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İsmail ile Müsa Kazım'ın imameti ko-

nusunda

Şii

cemaati

arasında görüş

ay-

rılığı çıktı. İsmail adına başlatılan hareket. ismailiyye adıyla onun evlatları ve
bunların taraftarları vasıtasıyla devam
ettirildi. Daha sonra kuwetlenen bu hareket Kuzey Afrika ve Mısır'da üç asır
kadar devam eden Fatımı hilafetini
kurmaya muvaffak olmuştur. Müsa Kazım'dan sonra gelen Ali er-Rıza Muhammed ei-Cevad. Ali el-Hadi Hasan el-Askeri ve on ikinci imam Muhammed eiMehdfnin AbbasTier'e karşı bir isyana
katılmamalarına
rağmen
hareketleri
daima dikkatle takip edilmiştir. Bu arada Ali eviadına karşı Abbasi halifelerinin
tutumlarının da farklı olduğu belirtilmelidir. 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 derecede düşmanlık gösterdiği bilinmektedir. 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

uman bir zümre durumunu korumuş tur. Bu arada Şia içinde BüveyhTier gibi
bazı hanedanların tam bağımsızlık için
çare bulamadıklarından Abbas! hilafetini kabul etmek zorunda kald ıkları da
tarihi bir gerçektir.
Hz. Ali ve Fatıma'nın çocuklarından
Hasan'ın nesli şerif, Hüseyin'in nesli ise
seyyid unvanlarıyla günümüze kadar devam etmiş ve çeşitli islam ülkelerine yayılmışlardır. Abbasi halifesi Harünürreşid devrinde seyyid ve şerifterin yeşil sank sarmaları kuralı konmuştu. Me'mün
ise Ali er-Rıza'yı kendisine halef seçtiği
zaman Abbas! rengi olan siyahı terkederek ona yeşil sarık giydirmişti. Osmanlı
lar devrinde şerifler yeşil, seyyidler ise
sarı sarık sara rlardı. ll. Bayezid zamanında geliştirilen nakibüleşraf*lık müessesesi 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 zaman önce sarık çıkarılır sonra ceza uygulanırdı (ayrıca bk. SEYYİD, ŞERiF) .
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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 (Taberistan, 864-928); FatımTier (İfrTkıyye ve
Mısır, 909-1171); Hammüdiler (Kurtuba
ve Malaka, 1016-1057) ; Sa'dTier (Kuzey Afrika, 1509-1658) ve Filaliler (Kuzey Afrika,
10751 1664'ten zaman ımıza kadar) zikredilebilir.

daha müsait bir zeminde sürdürmek
üzere kendi başkanlığındaki altı k işilik
bir heyetle İstanbul'a geldi ( 1902). Ancak ötedenberi Ali Fehmi'nin faaliyetlerinden rahatsız olan Avusturya hükümeti onun Bosna'dan ayrılışını fırsat bilerek memleketine dönmesine izin vermedi. O da istanbul'da ikamete karar
verdi ve orada kendisini zengin kütüphanelerle değerli alimierin oluşturduğu
geniş bir ilim muhiti içinde buldu. Kısa
zamanda istanbul'un şöhretli alimlerinin takdir ve itibarını kazandı. ikametgahı, seçkin alimierin ziyaret ettiği küçük bir ilim akademisi .haline geldi. Bu
arada bir süre Meclis-i Maarif azalığı
yaptı. Şair Mehmed Akif gibi darülfünun
hocaları bile kendi sinden ders almaya
başladı. O zamana kadar istanbul'da
okutulmamış olan Müberred'in el-Ka mil'ini okutmaya başlaması . ilim çevrelerinin 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 tayin edildi ( 1906) Bir müddet sonra Osmanlı Meclis-i Meb'üsanı'ndaki Arap ülkeleri mebuslarına hitaben Bosna ve
Hersek'in durumu hakkında bir broşür
neşretti. Bu broşürdeki gö r üşleri Babı
ali'nin o günkü siyasetine aykırı düştü
ğü için üniversitedeki vazifesinden uzaklaştırıldı ( 1908) 12 Ağustos 1918'de ve-
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müslümanlarının dini lideri
ve Arap edebiyatı alimi.
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Eserlerinde Cabiç'in Türkçe karşılığı
olan Cabizade mahlasını kullanmış olan
Ali Fehmi Mostar'da doğdu. Tahsilini
burada tamamladı . Babası Mostar müftüsü Şakir Efendi'nin ölümü üzerine
genç sayılabilecek bir yaşta onun yerine
müftülüğe tayin edildi ( 1884). Bu görevdeyken bir yandan da ders okutınakla
meşgul oldu.
1899'dan sonra siyasi hayata atılarak
dini ve ilmi muhtariyet elde etmek için
teşkilatianan Bosna-Hersek müslümanlarının başına geçti. Bu sebeple işgal
ci Avusturya makamları tarafından asi
ilan edilerek müftülük vazifesine son
verildi ( 1900) Dini ve ilmi muhtariyet
hareketinin müstebit idarenin muhalefeti yüzünden arzu edilen neticeye ulaşamayacağını

