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meydana gelen olaylardan, dördüncü ve 
beşinci bablarda Beytullah'tan ve Mes
cid-i Haram'dan, altıncı babda Kabe'de 
okunacak dualardan, yedinci babda Mes
cid-i Nebevl'yi inşa ve tamir ettirenler
den, sekizinci babda haccın nasıl yapıla
cağından, dokuzuncu babda hac esnasın

da okunacak dua ve sGrelerden, onuncu 
babda Hz. Peygamber'in kabrini ziyaret 
adabından bahsedilmekte; tetimme kıs
mında ise Hicaz'da bulunduğu sırada yaz
dığı bir manzume yer almaktadır. Bir nüs
hası Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulu
nan eser (Lala İsmail, nr. ı 04'te kayıtlı 
mecmuanın içinde vr. 87b- 149') Sevim İl
gürel tarafından yayımlanmıştır ( TED, sy. 
6 ı I 975 J, s. ı I I- I 28; TD, sy. 30 ı ı 976 J, s. 
55-72; sy. 3 I ı I 9771. s. I 47- 162). 7. Riya
zü '1-ariiin ti'1-ehadisi'l-erbain. İranlı 
şair Hüseyin Vaiz-i Kaşifi'nin Risa1etü'1-
'a1iyye fi'1-e]Jadişi'n-nebeviyye adlı 
kırk hadisle ilgili Farsça kitabının Türkçe 
tercümesidir. Hibrl'nin bu iki dile vukufu
nu gösteren Riyazü '1-arifin'in bir nüs
hası İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'n
de kayıtlıdır (TY, nr. 601 ). 

Hibri mahlasıyla kaleme aldığı şiirleri 
ve bazı manzum tarihleri bulunan Abdur
rahman Efendi'nin bir divançesinden ve 
namaz vakitlerine dair bir risalesinden 
söz edilmekteyse de (Osmanlı Müellifleri, 
lll, 98) bunlar henüz ele geçmemiştir. 

IV. Mehmed devri alimlerinden Bostan
zade Damadı diye anılan Salbaşzade Fey
zullah Efendi, Abdurrahman Hibri Efen
di'nin oğlu olup o da d ed esi ve babası gi
bi çeşitli yerlerde müderrislik yapmış ve 
1712 yılında vefat etmiştir (Şeyhi, II-lll, 
353). 
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Kütahya'da doğdu. Babasının adı Mus
tafa, dedesinin Pir Mehmed olup Bülbül
zade lakabı ve Kütahyevi nisbesiyle de anı
lır. Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. 
Tahsilini tamamladıktan sonra kendi is
teğiyle Eğriboz adasının güneyindeki Kı

zılhisar (Karistos) kasabasına yerleştiği ve 
orada vefat ettiği nakledilir. Ölüm tarihi 
bazı kaynaklarda 1 072 ( 1662) olarak veril
mişse de (Hediyyetü '1-'ari{ın, 1, 760; Keh
hale, VII, 241) bu doğru değildir. Hediy
yetü'1-Hibri adlı eserinin sonunda kita
bını 1 083 ( 1672) yılında tamamladığını 
belirttiğine göre Sursalı Mehmed Tahir'in 
verdiği tarih (I 080/1 670'ten sonra) isabet
li olmalıdır (Osmanlı Müellifleri, I, 279). 

Özellikle fıkıh ve ketarn sahalarında ge
niş bir birikime sahip bulunan müellif, 
döneminin genelde ders verme faaliyeti
ne önem verip eser yazmayan diğer alim
lerin aksine muhtelif kitaplar kaleme al
mıştır. Çeşitli konulardaki hacimli eser
lerinin incelenmesinden, Hibri'nin sağlam 
bir medrese kültürü aldığı ve dini konu
larda halkın daha fazla bilgilendirilmesi 
için büyük çaba sarfettiği anlaşılmakta
dır. Ali Hi b ri Efendi ilmihal türünde eser
Iere ağırlık vermiş, ayrıca bazı Arapça 
eserleri de Türkçe'ye çevirmiştir. Öte yan
dan eserlerinde ele aldığı konuları etraflı 
bir şekilde inceleme metodunu tercih et
miş, bazı eserlerini daha sonra genişlet
miş ve şerhetmiştir. 

