
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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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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ca mel\tubu da Kitabhane-i Saltanatfde 
bulunmuştur. Mehdf Beyanı bu mektu
bu eserinde neşretmiş (ll, 496-497) ve 
bunun hattatın nesrine güzel bir örnek 
olduğunu belirtmiştir. Bütün bu ricala
rın bir sonuca ulaşmadığı ve sanatkara 
Buhara'dan ayrılma izni verilmediği an
laşılmaktadır. Kadf Ahmed ve Sam Mir
za hattatın ölünceye kadar Buhara'da 
kaldığını bildirir ler. Ali Herevf, Şeybanf 
Hükümdan Ubeyd Han'ın tahta geçişi 

münasebetiyle olduğu gibi devletin bazı 
ileri gelenlerine de methiyeler yazmış

tır. Kadf Ahmed, bu dönemde hattatın 
Meşhed'de İmam Rıza Türbesi için bazı 
yazılar ve kitabeler hazırladığını ve bun
lardan birinin 938 ( 1532) tarihini taşı

dığını, diğer .bir kıtasında da İmam Rı
za'yı öven bir şiir söylediğini ve bunun 
ce ır - nesta'likle yazılmış olduğunu kay
deder. P. P. Soucek ise Meşhed'in Ubeyd 
Han'ın oğ lu Abdülaziz'in kontrolünde ol
duğu 1532-1533 yıllarında, Ali Herevı~nin 
de muhtemelen ·onunla beraber Meş

hed'de bulunduğu için yazılarını bura
da yazmış olduğunu ileri sürmektedir. 
Mehdf Beyanı bu yazıların halen yerinde 
olup o lmadığını bilmediğini belirtmek
te. bunların Buhara'da hazırlanıp Meş

hed'e gönderilmiş olması ihtimali üze
rinde durmakta, ayrıca hattatın kendi 
kütüphanesindeki 935 ( 1528 -29) tarihli 
bir sayfalık yazısına dayanarak onun Se
merkant' ı ziyaret ettiğini de söylemek
tedir. 

Kaynaklar Ali Herevrnin ölüm tarihi 
için 924 ( 1518) ile 976 ( 1568.Q9) yılları 

arasında çeşitli tarihler kaydetmişlerse 

de onun imzalı ve tarihli eserlerini göz 
önünde bulunduran Mehdf Beyanrye gö
re hattat 951 ·de ( 1 544) vefat etmiştir. 
Ayrıca uzun yıllar Herat'ta yaşayan ve 
Nisarf mahlasını kullanan Buharalı Şeyh 
Hasan'ın Ali Herevfnin ölümünden yir
mi üç yıl sonra yazdığı Mü?ekkir-i Al:z
Mb adlı tezkiresinde, Ali Herevrnin çağ 

ctaşı Mirza Beg adlı birinin rüyada hat
tatı gördüğünü ve ona ölüm tarihini sor
duğunu, onun da "Mfr Aif fevt nümude" 
(Mfr Ali öldü) şeklinde cevap verdiğini ve 
bunun ebced hesabı ile 951 yılına te
kabül ettiğini kaydeder. Cenazesi Buha
ra'da Fethabad'da Şeyh Seyfeddin el
Baharzrnin mezarı civarında Mevlana 
Salih sofa • sında toprağa verilmiştir. 

Ali HerevT, daha önce yetişen ünlü nes
ta'lik hattatlarından Sultan Ali Meşhe

dfnin yolunda yürüyen Zeynüddin Mah
mud'dan yazı meşkederek yetişti. Ba-
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zı kaynakların onun Sultan Ali Meşhe

dfden ders gördüğünü söylemeleri doğ

ru değildir. Nitekim Ali Şfr Nevar Meca
lisü'n-netais adlı eserinde ondan övgüy
le bahsederken Sultan Ali Meşhedfden 
ders aldığına dair herhangi bir bilgi ver
memektedir. 

Hoşsohbet, yakışıklı ve güzel ahlaklı 

bir kişi olan Ali Herevf, daha hayatta 
iken Ali Şir Nevar ve Molla Camr gibi 
büyük şairler tarafından takdir edilmiş 
ve sevilmiştir. Devrinin mühim simala
rından olan ve Emfr-i Arab unvanı ile 
tanınan Mfr Muhammed Bakır- ı Yemeni 
de kendisine hürmet ederdi. Her neden
se Kadf Ahmed gibi yazı sanatından an
layan bazı kişiler, Ali Herevfnin kendin
den önce yaşayan usta hattat Sultan Ali 
Meşhedfye üstünlüğünü açıkça söyle
mekten çekinmişlerdir. Gerçekte Ali He-

