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Haseneyn Muhammed 
b. Muhammed Haseneyn 

b. Muhammed MahlCıf el-Adevl 
(1890-1990) 

Mısırlı alim ve hukukçu. 
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14 Şewal 1307 (3 Haziran 1890) tarihin
de Kahire'de doğdu . Çok sayıda alim ye
tiştiren bir aileye mensup olup Maliki ali
mi ve Ezher yöneticilerinden Muhammed 
Haseneyn el~Adevl'nin oğludur. On bir ya
şında Ezher'e girdi ; aralarında babasının 
ve Abdullah Diraz'ın da bulunduğu alim
lerden ders aldı. Ezher'deki öğrenimini 
tamamladıktan sonra Medresetü'l-ka
zai'ş-şer'l'nin yüksek kısmına kaydoldu. 
Buradaki öğreniminin ardından 1914'te 
alimiyye payesi aldı. 1916 yılından itibaren 
Kına, DeyrCıt, Feşn, Kahire ve Tanta şer! 
mahkemelerinde kadı olarak görev yap
tı. 1941'de İskenderiye Şer'i Mahkemesi 
başkanı oldu. 194Z'de Adalet Bakanlığı 
Şer! Mahkemeler müfettişliğine getiril
di. Aralarında şer! mahkemeler, vesayet 
altındaki kimselerin şahsi ve mali hakla
rının denetimiyle görevli adli kurumlara 
(el-mecalisü' l-hasbiyye) ait kanunların da 
bulunduğu bazı önemli reform projelerine 
katıldı. üç yıl kadar Medresetü'I-kazai'ş
şer'i'nin ihtisas bölümünde islam hukuku 
dersleri okuttu. 1944'te Yüksek Şeriat 
Mahkemesi naibliğine seçildi. 1945-1950 
ve 1952-1954 yı11arında Mısır müftülüğü 
yaptı. Emekli olduktan sonra el-Meşhe
dü'l-Hüseyni'de fıkıh, tefsir ve hadis ders
Ieri verdi. 

Uzun süre Ezher Fetva Kurulu başkan
lığı yapan Haseneyn MahlCıf Mecmau'l
buhCısi'I-islamiyye, Cemaatü kibari'I-ule
ma ve Rabıtatü'I-alemi'I-islami üyelikle
rinde bulundu. Ayrıca Medine el-Camia
tü'I-islamiyye ve Suudi Arabistan Yüksek 
Yargı Meclisi'nin kurucu üyelerindendi. 
Cem'iyyetü 'n-nühCıd bi'd-da'veti'I-isla
miyye ve Cem'iyyetü'l-buhCısi'I-islamiyye 

başkanlığı da yapan MahlCıf çeşitli dö
nemlerde bazı nişan ve ödü11er aldı. Tan
ta Mahkemesi başkanı iken ikinci derece
den. Mısır müftüsü iken birinci derece
den "ilmi taltif kisvesi", 1983'te Kral Fay
sal Milletlerarası islam'a hizmet ödülü, 
1986'da sanat ve edebiyat nişanı, 1989'
da şeref madalyası, Ezher'in 1000. yılı 
kutlamalarında birinci dereceden ilim ve 
sanat nişanı ile ödü1lendirildi. Haseneyn 
Mah!Cıf 16 Nisan 1990 tarihinde vefat 
etti. 

Eserleri. 1. Kelimatü'l-Kur'an. Kur'an 
sözlüğü niteliğinde olan ve sCırelerin mus
haftaki tertibi dikkate alınarak hazırla
nan eser (Kahire I 965. 1979, 1994; Beyrut 
1404/1 984) Ramazan Işık tarafından Ke
lime Kelime Kur'an-ı Kerim Lugatı ve 
Açıklaması adıyla Türkçe'ye çevrilmiştir 
(istanbul 1991 ). 2. Şafvetü'l-beyan li
me'ani'l-Kur'an (HI, Kah i re 1956; Küveyt 
1407/1987). Kur'an - ı Kerim'in kısa açıkla
malar şeklinde tefsiridir. 3. Fetava şer

'iyye ve bu]Juş İsldmiyye (1-11 , Kahire 
1951: Kah i re, ts. 1 Darü' l-i 'tisam ı) . Mah
!Cıf'un Mısır müftülüğü ve Ezher Fetva 
Kurulu başkanlığı görevlerinde iken çe
şitli konularda verdiği fetvaların bir ara
ya getirilmesiyle oluşmuştur. Naim Erdo
ğan eseri İslami Araştırmalar-Şeri Fet
valar adıyla Türkçe'ye çevirmiştir (istan
bul 1978) . 4. el-Mevariş fi'ş-şeri'ati'l-İs
lamiyye (Kahire 1952, 1954). Ali Hastaoğ

lu ve H. Tahsin Feyizli tarafından İslam'
da Miras Hukuku adıyla Türkçe'ye ter
cüme edilmiştir (Ankara, ts. JNur Yayın
ları]). s. Esma'ullahi'l-]Jüsna ve'l-aya
tü 'l-ke rime tü '1-varide fiha (Kah i re 1994). 

6. Ijükmü'ş-şeri'ati'l-İslamiyye ii me'
temi leyleti'l-erba'in (Kahire 1968, 3. 

bs .). 7. er-Rıf}f bi'l-]Jayevan fi'ş-şeri'a
ti'l-İslamiyye (Kahire 1914) 8. Mü~ek

kirat da'iye (Kahire, ts. JŞirketü'l-emelli't
tıba'a ve'n-neşr]). Mah!Cıfun risale tarzın
daki eserlerinden bazıları da şunlardır : 

et-Tetsir ve'l-müfessirun, el-AJ]ld]fu'l
İslamiyye, Ta'limü'ş-şi'ati'l-İsma'iliy
ye, Fa :ll u tilaveti'l-Kur 'ani'l-'a?im, 
Tetsiru sureti'l-Kadr. 

