ALi b. ZAFiR
Bekir'in vali bulunduğu Fas şehri hariç
bütün şehirler itaat arzettiler. Ali derhal onun üzerine yürüdü ve 8 Rebiülahir
500 (7 Ara lı k 11 06) tarihinde Fas'a girerek onu biata zorladı. Babasından zengin bir hazine ve huzurlu bir ülke devralan Ali b. YOsuf tahta geçer ~eçmez büyük bir cihad harekatın a gi r işti ve hıristiyan krallıklarıra
ka rşı dört sefer düzenledi. Buna ka rşılık
Kastilya Kralı VI. Alfansa da Zellaka 'da
uğradığı yenilginin kötü izlerini silmek
amacıyla Kont Garcia Ordonez kumandasında bir ordu hazı rladı. Bu ordu Ali'nin
ağabeyi EbO Tahir Temim kumandasın
daki Murabıt ordusuna Ucles (Uklic) önlerinde mağlOp oldu ( ı ı 08). Esir alınan
ve daha sonra da öldürülenler arasında
VI. Alfansa 'nun küçük yaştaki oğlu ve
tek varisi Sancho da vardı. Bu meydan
savaşı Murabıtlar·ı İspanya'da kudretlerinin zirvesine çıkardı. Ali 11 09'da bizzat
Tuleytula (Toledo) üzerine yürüdü. Kastilya topraklarındaki Madrid ve diğer
bazı şehirleri ele geçirdiyse de Tuleytuıa ·yı alamadı. Ali'nin İspanya 'ya yaptığı
seferler sonunda Talavera şehri geçici
olarak ele geçirildi (ı ı 091 Murabıtlar daha sonra HOdiler'in elindeki Sarakusta'yı
(Saragossa) zaptettiler (ll l Ol. Buna karşılık Sir b. EbO Bekir kumandasındaki
birlikler Portekiz'de Lizbon'u ve bazı küçük şehirleri zaptederek başarılı sonuçlar elde ettiler ( ı ı ı oı. 1113'te Tuleytula 'ya karşı ikinci bir sefer daha düzenlendi. fakat netice alınamadı. 111 Tde
Coimbra da alındı. Sarakusta daha sonra Aragon kralı tarafından tekrar elegeçirildi 1ı ı 18) Murabıtlar'ın İspanya'daki
hıristiyan hükümdarlara karşı seferleri
bundan sonra da devam etti. Bu arada
Alfansa tarafından kuşatılan Lerida bölgesindeki Fraga . Murabıt kumandanı
Ya hya b. Ali b. Ganiye'nin harekatı sonucu ku rta rı ldı ve Aragon kra lı büyük bir
yenilgiye uğradı 1ı 134 ı Abba si ha lifesi
ona bu cihad harekatı sebebiyle "muizzü 'd-devleti 'I-Abbasiyye " unvanını verdi.

meziyetlerine rağmen Ali b. YOsuf. devleti babası gibi iyi idare edebilecek kabiliyette değildi. Büyük ölçüde
Maliki fakihlerin tesiri altında kaldı. Bu
sebeple onun devrinde kelam ve felsefe
yasaklandı. bu ilimlerle uğraşanlar Rafı
zilik'le suçlandı. Nitekim fakihlerin fetvası üzerine Gazzalfnin İhyô., ü 'ulı1mi'd
dfn adlı eserinin yakılmasını emretti. Bunun üzerine İh yô., Kurtuba Camii avlusunda parça parça edilerek ya kıldı 1ı ı 09).
Bunu duyan Gazza!I çok üzüldü ve "Al-

