
Bekir'in vali bulunduğu Fas şehri hariç 
bütün şehirler itaat arzettiler. Ali der
hal onun üzerine yürüdü ve 8 Rebiülahir 
500 (7 Ara lı k 11 06) tarihinde Fas'a gire
rek onu biata zorladı. -

Babasından zengin bir hazine ve hu
zurlu bir ülke devralan Ali b. YOsuf tah
ta geçer ~eçmez büyük bir cihad hare
katına gi rişti ve hıristiyan krallıklarıra 

karşı dört sefer düzenledi. Buna karşılık 

Kastilya Kralı VI. Alfansa da Zellaka 'da 
uğradığı yenilginin kötü izlerini silmek 
amacıyla Kont Garcia Ordonez kumanda
sında bir ordu hazırladı. Bu ordu Ali 'nin 
ağabeyi EbO Tahir Temim kumandasın
daki Murabıt ordusuna Ucles (Uklic) ön
lerinde 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 kudretle
rinin zirvesine çıkardı. Ali 11 09'da bizzat 
Tuleytula (Toledo) üzerine yürüdü. Kas
tilya topraklarındaki Madrid ve diğer 

bazı şehirleri ele geçirdiyse de Tuleytu
ıa ·yı alamadı. Ali'nin İspanya 'ya yaptığı 
seferler sonunda Talavera şehri geçici 
olarak ele geçirildi (ı ı 091 Murabıtlar da
ha sonra HOdiler'in elindeki Sarakusta'yı 
(Saragossa) zaptettiler (ll l Ol. Buna kar
şılık Sir b. EbO Bekir kumandasındaki 
birlikler Portekiz'de Lizbon'u ve bazı kü
çük şehirleri zaptederek başarılı sonuç
lar elde ettiler ( ı ı ı o ı. 1113'te Tuleytu
la 'ya karşı ikinci bir sefer daha düzen
lendi. fakat netice alınamadı. 111 Tde 
Coimbra da alındı. Sarakusta daha son
ra Aragon kralı tarafından tekrar elege
çirildi 1 ı ı 18) Murabıtlar'ın İspanya'daki 
hıristiyan hükümdarlara karşı seferleri 
bundan sonra da devam etti. Bu arada 
Alfansa tarafından kuşatılan Lerida böl
gesindeki Fraga. Murabıt kumandanı 

Yahya b. Ali b. Ganiye'nin harekatı sonu
cu ku rta rı ldı ve Aragon kra lı büyük bir 
yenilgiye uğradı 1 ı 134 ı Abba si ha lifesi 
ona bu cihad harekatı sebebiyle "muiz
zü 'd-devleti 'I-Abbasiyye" unvanını verdi. 

Bazı meziyetlerine rağmen Ali b. YO
suf. devleti babası gibi iyi idare edebi
lecek 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 fetva
sı üzerine Gazzalfnin İhyô., ü 'ulı1mi'd
dfn adlı eserinin yakılmasını emretti. Bu
nun üzerine İhyô., Kurtuba Camii avlu
sunda parça parça edilerek ya kıldı 1 ı ı 09). 
Bunu duyan Gazza!I çok üzüldü ve "Al-

lah da onların devletini parça parça et
sin " 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 dik
kati çeken şairleriydi. Ali imar faaliyet
lerinde de bulundu ve Fas'taki Karaviy
yin Camii'ni genişletti . Tlemsen'deki Ca
mi-i Kebir onun zamanında tamamlandı 
(ı 136). Muvahhidler'in Fas üzerine yap
tığı seferler Ali b. YOsufun ülkesinde 
karışıkilkiara sebep oldu. Fakat o Mu
vahhidler'in Merakeş ' i zaptettiğini ve 
Murabıtlar'ın çöktüğünü görmeden öl
dü (8 Receb 5371 27 Ocak 1143) Bütün 
bunlara rağmen Ali b. YOsufun zamanı 
müslümanların Endülüs'teki en parlak 
devirlerinden biri olarak kabul edilir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

