
ALi FEHMi CABiÇ 

fat etti. Edirnekapı Mezarlığı'na defne
dildi. 

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 Ha
lis Efendi'ye, Darülfünun hadis müder
risi Tunuslu Muhammed Mekkf b. Az
zuz'a ve Maarif Meclis-i Aif azası Alusf
zade Ahmed Sakir el-Hüseynfye ait üç 
takriz yer alır. Kitap altı sayfalık bir gi
riş (hutbe) ile başlamaktadır. Burada 
çok parlak bir. üslup kullanılmış , cümle
ler iktibas sanatının en güzel örnekleri
ni teşkil edecek şekilde ayetlerle süs
lenmiştir. Girişin sonunda eserin üç cil
de ayrıldığı, şiirlerin kafiyelerine göre 
alfabetik olarak sıralandığı ifade edil
miş ve I. cildin "ra" harfine, ll. cildin 
"lam"a, ll l. cildin de "ya" harfine kadar 
devam edeceği belirtilmiştir. Bundan 
sonra dört bölümden (fasıı) meydana 
gelen mukaddime yer alır (s. 7-16) Bu
rada sahabfnin tarifi, bir şahsın sahabi 
olduğunu tesbit etmenin yolları. asha
bın güvenilir kimseler (udO!) oldukları, 

şiirin meşruiyeti ve Hz. Peygamber'in 
şiirle alakası konuları ele alınmıştır. Ki
tap 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 sa
habfnin muhtelif şiirleri şerhedilmiştir. 
Şiiri açıklanan her sahabinin kısa biyog
rafisi de adının ilk geçtiği yerde veril
miştir. Eserin ı. cildinin sonunda bitiriliş 
tarihi Rebfülewel 1326 (Nisan 1908) ola
rak kaydedilmiş ve ll. cildin "ra" harfiy
le başlayacağı haber verilmiştir. Fakat 
Il ve lll. cildin varlığı hakkında herhangi 
bir bilgi edinmek mümkün olmamıştır. 
Hüsnü'ş-şıl)ôbe İstanbul'da Ruşen Mat
baası'nda basılmıştır (1324 r., 16+362 s.). 
2. Tılbetü 't-talib ii şerl)i Lômiyyeti Ebi 
Talib. Eser Arapça olup hacmine naza
ran uzun sayılabilecek mukaddimesin
de, Hz. Peygamber'in babasının ölümün
den sonra doğduğu , altı yaşında iken 
annesini de kaybedip tam manasıyla 

yetim kaldığı ve bu sebeple dedesi Ab
dülmuttalib'in himayesine alındığı, onun 
da ölümünden sonra amcası Ebu Ta
lib'in himayesine girdiği. nihayet pey
gamberliğini ilan edince Kureyş ileri ge
lenlerinin şiddetli tepkileri sebebiyle Ebu 
Talib'in müşkül durumda kaldığı ve bu
nun üzerine "Lamiyyetü Ebf Talib" di
ye anılan şiirini söylediği anlatılır. Daha 
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sonra sayısı yüze yaklaşan beyitler tek 
tek kaydedilerek şerhedilir. Kitabın biti
riliş 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. Bu
nunla beraber şerhler Ali Fehmi Cabiç'in 

·Arap dili ve edebiyatına, edebiyat tari
hine ve umumi Arap tarihine dair olan 
engin bilgisinin açık delilleri durumun
dadır. 

Ali Fehmi Cabiç, babasından önce Mos
tar müftülüğü yapan Mustafa Sıdkı Ka
rabeg'in Mir,ôtü'l-uşı11 üzerine yaptığı 
haşiyeye Muhammed Emin Dizdar ile 
birlikte bir mukaddime de yazmıştır. 
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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 evladından biri ve on iki 
imarnın 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 Ha
life 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 nis
besini almıştır. Samerra'da altı yıl bir
likte yaşadığı babası ölünce yaşının kü
çüklüğüne rağmen İsnaaşeriyye Şfası ta
rafından imam kabul edildi. Küçük bir 
grup ise kardeşi Musa'yı imam olarak 
tanıdı. Avff, Deylemf, Muhammed b. is
mail 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 . Kendi
sinden sonra ise Hasan ve Ca'fer'le de
vam eder. Ca'fer, kardeşi Hasan el-As
kerf'nin vefatından sonra imamlık iddi
asında bulunduğu için Şifler arasında 

Ca'fer ei-Kezzab diye tanınır. Aynı za
manda bir fıkıh alimi olan Ali el-Hadi, 

· Halife Vasik ve Mu'tasım devirlerinde 
Medine'de ömrünü zühd ve takva için
de ilimle uğraşarak, Kur'an, hadis. aka
id ve fıkıh dersleri okutarak geçirmiş
tir. Ancak Mütevekkil döneminde bir
kaç defa halifeye şikayet edildi. Medine 
Valisi Abdullah b. Muhammed de evin
de silah. devrin yöneticileri tarafından 
mahzurlu görülen bir kitap ve taraftar
Iarına ait eşya bulundurmakla suçlaya
rak onu halifeye ihbar etti. Ali, halifeye 
kendisini savunan bir mektup yazdı. 

