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4 Ramazan 1291 (15 Ekim 1874) tari
hinde Fas şehrinde doğdu. Cezayir'in meş
hur kabilelerinden Sefılibe'ye mensuptur. 
Ashaptan Ca'fer b. EbQ Talib'e nisbette 
Ca'feri, Hz. Ali'nin kızı Zeyneb'e nisbette 
Zeynebi n is beleriyle de anılır. İlk eğitimi
ni babasından aldı: ardından özel bir okul
da öğrenime başladı ( ı 88 ı ) . Daha sonra · 
resmi okula geçerek burada hıfzını da ta
mamladı. 1889 yılında lise ve yüksek öğ
renim için Karaviyyin Üniversitesi'ne kay
doldu. Devrin tanınmış hocalarından İsla
mi ilimleri tahsil etti. Karaviyyin Üniversi
tesi'nden mezun olunca (1898) bu üniver
sitede ders vermeye başladı. Bu arada ti
caretle de meşgul oldu. 

Fas Sultanı Abdülaziz ei-Aievi'nin zama
nında Miknas'taki devlet hazinesini dü
zenlemekle görevlendirilen Hacvi (ı 899). 
üç yıl sonra buradaki başarısından dolayı 
Fas'ın Cezayir sınırında bulunan Vücde 
şehri divan eminliği vazifesine terfi etti. 
Bu sırada devlete başkaldırmış olan EbQ 
Hammare'nin h ücumlarından Vücde'yi ko
rumaya çalışan Fas'ın en büyük ordusun
da müfettişlik görevine getirildi (ı 903). 
Böylece ordunun mali işleri konusunda 
Maliye Bakanlığı'nın, savaş araç gereçle
riyle mühimmat konularında da Savun
ma Bakanlığı'nın naibi olarak görev yaptı. 
Bu arada orduda bazı düzenlemelerde bu
lundu. Sınır bölgesinde kralın naibi oldu ve 
Fas'ın sınır güvenliğini korumak üzere or
du oluşturmakla vazifelendirildi. Bir müd
det sonra ayrıca Fas'ın Cezayir büyükelçi
liğine tayin edildi. Ağır görevleri sebebiy
le sağlığı bozulunca 1905 yılında Fas'a 
döndü. Daha sonra kendisine çeşitli görev
ler teklif ediidiyse de bunların hiçbirini ka
bule yanaşmadı ve kendini ilme verdi. 
1912'de Milli Eğitim Bakanlığı'nda naib
lik görevini kabul ederek okullara Arapça 
ve Kur'an gibi dersler konulması için ça
ba sarfetti ve başarılı oldu. Ülkede dini eği
timi yaygınlaştırdı. Bu arada Karaviyyin 
Üniversitesi'ndeki eğitim programının ıs
lahı için bir komisyon kurulmasını sağla-

522 

dı. Ardrtıdan bu vazifeden de ayrıldı ( ı 9 ı 4) 
ve Rabartan Fas'a döndü. Fas'ta. ayrıca 
Ra bat ve Merakeş'te ders verdi. 1920'de 
Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki görevine dön
dü ve fırsat buldukça ders vermeye de
vam etti. 1922 yılında Rabatü'I-Feth'te 
toplanan bir kongrede kızların eğitimiyle 
ilgili olarak verdiği konferans Fas'taki mu
hafazakar çevrelerin tepkisini çektiyse de 
kız öğrenci sayısında büyük bir artışın 
meydana gelmesine sebep oldu . Fas'ın 
Fransız mandası altında bulunduğu dö
nemde Milli Eğitim ve Adalet bakanlığı 
görevlerinin yanı sıra Yüksek Şer'i İstinaf 
Mahkemesi başkanlığı da yapan Hacvi Ra
bat'ta öldü ve Fas'ta defnedildi. Daha son
ra kabri Fas hükümeti tarafından bilin
meyen bir yere nakledilmiştir. 