lah da onların devletini parça parça etsin " diye bedduada bulundu.
Ali b. YOsufun hükümdarlık yılların
da Kurtuba bir kültür merkezi haline
geldi. Onun ve babası YOsufun katibi
İbn AbdOn ile İbn Kuzman devrin dikkati çeken şairleriydi. Ali imar faaliyetlerinde de bulundu ve Fas'taki Karaviyyin Camii'ni genişletti . Tlemsen'deki Cami-i Kebir onun zamanında tamamlandı
(ı 136). Muvahhidler'in Fas üzerine yaptığı seferler Ali b. YOsufun ülkesinde
karışıkilkiara sebep oldu. Fakat o Muvahhidler'in Merakeş ' i zaptettiğini ve
Murabıtlar'ın çöktüğünü görmeden öldü (8 Receb 5371 27 Oca k 1143) Bütün
bunlara rağmen Ali b. YOsufun zamanı
müslümanların Endülüs'teki en parlak
devirlerinden biri olarak kabul edilir.
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567'de (117 1) Kahire ' de doğdu. Tahsilini Kumhiyye Medresesi müderrisi olan
babası Zafir b. Hüseyin'in yanında tamamladı. Bilhassa usul. fıkıh, kelam. tarih ve edebiyat sahala rıyla meşgul oldu.

Babasından sonra aynı medresede müderris olarak görev yaptı. Daha sonra sı
rasıyla EyyObiler'den ei-Melikü'I-Aziz ve
ei-Melikü'I-Adil'in hizmetine girdi. 1210
yılında EyyObi Hükümdan ei-Melikü'I-Eş
refe vezir oldu. 1215'te bu görevden ayrılıp Kahire'ye döndü ve bir müddet beytülmale nezaret etti. Kadi Fazı! , Es'ad b.
Memmati ve İbn Sena gibi EyyObiler devrinin büyük alim ve edipleriyle çağdaş
olan İbn Zafir 27 _Kasım 1216 ' da (baz ı
kaynaklara göre 1226'da) Kahire'de öldü.

