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Ebü'l-Kasım

Necmüddin Ca'fer
b. el-Hasen b. Ebi Zekeriyya
Yahya el-Muhakkık el-Hilli el-Hüzeli
(ö. 676/1277)
Şii fıkhına dair Şerii 'i<u '1-İs/fim adlı

eseriyle

tanınan

lakabıyla anılmıştır. Şla

literatüründe
denilince sadece Hilll kas tedilmekle birlikte Muhakkık-ı Sani lakabıyla anılan Ali b. Hüseyin el-Kereki'den (ö. 940/1533) ayrılmas ı için bazan
kendisine "M uhakkık-ı Ewel " de denilmektedir.
" muhakkık"

(I.S'k!l~l)

L

Muhakklk

alim.
_j

602 (1205) yılında HiBe'de doğdu. Gençlik yıllarında şiir ve edebiyata m ey! ettiyse
de babasının isteği üzerine daha sonra
dini ilimiere yöneldi. Babasından, ayrıca
Muhammed b. Ca'fer b. Nema el-Hilll.
Fa h har b. Ma'd el-Musevl ve Muhammed
b. Cehmel-Hilll gibi alimlerden ders aldı.
Onun zamanında Hille Şla'nın en büyük
ilim merkezlerinden biri haline geldi. Muhakkık'ın ilim meclislerine Naslrüddln-i
Tüsl ve İbnü'l-Mutahhar el-Hilll (AIIame)
gibi meşhur sirnaların yanı sıra İbn Davüd el-Hilll, Abdülkerlm b. Ahmed b. Tavas, Muhammed b. Ali b. Tavüs, Hasan
b. Ebu Talib el-Yusufi, Mahfüz b. Vişah
el-Hilll, Muhammed b. Ali el-Kaşl, Cemaleddin Yusuf b. Hatim eı-Amüll ve Ali b.
Yusufel-Hilll gibi alimler devam etmiştir.
Onun 400 civarında müctehid alim yetiş
tirdiği söylenir.
Muhakkık el-Hilll, talebelerinden İbn

Davud'a göre 3 Reblülahir 676 (3 Eylül
1277) tarihinde, Şeyh Bahal'ye göre ise
aynı yılın 23 Cemaziyelahirinde (21 Kasım
1277) vefat etti. Bazı kaynaklarda (Hansari, II, 191; İbn Usflır el-Bahranl, S. 230)
726 (1325) yılında öldüğüne dair verilen
bilgi yanlış olup bunun İbnü'l-Mutahhar
el-Hilll'nin vefat tarihiyle karıştırılmasın
dan kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Muhakkı k'ın Hille'deki Meşhedü'ş-Şems'te
bulunan türbesi halk tarafından ziyaret
edilmektedir.
Şeyh Müfid, Seyyid Murtaza ve Şeyh
Tusl gibi ilk dönem Şii fakihlerinin çizgisine son veren Hilll ortaya koyduğu görüşlerle Şii fıkhında yeni bir çı ğır açmıştır.
Ondan önceki İmamiyye düşüncesinin ileri gelenlerinden EbQ Ca'fer et-Tusl'nin
fıkhl mirası, kendi içindeki zenginlik ve
genişliğine rağmen dağınık ve insicamdan uzaktı; Sünni fıkhından alınmış olan
unsurlar Şii fıkhıyla b ütünleşecek şekilde
hazmedilemem i şti. Hilli bu hukuki birikimi derli toplu bir şekle sokup İmamiyye
fıkhını sistematik bir hüviyete büründürmüş. Tusl'nin eksik bıraktığı hususları
tamamlamış, bu sebeple de "Muhakkık"