Selef akldesini ve arnelde Maliki mez
hebini benimsemiş olan Hacvi'nin ilmi ça
lışmalarda bulunabileceği dönem devle
tin çalkantılı zamanlarına rastlamıştır. Bu
nunla birlikte Hacvi birçok devlet hizme
ti yanında İslami ilimler sahasında da ken
dini iyi yetiştirmiş, birçok konferans ver
miş ve etkili konuşmalar yapmıştır. Haya
tı boyunca fıkhın tekrar canlandırılması, 
bu maksatla Kitap ve Sünnet gibi asli kay
naklara dönülmesi konusu üzerinde dur
muştur. 

Eserleri. Bir kısmı verdiği konferanslar-
• dan ibaret elli civarında eseri bulunan 

Hacvl'nin en önemli eserleri şunlardır: 1. 
el-Fikrü's-sô.mi fi tô.ril]i'l-tı~hi'l-İslô.
mi. İslam hukukunun geçirdiği dönemleri 
çocukluk, gençlik, olgunluk ve yaşlılık ol
mak üzere dört bölümde ele alan. bu dö
nemlerin her birinde yaşamış 1 OOO'den 
fazla müslüman hukukçunun biyografı
sinin bulunduğu eserde ayrıca bazı fıkhi 
meseleler. fıkıh usulü, tasavvuf, eğitim. si
yaset ve tarihle ilgili konulara da yer veril
miş ve çağdaş İslam toplumunun bazı me
sel elerine temas edilmiştir. Müellifın İs
lam hukukuyla ilgili konferansları eserin 
üçüncü ve dördüncü bölümlerinin büyük 
kısmını oluşturmaktadır. el-Fikrü's-sô.mi 

HacvT'nin el yazısıyla bir notu (Ziriklf, VI, 96) 

ilk defa 1340'ta ( 1922) Rabat'ta yayımlan
maya başlamış, bu baskı 1345 (1927) yı
lında Fas ve Tunus'ta tamamlanmıştır. 
Eser daha sonra Abdülaziz b. Abdülfet
tah el-Kan (1-11, Medine 1396- ı 397/1976-

1977) ve Eymen Salih Şa'ban (1-11, Beyrut 
1416/1995) tarafından neşredilmiştir. z. 
el-Mu}J.ô.(iaratü 'r-Rabô.tıyye ii ışlô.l).i 
ta'limi'l-feteyô.t fi'd-diyô.ri'l-Magribiy
ye. Rabatü'I-Feth'te 1922 yılında düzen
leneri kongrede verilen konferansın met
nidir. Bu konuşma daha önce en-Neh(ia 
(Tunus) gazetesinde yayımlanmıştır. 

Hacvi'nin kaynaklarda adı geçen diğer 
belli başlı çalışmaları da şunlardır: Şelô.
şü resô.'il fi'd-din, et-Te'ô.(iudü'l-metin 
beyne']-'a~l ve'l-'ilm ve'd-din, Müsta~
belü ticô.reti'l-Magrib, en-Ni?-ô.m fi'l
İslô.m, el-Fetl]u'l-'Arabi li-İfri~ıyô. eş
Şimô.liyye (Tunus'ta HaldGniyye'de ver
diği konferans). Mul]taşarü '1- 'Urveti'l
vüş~a, Tefsirü '1-ô.yô.ti'l- 'aşri'l-ulô. min 
sureti Kad etlef:ıa. 
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büyük önem taşıyan dini figür. 
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Haç kelimesi Türkçe'ye Ermenice'gen 
geçmiştir. Batı dillerinde haç karşılığı ola
rak Latince crux köküne dayanan cross 
(İng.). croix (Fr.) ve kreuz (Aim.) kelimele
ri kullanılır. Grekçe'si stavros olup Türk
çe'ye istavroz biçiminde girmiştir. Grek
çe'de stavros başlangıçta Homeros'un da 
kullandığı şekliyle "direk, sivri uçlu kazık, 
sırık" anlamına gelirken daha sonra haç 
karşılığında kullanılmıştır (Bauer, s. 764-
765). Kelimenin İbranice'si talah, Arapça'
sı salib, Farsça'sı "dört çivi" anlamında 
çehar mihtır. Son terkip Türkçe'ye çar
mıh olarak geçmiştir ki bu bir idam şek
lidir (bk. ÇARMlH). 