Eserleri. 1. ed-Dü velü 'l-münkatı'a .
Dört ciltlik bir İslam tarihi olan bu eserin ancak Hamdaniler, Sacoğulları, Tolunoğulları, İhşidiler, Fatımiler ve Abbasiler dönemlerini içine alan son cildi zamanımıza kadar gelebilmiştir. Özellikle
Fatımiler'in son dönemleriyle ilgili en eski kaynaklardan biri kabul edilmektedir.
Sacoğulları 'yla ilgili kısım Fraytag tarafından Lokmani Fabulae (Bonn 1823)
adlı eserinde. Hamdaniler'e ait bölüm ise
ZDM G 'de IX. 439) neşredilmiştir. Wüstenfeld. Statthalter v on A egypten und
Geschichte d er Fatimiden adlı kitabı
nı yazarken bu eserden faydalanmıştır.
Andre Ferre'nin neşre hazırladığı Fatı
miler'le ilgili bölüm de lnstitut Français
d'archeologie orientale tarafından "Textes arabes et etudes islamiques" serisinin XII. cildi olarak Ahbô.rü 'd- düveli'lmün~ap 'a adıyla yay;mlanmıştır (Ka hire 1972). 2. B edô.,ı'u 'l-b edô.,ih. Arap
edebiyatının kaynaklarından olup bazı
şairlerin irticalen söyledikleri şiirleri. edebi sözleri, nükteleri, latifeleri ve kendi
hatıralarını ihtiva eder. Bu konuda yazılmış ilk eserdir. Müellif Selahaddin-i
EyyObi'nin meşhu r veziri Kadi Fazıl'ın
tavsiyesiyle yazıp el - Melikü'l- Eşref e ithaf ettiği (603 / 1206) bu kitabı telif ederken eski ediplerin günümüze ulaşma
yan eserlerinden faydalanm ı ş ve onlardan nakiller yapmıştır. Bunlar a ras ın da
Ebü'I-Ferec'in el-~ı yô.n ve 'l-muganİıin,
İbn Reşii:<' ın el-Enmılzec, Kadi et-TenOhfnin Niş vô.rü 'l-muJ:ı ô. dara, Gırnatfnin
FerJ:ıatü 'l- enfüs i f a{].bô.ri ehli'l-Endelüs, Ubeydullah b. Ahmed'in Tô.rfl]u Bagdô.d, Ebü's-Salt Ümeyye b. Abdülaziz'in
el-Hadfka adlı eserleri zikredilebilir. Bedô.;i'u 'İ-b edô.,ih ilk defa Muhammed
ei-Adevi tarafından neşredilmiştir (Bulak
12781 Eser daha sonra Abdurrahman b.
Ahmed ei-Abbasi'nin M a'ô.hidü 't-tensfs 'inin sayfa kenarında basılmıştır (Kahire 1316). Ayrıca Muhammed Ebü'I-Fazl
İbrahim tarafından da 1970'te Kahire 'de
yayımlanmıştır. Zeynüddin ei-Halebi bu
eseri ihtisar etmiştir. 3. el-Menô.kıbü'n-
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Nuriyye. 1191 'de tamamlayıp Selahaddin-i Eyyübi'ye ithaf ettiği bu eser şai
rane teşbih ve istiarelerle yüklüdür. 4.
A{Jbôru mülUki'd-devleti's-Selcu~ıyye.
Selçuklular'a dair müstakil bir eser olarak zikredilmesine rağmen ed-Düvelü'lmünkatı 'a'nın bir cüzü olarak kabul
edilmektedir. s. Gara 'ibü't-tenbihôt 'ala
'aca 'ibi't-teşbihdt. Muhammed Zağlül
ve Mustafa es-Savi tarafından Mısır'da
Zehairü'l -Ara b serisinde yayımlanan (ts.)
'tu eserde teşbihlere ve bunlarla ilgili
örnek şiiriere (şevahid) yer verilmiştir. Ali
b. ZMir'in diğer bazı eserleri de şunlar
dır: Mekrumatü'l-küttdb; Esasü's-siydse (Esasü'l·belaga); el -Batşatü'l-küb
ra; N eta' isü '?- ?,a{Jire; Şifa' ü '1-galil ii
?,emmi's-salJ-ib ve'l-{Jalil (Süyüti tarafından ihtisar edilmiştir); Men usibe bimen ismuhu 'Ali.
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1776 yılında Necef Han tarafından taHint müslümanlarının en eski eğitim
mir edildikten sonra şehir Aligarh (Yükkurumlarından biri olan Muslim Edusek Kale) ismini aldı. Kalenin tamirinden
cational Conference. ülkede mıiislüman
önce şehir Muhammedgarh. Sabitgarh
Iarı eğitim ve siyası bakımdan aydın
ve Ramgarh olarak anılmaktaydı. Şehir
latmak için Seyyid Ahmed Han tarafın
müslümanlar tarafından XII. yüzyılın
dan 1886'da burada kurulmuştur. Aysonlarına doğru Hind - islam Devleti'nin
rıca Hindistan'ın bağımsızlığını kazanilk hükümdan Kutbüddin Aybek tarafın
masından sonra teşkilatianan Muslim
League de 1906'da yine Aligarh'ta ortadan fethedilmiştir (ı 1941. Safer 743'te
(Temmuz 1342) Aligarh'a gelen ibn Batya çıkmıştır.
tüta, Seyahatname'sinde Hint müsBİBLİYOGRAFYA :
lümanlarını anlatırken Aligarh'tatı da
İbn Battüta. Tuhfetü ·n-nü??ar, ll, 611-617;
(Kol) bahsetmektedir. Aligarh. XIV. yüzTh. Morison. History of the Muhammadan.
Anglo · Oriental College Aligarh, Allahabad
yılın sonlarında idari bakımdan Kan1903; Abul Hasan Ali .Nadwi. Muslims in Jndia
pür'a bağlı iken bir ara müstakil kalmış,
(tre. Mohammad Asıf Kidwi), Locknow 1960, s.
1785'te Maratalar ' ın eline geçmiş, XIX.
95·97; Mu hammad Sadıq. A History of Urdu
yüzyılın başlarında da ingilizler'in kontLiterature, London 1964, s. 247·287; Yusuf
rolüne girmiştir ( 1803). XVII. yüzyıl baş
Husain. Selected Documents {rom the A/igarh
· Archiues, London 1967; A. Schimmel, Islam in
larında kalede bir cami inşa edildi.
the Ind ian Subcontinent, Leid en 1980, s . 193;
1889'da şehirde bir kütüphane kuruldu.
B. D. Metralf. Jslamic Revtual in British lndia,
Bugün Aligarh'ta küçük imalat ve tarı
Princeton 1982, s. 31 O· 320; L. Bouvat. "Le
ma dayalı sanayi gelişmiştir. Nüfusu
College Anglo-Oriental d'Aligarh", RMM, 1
1981'de320.861 idi.
( 19071. s. 380-387; D. Menant. "A Propos de
Aligarh islam Üniversitesi Hindistan
önemli kültür merkezlerinden biridir. Seyyid Ahmed Han tarafından, Batı felsefeleri ışığı altında islam'ı incelemek ve ingiliz eğitim modeline uygun islami bir tedrisat başlatmak
amacıyla 1875'te Medresetü'l-ulüm adıy
la bir mektep, üç yıl sonra da Muhammadan Angi Oriental College kuruldu.
Seyyid Ahmed Han kolejin idaresini ölümüne kadar elinde tuttu. Esas öğreti
min ingilizce olduğu bu kurumda dini
ilimler Arapça okutuluyor. ayrıca Farsça
ve Urduca da öğretiliyordu. Kuruluşun
da Lord Lytton'un fikri ve mali katkıları
ile yönlendirilen Muhamrrıadan AngloOriental College'de eğitim kadrosunu
müslümanlarının