Ali Herevi'n in 
ince ta' lik 

hatla 
yazd ı ğı 

Şeyh 

Sa' di-i 
Sirazi'n in 

Bostan 
ad l ı eserin in 

ilk sayfas ı 

(istanbul 

Türk ve 

İslam 

Eserleri 

Müzesi , 

nr. 1919, vr. l b) 

revf Ali Meşhedfnin takip ettiği klasik 
yoldan yürümüş, fakat harflerinin ol
gunluğu, keskinliği ve yazı kaidelerine 
bağlılığı dolayısıyla onu aşmıştır. Nes
ta'lik yazının ortaya çıkışından sonra bu 
yazıyı güzelliğ inin en üst noktasına ulaş

tıran Mfr İmad'a (ö. 1024/ 1615) kadar 
olan devre içinde yetişen Şah Mahmud 
Nfsaburr, Seyyid Ahmed Meşhedf, Mfr 
Mufzüddin Kaşanf ve Baba Şah İsfahanf 
bir dereceye kadar istisna edilirse, hiç 
kimsenin onun seviyesine ulaşamadığı

nı söylemek mümkündür. Ali Herevrnin 
esas ustalığı ince nesta'likte yani kitabet 
yazısındadır. Hattında olgunluk çağına 
Buhara'da ulaşmış olan Ali Herevfnin 
sanat hayatının en iyi devresi 935'ten 
( 1528-29) ölümüne kadar olan devredir. 

Ali Herevi ayrıca döneminin dikkati 
çeken bir nesir ustası ve oldukça kuv-



vetli bir şairidir. Şiirlerinde Katib mah
lasını kullanmış ve Türkçe şiirler de yaz
mıştır. Bu şiirlerden bir örnek Gülis
tan-ı Hüner'de neşredilmiştir. Ali Şir 

Nevafnin de beğendiği şair aynı zaman
da muamma • söyleme sanatında da 
isim yapmıştır. 

Ali Herevfnin yazılarına Tahran, Meş
hed, Kabil, Hindistan, Leningrad, Berlin, 
Paris, Kahire ve New York gibi birçok 
şehrin müze ve kütüphanelerinde rast
lamak mümkündür. Ayrıca istanbul'da 
Türk ve islam Eserleri Müzesi'nde (nr. 

1913) bulunan Sa'di-i Şirazfnin Bostan 'ı 
hattatın kaleminden çıkmıştır. istanbul 
Üniversitesi Kütüphanesi (FY, nr. 477, 
141 Ol ile Topkapı Sarayı Müzesi Kütüp
hanesi· nde de (Emanet Hazinesi, 2169 

nolu murakka') çok güzel eserleri var
dır. Burada kendisinin ve oğlu Mir Mu
hammed Bakır'ın da yazıları bulunmak
tadır. Eserlerinin bir kısmı ise daha son
ra Cihangir (1605-162 7) için hazırlanmış 
olan ve halen Tahran'da Kitabhane-i Sal
tanatfde bulunan Mura~~a'-ı Gülşen'
dedir. 

Hattatın küçük fakat önemli bir eseri 
de yazı kaidelerinden bahseden Midd
dü 'J-l]utı1t adlı risalesidir. Risale, Teb
riz'de hicri 1291 yılında Mirza Senglah'ın 
Te?kiretü'l-./Jattdtfn adlı eserinin sonu
na eklenerek basılmİŞtır. Bundan baş
ka kaynaklar onun aruz ilminde de bilgi 
sahibi olduğunu yazmaktadır. 

Mendkıb-ı Hünerverdn hattatın yir
mi talebesinin adını zikreder. Bunların 
çoğu bizzat kendisinden meşketmiş, bir 
kısmı ise onun yazılarından faydalandı
ğı için talebesi sayılmıştır. Kendisinden 
meşkedenler arasında oğlu Mir Muham
med Bakır, ayrıca Hace Mahmud Şeha
bi, Mir Seyyid Ahmed, Mir Hüseyin Bu
hari ve Mir Çelerne en tanınmışlarıdır. 

Eserlerinde kullandığı imzalar şunlar

dır: Ali, Fakir Ali, Mir Ali, Ali Katib, Ali 
Sultani, Ali Hüseyni, Mir Ali Katib, Mir 
Ali Sultani, Ali Herevi, Ali Hüseyni He
revi, Ali Katib-i Sultani, Ali Katibü's-sul
tani. 
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ALİ HİBRİ EFENDi 

(bk. HIBRI, Ali Efendi). 

ALİ b. HİCAzl 

(bk. BEYY0Ml). 

ALİ b. HilAL 

(bk.IBNÜ'l-BEVVAB). 

ALİ b. HUCR 

( ~ .:.r. ._.k. ) 
Ebü'l-Hasen Alt b. Hucr b. İyas 

es-Sa'd! el-Mervez! 
(ö. 244/858-59) 

Devrinde 

_j 

_j 

_j 

Horasan'ın üç büyük hadis imarnından 
biri olan alim. 