Hilli'nin şöhreti, daha önceki fıkhl anlayeni bir şekil vermiş olmasının yanında ondan sonra gelen fakihlerin fıkıh
metodolojisinde kendisini örnek almasın
dan da kaynaklanmaktadır. Nitekim Hilll
fıkıh kitaplarının bölümlerini yeniden düzenlemiş ve Şerfı'i'u'l-İslam adlı eserini
"ibadat" , "uküd", "lkaat" ve "ahkam" olmak üzere dört ana bölüme ayırmıştır.
Sünni fıkhından da istifade ederek yapmış olduğu bu taksim kendisinden sonraki Şii fakihleri tarafından da kabul görmüştür. Onun, ilk dönem Şii düşüncesi
ne karşı tenkitçi olduğu kadar sentezci
bir karakter taşıyan bu yaklaşımı, daha
sonra talebesi Allame İbnü'l-Mutahhar
el-Hilll tarafından devam ettirilmiştir. Şii
medreselerinde önceleri Tusl'nin en-Nihaye'si akutulurken daha sonra Muhakkık'ın Şerfı'i'u'l-İsldm' ı onun yerini almış ve ulema üzerinde büyük bir tesir icra etmiştir.

yışa

Yaşadığı dönemin siyasi şartları, Hi lll'nin Şii fıkıh ve düşüncesinde meydana getirmek isted i ği değişiklikleri daha da kolaylaştırmıştır. Moğollar'ın Sünni İslam'a
karşı olan tepkisi Hilll'nin, İbnü'l- Mutah
har 'ın ve Naslrüddln-i Tusl'nin de desteğiyle giderek artmış ve bu dönemde Şii
düşüncesi Büveyhller devrindekine benzer bir canlılık kazanmıştır. Bu uygun ortam sebebiyledir ki Büveyhller döneminde Şeyh Müfid, Şerif el-Murtaza ve Ebu
Ca'fer et-Tusl gibi usuiT alimler tarafın
dan ortaya konan siyasi otoriteyle uzlaş
ma eğiliminin Muh akkık tarafından güçlendirilerek devam ertirildiği görülür.
Onun ortaya koyduğu bu uzlaşmacı tavrı n yanı sıra ulemanın otoriter yapısını
güçlendirme çabası da oldukça belirgindir.
Mu hakkık

vergilerin

el-Hilll zekat ve humus gibi
uygaybet döneminde cuma na-

toplanması, şer! cezaların

gulanması,

mazının kılınıp kılınmayacağı , ictihadın

caiz olup olmadığı ve kısmen de haber-i
vahidin dindeki konumunun ne olduğu
gibi hususlarda selefieri olan Şii ulemadan farklı görüşler ortaya koymuştur. Ona
göre, gaybet döneminde imarnın temsilcisi (naib-i am) olup fetva verme şartlarını
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taşıyan bir Şii fakih, zekat ve hum us gibi
vergilerin toplanması yanında imam adı
na şer'i cezaları (hudOd) yerine getirmekle de mükelleftir. Bu görevlerin tayinle
iş başına getirilen kişiler tarafından değil, velayet düşüncesine bağlı olarak ancak gaib imam tarafından görevlendirilen fakihler vasıtasıyla yerine getirileceği konusunda Hilli kendinden önceki Şii
alimleriyle aynı kanaattedir; çünkü Şia'
ya görevelayetin gaib imama dayanması
şarttır. Humustan imama ayrılan payın
gömülmesini veya imam dönünceye kadar bekletilmesini isteyen ulemaya karşılık Hilli, yönetme hakkına sahip olan fakihin bunu toplayıp dağıtma göreviyle de
mükellef olduğunu belirtir. imarnın veya
gaybet döneminde onun tarafından tayin edilen bir kişinin mevcut olmaması
halinde cuma namazının kılınmasına cevaz veren u lemanın yanı sıra bunu reddedenlerin de varlığına işaret eden Mu hakkık birinci görüşün daha tutarlı o lduğu
nu ileri sürmüştür.
Şia hukuk düşüncesinde ictihadın da
ilk olarak açık bir şekilde Muhakkık el-Hilli tarafından benimsendiği dikkati çekmektedir. Ondan önceki Şii ulemasının
bunu terim anlamıyla kabul ettiğine dair
herhangi bir kayda rastlanmamaktadır.
Ancak bu husus, Hilli'den önce akli izahların yapılmadığı ve Şia'da ictihadın mevcut olmadığı şeklinde anlaşılmamalıdır.
Muhakkık el-Hilli. kıyası reddetmekle birlikte Şia'nın "akli istinbatta bulunma"
manasında ictihadı asırlardır uygulamakta olduğunu ileri sürmüş ve içinde kıya
sın bulunmadığı ictihad şeklinin özellikle
Şia'nın malı olduğunu ifade etmiştir. Şia'
nın ictihad anlayışını ana çizgileriyle açık
layıp kendinden sonraki Şii düşüncesinin
önünü açan Hilli, Sünni fıkıh kaynakları
ve metotlarından da istifade ederek niyabet müessesesini ana hatlarıyla ortaya koymuş ve müctehidin gaybet döneminde imarnın genel temsilcisi olduğu
düşüncesi. daha sonra talebesi Allame İb
nü'l-Mutahhar el-Hilli tarafından gelişti
rHip sistemleştirilmiştir. Bununla birlikte Muhakkık'ın bugünkü Şia'nın anladığı
manadaki ictihadı benimsediğini söylemek de oldukça güçtür; çünkü Muhakkık,
nassın zahirine bağlı hususlarda ictihadın söz konusu olmadığını belirterek ancak nasların zahiri ne dayanmayan meselelerde akli istinbatta bulunmanın mümkün olabileceğini ileri sürmüştür. İctihad ,
ondan sonra bununla sınırlı kalmayıp da-
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ha