anlayınca.

çalışmalarını
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ALi FEHMi CABiÇ
fat etti. Edirnekapı Mezarlığı'na defnedildi.
Eserleri. 1. Ifüsnü's-şıl)ôbe ii şerhi
eş' ari's-saha be. Ashab-ı kiramın şiirle

rinin şerhinden ibaret olan bu Arapça
eserin baş tarafında ders vekili Hacı Halis Efendi'ye, Darülfünun hadis müderrisi Tunuslu Muhammed Mekkf b. Azzuz'a ve Maarif Meclis-i Aif azası Alusfzade Ahmed Sakir el-Hüseynfye ait üç
takriz yer alır. Kitap altı sayfalık bir giriş (hutbe) ile başlamaktadır. Burada
çok parlak bir. üslup kullanılmış , cümleler iktibas sanatının en güzel örneklerini teşkil edecek şekilde ayetlerle süslenmiştir. Girişin sonunda eserin üç cilde ayrıldığı, şiirlerin kafiyelerine göre
alfabetik olarak sırala ndı ğı ifade edilmiş ve I. cildin "ra" harfine, ll. cildin
"lam"a, lll. cildin de "ya" harfine kadar
devam edeceği belirtilmiştir. Bundan
sonra dört bölümden (fasıı) meydana
gelen mukaddime yer alır (s. 7-16) Burada sahabfnin tarifi, bir şahsın sahabi
olduğunu tesbit etmenin yolları. ashabın güvenilir kimseler (udO!) oldukları,
şii rin meşruiyeti ve Hz. Peygamber'in
şiirle alakası konuları ele alınmıştır. Kitap bundan sonra. kafiyesi hemze olan
şiirlerden başlamak ve her harfi bab
kabul etmek üzere "dal" harfi dahil altı
bölüm şeklinde düzenlenmiştir (eserde
kafiyesi "ha" olan şiirler yer almamıştır).
Bu bölümlerde altmış beş kadar sahabfnin muhtelif şiirleri şerhedilmiştir.
Şiiri açıklanan her sahabinin kısa biyografisi de adının ilk geçtiği yerde verilmiştir. Eserin ı. cildinin sonunda bitiriliş
tarihi Rebfülewel 1326 (Nisan 1908) olarak kaydedilmiş ve ll. cildin "ra" harfiyle başlayacağı haber verilmiştir. Fakat
Il ve lll. cildin varlığı hakkında herhangi
bir bilgi edinmek mümkün olmamıştır.
Hüsnü'ş-şıl)ôbe İstanbul'da Ruşen Matbaası'nda basılmıştır (1324 r., 16+362 s.).
2. Tılbetü 't-talib ii şerl)i Lômiyyeti Ebi