Bunun üzerine Mütevekkil Ali'ye inana
rak valiyi değiştirdi. Fakat sonraları 

Şifler'in halifeye hücum hazırlığı içinde 
bulundukları haberi gelince. Mütevek
kil, Ali'yi Bağdat'a getirmek üzere Yah
ya b. Herseme'yi Medine'ye gönderdi. 
Halifenin emriyle gelen Türk asıllı gö
revliler. onu tek başına kıbleye yönelmiş 



olarak Kur'an'daki va'd ve vaid ayetleri
ni okurken buldular ve alıp Samerra'ya 
götürdüler (848) . 

Hayatının geri kalan kısmını burada 
gözetim altında geçiren Ali el-Hadi, bu
nunla birlikte şehir içinde serbest dola
şıp üst seviyedeki kimselerle görüşebi
liyor, halifeden yardım görüyor ve taraf
tarlarıyla temas kurabiliyordu. Samer
ra'da ölen Ali el-Hadi ikamet ettiği eve 
defnedildi. Şifler onun. Halife Mu'tez ve
ya Mu'temid tarafından zehirlendiğini 

iddia ederler ve genç yaşta ölmesini bu
na delil gösterirler. 

Alim, müttaki, cömert ve zahid bir ki
şi olan Ali el-Hadf'ye Şii rivayetlerde, çok 
sayıda yabancı dil bilmesi, beklenmedik 
fırtınaları ve bazı insanların vefatını ön
ceden haber vermesi, avucuna aldığı taş 
parçalarının altına dönüşmesi gibi ke
rametler atfedilir. Ali el-Hadf'ye üç ri
sale nisbet edilir: 1. Risale fi'r-red 'a](i 
ehli'l-cebr ve't-tefvii. Cebriyye ile Ka
deriyye'nin tenkit edildiği bu risale İbn 
Şu'be'nin Tuhafü'l- 'ukl.ıl adlı eseri için
de yayımlanmıştır (Beyrut 1969). z. Kı(a 
min a}ıkami'd-din. Fıkha dair olan bu 
risaleyi ŞehraşQb, Mükôtebetü'r-rical 
'ani'l- 'Askeriyyin adlı eserinde naklet
miştir. 3. Mübô}ıaşôtü Yahya b. Ek
sem. Bu risale de İbn Şu'be'nin Tuha-
fü'l- 'u~ül'ünde mevcuttur. . 

BİBLİYOGRAFYA: 

Ya'klibi. Tari!], ll, 484, 503; Mes'üdi. Müra
cü'?·?eheb (Abdü lhamid). IV, 93-94, 171; Ha
tib, Tarfl]u Bagdad, XII, 56 ; İbnü'ı-Esir. el-Ka
mil, V, 189; İbn Hallikan, Ve{eyat, ll l, 272·273; 
İbn Kesir. el-Bidaye, Xl, 15; İbnü'I-İmad . Şe?e
rat, ll, 128-129; A'yanü'ş-Şi'a, Beyrut 1403/ 
1983, ll, 36-40; E. Ruhi Fığ la lı. İmamiyye Şi ası, 
istanbul 1984, s. 169-170 ; B. Lewis, "al- 'As
kari", E/2 (İng.) , ı , 713; M urtaza Hüseyin ·Fazı! , 
"'Ali b. Muhammed", UDMİ, XIV /2, s. 93-97; 
W. Madelung. "'Ali al-Hadi", Elr. , ı , 861-862. 

L 

Iii AHMET SAİM K ILAVUZ 

ALİ el-HAFIF 
(~IJ..) 
(1891 -1978) 

Çağdaş Mısırlı hukukçu. 
_j 

Ali Muhammed el-Hafif. Menüfiye'ye 
bağlı Şüheda köyünde doğdu. İlk öğre
nimini burada gördü ve Kur'an-ı Kerim'i 
ezberledi. 1903'te Bzher'e girdi. Üç yıl 
burada okuduktan sonra Medresetü'l
kazai'ş-şer'f'ye geçti. 191 S'te buradan 
mezun olarak aynı okula hoca tayin edil
di. Altı sene bu görevde kaldı. 1921' de 

şer'iyye mahkemesi kadısı, sekiz yıl sür
dürdüğü bu görevden sonra Vakıflar Ba
kanlığı'nda avukat, daha sonra da mes
cidler müdürü oldu. 1939' da üniversite
ye geçti ve Kahire Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi'nde yardımcı profesör olarak 
göreve başladı. 1944'te profesör oldu ve 
emekliliğine kadar (ı 951) bu görevde 
kaldı. Emekli olduktan sonra da aynı fa
kültenin yüksek lisans bölümünde ders
lerine devam etti. 