değişik

anlamlar kazanmaya devam
ve sonunda fakihin delil ikame etmek suretiyle istinbatta bulunduğu her
şeyi içine almıştır.
etmiş

Muhakkık el-Hilli'nin haber-i vahid konusundaki görüşleri. onun genel olarak
imami ahbarına bakışını yansıtması açı
sından önemlidir. Hilli. Şii ulemasından
bir grubunahad haberi red hususunda ifrata düşüp ondan faydalanmayı aklen bile muhal görürken diğer bir grubun her
türlü haberle amel ettiğini belirtir ve bu
iki yolun da sünnetten sapma (bid'at) demek olduğunu söyler. Rivayet zincirindeki ravilerin adaleti ve güvenilirliği sabit
olduğu müddetçe Hi!Ü, haber-i vahidle
arnelin caiz ve hatta bazı durumlarda gerekli olduğunu ileri sürmüştür. Bazı Ahbariler ve özellikle Muhammed Emin elEsterabadi. bu mutedil yaklaşımından
hareket ederek onun Ahbariliğe meylettiğini iddia etmişse de bu görüş objektif
olmaktan uzaktır; çünkü Hilli Ahbari olmak bir yana, Usüli düşüncenin ileri gelenlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte onun Usüli düşünce
de mutedil çizgiyi temsil ettiğini söylemek daha doğru olur. Us uli ulema arasın
da ah bar görüşü Hilli'ye benzeyen birçok
alime rastlamak mümkündür.

Eserleri. 1. Şera'i'u'l-İslô.m fi mesa,ive'l-]J_aram (Kalküta 1839; Tahran 1840, 1267. 1271. 1274, 1275, 1895;
Tebriz 1275. 1278, 1284- 1285, 1294, 1302,
1307; l-ll (tek cilt halinde). nşr. Ahmed
Muğniyye, Beyrut 1930, ı406/ı 986; 1-IV
(iki ci lt halinde). nşr. Abdülhüseyin Muhammed Al i , Necef 1389/1969, Beyrut
1403/1983; Sad ık Şlrazl'nin ta'likatı ile birlikte, Kum 1983)_ imamiyye'ye dair fıkıh
metinlerinin en önemlilerinden biri kabul edilir. Şii İslam dünyasında başvuru
kaynağı ve ders kitabı olan eser "ibadat"
(ı o kitap). "uküd" ( 15 kitap). "ikaat" (ı ı
kitap) ve "ahkam" ( 12 kitap) olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır. Mezhebin kaynakları arasında tertip bakımın 
dan en düzenlisi, üslüp açısından en aklcısı sayılan Şera,i'u'l-İslfım'ın tertibi daha sonraki İmamiyye uleması tarafından
esas alınmış. eser hakkında yüzün üzerinde şerh ve haşiye yapılmıştır (Aga Büzürg-i Tahran!. Xlll, 47-50. 316-332). Bunlardan bazıları şunlardır: a) Şehid-i Sani.
Mesalikü'l-ethfım ila ten]fi]J_i Şera,i'i'l
İslam (Tahran 1262, 1267-1268, 12721276, 1282, ı285, 1310-1312, 1314; Tebriz 1267, 1285). b) Şemseddin Seyyid Muli'l-]J_elfıl

