki panislamizm cereyanının tesirinde kalarak mezhep farklılıklarına rağmen
İslam dünyasının Osmanlı bayrağı altın

da birleşmesini
ce ilgi çekicidir.

arzulaması

da son dere-

Hasan eş-Şirazl merci-i taklld olduğu
için İslam dünyasındaki Şiiler'in zekat ve
humuslarının bir kısmı tayin ettiği vekil-

kendisine ulaştırılır, o da
bunları başta talebeleri olmak üzere ihtiyaç sahiplerine dağıtırdı. Ayrıca bu vekilIerine çevrelerindeki yardıma muhtaç
alim ve talebelerio isimlerini ihtiva eden
listeler göndererek onlara yardım edilmesini sağiard ı. Tüccarla irtibat kurup muhtaçların evlerine gizlice ihtiyaç malzemeleri gönderilmesini temin ederdi. Hayır
da gizliliğe önem verdiği için bütün bu
hizmetleri vefatından sonra ortaya çık
mış. ailesine ise miras olarak kayda değer
bir şey bırakmamıştır. 24 Şaban 1312
(20 Şubat 1895) tarihinde Samerra'da vefat eden Şirazl'nin naaşı Necefe nakledildi ve ramazanın ilk günü Nasır Ali Han
ei-Efganl'nin inşa ettirdiği medresenin
haziresine gömüldü.
ler

Eserleri. 1. lfavaşi 'ale '1-Menasik.
Murtaza ei-Ensarl'nin el-Menasik adlı eserinin haşiyesi olup onunla birlikte basılmıştır (Tahran 1317). Z.lfaşi
ye 'ala Necati']-'ibôd. Muhammed Hasan Necefi'ye ait eserin haşiyesi olan kitap aslı ile birlikte neşredilmiştir (Tahran 1297, 1324). 3. Ta'li]fa 'ala Mu'amelati'I-A]fa el-Bihbehani. Muhammed Bakır Bihbehanl'nin Adabü't-ticare (Edebü't-ticare) adlı eserinin ta'lik çalışması olup onunla birlikte basılmıştır
(Tahran 1294). 4. lfaşiye 'ale'n-Nu{ıbe.
Muhammed İbrahim b. Muhammed Hasan ei-Kelbasl'ye ait İrşadü '1-müsterşi
din adlı eserin hac ve cihad dışındaki ibadetlerle ilgili kısmının müntehabı olan
Hacası

en -Nu{ıbe'nin haşiyesidir (İsfahan ı 289;

Tahran 1307, 1329) . 5. Risale
tô]f (Tahran I 305)

fi'l-müş

Bunlardan başka kaynaklarda Kitab
fi't-tahare, Risale fi'r-racj.a', Kitôb min
evveli'l-mekasib ila a{ıiri'l -mu'am e
lfıt, Risale ii ictima'i'l-emr ve'n-nehy;
Tel{ıişu iiadati'l-Murtazfı el-Enşfıri fi'luşill gibi eserleri de zikredilmektedir. Ayrıca çeşitli fetvaları öğrenc ileri tarafın

dan derlenerek koleksiyenlar oluşturul
muştur (A'yanü'ş-Şf"a, V, 308). Fıkıh usulüne dair ders notlarını talebelerinden Ali
er-RCızderl Ta]friratü Ayetillah el-Müceddid eş-Şirazi adıyla derleyerek üç
cilt halinde yayımiarnıştır (Kum ı 4 ı 4).
Hasan eş-Şirazi ile ilgili olarak /ı.ga Büzürg-i Tahrani Hediyyetü'r-rfızi ile'lİmfımi'l-Müceddid eş - Şirazi fNecef
ı 388) ve Mirza Muhammed Ali ei-Urdabadl lfayfıtü'l-İmfımi'l-Müceddid eş
Şirazi (Aga Büzürg-i Tahran!, e?·Zerfa,
VII, ı 16) adlı eserleri kaleme almışlar
dır.
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Bedrüddin Hasen b. Hüseyn
b. Ahmed et-TGluni ei-Hanefl:
(ö.

L
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Mısır Burci Memlükleri'nin
son döneminde yaşayan mimarbaşı
ve alim.

_j

836 (1432-33) yılında Kahire'de doğ
du. Pek çok mimar ve alimin yetiştiği bir
aileye mensup olup İbnü't-TCıiCınl diye tanınmıştır. Annesinin babası. Kahire'ye
Anadolu'dan göç etmiş ve ilmiyle kısa sürede Mısır'da ün kazanmış olan Kadılku
dat Ebü's-Sena Cemaleddin Mahmud b.
Muhammed el-Kayseri ei-Aceml'dir. Dedesi Şehabeddin Ahmed ile onun babası
da Kahire'nin ünlü mimarlarındandı .
Küçük yaştan itibaren iyi bir eğitim
alan Hasan et-TCıiCınl, aralarında Emlnüddin el-Aksaray! ve Zeynüddin İbn Kutluboğa'nın da bulunduğu birçok hocadan
ilim tahsil etti; ünlü tarihçi Muhammed
b. Abdurrahman es-Sehavl'nin derslerine devam ederek icazet aldı. Daha sonra
aile mesleği mimarlığayönelen Hasan etTCıiCınl meslektaşları arasında kısa zamanda temayüz etti. M em lük Sultanı eiMelikü'I-Eşref İnal'ın gözdesi oldu ve onun
tarafından mahmilin Mekke'ye ulaştırıl
m asıyla görevlendirildi. Mim arlık al an ın 
da gösterdiği başarılarından dolayı Rebl-
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