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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BİBLİYOGRAFYA:

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.
dürdüğü

Bilhassa özel hukuk

Ya'klibi. Tari!], ll, 484, 503; Mes'üdi. Müracü'?·?eheb (Abdü lhamid). IV, 93-94, 171; Hatib, Tarfl]u Bagdad, XII, 56 ; İbnü'ı-Esir. el-Kamil, V, 189; İbn Hallikan, Ve{eyat, lll, 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 lalı. İmamiyye Şiası,
istanbu l 1984, s. 169-170 ; B. Lewis, "al- 'Askari", 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.
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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)
Tamamı basılı
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BİBLİYOGRAFYA :
İbrahim Medkür. Ma 'a '1-fjalidfn, Kah ire
1401/1981, s. 187-188; Ebü Bekir Abdürrezzak, Eba Zehre: imamü 'aşrih , Kahire 1985, s.
28; Muhammed Mehdi Allam, el- Mecma'iy·
yan (f l]amsfne 'amen, Kah i re 1406 1 ı"986, s.
204-205; Ali ei-Havfi, "'Ali el-lj:afif", MMLA,
XLV (1980). s. 168-178. r.;:ı
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ALİ b. HAMZA el- KisAt
(bk. KisAI, Ali b. Hamza).
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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)
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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

Ali Haydar
Bey'in
eeli-ta'lik
zerendüd
bir levhası
(1 O K tp . m. 42581)
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ALi HAYDAR BEY
levihanesi, Selmiye Kışiası ve Kabataş
Rıhtımı kitabeleri taşa mahkük yazıları
arasında sayılabilir . Kendisinden ta'lik
meşkedenler arasında Çarşambalı Arif
Bey ve Sami Efendi başta gelir.
BİBLİYOGRAFYA:

Sicili· i Osmanf, lll, 572; ibnülemin, Son
Hattatlar, s. 546; M. Uğur Derman. Türk Hat
Sanatının Şaheserleri, istanbul 1982, nr. 39.
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ALİ HAYDAR EFENDi, Büyük

ı

(1837-1903)

Son dönem
hukukçulanndan.

Osmanlı
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Haydar Molla veya Büyük Haydar Efendi diye bilinir. Çağdaşı ve Mecelle şari
hi Ali Haydar Efendi'yle karıştınlmama 
sı için yaşça büyük olmasından dolayı
bu isimle anılmış olmalıdır. Annesi, Şeyh
Nasühi Efendi soyundan geldiğinden Nasühizade diye de bilinmektedir.
istanbul'da doğdu. Kısmet-i Askeriyye Mahkemesi katiplerinden Mehmed
Nüman Efendi'nin oğludur. Sıbyan mektebinde okudu. Kur'an-ı Kerim'i ezberledi: Darülmaarif ve Muallimhane-i Nüvvab'ı bitirdi. Fatih Camifnde Rusçuklu
Mustafa Efendi'nin derslerine devam
etti. Onun ölümü üzerine Hafız Şakir
Efendi ve Tikveşli Yüsuf Efendi'den okuyarak icazet aldı. Şeyh Galib Efendi'den
usül-i fıkıh tahsil etti. Bu arada muhtelif hocalardan da coğrafya , cebir, geometri, hikmet-i tabiiyye, kimya ve nazari teşri h dersleri okudu.
1274'te (1857-58) Muallimhane-i Nüvmüdür muavinliğine, 1280'de de
( 1863-64) fıkıh ve feraiz hocalığına tayin
edildi. Daha sonra Bosna ve yöresi adliye müfettişliğinde. Bosna, Tuna ve İzmir
kadıilkiarında ve Divan-ı Temyiz baş
kanlığında bulundu. Meclis-i Tedkikat-ı
Şer'iyye üyeliği ve 1878'de ikinci defa
İzmir kadılığı yaptı. 1880'de vakıfların
idare ve ıslahı memurluğuyla Doğu Rumeli'ye gönderildi. 1299'da (1881 -82)
ŞOra -yı Devlet Tanzimat Dairesi üyeliği
ne. Hukuk Mektebi Mecelle muallimliğine ve Mecelle Cemiyeti azalığına tayin
edildi ve cemiyetin son zamanlarındaki
toplantılarına iştirak etti (bk. ibnülemin,
s. 587; Ebü 'l-Ula Mardin, s. 9). 24 Kasım
1884'te Meclis-i Kebir-i Maarif başkan 
lığına getirildi ve ölünceye kadar bu görevde kaldı. Temmuz 1886'da kendisine
Anadolu kazaskerliği payesi verildi. Bu
vab'ın
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vazifesine ilave olarak 1890 yılında Doğu
Rumeli islam cemaatleri nazırlığı da uhdesine verilen Ali Haydar Efendi 27 Kasım 1903'te vefat etti ve Na_
sühi Efendi
Türbesi haziresine defnedildi.
Ali Haydar Efendi edip, şair ve fakihtir. Bir divan teşkil edecek kadar şiirleri
varsa da asıl şöhreti fıkıh ve özellikle
usül-i fıkıh alanında dır.. Hukuk Mektebi'nde vermiş olduğu · usül - i fıkıh derslerinin bir bölümü ilk defa 1307'de taş
baskı olarak neşredilmiştir. Daha sonra
yine burada vermiş olduğu dersler talebesi Hacı Adil Bey tarafından tesbit edilmiş ve 1326'da Sırat-ı Müstakfm mecmuasının ilavesi olarak neşredilmiştir.
558 sayfa olan eser, sahasında Türkçe
yazılan ·ilk eserlerden biri olması bakı
mından önemlidir. Kitap daha sonra yeni harflerle de basılmıştır (Usul-i Fıkıh
Dersleri, İstanbul 1966) . Bundan başka
Romanya, Bulgaristan, Sırbistan. Yunanistan, Bosna-Hersek ve Karadağ'da bulunan müslümanların mezhepleriyle ilgili
bir risalesi ile yine Doğu Rumeli ve Bulgaristan'daki müslümanların vakıfları .
müftüleri ve cemaat meclisleri hakkında
kaleme aldığı bir talimatname de neşre
dilmiştir. Talebelerinin .elinde ders notları şeklinde bir Mecelle şerhinin de
mevcut olduğu Osmanlı Müellifleri'nde
belirtilmektedir (!, 389).