hammed b. Ali el-Müsevi el-Amüli. Medarikü'l-a]J_kam (Tahran ı268, 1274,
1276, 1298, 1322). Muhammed Bakır elBihbehani bu şerhe bir haşiye yazmıştır
(Tahran 1268.1274.1298). c) Muhammed
Hasan b. Muhammed Bakır en-Necefi.
Cevahirü '1-kelam (Tahran 1262, 1273,
1278, 1286- 1287, 1301, 1305,1311,1312,
1323-1325. 1376; 1-XLIII. Necef 1377ı

399) d) Muhammed Hüseyin b. Haşim

el-Kazımi

en-Necefi. Hidayetü'l-enam
(Necef 1330-1 33 1)_ e) Ebü'l-Hasan Hasan
b. Mehdi el-Huneyzi, Dela,ilü '1-a]J_kam
(Necef 1977) . Şera,i'u'l-İslô.m'ı Mir Muhammed Taki b. Abbas en-Nihavendi ve
Ebü'l-Kasım b. Ahmed Yezdi Farsça'ya
(1-N, Tahran 1362- 1364). A. Querry Fransızca'ya (1-11, Paris 1871 ). Kazembeg Rusça'ya (1-11 , Saint Petersburg 1862 -1867),
Abid Hüseyin Ensari Urduca'ya (Leknev
1333) ve M. Sadık Keşmiri Sanskritçe'ye
(Leknev 13 15-1317) çevirmiştir. Ayrıca miras hukukuyla ilgili bölüm , Ali Eşref Muhacir tarafından İrs der Fı]fh-i İslami
adıyla ve bazı notlar ilavesiyle Farsça'ya
tercüme edilmiştir (Tahran 1364)_ z. enNfıti ' fi mu]Jtaşari'ş-Şera,i' ( el-Mul]taşarü 'n-na{!' f1 fıkhi'l-İmamiyye) (Leknev
1267, 1301: Kahire 1376/1956; Necef 1384/
1964, 1386/1966; Tahran 1329). Müellifin
kendi eseri üzerine yaptığı bu tek ciltlik
muhtasarın otuzun üzerinde şerh. haşi
ye ve ta'likatı yapılmış olup ( a.g. e., IV, 5760) belli başlıları şunlardır: a) el-Mu'teber ii şerJ:ıi'l-Mu]Jtaşar. Müellifin, ibadetler bölümüyle ticaret bölümünün bir
kısmını kapsayan tamamlanmamış iki
ciltlik şerhidir (H. Müderrisl Tabatabal, s.
101 )_b) Keştü'r-rumuz (nşr. Ali Penah elİştihard1'- Hüseyin el-Ezd1', 1-11, Kum 14081410) Hilli'nin talebesi Hasan b. Ebu Talib el-Yüsufi'ye aittir. c) el-Burhfınü 'l-]fii
ti' (1-111 , Tahran 1267, 1 281- ı2 82, 12901293). eş-ŞerJ:ıu'l-kebir diye de bilinen
eser Seyyid Ali b. Rıza b. Bahrülulüm
Mehdi et-Tabatabai'ye aittir. Aynı müellifin Riyazü '1-mesa,il ( eş-Şerl:ıu 'ş-şagir)
adlı bir başka şerhi daha vardır (I-ll, Tahran ı268, ı272, ı275, ı282, ı288-ı292,
ı300, ı 307 -1 308, ı3ı6-ı3ı7)_ d) el-Envarü 'r-Rızaviyye (Tahran ı 287, ı 292). Muhammed Rıza b. İsmail Müsevi eş-Şirazi
tarafından hazırlanmıştır. e) Riyazü '1mesa,il. Seyyid Mir Ali b. Seyyid Muhammed Ali b. Ebü'l-Meali'ye ait olup eş-Şer
J:ıu'l-kebir diye de bilinir. Üzerine pek çok
haşiye ve ta'likat yapılan eser basılmıştır
(H. Müderris1'Tabataba1', s. 103). 3. Nüke-
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tü'n-Nihaye (en-Nihaye ve nüketüha)
(Cevami'u'l-M:h içinde, Tahran 1276; I-lll,
Kum 141 2). Ebu Ca'fer et-Tusl'nin en-Nihdye'sinin şerh i dir. 4. e1-Mesa'ilü '1- 'İz
ziyye (el-Mesa'ilü 't-tis'). Eserde, Emir İz
zeddin Abdülazlz'in tahkikini istediği do-

