
ret etti. Bir yıl sonra Samerra'ya yerleşe
rek ömrünün sonuna kadar burada kal
dı . Büyük iltifat gördüğü Samerra'da iki 
medrese açarak öğretim faaliyetlerine 
başladı. Kısa süre içinde civar bölgeler
den talebe akını başlayınca şehirde ilmi 
bir canlılık görüldü. Hasan eş-Şirazl'ye çe
şitli İslam ülkelerinden ziyaretçi heyetle
ri geliyor. fetvalar soruluyor, risale ve fet
vaları her tarafa yayılıyordu . Derslerinde 
talebelerinin tartışma yeteneklerini ge
liştirici bir yöntem takip eder, onlara dü
şüncelerini açıklama imkanı verir, bu ara
da görüşlerinden faydalanırdı. Araların 

da Hasan es-Sadr Muhammed Kazım ei
Yezdl, Muhammed Taki eş-Şirazl, Nalnl. 
Mirza Hüseyin NCırl. Şeyh Fazlullah NCırl. 
Muhammed Tabatabal ve Ah und Molla gi
bi meşhur alimierin de bulunduğu SOO'
den fazla talebe yetiştirdi. Şirazl'nin ede
bi yönü de kuvvetliydi. Özellikle şiirdeki 
üstünlüğü sebebiyle çeşitli ülkelerden 
gelen ziyaretçileri içinde şairler de bulu
nurdu. 

Şlrazl'nin devlet adamlarına yakınlık 
göstermemekle birlikte siyasetten tama
men uzak kalmadığı anlaşılmaktadır. Na
sırüddin 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 üze
rine, 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 sa
rayındaki nargileler dahi gizlice tahrip 
edildi. Şirket yetkilileri, Şirazl'yi ikna et
mek için ayağına kadar gidip büyük meb
lağlaravaran rüşvetler teklif ettilerse de 
sonuç alamadılar; nihayet şah imtiyazı 
feshetmek zorunda kaldı. Bunun üzeri
ne Şirazl de fetvasını geri aldı. Bu olayın 
en önemli yanı, İ ran tarihinde müctehid
leri devlete karşı birleştiren ve onları hal
kın temsilcileri olarak siyasi otorite üze
rinde baskı yapma konumuna getiren ilk 
hareket olmasıdır. Şirazl'nin, kendi zama
nındaki panislamizm cereyanının tesirin
de kalarak mezhep farklılıklarına rağmen 
İslam dünyasının Osmanlı bayrağı altın
da birleşmesini arzulaması da son dere
ce ilgi çekicidir. 

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

ler aracılığıyla kendisine ulaştırılır, o da 
bunları başta talebeleri olmak üzere ihti
yaç sahiplerine dağıtırdı. Ayrıca bu vekil
Ierine çevrelerindeki yardıma muhtaç 
alim ve talebelerio isimlerini ihtiva eden 
listeler göndererek onlara yardım edilme
sini sağiard ı. Tüccarla irtibat kurup muh
taçların evlerine gizlice ihtiyaç malzeme
leri 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 ve
fat eden Şirazl'nin naaşı Necefe nakle
dildi ve ramazanın ilk günü Nasır Ali Han 
ei-Efganl'nin inşa ettirdiği medresenin 
haziresine gömüldü. 

Eserleri. 1. lfavaşi 'ale '1-Menasik. 
Hacası Murtaza ei-Ensarl'nin el-Mena
sik adlı eserinin haşiyesi olup onunla bir
likte basılmıştır (Tahran 1317). Z.lfaşi
ye 'ala Necati']- 'ibôd. Muhammed Ha
san Necefi'ye ait eserin haşiyesi olan ki
tap aslı ile birlikte neşredilmiştir (Tah
ran 1297, 1324). 3. Ta'li]fa 'ala Mu'a
melati'I-A]fa el-Bihbehani. Muham
med Bakır Bihbehanl'nin Adabü't-tica
re (Edebü't-ticare) adlı eserinin ta'lik ça
lışması olup onunla birlikte basılmıştır 
(Tahran 1294). 4. lfaşiye 'ale'n-Nu{ıbe. 

