ALi HAYDAR BEY
olarak Kur'an'daki va'd ve vaid ayetlerini okurken buldular ve alıp Samerra'ya
götürdüler (848) .
Hayatının

geri kalan kısmını burada
gözetim altında geçiren Ali el-Hadi, bununla birlikte şehir içinde serbest dolaşıp üst seviyedeki kimselerle görüşebi
liyor, halifeden yardım görüyor ve taraftarlarıyla temas kurabiliyordu. Samerra'da ölen Ali el-Hadi ikamet ettiği eve
defnedildi. Şifler onun. Halife Mu'tez veya Mu'temid tarafından zehirlendiğini
iddia ederler ve genç yaşta ölmesini buna delil gösterirler.
Alim, müttaki, cömert ve zahid bir kiolan Ali el-Hadf'ye Şii rivayetlerde, çok
sayıda yabancı dil bilmesi, beklenmedik
fırtınaları ve bazı insanların vefatını önceden haber vermesi, avucuna aldığı taş
parçalarının altına dönüşmesi gibi kerametler atfedilir. Ali el-Hadf'ye üç risale nisbet edilir: 1. Risale fi'r-red ' a](i
ehli'l-cebr ve't-tefvii. Cebriyye ile Kaderiyye'nin tenkit edildiği bu risale İbn
Şu'be'nin Tuhafü'l- 'ukl.ıl adlı eseri içinde 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 nakletmiştir. 3. Mübô}ıaşôtü Yahya b. Eksem. Bu risale de İbn Şu'be'nin Tuhafü'l- 'u~ül'ünde mevcuttur.
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mahkemesi kadısı, sekiz yıl sürbu görevden sonra Vakıflar Bakan lığı 'nda avukat, daha sonra da mescidler müdürü oldu. 1939' da üniversiteye 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 fakültenin yüksek lisans bölümünde derslerine devam etti.
Ali el-Hafif 1953 yıİında Yüksek Arap
Araştırmaları Enstitüsü'nde (Ma'hedü'ddirasati'I-Arabiyyeti'l-aliye) çalışmaya baş
ladı ve ölümünden kısa bir süre öncesine kadar buradaki çalışmalarını sürdürdü. 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 ahval-i şahsiyye kanunu tasarısı hazırlık komisyonuna, 1969'da da Mısır Dil Akademisi'ne (Mecmau· ı -ıugati' I -Arabiyye) üye
seçildi. Akademinin özellikle kanun ve
şeriat komisyonundaki çalışmalarına katılarak hukuk terimlerinin tesbitinde büyük yardımları oldu. 1976 yılında sosyal
ilimlerde devlet takdir ödülünü kazanan
Ali el-Hafif Ka sım 1978'de vefat etti.
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alanındaki çalış 

malarıyla dikkati çeken Ali el-Hafif. is-

lam hukuku nazariyesi ve tatbikatında
ki hizmetleriyle çağdaş Mısır hukukçularının 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'lmu 'dmelati'ş-şer 'iyye; Esbôbü il]tilafi'l-fu~ahô,; ed-paman fi'l-fı~hi'l-İsla
mi (Bulak 1971-1973; Kahire 1985); elMülkiyye fi'ş-şeri'ati'l-İslamiyye; elBey' fi'l-Kitab ve's-Sünne; el-İrade
tü'l-münferide fi'l-fıkhi'l-İslami;
Ahka.
.
.
~

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

olan bu eserlerin yanı 
Ali el-Hafifin başta Mecelletü'l-ka nun ve'l:i~tişad olmak üzere çeşitli dergilerde 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 HAYDAR BEY
(1802- 1870)
L

Türk hattatı.
_j

istanbul'da doğdu. Suctürdan Abdülkadir Bey'in oğlu. Sultan lll. Selim devri
sadrazamlarından Melek Mehmed Paşa'nın torunudur. Bu sebeple yazılarında
bazan Hafid-i Melek Paşa imzasını kullanırdı. Yesarizade Mustafa izzet Efendi'den ta'lik hattını öğrenerek icazet aldı. 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 defnedildi. Kabir kitabesini talebesi Sami
Efendi yazmıştır.
Ali Haydar Bey'in müze ve koleksiyonlardaki eserlerinden başka Dolmabahçe
ve Ortaköy camileri ile Kasımpaşa Mev-

(1891 -1978)

L

Çağdaş Mısırlı

hukukçu.
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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'lkazai'ş-şer'f'ye geçti. 191 S'te buradan
mezun olarak aynı okula hoca tayin edildi. Altı sene bu görevde kaldı. 1921' de
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