kuz fıkıh meselesine dair açıklama yer almaktadır. s. e1-Mesa'ilü '1- 'İzziyye . Bu
risalede de Emin İzzeddin'in açıklanma
sını istediği yedi fıkıh ve kelam meselesi
bulunmaktadır. 6. e1-Mesa'ilü'1-Mışriy

ye. Taharetle ilgili beş meseleyi ihtiva
eden bir risaledir. 7. e1-Mesa'ilü'1-Bagdadiyye. Hilll'nin, talebesi Cemaleddin
Yusuf b. Hatim eş-Şaml el-Amüll'nin sordu ğu kırk iki fıkıh meselesine verdiği
cevaplardan ibarettir. 8. e1-Mesa'ilü '1l].amse 'aşer. Mevcut nüshası üzerinde
isim bulunmayan esere fıkha dair on beş
meseleyi ihtiva ettiği için bu ad verilmiş
tir. 9. e1-Mesa'ilü'1-Kemaliyye. Kemaleddin Muhammed b. Muhammed b. Sehl
el-Abl'nin fıkıh ve kelama dair sorduğu
on sorunun cevaplarıdır. 10. e1-Mesa'i1ü't-Taberiyye. Sedldüddin Mahmud b.
Zeynüddin Ali el-Hüvarl'.nin sorduğu yirmi iki fetvadan oluşmakta ve e1-Mesa'i1ü '1-Ijuvô.riyyô.t, e1-Mesa'ilü'1-Ij uvariyye adlarıyla da anılmaktadır. 11. Risa1e fi't-teyasür fi'l-~ıble (Risaletü teyasüri'l-/<:ıble). Cemaleddin İbn Fehd tarafından e1-Mühe~~ebü '1-bô.ri'de iktibas edilmiştir (ibnü'l-Mutahhar el-Hilll'nin Ravzü'l-cinan'ı ve Şehld-i Sani'nin
Münyetü'l-mürfd'i ile birlikte, Tahran
I 307). 12. el-Ma~şud mine'l-cüme1 ve'l'u~üd. Ebu Ca'fer et-Tusl'nin el-Cümel
ve'l- 'u~üd adlı fetva koleksiyonunun bazı ilavelerle birlikte yapılmış bir muhtasarıdır. Son dokuz risale, Rıza üstadi tarafından tahkik edilerek er-Resa'ilü't-tis'
adıyla basılmıştır (Kum ı 37 ı hş.) 13. e1Me'ô.ric fi uşılli'l-fı~h (Me'aricü'l-uşD.l),
(Thhran 1310-1319). 14. Mul].taşarü '1-Me
rô.simi Sellar ed-Deylemi fi'l-fı~h . 15.
Risale fi muf:ıasebeti'n-nefs (Tahran
1318). 16. Mul].taşarü'l-Fihrist (Tell]fşü'l-Fihrist) . Ebu Ca'fer et-Tusl'nin biyografik eseri el-Fihrist'in muhtasarıdır. 17.
el-Meslek ii uşu1i'd-din. 18. el-Mati'iyye. Kelam ve akaidle ilgili muhtasar bir
eserdir. 19. Risa1e fi 'ademi küfri men
i'te~ade bi-işbati'1-ma'dum (Hilll'nin
eserlerinin bir listesi ve bunların yazma
nüshaları için bk. Brockelmann, GAL, 1,
514-5 ı 5; Suppl., 1, 71 l-71 2; Hüseyin Müderrisl Tabatabal. s. 88-1 06; Rıza üstadl,
1/2, S. 150-151).