Muhammed İbrahim b. Muhammed Ha
san ei-Kelbasl'ye ait İrşadü '1-müsterşi
din adlı eserin hac ve cihad dışındaki iba
detlerle ilgili kısmının müntehabı olan 
en-Nu{ıbe'nin haşiyesidir (İsfahan ı 289; 

Tahran 1307, 1329) . 5. Risale fi'l-müş
tô]f (Tahran I 305) 

Bunlardan başka kaynaklarda Kitab 
fi't-tahare, Risale fi'r-racj.a', Kitôb min 
evveli'l-mekasib ila a{ıiri'l-mu'ame

lfıt, Risale ii ictima'i'l-emr ve'n-nehy; 
Tel{ıişu iiadati'l-Murtazfı el-Enşfıri fi'l
uşill gibi eserleri de zikredilmektedir. Ay
rıca çeşitli fetvaları öğrencileri tarafın

dan derlenerek koleksiyenlar oluşturul
muştur (A'yanü'ş-Şf"a, V, 308). Fıkıh usu
lüne dair ders notlarını talebelerinden Ali 
er-RCızderl Ta]friratü Ayetillah el-Mü
ceddid eş-Şirazi adıyla derleyerek üç 
cilt halinde yayımiarnıştır (Kum ı 4 ı 4). 

Hasan eş-Şi razi ile ilgili olarak /ı.ga Bü
zürg-i Tahrani Hediyyetü'r-rfızi ile'l
İmfımi'l-Müceddid eş-Şirazi fNecef 
ı 388) ve Mirza Muhammed Ali ei-Urda
badl 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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~ CENGiZ KALLEK 

HASAN et-TÜLÜNI 
( ~,_J#I ı:r> ) 

Bedrüddin Hasen b. Hüseyn 
b. Ahmed et-TGluni ei-Hanefl: 

(ö. 923/151 7) 

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 ta
nınmıştır. Annesinin babası. Kahire'ye 
Anadolu'dan göç etmiş ve ilmiyle kısa sü
rede Mısır'da ün kazanmış olan Kadılku
dat Ebü's-Sena Cemaleddin Mahmud b. 
Muhammed el-Kayseri ei-Aceml'dir. De
desi Şehabeddin Ahmed ile onun babası 

da Kahire'nin ünlü mimarlarındandı . 

Küçük yaştan itibaren iyi bir eğitim 
alan Hasan et-TCıiCınl, aralarında Emlnüd
din el-Aksaray! ve Zeynüddin İbn Kutlu
boğa'nın da bulunduğu birçok hocadan 
ilim tahsil etti; ünlü tarihçi Muhammed 
b. Abdurrahman es-Sehavl'nin dersleri
ne devam ederek icazet aldı. Daha sonra 
aile mesleği mimarlığayönelen Hasan et
TCıiCınl meslektaşları arasında kısa za
manda temayüz etti. M em lük Sultanı ei
Melikü'I-Eşref İnal'ın gözdesi oldu ve onun 
tarafından mahmilin Mekke'ye ulaştırıl
masıyla görevlendirildi. Mimarlık alanın

da gösterdiği başarılarından dolayı Rebl-
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ülewel 857 (Mart 1453) tarihinde genç 
yaşta "muallimü'l-muallimln" veya "mu
allimü'l-mi'mariyye" unvanlarıyla mimar
başılık görevine tayin edildi. 

Birkaç defa bu görevden alınıp tekrar 
iade edilen Hasan et-Tfılfınl 898 (1493) 
yılında hacca gitti. 908'de (1502) yeniden 
mimarbaşılığa getirildi. Pek çok mimari 
yapıya damgasını vuran Tfılfınl hayatının 
son yıllarında gözlerini kaybetti ve Mu
harrem 923'te (Şubat 1517) Kahire'de öl
dü. En önemli imar faaliyetleri arasında 
şunlar sayılabilir : Kahire'de Hoşkadem 
Türbesi'nin inşası (Mayer. s. 65). yine Ka
hire'de Camiu'I-Kal'a ve müştemilatının 
onarımı (Safer 876/Ağustos 1471), Nil 
nehri üzerindeki Cezlretürravza'da bulu
nan Camiu'r-Ravza ile Camiu's-Sultan'ın 
yenilenmesi (Reblülahir 886- Receb 896/ 
Haziran 1481-Mayıs ı491). 

Hasan et-Tülfınl Cezlretürravza'da Nil 
nehrinin sularını ölçmek için yapılmış 
olan, fakat harap durumda bulunan "mik
yasü'n-N'il"i 872-873 (1467-1468) yılların
da restore ederek çalışır hale getirmiş 
(Behrens-Abouseif, s. 51). burada Nil 
nehrinin sularını bahçelere akıtmak ama
cıylayapılan ve hayvan gücüyle döndürü
len su dolabını onarmıştır. Ayrıca Nil kıyı
sındaki Ebü'I-Münecca Kanalı üzerinde 
yapılan köprüyü (Kanatlru Beni Münec
ca) Cemaziyelahir 892'de (Haziran 1487) 
restore etmiştir (Creswell, The Muslim 
Architectureo{Egypt, II, 142, 149). 

