
ALi ei-ESVARI 

şeklindeki sözlerine karşı çıkan Esva
rfye göre bu husus şöyle ifade edilme
lidir: "Allah eşyayı yaratmaya kadirdir 
ve Allah bir şeyin olmayacağını bilir veya 
ortaya çıkmayacağını haber verir.· Es
va ri. bu düşüncesiyle Allah'ın irade ve 
kudretini sınırladığı ve beşeri kudreti 
daha üstün gösterdiği iddia edilerek, 
muhalifleri tarafından tekfir edilmiştir. 
Ona göre insanın esası kalbinde bulu
nan ruhundan ibarettir. Ruhun görül
mesi ise imkansızdır (bk. Kadi Abdülceb
bar. ei-Mugnf, Xl, 31 1) . Bazı mezhepler 
tarihi kaynakları, Esvarfnin görüşlerini 
onun adına nisbetle Esvariyye diye anı
lan bir fırkaya atfediyorsa da onun bir 
fırka teşkil edecek genişlikte taraftar
larının bulunduğu tesbit edilememiştir. 
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Hz. Ali'nin 
çocukları ve torunları. 

_j 

Hz. Ali'nin çocukları konusunda de
ğişik rivayetler bulunmaktadır. Genel 
olarak on dört oğlu ve on yedi kızı bu
lunduğu (bk Taberi, V, 153-155) belirtil
mekle birlikte erkek çocuklarının on ye
di. kızlarının ise on sekiz (bk Ya'kübi. II. 
2 ı 3), yahut küçük yaşta ölen Muhsin 
(Muhassin) hariç erkeklerin on dört, kız
ların da on dokuz olduğunu bildiren ri
vayetler de vardır (bk. İbn Sa'd, lll , 19-
20) Bu arada on bir oğlu ve on altı kızı
nın bulunduğu da nakledilen haberler 
arasındadır (bk. Mes'üdi, et-Tenbfh, s. 
274). Hz. Ali'nin çocuklarını annelerine 
göre şöylece sıralamak mümkündür: t. 
Yaşadığı müddetçe üzerine başka bir 
kadınla evlenınediği eşi Hz. Fatıma'dan 
Hasan, Hüseyin. küçük yaşta ölen Muh
sin. (büyük) Zeyneb ve (büyük) Ümmü 
KülsOm. 2. ümmü'l-Benin bint Hızam'-
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dan Abbas, Ca'fer; Abdullah ve Osman. 
Bunların hepsi Kerbela'da öldürülmüş 
olup sadece Abbas'ın nesli devam et
miştir. 3. Leyla bint Mes'Qd b. Halil'den 
Ubeydullah ve EbQ Bekir. Hişam b. Mu
hammed'e göre her ikisi de Kerbela'da 
öldürülmüştür. Muhammed b. Ömer ise 
Ubeydullah'ın Muhtar es-Sekafl tarafın

dan öldürüldüğünü, ikisinin de nesiinin 
devam etmediğini belirtmektedir (bk. 
Taberi. V, ı 54). 4. Havle bint Ca'fer b. 
Kays'tan Muhammed b. Hanefiyye (Mu
hammed el-Ekber). s. Esma bint Umeys 
el-Has'amiyye'den Yahya ve Muham
med ei-Asgar. Her ikisinin de nesli de
vam etmemiştir. Aralarında Vakıdfnin 

de bulunduğu bazı tarihçilere göre Mu
hammed ei-Asgar Hz. Ali 'nin bir cariye
sinden doğmuş ve ağabeyi Hüseyin'le 
birlikte Kerbela'da öldürülmüştür. 6. 
Ümmü Habib bint Rebia'dan Ömer ve 
Rukıyye. Ömer seksen yaşına kadar ya
şamış ve YenbQ'da vefat etmiştir. 7. 
Ümame bint Ebü'I-As'tan Muhammed 
ei-Evsat. 8. Ümmü Said bint Urve'den 
ümmü'l-Hasan ve (büyük) Remle. 9. 
isimleri bilinmeyen diğer zevcelerinden 
Ümmü Hani, MeymOne, (küçük) Zeyneb, 
(küçük) Remle, (küçük) Ümmü KülsQm, 
Fatıma, Ümame. Hatice, Ümmü'l-Kiram, 
Ümmü Seleme. Ümmü Ca'fer, Cümane 
ve Neflse. Taberfnin Vakıdfden naklet
tiğine göre Hz. Ali'nin nesli oğulları Ha
san, Hüseyin, Muhammed b. Hanefiyye, 
Abbas ve Ömer yoluyla devam etmiştir 
(bk Ta beri. V, ı 55) 