Batum'da doğdu . Babası Dardağanzade
Mehmed Emin Efendi, dedesi Osman
Efendi, onun babası Ağa Hüseyin Paşa'nın yerine yeniçeri ağası olan Çineli
Ahmed Ağa'dır. ilmiyeden olan babası
uzun yıllar istanbul'da müderrislik yapmış, ilk kanün-ı esasiyi hazırlayan heyette yer almış, Mekke kadılığı ve İzmir
naibliği ile Anadolu kazaskerliğinde bulunmuştur.

Ali Haydar Efendi ilk tahsilini Batum'da yaptı; daha sonra istanbul'a giderek hünkar imamı Hafız Reşid Efendi'den ders okudu ve ondan icazet aldı. Ardından Medresetü'l-kudat'ı bitirdi
( 1877). İlk adli vazifesi Burdur kadılığı
dır (1880) ; Uşak (1883) ve Denizli (1883)
kadıilkiarında bulundu. Daha sonra istanbul istinaf Mahkemesi üyeliğine getirildi (1884) Bu vazifede iken Hukuk
Mektebi'nde Mecelle ve usül-i muhakemat- ı hukükıyye derslerini akutmaya
başladı. Ardından sırasıyla istanbul Bidayet Mahkemesi İkinci Hukuk Dairesi başkanlığı ( 1894 ı. Bidayet Mahkemesi başkanlığı ( 1894 ). istinaf Mahkemesi
İkinci Hukuk Dairesi başkanlığı ( 1899).
Temyiz Mahkemesi üyeliği ( 1900). aynı
mahkemenin hukuk dairesi üyeliği, sonra başkanlığı ve Temyiz Mahkemesi baş
kanlığı görevlerinde bulundu. 1914'te
fetva eminliğine getirildi. Osmanlı Devleti'nin ı. Dünya Savaşı ' na girmesinden
BİBLİYOGRAFYA:
hemen sonra 14 Kasım 1914'te ilan ediHacı Adil Bey. Usül-i Fıkıh Dersleri ve Ali
len cihad-ı ekberle ilgili fetvayı, fetva
Haydar Efendi, istanbul 1326; Osmanlı Müel·
emini sıfatıyla Fatih Camii'nde okuyan
lif/eri, ı, 388-389; Ebü'I-Ula Mardin. Medenf
Ali Haydar Efendi, aynı zamanda 23 KaHukuk Cephesinden Ahmet Cevdet Paşa, issım 1914 tarihli cihad beyannamesinde
tanbul 1946, s. 9; Gövsa. Türk Meşhur/arı, s.
35; Bilmen. Kamus, 1, 349; Hasan Basri Erk.
imzası bulunan yirmi dokuz kişi arasın 
Meşhur Türk Hukukcuları, istanbul 1958, s.
da da yer almıştır. 1916'da Rumeli ka303-305; ibnülemin. Son As ı r Türk Şairleri, s.
zaskerliği payesini elde etti ve aynı yı l
586-587; Yaşar Karaya lçın - Ahmet Mumcu,
emekliye ayrıldı. Tevfik Paşa'nın ikinci
Türk Hukuk Bibliyografyası (Türk Harflerinin
Kabülüne Kadar YayınlanmiŞ Kitap ve Maka· . sadaretinde kısa bir süre adiiye nazıriı 
/eler 1728-1929), Ankara 1972, s. 35 ; "Ali
ğı yaptı (l l Kasım 1918-21 Ocak 1919) .
Haydar Efendi", TA, ll, 87.
Bu görevde iken Medine'yi teslim et-
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ALİ HAYDAR EFENDi, Küçük

ı

(1853- 1935)
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Son devir Osmanlı hukukçusu
ve Mecelle şArihi.
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Haydar Molla veya çağdaşı Usul-i Fı
müellifi Haydar Efendi'den (Büyük)
yaşça küçük olduğu için Küçük Haydar
Efendi diye de anılmaktadır. Soyad ı kanunundan sonra Arsebük soyadını almıştır. 15 Receb 1269'da (24 Nisan 1853)
kıh

Küçük
Ali Haydar

Efendi