ibnü'I-EsTr. el-Kam il, IX, 284, 6 ı8 ; X, 4ı 7, 
490, 558, 571 , 577, 579, 586, 6 ıı ; ibn Halli
kan. Ve{eyat, lll , 238; VII, ı 23 , ı 25- ı 27; ibn 
izarT. e/Beyanü'l-Mugrib (nş r. ihsan Abbas), 
Beyrut ı983, N, 43, 44, 47, 49-50, 52, 55-56, 
59-60, 63·69, 73 , 76·78, 80-8ı ' 84.-85, 87, 92-
94, 96, 99, ıoo-ıoı , ı 25-ı 26; ibn Haldün. el· 
'iber, Bulak ı284 - Beyrut ı399 jl979, VI, 
ı88·189; e/-Hulelü '1-meuş iyye {i ?ik ri l·a l)bii
ri 'l-Merraküşiyye ( nşr. Süheyl Zekkar - Abdül
kadir Zimamel, Diirülbeyza 1399 /1 979, s. 77-
79, 82-84, 86-87,89,90,97 , 100, ı o2 , 1 04 - ı05 , 

ı 08, ayrıca bk. indeks; M akkari. Ne{tıu't·!ib, 
b k. indeks; Ahmed es- Selavı. Kitabü '/· istiksa 
(nşr. Ca' fer en-Nası rT- Muhammed en-Nas ırl) , 

Dii rülbeyzii 1954-55, ll , 61-69; R. Dozy. Histoire 
des Musu lmans d 'Espagne (nş r . E. Levi - Pro
vençal), Leiden 1932, s. ı ; Hasan Ahmed Mah
müd. Kıyamü deuleti'l-Murabıtfn, Kahire 1956, 
s. 349-351 ' 355, 361-363, 365, 39 1' 394 -396, 
398 , ayrıca bk. indeks ; G. Fehervari. "Art and 
A rchitecture", CH/s. , ll, 725; Jamil M. Abu'n
Nasr. A History of the Maghrib, Cambridge 
1980, s. 99·1 02, 104 ; Huici Miranda. "Ali b. 
Yusuf ve a'malühü fi 'l -Endelüs", Tatuan, sy. 
3-4, Fas 1958·59, s. 153-176 ; A. Bel. "Ali b . 
Yusuf b . Taşfln", iA, 1, 315-316; Şinasi Altun
dağ . "Murabıtlar" , iA, VIII, 580-586; E. Levi -
Provençal. " 'Ali b . Yüsuf b. Ta~ufin", E/ 2 

(ing 1. 1, 389-390. r.;;ı 
lı!!! E RDO GAN MERÇİL 

L 

ALİ b. zAFiR 
( ~u. :.r. _.k. ) 

Ebü'l-Hasen Cemalüddfn 
Aif b. ZMir b. el-Hüseyn el-Ezdf 

(ö. 613 / 1216) 

Mısırlı tarihçi, 
edip, şair ve devlet adamı . 

_j 

567'de (1171) Kahire 'de doğdu. Tah
silini Kumhiyye Medresesi müderrisi olan 
babası Zafir b. Hüseyin'in yanında ta
mamladı. Bilhassa usul. fıkıh, kelam. ta
rih ve edebiyat sahala rıyla meşgul oldu. 

ALi b. ZAFiR 

Babasından sonra aynı medresede mü
derris 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 ay
rılıp Kahire'ye döndü ve bir müddet bey
tülmale nezaret etti. Kadi Fazı! , Es'ad b. 
Memmati ve İbn Sena gibi EyyObiler dev
rinin büyük alim ve edipleriyle çağdaş 
olan İbn Zafir 27 _Kasım 1216'da (baz ı 
kaynaklara göre 1226'da) Kahire'de öldü. 

Eserleri. 1. ed-Düvelü 'l-münkatı'a . 
Dört ciltlik bir İslam tarihi olan bu ese
rin ancak Hamdaniler, Sacoğulları, Tolu
noğulları, İhşidiler, Fatımiler ve Abbasi
ler dönemlerini içine alan son cildi za
manımıza kadar gelebilmiştir. Özellikle 
Fatımiler'in son dönemleriyle ilgili en es
ki kaynaklardan biri kabul edilmektedir. 
Sacoğulları 'yla ilgili kısım Fraytag tara
fından Lokmani Fabulae (Bonn 1823) 
adlı eserinde. Hamdaniler'e ait bölüm ise 
ZDM G'de IX. 439) neşredilmiştir. Wüs
tenfeld. Statthalter von A egypten und 
Geschichte der 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 "Tex
tes arabes et etudes islamiques" serisi
nin XII. cildi olarak Ahbô.rü 'd- düveli'l
mün~ap 'a adıyla yay;mlanmıştır ( Kahi
re 1972). 2. Bedô.,ı'u 'l-bedô.,ih. Arap 
edebiyatının kaynaklarından olup bazı 