Muhtelif Şii gruplar Hasan, Hüseyin 
ve bir süre için Muhammed b. Hanefiy
ye'ye ve bunların eviadına biat ettiler. 
Hemen bütün Şii zümrelerin ortak ka
naatine göre Ali neslinden gelen imam
ların hilafeti nasla tayin edilmiş olup 
Hz. Peygamber adına islam ümmetinin 
meşrü idarefileridir. Müslüman çoğun
luğunun biat ettiği diğer halifeler ise 
"gasıp· durumundadır. Muhammed b. 
Hanefiyye ve oğlu EbQ Haşim istisna 
edilirse ilk Ali eviadının aşırılarla ilgileri
nin bulunmadığı ve onların görüşlerini 
tasvip etmediği görülür. Bununla bera
ber mutedil Şii zümreler tarafından 

kendi adiarına istenen haklara ve iddia 
edilen hususlara da karşı çıkmamışlar
dır. Aslında onların halifelik konusun
daki düşünceleri babaları Ali'den intikal 
etmiştir. Zira Peygamber ölüm döşeğin
de iken onun, amcası Abbas'la yaptığı 
konuşmadan (bk İbn Sa'd, ıı. 245-247) 
hilafeti sadece kendilerine ait bir hak 
olarak düşündüğü anlaşılmaktadır. İlk 

halife EbQ Bekir'e biat ederken de hi
lafette hak sahibi oldukları halde ken
dileriyle istişare edilmediğini açıkça be
lirtmiştir (bk Belazüri. ı , 582) Abbasiler 
devrinde Halife MansQr'a karşı Medi
ne'de isyan eden en-Nefsüzzekiyye Mu
hammed b. Abdullah'ın adı geçen hali
feye yazdığı mektupta da (bk. Taberi. 
VII, 567) bu husus açıkça ortaya konul
maktadır. Özellikle Şii eğilimli şairler
den Kümeyt'in Hiişimiyyat'ı, Muham
med b. Hanefiyye'nin imarnet ve meh
diliğini savunan Küseyyir'in şiirlerinde 

görülen Ali eviadı ile ilgili motifler, ı. yüz
yılın sonu ile ll. yüzyılın başlarında mu
tedil Şii çevrelerde yaygın olan düşünce 
ve hisleri aksettirmektedir. 

Ali eviadının pek çoğu felaketiere 
maruz kalmış ve sıkıntılı bir hayat ya
şamışlardır. Hz. Hasan babasından son
ra yürüttüğü hilafet görevinden Muavi
ye b. EbQ Süfyan lehine feragat etti. Bir 
müddet sonra karısı Ca'de bint Eş'as 
tarafından zehirlenerek öldürüldü (bk. 
Mes'Qdi, MürQcü'?·?eheb, lll. 5-6; Ebü'l
Ferec el-İsfahani, s. 73) . Hz. Hüseyin ise 
yakınları ile birlikte Kerbela'da Emevi 
ordusu tarafından şehid edildi. 

Hz. Hasan neslinden gelen ve halife
lik iddiasında bulunan pek çok kişi dev
rin hakim idarecileri tarafından en sert 
şekilde cezalandırılmıştır. 145 (762) yı
lında Medine'de isyan eden en-Nefsüz
zekiyye'den başka Basra'da kardeşi İb
rahim (169 / 785-86) ve aynı dönemde 
Mekke'de Hüseyin b. Ali, Irak'ta Mu
hammed b. Ta bataba (199 1 8 ı 4- ı 5 ı ve 
aynı devrede Medine'de Muhammed b. 
Süleyman. ayrıca Basra'da Ali b. Mu
hammed, Yemen'de İbrahim b. Musa 
(bk. İbnü ' l-Esir, VI, 305). Taberistan'da 
Muhammed b. Zeyd (281/894) ve Ha
san b. Ali (301/913-14) isyan edenler
den bazılarıdır. 