L _j 

Aslen Horasa nh olup 1 S4'te (771) doğ
du. Hadis öğrenmek gayesiyle çeşitli se
yahatler yaparak Dımaşk, KOfe ve Bağ
dat gibi ilim merkezleri başta olmak 
üzere çeşitli ülkeleri gezdi; tanınmış bil
ginlerden hadis okudu. Tahsilinin önem
li bir kısmını Bağdat'ta tamamlayarak 
otuz üç yaşında Merv'e gidip yerleşti. 
Başta babası Hucr b. iyas olmak üzere 
Süfyan b. Uyeyne, Halef b. Halife ve Ab
dullah b. Mübarek gibi alimlerden ha
dis rivayet etti. Kaynaklar onun talebe
leri arasında, Ebu DavOd ve İbn Mace 
hariç, diğer Kütüb-i Sitte müelliflerini, 
Horasanil muhaddislerin birçoğunu ve 
daha başka alimleri sayarlar. Buhari, 
onun beş hadisini ŞaJ:ııJ:ı 'ine almış, Müs
lim seksen sekiz hadisini Şa.J:ıf.J:ı'inde zik
retmiştir. Tirmizi ve Nesai de rivayetle
rine sünenlerinde yer vermişlerdir. 

Elde ettiği ilmin bir kısmını öğretebit
mek için kendi ifadesinde yer alan te
mennisine uygun olarak doksan yıl ka
dar yaşamış, hadisleri bilhassa Merv ve 
çevresinde yayılmıştır. 

Nesai, Muhammed b. Ali el-Mervezi, 
Hakim ve Hatib el-Bağdadi gibi hadis
çilere göre, adAlet• ve zabt* yönünden 
kusursuz, hadis tahammül* ve rivaye
tinde mahir ve dikkatlidir. Edebiyat ve 
şiirle de meşgul olmuştur. AJ:ıkdmü'l
~ur' dn ve Fevd, id fi'l -J:ıadiş adlı iki 
eserinin bulunduğu kaydedilmektedir. 
Zahiriyye Kütüphanesi'nde (Mecmua. nr. 

53 / 3. 29•-42b ve 89 / ll, 181 • -1 90b) ka
yıtlı olan hadis cüzü ile Köprülü Kütüp-

ALi İBRAHiM HAN 

hanesi'nde bulunan (nr . 428, 1-59) onun 
İsmail b. Ca'fer'den rivayet ettiği. üç kı
sım halinde SOO kadar hadis ihtiva eden 
Fevd 'id fi'l-hadiş aynı eserin farklı kı
sımları olabilir. Ali b. Hucr Merv'de ve
fat etmiştir. 
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~ M. ALi SÖNME7. 

ALİ b. HÜSEYiN 

(bk. ZEYNELABIDlN). 

ALİ b. HÜSEYiN el-ALEVİ 

(bk. ŞERİF el-MURTAZA). 

ALİ İBRAHiM HAN 
( .;ıl> r:A'i.r.l ._.k. ) 

(ö. 1208/ ı 793-94) 

Hindistan h 
devlet adamı, şair, tarihçi 

ve tezkire müellifi. 

_j 

_j 

_j 

1126'da (1714) Patna'da doğdu. Ço
cukluk ve gençlik yıllarını Şeyhpura'da 
geçirdi. 1748 yılında Azimabad'a gitti. 
Bölgenin hakimi Ali Verdi Han tarafın
dan özellikle İran asıllı pek çok şairin 
toplandığı Mürşidabad'daki sarayına da
vet edildi. Burada üstün edebi kabiliye
tiyle herkesin takdirini kazandı. Şiirle

rinde Halil veya Halil-i Azimabadi mah
lasını kullandı. "Newab", "eminü'd-dev
le", "azizü'l- mülk", "bahadır·, "nasir-i 
ceng· unvaniarını aldı. 1760'ta Bengal, 
Bihar ve Orissa newAb*lığına tayin edi
len Mir Kasım Han'ın ordu mütevelliliği
ne getirildi. Daha sonra Mir Kasım'ın en 
güvenilir müşaviri oldu. Ancak Mir Ka
sım'ın birkaç mağlObiyetten sonra baş
kalarına sığınınası üzerine ondan ayrıldı. 
1770'te Bengal valiliğine getirilen Mü
bareküddevle'nin naibliğine tayin edildi. 
Kabiliyetinin farkına varan ingilizler ve 
onların Hintli iş birlikçilerince sivil idare
de görevlendirildi. 1781 ·de Benares'teki 
Yüksek Adalet Divanı başkanlığına ve 
geçici olarak aynı bölgedeki ingiliz umu
mi valiliğinin en yetkili müşavirliğine ta
yin edildi. 1208 ( 1793 -94) yılında aynı 
şehirde öldü. 
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