Eserleri. 1. Şer]Ju Mu]faddimeti Ebi'l
Leyş fi'l-fı]fh. Hanefi fakihi Ebü'l-Leys 
es-Semerkandl'nin namaza dair eserinin 
şerhidir (yazma nüshası için bk. Brockel
mann, GAL, 1, 2ı0). Z. en-Nüzhetü's-se
niyye ii aobari'l-l.Julefa' ve'l-müJ(iki'J
Mışriyye. 882 (1477) yılında telif edilen 
eser Hz. Peygamber. Hulefa-yi Raşidln. 
Emevl halifeleri ve ei-Müstencid - Billah'a 
(1455-1479) kadar Abbas! halifeleriyle, 
Fir'avunlar döneminden başlayarak ken
di zamanına kadar gelen Mısır t arihi hak
kında kısa bilgiler ihtiva etmektedir. Ka
tib Çelebi, Abdüssamed b. Seydl Ali b. 
Davfıd'un, 947 (1540) yılına kadarki sul
tanları da ilave ederek eseri Türkçe'ye 
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Ebü'I·Münecca 
Köprüsü
Kahire 1 
Mısır 

tercüme edip zamanın Osmanlı Mısır Va
lisi Davud Paşa'ya sunduğunu belirtir 
( Keşfü '?-?Unun, II, ı 94 3). Brockelmann 
kaynağını belirtıneden bu eseri, İbn Tağ
rlberdi'ye ait Mevridü'l-letdte ii men 
veliye's-saltana ve 'l-l.Jilafe'nin muhta
sarı olarak kaydetmektedir ( GAL Suppl., 
II, 39). Nitekim önsözde müellifin bazı 
alimierin ashap, tabiln, halifeler ve sul
tanların haberleriyle ilgili eserler yazdık
larına, kendisinin de bunları özetlerneyi 
arzuladığına dair ifadeleri ve Mevridü '1-
letafe'nin muhtevası (Keşfü'?-?UnO.n, II. 
I 90 ı) bunu teyit edici mahiyettedir. Bir
kaç defa basılan kitabın (Bulak ı 294; is
tanbul ı 302, et-Tu/:ıfetü'l-behiyye ve't-tu
ra{i'ş-şehiyye içinde, s. ı ı 5- I43) Abbas! 
Halifesi ei-Müstencid- Billah'a kadar ge
len ilk bölümü Muhammed Kemaleddin 
izzeddin Ali tarafından tahkik edilerek 
neşredilmiştir ( Beyrut ı 408/ ı 988). Eserin 
et-Tu]Jfetü '1-behiyye içindeki baskısı 
müellifin vefatından sonra yapılan bazı 
ilaveleri içermekte. Yavuz Sultan Selim'in 
ölümü ve Kanuni Sultan Süleyman'ın cü
lfısuyla ilgili haberlerle son bulmaktadır. 

3. Şer]Ju'l -Acurrumiyye fi'n-na]Jv 
(Keşfü'?-?UnO.n, II, ı 796). 

Hasan et -TfıiCınl'den sonra Mısır'da mi
marbaşı olan oğlu Şehabeddin Ahmed 
et-TfıiCınl. 1517'de bu ülkenin Osmanlı-

Hasan 
et·Tülüni'nin 

en-Nüzhetü 's· 
seniyye adlı 

eserinin 
unvan 

sayfası ile 
ilk sayfası 

(TSMK, 
llL Ahmed, 

nr. A. 3055) 

lar'ın eline geçmesi üzerine Yavuz Sultan 
Selim tarafından diğer mimar ve sanat
karlarla birlikte istanbul'a gönderilmiş
tir (Mayer, s. 66). 
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Iii HüSAMETIİN AKSU 

HASAN ei-UTRÜŞ 
(.Jı1~'JI ~1 ) 

Ebu Muhammed el-Hasen 
b. All b. ei-Hasen el-Utrı1ş ei-Hüseynl 

(ö. 304/91 7) 

Deylem ve Taberistan'da hüküm süren 
Zeydller'in üçüncü hükümdan 

L 
(914-917). 

_j 

230 (844) yılında Medine'de doğdu. en
Nasırü'I-Keblr, en-Nasır- Lilhak, en-Nası

rü'I-Alevl, en-N asır- Lidlnillah, en-Nasır 
ei-UtrCış, ed-Dal ei-Keblr unvanlarıyla da 
tanınır; ancak daha çok UtrCış (sağır) laka
bıyla meşhur olmuştur. imam Ali Zeyne
labidln'in dördüncü nesilden torunu, Şe
rif ei-Murtaza ile Şerif er-Radi'nin anne 
tarafından büyük dedesidir. 