Zühd ve takvaca diğerlerinden üstün 
olan Hüseyin nesiinin ise daha az isyan 
ettiği görülmektedir. Onlar Kerbela Yak
ası'ndan sonra daha ziyade pasif kala
rak merkezden uzak Mekke ve Medine 
gibi beldelerde yaşamayı tercih etmişler 
ve bu tavrın takıyye*ye daha uygun ol
duğunu savunmuşlardır. Zeynelabidin'in 
oğlu Zeyd 122 (740) yılında halkın hoş
lanmadığı Emevi hilafetine karşı isyan 
etti, fakat hareketi en sert şekilde tas
tırılarak öldürüldü. Daha sonra oğlu 

Yahya da aynı akıbete maruz kaldı (126/ 
744). Muhammed Bakır ve oğlu Ca'fer 
es-Sadık ilimle meşgul olmuşlar, her
hangi bir isyana karışmamışlardır. Bu 



yapılmış 

XVII. yüzyıla 
ait bir 
aynada 
nesta 'lik hatta 
yazılmış 

Al i eviadı 
adları 

son imarnın vefatını müteakip oğulları 
İsmail ile Müsa Kazım'ın imameti ko
nusunda Şii cemaati arasında görüş ay
rılığı çıktı. İsmail adına başlatılan hare
ket. ismailiyye adıyla onun evlatları ve 
bunların taraftarları vasıtasıyla devam 
ettirildi. Daha sonra kuwetlenen bu ha
reket Kuzey Afrika ve Mısır'da üç asır 
kadar devam eden Fatımı hilafetini 
kurmaya muvaffak olmuştur. Müsa Ka
zım'dan sonra gelen Ali er-Rıza Muham
med ei-Cevad. Ali el-Hadi Hasan el-As
keri ve on ikinci imam Muhammed ei
Mehdfnin AbbasTier'e karşı bir isyana 
katılmamalarına rağmen hareketleri 
daima dikkatle takip edilmiştir. Bu ara
da Ali eviadına karşı Abbasi halifelerinin 
tutumlarının da farklı olduğu belirtil
melidir. Mesela Me'mün'un Ali er-Rıza'yı 
kendisine halef gösterecek kadar yapıcı 
tutumuna karşı haleflerinin, özellikle 
Mütevekkil'in Hz. Hüseyin'in Kerbela'
daki türbesini yıkıp yerle bir edecek de
recede düşmanlık gösterdiği bilinmek
tedir. Muhammed ei-Mehdfden sonra 
isnaaşeriyye adını alan bu fırka uzun 
müddet siyasi olmaktan çok, kaybolan 
imamı bekleyen ve onun dönüşü ile dini 
ve siyasi emellerini gerçekleştirmeyi 

ALi FEHMİ CABiÇ 

uman bir zümre durumunu korumuş- 1 
tur. Bu arada Şia içinde BüveyhTier gibi ALİ FEHMİ CABiç 

( ~~A >- ) 
(1853 -1918) 

bazı hanedanların tam bağımsızlık için 
çare bulamadıklarından Abbas! hilafeti-
ni kabul etmek zorunda kaldıkları da 
tarihi bir gerçektir. 

Hz. Ali ve Fatıma'nın çocuklarından 

Hasan'ın nesli şerif, Hüseyin'in nesli ise 
seyyid unvanlarıyla günümüze kadar de
vam etmiş ve çeşitli islam ülkelerine ya
yılmışlardır. Abbasi halifesi Harünürre
şid devrinde seyyid ve şerifterin yeşil sa
nk sarmaları kuralı konmuştu. Me'mün 
ise Ali er-Rıza'yı kendisine halef seçtiği 
zaman Abbas! rengi olan siyahı terkede
rek ona yeşil sarık giydirmişti. Osmanlı
lar devrinde şerifler yeşil, seyyidler ise 
sarı sarık sararlardı. ll. Bayezid zama
nında geliştirilen nakibüleşraf*lık mü
essesesi Ali eviadının şecerelerini araş
tırmak, kaydetmek ve bu konuda sahte 
nisbet iddiasında bulunanları cezalandır
makla ilgilenmiştir. Seyyid veya şerifli

ği tasdik edilen kişi sarığını ömür boyu 
giyrnek zorunda idi. Bir suç işlediği za
man önce sarık çıkarılır sonra ceza uy
gulanırdı (ayrıca bk. SEYYİD, ŞERiF) . 

