
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. 
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li! M. UGUR DERMAN 

1 ı 
ALİ HAYDAR EFENDi, Büyük 

(1837-1903) 

Son dönem 

L 
Osmanlı hukukçulanndan. 

_j 

Haydar Molla veya Büyük Haydar Efen
di 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 Na
sühizade diye de bilinmektedir. 

istanbul'da doğdu. Kısmet-i Askeriy
ye Mahkemesi katiplerinden Mehmed 
Nüman Efendi'nin oğludur. Sıbyan mek
tebinde okudu. Kur'an-ı Kerim'i ezber
ledi: Darülmaarif ve Muallimhane-i Nüv
vab'ı bitirdi. Fatih Camifnde Rusçuklu 
Mustafa Efendi'nin derslerine devam 
etti. Onun ölümü üzerine Hafız Şakir 

Efendi ve Tikveşli Yüsuf Efendi'den oku
yarak icazet aldı. Şeyh Galib Efendi'den 
usül-i fıkıh tahsil etti. Bu arada muhte
lif hocalardan da coğrafya , cebir, ge
ometri, hikmet-i tabiiyye, kimya ve na
zari teşri h dersleri okudu. 

1274'te (1857-58) Muallimhane-i Nüv
vab'ın müdür muavinliğine, 1280'de de 
( 1863-64) fıkıh ve feraiz hocalığına tayin 
edildi. Daha sonra Bosna ve yöresi adli
ye 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 Ru
meli'ye gönderildi. 1299'da (1881 -82) 
ŞOra-yı Devlet Tanzimat Dairesi üyeliği
ne. Hukuk Mektebi Mecelle muallimli
ğine 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 gö
revde kaldı. Temmuz 1886'da kendisine 
Anadolu kazaskerliği payesi verildi. Bu 
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vazifesine ilave olarak 1890 yılında Doğu 
Rumeli islam cemaatleri nazırlığı da uh
desine verilen Ali Haydar Efendi 27 Ka
sım 1903'te vefat etti ve Na_sühi Efendi 
Türbesi haziresine defnedildi. 

Ali Haydar Efendi edip, şair ve fakih
tir. Bir divan teşkil edecek kadar şiirleri 
varsa da asıl şöhreti fıkıh ve özellikle 
usül-i fıkıh alanında dır .. Hukuk Mekte
bi'nde vermiş olduğu · usül- i fıkıh dersle
rinin bir bölümü ilk defa 1307'de taş
baskı olarak neşredilmiştir. Daha sonra 
yine burada vermiş olduğu dersler tale
besi Hacı Adil Bey tarafından tesbit edil
miş ve 1326'da Sırat-ı Müstakfm mec
muasının ilavesi olarak neşredilmiştir. 

558 sayfa olan eser, sahasında Türkçe 
yazılan ·ilk eserlerden biri olması bakı
mından önemlidir. Kitap daha sonra ye
ni harflerle de basılmıştır (Usul-i Fıkıh 

Dersleri, İstanbul 1966) . Bundan başka 
Romanya, Bulgaristan, Sırbistan. Yuna
nistan, Bosna-Hersek ve Karadağ'da bu
lunan müslümanların mezhepleriyle ilgili 
bir risalesi ile yine Doğu Rumeli ve Bul
garistan'daki müslümanların vakıfları . 

müftüleri ve cemaat meclisleri hakkında 
kaleme aldığı bir talimatname de neşre
dilmiştir. Talebelerinin . elinde ders not
ları şeklinde bir Mecelle şerhinin de 
mevcut olduğu Osmanlı Müellifleri'nde 
belirtilmektedir (!, 389). 
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li! M. AKİF AYDIN 

1 ı 
ALİ HAYDAR EFENDi, Küçük 

(1853- 1935) 

Son devir Osmanlı hukukçusu 

L 
ve Mecelle şArihi. 

_j 

Haydar Molla veya çağdaşı Usul-i Fı
kıh müellifi Haydar Efendi'den (Büyük) 
yaşça küçük olduğu için Küçük Haydar 
Efendi diye de anılmaktadır. Soyadı ka
nunundan sonra Arsebük soyadını al
mıştır. 15 Receb 1269'da (24 Nisan 1853) 

Batum'da doğdu. Babası Dardağanzade 

Mehmed Emin Efendi, dedesi Osman 
Efendi, onun babası Ağa Hüseyin Pa
şa'nın yerine yeniçeri ağası olan Çineli 
Ahmed Ağa'dır. ilmiyeden olan babası 
uzun yıllar istanbul'da müderrislik yap
mış, ilk kanün-ı esasiyi hazırlayan he
yette yer almış, Mekke kadılığı ve İzmir 
naibliği ile Anadolu kazaskerliğinde bu
lunmuştur. 