Hill1, el-Mul)taşarü'n-nafi' {f fıl<:hi'l-imamiy
ye (nşr. Muhammed Taki eı-Kumm!), Beyrut
1405/1985, neşredenin takdim i, s. ya-sin; a.mlf.,
er-Resa'ilü't-tis' (n ş r. Rıza eı-üstadl). Kum 1371
hş., neşredenin mukaddimesi, s. 9-24; a.mlf.,
Şera'i'u 'i-islam {f mesa'ili'l-f:ıelal ve'l-f:ıaram
(n ş r. Abdüıhüseyin Muhammed Ali). Beyrut 1403/
1983, neşredenin mukaddimesi, ı , bii-ya; Şehid-i
San i, er-Ravzatü '1-behiyye {f şerf:ıi'l-Lüm'ati'd
Dımaşl<:ıyye (nşr. M. Mehdi el-Asafi). Beyrut, ts.
(Darü"t-Taaruf). neşredenin takdimi, ı , 60-61 ;
Nürullah et-Tüsteri. Mecalisü'l-mü'min1n, Tahran 1365 hş., 1, 570; Keşfü'?·?Unün, ll , 1922;
Abdullah Efendi el-isfahani. Riyazü 'l-'ulema'
ve /:ıiyazü'l-fuzala' (nşr. Ahmed eı-Hüseyn!).
Kum 1401, ı, 103-107; H ür ei-Am ili, Emelü'l·
amU (nşr. Ahmed el-Hüseyn!), Bağdad 1385/
1965, ll, 48-52; İbn Usfür ei-Bahrani, Lü'lü'etü'lbaf:ıreyn (nşr. M. Sadık BahrüluıOm). Beyrut
1406/1986, s. 227 -235; Hansari, Ravzatü 'lcennat, ll, 182-191; Muhammed b. Süleyman
et-Tünükabüni. ~ışaşü'l-'ulema', Tahran 1396
hş., s. 364 vd .; Browne, LHP, IV, 405-406; D. M .
Donaldson. The Shi'ite Religion, London 1933,
s. 295-296; Brocke lmann, GAL, ı, 514-515;
Suppl., ı, 711-712; İzaf:ıu'l-meknün, ll, 42-43,
507, 695; Hediyyetü'l-'ari{fn, 1, 254; Zirikli. elA'lam, ll, 117; Kehhale. Mu'cemü'l-mü'elli{fn,
lll, 137; a.mlf., el-Müstedrek, Beyrut 1406/
1985, s. 169; Hanbaba. Fihrist-i Kitabha-yi Çap1-yi 'Arab1, Tahran 1344 hş., s. 48, 100, 126,
158, 261-263, 294, 451, 501-502, 537-538,
726, 818, 820-821, 838-839, 863, 868, 881,
941-942, 952, 967, 988, 1001 ; Abdüssahib imr~n ed-Düceyli. A'lamü '1-'Arab fi'l-'ulüm ve'lfünün, Necef 1386/1966, ll, 97-100; Hasan esSadr, Te's1sü'ş-Ş1'a , Beyrut 1401/1981, s. 305306; A 'yanü 'ş-Şi'a, IV, 89-93; Aga Büzürg-i Tahran i, e?·lerf'a ila teşan[fi'ş-Şi'a, Beyrut 1403/
1983, ll, 186, 497-498; IV, 57-60, 108, 425; V,
193, 215-216, 234; VI, 106-108; VIII, 239-240;
XIII, 47-50, 316-332; XIV, 57-60; XV, 262; XVI,
395; XVIII, 106, 168-169, 189; XX, 207-208,
213,339, 367; XXI, 21-22,180, 209;XXIV, 306307, 426-427; Abbas ei-Kummi. el-Küna ve'l-ell<:ab, Beyrut 1403/1983, lll, 154-156; Ali el-Fazı!
ei-Kaini en-Necefi, Mu'cemü mü'elli{f 'ş-Ş1'a ,
Kum 1405, s. 142; Hüseyin Müderrisi TabatabaL
Mul<:addime-i ber Fıl<:h-ı Ş1'a (tre. M. Asaf Fikret).
Meşhed 1989, s. 52 -53, 88-106; M. Taki et-Tüsteri, ~amüsü'r-rical, Kum 1410, ll, 616; Rıza
üstadi, " Resa'ilü'I-MuJ:ıal5~k el-l:lilli", Ay1ne-i
Püüheş, 1/2, Kum 1369, s. 150-151; A. Hourani,
"From ]aba! 'Amil to Persia", BSOAS, XLIX/1
( 1986), s. 135; L. Massignon, "el-l:lilli", DMi,
VIII, 57-58; Dihhuda. "Ca'fer", Lugatname, X,
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MAZLUM UYAR

HİLLİ, Safiyyüddin
(~f.Y-~f~)
Ebü'l-Mehasin (Ebü'l-Fazl, Ebü'l-Berekat)
Safiyyüddin Abdülaziz b. Seraya
b. Ali el-Hilli et-Tai
(ö. 749/1348)

L

Arap

şairi,

edip.