Talib. Eser Arapça olup hacmine nazaran uzun sayılabilecek mukaddimesinde, Hz. Peygamber'in babasının ölümünden sonra doğduğu , altı yaşında iken
annesini de kaybedip tam manasıyla
yetim kaldığı ve bu sebeple dedesi Abdülmuttalib'in himayesine alındığı, onun
da ölümünden sonra amcası Ebu Talib'in himayesine girdiği. nihayet peygamberliğini ilan edince Kureyş ileri gelenlerinin şiddetli tepkileri sebebiyle Ebu
Talib'in müşkül durumda kaldığı ve bunun üzerine "Lamiyyetü Ebf Talib" diye anılan şiirini söylediği anlatılır. Daha
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sonra sayısı yüze yaklaşan beyitler tek
tek kaydedilerek şerhedilir. Kitabın bitiriliş tarihi Ramazan 1327 ( 1909) olarak
kaydedilmiştir. Bu eser de istanbul'da
Ruşen Matbaası'nda basılmıştır ( 1327,
78 s.). Her iki eserde de klasik şerhler
de kullanılan metot takip edilmiştir. Bununla beraber şerhler Ali Fehmi Cabiç'in
·Arap dili ve edebiyatına, edebiyat tarihine ve umumi Arap tarihine dair olan
engin bilgisinin açık delilleri durumundadır.

Ali Fehmi Cabiç, babasından önce Mostar müftülüğü yapan Mustafa Sıdkı Karabeg'in Mir,ôtü'l-uşı11 üzerine yaptığı
haşiyeye Muhammed Emin Dizdar ile
birlikte bir mukaddime de yazmıştır.
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yüksek idari mevkilerde bulunan
Ganiye ailesinden üç ayrı kişinin adı
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ALi ei-HADi
(,pt,yl~)

Ebü'I-Hasen All b. Muhammed el-Cevad
b. All er-Rıza ei-Hüseynl el-Askeri
(ö. 254/868)
Ali
L

evladından
imarnın

biri ve on iki
onuncusu.

Medine'nin 3 mil uzağında bulunan
ve Musa b. Ca'fer tarafından kurulan
Sureyya (~.r) köYonde 214 (829) yı
lında doğdu. Babası Muhammed Cevad
et-Taki, annesiSemane veya Susen adın 
da Mağribli bir cariyedir. Annesinin Halife Me'mun'un kızı ümmü'l-Fazl olduğu
da rivayet edilir. Künyesi Ebü'l-Hasan,
en meşhur lakapları Hadi ve Naki'dir.
Bunlardan başka Nasih. Fettah. Emin,
Murtaza lakaplarıyla da anılır. Bağdat
yakınlarındaki Samerra şehrinin Asker
mahallesinde oturduğu için Askeri nisbesini almıştır. Samerra'da altı yıl birlikte yaşadığı babası ölünce yaşının kü çüklüğüne rağmen İsnaaşeriyye Şfası tarafından imam kabul edildi. Küçük bir
grup ise kardeşi Musa'yı imam olarak
tanıdı. Avff, Deylemf, Muhammed b. ismail es-Saymerf gibi şairler kendisini
öven şiirler yazdılar. Hasan el - Askeri,
Hüseyin, Muhammed, Ca'fer, Aişe (veya
Aıiyye) adlarında dört oğlu ve bir kızı
olan Ali ei-Hadf'nin soyu sekizinci kuşak
ta Hz. Fatıma ve Hz. Ali'ye ulaşır . Kendisinden sonra ise Hasan ve Ca'fer'le devam eder. Ca'fer, kardeşi Hasan el-Askerf'nin vefatından sonra imamlık iddias ınd a bulunduğu için Şifler arasında
Ca'fer ei-Kezzab diye tanınır. Aynı zamanda bir fıkıh alimi olan Ali el-Hadi,
· Halife Vasik ve Mu'tasım devirlerinde
Medine'de ömrünü zühd ve takva içinde ilimle uğraşarak, Kur'an, hadis. akaid ve fıkıh dersleri okutarak geçirmiş
tir. Ancak Mütevekkil döneminde birkaç defa halifeye şikayet edildi. Medine
Valisi Abdullah b. Muhammed de evinde silah. devrin yöneticileri tarafından
mahzurlu görülen bir kitap ve taraftarIarına ait eşya bulundurmakla suçlayarak onu halifeye ihbar etti. Ali, halifeye
kendisini savunan bir mektup yazdı.
Bunun üzerine Mütevekkil Ali'ye inanarak valiyi değiştirdi. Fakat sonraları
Şifler'in halifeye hücum hazırlığı içinde
bulundukları haberi gelince. Mütevekkil, Ali'yi Bağdat'a getirmek üzere Yahya b. Herseme'yi Medine'ye gönderdi.
Halifenin emriyle gelen Türk asıllı görevliler. onu tek başına kıbleye yönelmiş