Ali Haydar Efendi ilk tahsilini Ba
tum'da yaptı; daha sonra istanbul'a gi
derek hünkar imamı Hafız Reşid Efen
di'den ders okudu ve ondan icazet al
dı. Ardından Medresetü'l-kudat'ı bitirdi 
( 1877). İlk adli vazifesi Burdur kadılığı
dır (1880) ; Uşak (1883) ve Denizli (1883) 

kadıilkiarında bulundu. Daha sonra is
tanbul istinaf Mahkemesi üyeliğine ge
tirildi (1884) Bu vazifede iken Hukuk 
Mektebi'nde Mecelle ve usül-i muha
kemat-ı hukükıyye derslerini akutmaya 
başladı. Ardından sırasıyla istanbul Bi
dayet Mahkemesi İkinci Hukuk Daire
si başkanlığı ( 1894 ı. Bidayet Mahkeme
si başkanlığı ( 1894 ). istinaf Mahkemesi 
İkinci Hukuk Dairesi başkanlığı ( 1899). 

Temyiz Mahkemesi üyeliği ( 1900). aynı 

mahkemenin hukuk dairesi üyeliği, son
ra başkanlığı ve Temyiz Mahkemesi baş

kanlığı görevlerinde bulundu. 1914'te 
fetva eminliğine getirildi. Osmanlı Dev
leti'nin ı. Dünya Savaşı'na girmesinden 
hemen sonra 14 Kasım 1914'te ilan edi
len cihad-ı ekberle ilgili fetvayı, fetva 
emini sıfatıyla Fatih Camii'nde okuyan 
Ali Haydar Efendi, aynı zamanda 23 Ka
sım 1914 tarihli cihad beyannamesinde 
imzası bulunan yirmi dokuz kişi arasın

da da yer almıştır. 1916'da Rumeli ka
zaskerliği payesini elde etti ve aynı yı l 

emekliye ayrıldı. Tevfik Paşa'nın ikinci 
sadaretinde kısa bir süre adiiye nazıriı

ğı yaptı (l l Kasım 1918-21 Ocak 1919) . 

Bu görevde iken Medine'yi teslim et-

Küçük 
Ali Haydar 

Efendi 



meye yanaşmayan Fahreddin Paşa'ya 

padişahın teslim konusundaki iradesi
ni götürdü. Adiiye nazırlığından ayrıl

dıktan sonra hayatının geri kalan kıs

mını evinde kitap telifiyle geçiren Hay
dar Efendi 14 Eylül 1935 tarihinde İs
tanbul'da öldü. 

Ali Haydar Efendi iki defa evlenmiş, 
bu evliliklerden dördü erkek üçü kız ye
di çocuğu olmuştur . . Oğullarından ikisi 
kendisi gibi hukukçuluğu seçmiş olup 
bunlardan biri. Ankara Hukuk Fakülte
si'nde öğretim üyeliği yapmış olan Ah
met Esat Arsebük'tür. 

Ali Haydar Efendi'nin hakimlik haya
tının yanı sıra uzun bir öğretim hayatı 
da olmuş, on iki yıl Mülkiye Mektebi'nde. 
beş yıl Medresetü'l-kudat'ta ve otuz yıl 
da Hukuk Mektebi'nde Mecelle, ahkam-ı 
evkaf ve kavanin dersleri okutmuştur. 

Bu arada. başta Mecelle şerhi olmak 
üzere birçok kitap ve makale kaleme 
alarak verimli bir telif hayatı geçirmiş
tir. Fetva eminliği sırasında şeyhülislam 
Hayri Efendi. Mecelle Cemiyeti'ni ihya 
etmek istemiş, bu mümkün olmayınca 
şeyhülislamlıkta bir hey'et-i iftaiyye ve 
bunun içerisinde de bir te'lff-i mesai! şu
besi kurmuştu. Bu şubenin görevi dört 
mezhepten de faydalanarak muteber fı
kıh kitapları ve fetva mecmuaları hazır
lamaktı. Ali Haydar Efendi bu heyette 
yer almış ve hazırlanıp yayımlanan tek 
eser olan Kitabü'n-Naiakat'ı kaleme al
mıştır. XX. yüzyılın başlarında aile hu
kuku alanında çıkarılan iki irade-i seniyye 
de onun fetva eminliği dönemine rastlar. 
iradelerin hukuki gerekçeleri Haydar 
Efendi'nin de içinde bulunduğu hey'et-i 
te'lffiyye tarafından hazırlanmıştır. 