Ali el-Hafif 1953 yıİında Yüksek Arap 
Araştırmaları Enstitüsü'nde (Ma'hedü'd
dirasati'I-Arabiyyeti'l-aliye) çalışmaya baş
ladı ve ölümünden kısa bir süre öncesi
ne kadar buradaki çalışmalarını sürdür
dü. 1962'de kurulan İslam Araştırmala
rı Akademisi'ne (Mecmau'l-buhOsi'I-isıa

miyye) aynı yıl, Ezher Yüce Meclisi'ne de 
1967'de üye oldu. Bağdat ve Hartum 
üniversitelerinde misafir profesör olarak 
ders verdi. Daha sonra Mevsüatü'l-fık

hi'l-İslami (islam fıkıh ansiklopedisi) ve ah
val-i şahsiyye kanunu tasarısı hazırlık ko
misyonuna, 1969'da da Mısır Dil Akade
misi'ne (Mecmau· ı -ıugati' I -Arabiyye) üye 
seçildi. Akademinin özellikle kanun ve 
şeriat komisyonundaki çalışmalarına ka
tılarak hukuk terimlerinin tesbitinde bü
yük yardımları oldu. 1976 yılında sosyal 
ilimlerde devlet takdir ödülünü kazanan 
Ali el-Hafif Kasım 1978'de vefat etti. 

Bilhassa özel hukuk alanındaki çalış

malarıyla dikkati çeken Ali el-Hafif. is
lam hukuku nazariyesi ve tatbikatında
ki hizmetleriyle çağdaş Mısır hukukçu
larının önde gelenleri arasında yer alır. 

Eserleri. el-ljilafe; eş-Şerikôt fi'l-h~
hi'l-İslami; Na?ariyyetü'n-niyabe 'ani'l
gayr; el-lfa~ ve'?-?imme; Ahkamü'l
mu 'dmelati'ş-şer 'iyye; Esbôbü il]tila
fi'l-fu~ahô,; ed-paman fi'l-fı~hi'l-İsla
mi (Bulak 1971-1973; Kahire 1985); el
Mülkiyye fi'ş-şeri'ati'l-İslamiyye; el
Bey' fi'l-Kitab ve's-Sünne; el-İrade
tü'l-münferide fi'l-fıkhi'l-İslami; Ahka-

~ . . . 

Ali Haydar 

Bey'in 

eeli-ta'lik 

zerendüd 

bir levhası 

(1 O K tp . m. 42581) 

ALi HAYDAR BEY 

mü'l-vaşiyye; eş-Şerike ve'l-huküku'l
müte 'allikatü biha; Fıraku 'z-zevac. 

Tamamı basılı olan bu eserlerin yanı

sıra Ali el-Hafifin başta Mecelletü'l-ka 
nun ve'l:i~tişad olmak üzere çeşitli der
gilerde yayımianmış ilmi makaleleri ve 
Mevsu 'atü'l-fıkhi'l-İslômi'de yer alan 
ansiklopedi maddeleri bulunmaktadır 

(bk. Ali ei-Havfi, s. I 69-170) 
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ALİ b. HAMZA el-KisAt 

(bk. KisAI, Ali b. Hamza). 

ALİ HAYDAR BEY 

(1802- 1870) 

Türk hattatı. 

_j 

_j 

istanbul'da doğdu. Suctürdan Abdül
kadir Bey'in oğlu. Sultan lll. Selim devri 
sadrazamlarından Melek Mehmed Pa
şa'nın torunudur. Bu sebeple yazılarında 
bazan Hafid-i Melek Paşa imzasını kul
lanırdı. Yesarizade Mustafa izzet Efen
di'den ta'lik hattını öğrenerek icazet al
dı. Sırasıyla müderris, Galata kadısı ve 
Filibe mollası oldu. Mekke ve istanbul 
payelerini aldıktan sonra 1868'de İstan 
bul kadılığına getirildi. 28 Rebfülewel 
1287'de (28 Haziran 1870) vefat etti ve 
Yahya Efendi Dergahı haziresine def
nedildi. Kabir kitabesini talebesi Sami 
Efendi yazmıştır. 

Ali Haydar Bey'in müze ve koleksiyon
lardaki eserlerinden başka Dolmabahçe 
ve Ortaköy camileri ile Kasımpaşa Mev-
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