şairlerin irticalen söyledikleri şiirleri. ede
bi sözleri, nükteleri, latifeleri ve kendi 
hatıralarını ihtiva eder. Bu konuda ya
zılmış ilk eserdir. Müellif Selahaddin-i 
EyyObi'nin meşhur veziri Kadi Fazıl'ın 

tavsiyesiyle yazıp el - Melikü'l- Eşref e it
haf ettiği (603 / 1206) bu kitabı telif eder
ken eski ediplerin günümüze ulaşma
yan eserlerinden faydalanmış ve onlar
dan nakiller yapmıştır. Bunlar arasında 
Ebü'I-Ferec'in el-~ı yô.n ve'l-muganİıin, 
İbn Reşii:<' ın el-Enmılzec, Kadi et-TenO
hfnin Nişvô.rü 'l-muJ:ıô.dara, Gırnatfnin 

FerJ:ıatü 'l-enfüs i f a{].bô.ri ehli'l-Ende
lüs, Ubeydullah b. Ahmed'in Tô.rfl]u Bag
dô.d, Ebü's-Salt Ümeyye b. Abdülaziz'in 
el-Hadfka adlı eserleri zikredilebilir. Be
dô.;i'u 'İ-bedô.,ih ilk defa Muhammed 
ei-Adevi tarafından neşredilmiştir (Bulak 
12781 Eser daha sonra Abdurrahman b. 
Ahmed ei-Abbasi'nin M a'ô.hidü 't-ten
sfs ' inin sayfa kenarında basılmıştır (Ka
hire 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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ALi b. ZAFiR 

Nuriyye. 1191 'de tamamlayıp Selahad
din-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 ola
rak zikredilmesine rağmen ed-Düvelü'l
münkatı '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-si
ydse (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 tara
fından ihtisar edilmiştir); Men usibe bi
men ismuhu 'Ali. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Yaküt, Mu'cemü'l·üdeba', XIII, 264 ·267; 
Zehebf, A' lamü 'n·nübela', XXII, 60·61; Kütübf, 
Feuatü 'l· Ve{eyat (nşr. İhsan Abbas), Beyrut 
1973, lll, 26·32; Keş{ü'z·?unün, s. 74, 229, 
762, 1195, 1404; Serkfs, Mu'cem, 1, 148·149; 
Brockelmann, GAL, 1, 391; Suppl., 1, 553; a.mlf .. 
"Ali", iA, ı, 316; Zirikli. et-A' lam, V, 109; Keh· 
hale, Mu' ce mü 'l·mü 'elliffn, VII , 113; F. Ro
senthal, A History of Muslim Historiography, 
Leiden 1968, s. 297, 432; CL Cahen, "Quelques 
chroniques anciennes relatives aux derniers 
Fatımides", B/FAO, XXXİII/2 ( 1937), s. 22; 
a.mlf., "The Historiography of the Seljuqid 
period", The Historians of the Middle East (nşr. 
B. Lewis - P. M. Ho lt), London 1962, s. 70; 
Müneccid, "Na:;::arat fi Beda'i'i'l-beda'ih", 
MMLADm., XLVII (1972), s. 61 vd.; Muhammed 
Abdülganf Hasan. "Gara'ibü't-tenbihdt 'ala 
'aca'ibi't-teşbihat", Mecelletü Ma 'hedi'l·mal]· 
ıatati 'l· 'Arabiyye, XX/ 1, Kah i re 1974, s. 145· 
147; "Ibn Ziifir", E/2 (İng.), lll , 970·971 . 

Iii ABDÜLKERİM ÖZAYDIN 

1 

L 

1 

L 

1 

L 

ALİ ZEYNEIABİDİN 

(bk. ZEYNEIABİDİN). 