o-
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ALİGARH

ı

(._}_,k)
Hindistan'ın Utar Pradeş eyaletinde

L

İslam Üniversitesi ile meşhur
tarihi bir şehir.
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Del hi - Agra yolu üzerinde, Del hi' nin
120 km. güneydoğusunda Agra ·nın 75
km kuzeyinde bulunmaktadır. Şehrin
ilk adı Kol (Coi l) idi. 1542'de yapılan kale
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Müessese bu yüzden Hindistan'ın önemli fikir ve ilim adamlarından Mevlana Şib
li, Muhammed ikbal, Mevlana Ebü'I- Kelam Azact tarafından tenkit edilmiştir.
1920 yılında üniversite şekline dönüş
türülen müessesede 1934'te Tıp Fakültesi, 1945 'te Ziraat Yüksek Okulu açıl_ mıştır. Üniversitede Fen, Ticaret, Sanayi -Teknoloji ve ilahiyat fakülteleri de bulunmaktadır. Aligarh islam Üniversitesi
bugün Uttar Pradeş eyaJetinin on bir
üniversitesinden biridir. Burada islam
dini, islam tarihi, Hindistan müslümanlarının kültürü ile ilgili birçok neşriyat
yapılmıştır. Aligarh islam Üniversitesi'nin
çıkardığı dergiler arasında, altı ayda bir
yayımlanan Mecelle-i 'UJUm-i İsJQmiyye
(1960) ve yıllık Mecelletü 'l-Mecma'i'l'ilmiyyi'l-Hindf de ( 1976) bulunmaktadır.

ALiilAHİLER
(bk. MÜELLİHE).
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ALİKURNA
Osmanlılar döneminde İtalya'nın
Livorno (A. Ligorna) Limanı'ndan
ithal edilen kağıtlara,
A. Ligoma 'nın bozulmuş şekli olarak
verilen isim
(bk. KAGIT).

meşhur müsteşrikler oluşturmuşlardır.
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ilm kökünden rrıübalağa sıfatı olan
alim, "hakkıyla bilen" demektir. Allah
Teala'ya nisbet edildiğinde, "zaman ve
mekan kaydı olmaksızın küçük büyük,
gizli aşikar her şeyi, her hadiseyi hakkıyla bilen" manasına gelir. ilahi sıfatıa
rın kelam ilmi açısından yapılan tasnifine göre alim, sübüti- manevi sıfati ar