Eserleri. 1. Hadikatü '1-fukaha fi'1-
fetava. Müellif bu eserini Te1hisü '1-fe
tava adıyla şerhetmiştir. Sursalı Meh
med Tahir, bu şerh in beş cilt halinde
ki bir nüshasının Manastır Kütüphane
si'nde bulunduğunu kaydeder (a.g.e., I, 
279). İsmail Paşa'nın e1-Evfa ii te1hisi'1-

Fetôva adıyla kaydettiği eser de (Hediy

yetü'l-'arifın, 1, 760) bu olmalıdır. 2. e1-
'U]füdü 'd-dürriyye ii şer]Ji Fera'izi'1-
lfibriyye. Müellifin feraizle ilgili olarak 
telif ettiği metin üzerine yaptığı Arapça 

bir şerhtir (Beyazıt Devlet Ktp., Beyazıt, 
nr. 2640) . 3. Zuhrü'1-ahire. İbrahim el
Halebi'ye aitMülte]fa'1-eb]Jur'un geniş
letilmiş Türkçe bir tercümesi olup çeşit
li yazma nüshası bulunmaktadır (mesela 
bk. Süleymaniye Ktp., Serez, nr. 945; Be
yazıt Devlet Ktp. , Beyazıt, nr. 7884). 4. 
Münyetü~1-abidin. Molla Fenari'nin Şü-

n1tü'ş-şa1avat adıyla tanınan birkaç va
raklık risalesinin Türkçe şerhidir. TaMret 
ve namaz konularını içeren eser bir mu
kaddime, on yedi bab ve bir hatimeden 
oluşmaktadır (Süleymaniye Ktp., Hacı 
Mahmud Efendi, nr. 949). 5. e1-Minha
cü '1-Mu]Jammedi ve't-tari]fu '1-A]Jme
di. İslam dininin esaslarıyla ilgili Arapça 
bir eserdir (Beyazıt Devlet Ktp., Veliyyüd
din Efendi , nr. 1926). Genel dini bilgileri ve 
Ehl-i sünnet akaidini ihtiva eden eser üze
rine müellifi tarafından Hediyyetü'1-Hib
ri ii tercemeti'1-Minhaci'1-Muhamme
di adıyla Türkçe bir şerh yazılmıştır. İlk 
bölümlerinde şer'i deliller. akıl, taklit ve 
bid'at kavramiarına yer verilen şerhte do
kuzuncu bölümde Sünni akaid bahisleri, 
daha sonraki bölümlerde taMret ve na
maz gibi konular. son bölümde ise ahlaki 
meseleler ve insani has! etler anlatılmak
tadır (müellif hattı nüshası için bk. Süley
maniye Ktp, Hamidiye, nr. 58 I) . 6 . Zuh
rü'1-masir. Akaid konularını açıklayan 
Türkçe manzum bir risaledir (Süleyma
niye Ktp., ŞehidAli Paşa, nr. 1077/2, vr. 67-
107). 7. Şitaü'1-ebdani'1-merda ii sırri 
menafii'1-Kur'ani'ş-şerif ve'1-esmai'1-
hüsna. ed-Dürrü'n-na?im ve el-Ber
]fu'l-ldmi' gibi Kur'an ayetlerinin fazile
tine dair kitaplardan faydalanılarak ha
zırlanmış Türkçe bir eserdir. Esrna-i hüs
nayı ihtiva eden ayetterin okunması ha
linde bunların hastalıkları iyileştireceği 
hususunu ele alan eser bir mukaddime 
ile iki bölümden oluşmaktadır. Kitabın so
nuna Hz. Peygamber'in bazı duaları ek
lenmiştir (birçok yazma nüshası arasın
da bk. Süleymaniye Ktp., Hamidiye, nr. 
1 78; Şazell Tekkes i, nr. 99; Beyazıt Devlet 
Ktp., Beyazıt, nr. 1272). 8. Pevaid-i Hib
riyye. Veba ile ilgili Türkçe bir risaledir 
(Süleymaniye Ktp., Serez, nr. 2757). 9. 

Tu]Jfetü't-tullab. Arapça küçük bir risa
ledir (Atıf Efendi Ktp ., nr. 2515). 

Ali Hibri Efendi'ye ayrıca Zübdetü'1-fi
ker ii ziyareti seyyidi'1-beşer, hac me
nasikine dair Nebzetü'1-menasik ve 
Şerh-i Hadis-i Erbain adlı eserler nis

bet edilmektedir (Osmanlı Müellifleri, 1, 
279). 
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