ALİ b. ZiYAD ei-ABSİ 

(bk. İBN ZiYAn ei-ABSİ). 

ALİGARH 
(._}_,k) 

Hindistan'ın Utar Pradeş eyaletinde 
İslam Üniversitesi ile meşhur 

tarihi bir şehir. 

ı 

_j 

ı 
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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 

460 

1776 yılında Necef Han tarafından ta
mir edildikten sonra şehir Aligarh (Yük
sek Kale) ismini aldı. Kalenin tamirinden 
önce şehir Muhammedgarh. Sabitgarh 
ve Ramgarh olarak anılmaktaydı. Şehir 
müslümanlar tarafından XII. yüzyılın 

sonlarına doğru Hind - islam Devleti'nin 
ilk hükümdan Kutbüddin Aybek tarafın
dan fethedilmiştir (ı 1941. Safer 7 43'te 
(Temmuz 1342) Aligarh'a gelen ibn Bat
tüta, Seyahatname'sinde Hint müs
lümanlarını anlatırken Aligarh'tatı da 
(Kol) bahsetmektedir. Aligarh. XIV. yüz
yılın sonlarında idari bakımdan Kan
pür'a bağlı iken bir ara müstakil kalmış, 
1785'te Maratalar'ın eline geçmiş, XIX. 
yüzyılın başlarında da ingilizler'in kont
rolüne girmiştir ( 1803). XVII. yüzyıl baş
larında kalede bir cami inşa edildi. 
1889'da şehirde bir kütüphane kuruldu. 
Bugün Aligarh'ta küçük imalat ve tarı
ma dayalı sanayi gelişmiştir. Nüfusu 
1981'de320.861 idi. 

Aligarh islam Üniversitesi Hindistan 
müslümanlarının önemli kültür merkez
lerinden biridir. Seyyid Ahmed Han ta
rafından, Batı felsefeleri ışığı altında is
lam'ı incelemek ve ingiliz eğitim mode
line uygun islami bir tedrisat başlatmak 
amacıyla 1875'te Medresetü'l-ulüm adıy
la bir mektep, üç yıl sonra da Muham
madan Angi o- Oriental College kuruldu. 
Seyyid Ahmed Han kolejin idaresini ölü
müne 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 Anglo
Oriental College'de eğitim kadrosunu 
meşhur müsteşrikler oluşturmuşlardır. 

Müessese bu yüzden Hindistan'ın önem
li fikir ve ilim adamlarından Mevlana Şib
li, Muhammed ikbal, Mevlana Ebü'I- Ke
lam Azact tarafından tenkit edilmiştir. 
1920 yılında üniversite şekline dönüş
türülen müessesede 1934'te Tıp Fakül
tesi, 1945 'te Ziraat Yüksek Okulu açıl-

_ mıştır. Üniversitede Fen, Ticaret, Sana
yi -Teknoloji ve ilahiyat fakülteleri de bu
lunmaktadır. Aligarh islam Üniversitesi 
bugün Uttar Pradeş eyaJetinin on bir 
üniversitesinden biridir. Burada islam 
dini, islam tarihi, Hindistan müslüman
larının 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) bulunmakta
dır. 

Hint müslümanlarının en eski eğitim 
kurumlarından biri olan Muslim Edu
cational Conference. ülkede mıiislüman
Iarı eğitim ve siyası bakımdan aydın

latmak için Seyyid Ahmed Han tarafın
dan 1886'da burada kurulmuştur. Ay
rıca Hindistan'ın bağımsızlığını kazan
masından sonra teşkilatianan Muslim 
League de 1906'da yine Aligarh'ta orta
ya çıkmıştır. 
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ALiilAHİLER 

(bk. MÜELLİHE). 

ALİKURNA 

Osmanlılar döneminde İtalya'nın 
Livorno (A. Ligorna) Limanı'ndan 

ithal edilen kağıtlara, 
A. Ligoma'nın bozulmuş şekli olarak 

verilen isim 

(bk. KAGIT). 

ALİM 

(~1) 

Allah'ın isimlerinden 
(esma·i hüsna) 

biri. 
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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 hak
kıyla bilen" manasına gelir. ilahi sıfatıa
rın kelam ilmi açısından yapılan tasni
fine göre alim, sübüti- manevi sıfati ar 