_j

S Rebiülahir 677'de (26 Ağustos 1278)
Hille şehrinde, Tay kabilesinin Sinbis koluna mensup zengin ve soylu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. İbn Seraya di-

ye de anılır. İlk öğrenimini Hille'de yaptı.
Kaynaklarda hocaları hakkında bilgi bulunmamaktaysa da kendisi el-Aglô.ti adlı eserinde Cemaleddin el-Mürri ve Ebu
Mansur adlı iki hocasını zikreder (M. ibrahim Huvver, s. 51 ).
mensup olduğu Mehaile Ebü'l-Fazloğulları arasında
devam eden Hille'ye hakim olma mücadelesi esnasında dayısı Safiyyüddin b. Mehasi n öldürülünce ona mersiyeler yazdı;
ayrıca intikamının alınması için kabilesini savaşa teşvik eden şiirler kaleme aldı.
Bu savaşlara kendisi de katılarak gösterdiği kahramanlıkları şiirlerinde dile getirirken rakiplerini de hicvetti. Ebü'l-Fazloğulları'nın yenilmesine rağmen Hille'de
huzursuzluk ve çekişmelerin bitmemesi yüzünden Hilll buradan ayrılarak ticaret için gidip geldiği şehirlerden biri olan
Mardin'e yerleşmeye karar verdi. Hilli Diyarbekir, Mardin ve çevresinin idaresini
ellerinde bulunduran Artuklular'dan elMelikü'I-Mansur Necmeddin ile de irtibat kurarak 700 (1300) veya 701 (1301)
yılında Mardin'e gitti ve Dlvanü'r-resail
katibi olarak Artuklular'ın hizmetine girdi. Aynı yıl el-Melikü'l-Mansur'a methiye
niteliğindeki Dürerü'n-nüf:ıılr (el-Artu/<:ıyyat) adlı divanını kaleme alarak kısa
sürede hükümdarın dostluğunu kazandı.
ll. Necmeddin Gazi'nin vefatından sonra
yerine geçen oğlu el-Melikü's-Salih ile de
iyi ilişkiler kurarak ona kasideler yazdı. Bu
ilişkiler sonunda Artuklu hanedam yanın
da önemli bir yer edindi ve büyük maddi imkanlara kavuştu (Divan, s. ı 99-203
vd.).
Hilli,

dayılarının

sinoğulları

Artuklu sarayına girdikten sonra da ticarete devam eden Hi!IT bu maksatla Şam,
Halep, Hama, Bağdat, Musul gibi merkeziere seyahatler yaptı . Gittiği yerlerde
çeşitli devlet ve ilim adamlarıyla görüş
me fırsatı buldu. Mesela Hama'da Eyyubl hanedanından tarih ve coğrafya alimi
Emir el-Melikü'l-Müeyyed Ebü'l-Fida İma
düddin İsmail ve oğlu el-Melikü'l-Efdal
Muhammed ile, Şam'da meşhur kiltip Şe
habeddin Mahmud el-Halebi ve şair İbn
Nübate el-Mısri ile görüştü . Bu şehirler
de kaldığı süre içinde Artuklu m elikleriyle de ilgisini sürdürerek onlar için kasideler yazmaya devam etti. 723 (1323) yılın
da hacca giden Hilll dönüşünde Mısır'a
uğradı; burada kaldığı iki yıl zarfında elMelikü'n-Nasır Muhammed b. Kalavun
ve veziri Alaeddin İbnü'l-Esir el-Cezerl ile
tanışarak onlara kasideler yazdı; ayrıca dil
alimi Ebu Hayyan el-Endelüsi, siyer alimi
ve şair İbn Seyyidünnas gibi şahsiyetler-
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