Ali eviadına mensup olduklarını iddia 
eden şahıslar tarafından kurulan büyük 
küçük pek çok hanedan vardır. Bunlar 
arasında idrisiler (Kuzey Afrika, 789-974) ; 
Ressiler (Yemen, 897- 1300); ZeydDer (Ta
beristan, 864-928); FatımTier (İfrTkıyye ve 
Mısır, 909-1171); Hammüdiler (Kurtuba 
ve Malaka, 1016-1057) ; Sa'dTier (Kuzey Af
rika, 1509-1658) ve Filaliler (Kuzey Afrika, 
10751 1664'ten zamanımıza kadar) zikre
dilebilir. 
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ALİ b. FAODAL ei-MÜCAŞil 

(bk. MÜCAşil). 
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Bosna-Hersek 
müslümanlarının dini lideri 

ve Arap edebiyatı alimi. 
_j 

Eserlerinde Cabiç'in Türkçe karşılığı 

olan Cabizade mahlasını kullanmış olan 
Ali Fehmi Mostar'da doğdu. Tahsilini 
burada tamamladı . Babası Mostar müf
tüsü Şakir Efendi'nin ölümü üzerine 
genç sayılabilecek bir yaşta onun yerine 
müftülüğe tayin edildi ( 1884). Bu görev
deyken bir yandan da ders okutınakla 
meşgul oldu. 

1899'dan sonra siyasi hayata atılarak 
dini ve ilmi muhtariyet elde etmek için 
teşkilatianan Bosna-Hersek müslüman
larının başına geçti. Bu sebeple işgal

ci Avusturya makamları tarafından asi 
ilan edilerek müftülük vazifesine son 
verildi ( 1900) Dini ve ilmi muhtariyet 
hareketinin müstebit idarenin muhale
feti yüzünden arzu edilen neticeye ula
şamayacağını anlayınca. çalışmalarını 

daha müsait bir zeminde sürdürmek 
üzere kendi başkanlığındaki altı kişilik 

bir heyetle İstanbul'a geldi ( 1902). An
cak ötedenberi Ali Fehmi'nin faaliyetle
rinden rahatsız olan Avusturya hüküme
ti onun Bosna'dan ayrılışını fırsat bile
rek memleketine dönmesine izin ver
medi. O da istanbul'da ikamete karar 
verdi ve orada kendisini zengin kütüp
hanelerle değerli alimierin oluşturduğu 
geniş bir ilim muhiti içinde buldu. Kısa 
zamanda istanbul'un şöhretli alimleri
nin takdir ve itibarını kazandı. ikamet
gahı, seçkin alimierin ziyaret ettiği kü
çük bir ilim akademisi . haline geldi. Bu 
arada bir süre Meclis-i Maarif azalığı 
yaptı. Şair Mehmed Akif gibi darülfünun 
hocaları bile kendisinden ders almaya 
başladı. O zamana kadar istanbul'da 
okutulmamış olan Müberred'in el-Ka
mil'ini okutmaya başlaması . ilim çevre
lerinin ona olan takdirini arttırdı. Onun 
el-Kamil'i baştan sona kadar okuttuğu 
ve eser. üzerine ta'likat*ı bulunduğu 
söylenmektedir. Bu arada Darülfünun 
Arap dili ve edebiyatı müderrisliğine ta
yin edildi ( 1906) Bir müddet sonra Os
manlı Meclis-i Meb'üsanı'ndaki Arap ül
keleri mebuslarına hitaben Bosna ve 
Hersek'in durumu hakkında bir broşür 
neşretti. Bu broşürdeki görüşleri Babı

ali 'nin o günkü siyasetine aykırı düştü
ğü için üniversitedeki vazifesinden uzak
laştırıldı ( 1908) 12 Ağustos 1918'de ve-
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