Eserleri. Bugün İslam hukukunun ve 
hukuk tarihinin hala güvenilir kaynak
larından olan başlıca eserleri şunlardır: 
1. Dürerü'l-hükk/im • şerh u Mecelleti'l
ahkam. Ali Haydar Efendi'nin en önem
li eseridir. İlk defa on altı cüz (İstanbul 
131 0-1316). daha sonra da dört cilt (is
tanbul 1330) halinde iki defa yayımlan
mıştır. Eser müellifi tarafından Arap
ça'ya tercüme edilmeye başlanmışsa da 
tamamlanamamıştır. Tam tercümesini 
Fehmf ei-Hüseynf yapmıştır. Bu tercü
me 1925-; 936 yılları arasında H ayfa, 
Gazze ve Kahire'de yayımlanmıştır. z. 
Mirkatü '1- Mecelle. Mecelle 'nin on bi
rinci kitabından on altıncı kitabına kadar 
olan kısmının şerhidir (İstanbul 1298 -

1299) 3. Şerh-i Cedid li-kamJ.ni'l-ara
zf (İstanbul 1311 . 1319. 1321). 4. Tertf
bü's-sunıJ.i if ahkômi'J-vuküi (İstanbul 

1337 r. 1 1340) S. Tavzfhu 'l-müşkilôt if 
ahkômi'l-intikalat (İstanbul 1329. 1339) 

6. Teshflü'J-ieraiz (İstanbul ı 322) . 
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Iii M. AKİF AYDIN 

ALİ HEMEDANI 

(bk. SEYYİD ALİ HEMEDANI). 

ALİ HEREVI, Mir 

( .S.)/' ~ .r. ) 
(ö. 951/1544) 

İran'da yaşamış Türk asıllı 
nesta'lik hattatı ve şair. 

_j 

_j 

Herat'ın tanınmış Hüseynf seyyidlerin
den bir aileye mensuptur. 881' de ( 1476) 
burada doğdu. Genellikle Meşhed'de ya
şadığı için yanlışlıkla Meşhedf olarak 
da anılmıştır. Müellifi meçhul ReyJ:ıan-ı 
Nesta clfk adlı eserle İ'timadüssaltana ' 
nın Mail~ cu'ş-şems adlı eserinde hat
tatın Cam kasabasından olduğunu be
lirten bilgiler ise gerçeğe uymamakta
dır. 

Ali Herevi gençliğinde Herana devrin 
geçerli ilimlerini öğrendikten sonra hat 
sanatına ilgi duyarak Meşhed'de Zey
nüddin Mahmud adlı bir hattattan nes
ta'lik yazıyı meşketti. Daha sonra bazan 
Herat'ta. bazan Meşhed'de yaşayan hat
tatın gençlik yılları hakkında kesin ve 
yeterli bilgi yoktur. Hattat Sultan Ali 
Meşhedfnin J5:ava cid-i l:futı1t'u ile Rey
J:ıan-ı Nesta elf~ adlı eserler onun genç
liğinde Herat hakiminin yanında Divan-ı 
İnşa'da hükümleri yazma işleriyle meş
gul olduğunu bildirmektedir. Bir süre 
sonra Timurlu Hükümdan Hüseyin Mir
za Baykara'nın hizmetine giren hattat 
bu devredeki yazılarında Sultanı ve Kati
bü's-sultanf unvaniarını kullanmaya baş
ladı. Şah İsmail'in 1513'te Herat'ı alma
sı üzerine önce Kerfmüddin Habfbullah 
Savecfnin, ardından da Horasan Valisi 

ALi HEREVJ. Mir 

Sam Mirza'nın himayesine girdi. Mave
raünnehir'de saltanat süren Sünni Şey
banfler 1 529'da Herat'ı ele geçirince, hü
kümdar Ubeyd Han tarafından bazı ileri 
gelenler ve sanatkarlarla birlikte Ali He
revf de Şeybanfler'in merkezi Buhara'ya 
götürüldü; orada Ubeyd Han'ın oğlu Ab
dülaziz Han'a hat hacası tayin edildi ve 
onun meşkhanesinde çalıştı. 

Buhara'ya zorla götürülen bu derviş 
yaratılışii hattat. burada kaldığı on altı 

yıl içinde hocalık. katiplik, hattatlık yap
tı ve şiirle meşgul oldu. Gördüğü iltifat
lara rağmen daima evini, vatanını, ora
da bıraktığı yakınlarının hasretini çekti 
ve bu gurbet yıllarında yazdığı şiirlerin
de bunları terennüm etti. Bu yıllardaki 
halini anlatan kendi eliyle yazdığı 944 
( 1537) tarihli dört beyitlik meşhur bir 
kıtası, bugün Tahran'da Kitabhane-i Sal
tanati'deki Murakkac-i Gülşen'de yer 
almaktadır. Hattat şair bu kıtasında ya
zısının güzelliğinden dolayı başının der
de girdiğini anlatmaktadır. Bu nüsha
nın son beytinde bulunan "mecnOn" sö
zünün bazı kimseler tarafından hatta
tın mahlası olarak anlaşıldığını bildiren 
Mehdi Beyanı. AJ:ıval ü AŞar-ı ljoşnü
visan adlı eserinde (II, 496) bu görüşü 
reddetmekte ve bu sözün şairin vasfını 
ifade eden bir sıfat olduğunu ileri sür
mektedir. 

Ali Herevi'nin memleketine dönmek 
için Şeybanf hükütndarına yazdığı bir ri-

Ali Herevi'nin nesta 'lik mail kıtası 
(Şah Mahmud Nts.abart Murakka.atı, iü Ktp., FY, nr. 1426) 
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