Haseneyn MahiCıf ayrıca İbn Teymiyye'
nin Şer]Ju 'l-'A]fideti'l-İşfahdniyye (Ka
hire 1966, 1983; Riyad 1995). İbn Hacer 
el-Heytemi'nin ed-Dürrü'l-menc;lıld fi'ş
şaldt ve's-seldm 'ald şa]Jibi'l-ma]fö.mi'l
ma]Jmud (Kah i re 1961 ), Osman b. Ahmed 
en-Necdi'nin Hidayetü'r-ragıb li-şer]Ji 
'Umdeti't-tdlib (Kahire 1960; Beyrut 1995, 

3. bs. ) adlı eserlerini neşretmiş, İbnü'l-Ce
zeri'nin 'Uddetü'l-Ijışni'l-]Jaşin min ke-
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Jdmi seyyidi'l-mürselin isimli eserini 
şerhetmiştir (Kahire 1961 ). 
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Beyrut'ta doğdu. İlk öğrenimi ı. Dünya 
Savaşı 'nın olağan üstü şartları içinde geç
ti. 1919 yılında Fransız işgali altındaki 
Beyrut'ta Amerikan Üniversitesi'ne bağlı 
oku1larda başladığı orta ve lise tahsilini 
1924'te tamamladı. Ardından Fransa'ya 
giderek Lyon Üniversitesi'nde hukuk öğ
renimi gördü; özel hukuk ve iktisat ala
nında iki diploma aldı. Bu üniversitede 
Les idees economiques d'Ibn Khal
doun adlı teziyle (Lyon 1932; Beyrut 1933) 

doktorasını tamamladıktan sonra Lond
ra Üniversitesi'nde hukuk dalında lisans 
diplaması aldı (ı 935). 
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Subhl ei-Mahmesanl , Paris'te öğreni
mini sürdürürken 1929 yılından itibaren 
Lübnan'da SOr şehri mahkeme kadılığı, 
ŞQf'ta sulh hakimliği, Beyrut'ta karma 
istlnaf mahkemesi müsteşarlığı, 'temyiz 
ve istlnaf mahkemesinde kadılık ve baş
kanlık ( 1938-1946) ve yüksek şer'! mahke
me savcılığı görevlerinde bulundu. 1947'
de hakimlikt en ayrılarak avukatlık yap
maya başladı . 1938-197 4 yılları arasında 
Lübnan ve Saint Joseph üniversiteleriyle 
Ma'hedü'd-dirasati'I-Arabiyye'de hocalık 
yaptı. 194S'te Kahire'de Arap Birliği ve 
aynı yıl San Francisco'da Birleşmiş Millet
ler sözleşmesinin hazırlanmasında Lüb
nan heyetine hukuk danışmanı olarak ka
tıldı. Milletlerarası Tahkim Mahkemesi'n
de milli şube üyeliği, çeşitli milletlerarası 
tahkim komisyonlarında üyelik ve baş
kanlık yaptı. 1964-1968 yıllarında Beyrut 
milletvekilliği, 1966'da İktisat bakanlığı 
görevlerinde bulundu. Ancak siyasetten 
hoşlanmadığ ı için bakanlıktan ayrıldıktan 
sonra öğretim üyeliği göreviyle telif ça
lışmalarını sürdürdü. Dımaşk, Kahire ve 
Bağdat Arap Dili akademilerine üye olan 
Mahmesanl tedavi için gittiği Paris'te 1 o 
Eylül 1986 tarihinde vefat etti. Gerek Ba
tı'da hukuk öğrenimi görmesi gerekse 
müslümanlarla gayri müslimlerin bir ara
da yaşadığı bir ortamda yetişmesi Mah
mesanl'yi İslam hukukunu Batı hukukuy
la karşılaştırdığı, İslam hukukunu çağdaş 
hukuk teknik ve teorileri açısından ele 
aldığı çalışmalara yöneltmiştir. 

Eserleri. 1. Felsefetü't-teşri' fi'l-İs 
lfım. İslam hukukuna giriş mahiyetinde 
özlü bir eser olup yabancılara ve yabancı 
kültürle yetişeniere İslam hukukunu ta
nıtmak, İslam hukukunu bilenlere de Batı 
hukukunun üsiQbunu öğretmek, her iki 
hukuk sistemi arasındaki benzerlik ve 
ayrılıklara dikkat çekmek amacıyla telif 
edilmiştir (Beyrut 1946, 1952, 1981,5. bs.). 
Eser Urduca (Lahor 1955), İngilizce (çev. 
FarhatJ. Ziadeh, Le iden 1961) ve Farsça'
ya (Tahran 1968) çevrilmiştir. z. en-Na?-a
riyyetü '1-'amme li'l-mucebfıt ve'l-'u)füd 
fi'ş-şeri'ati'l-İslfımiyye. Müellifin önemli 
eserlerinden biri olup İslam hukukunda 
akid ve borç teorisine dairdir. Meseleci 
bir metotla tedvin edilen klasik fıkıh lite
r.atüı:ünün, yapısı gereği çağdaş hukuk 
biliminde olduğu gibi bütün borç nevile
rini kapsayan genel bir teoriye sahip bu
lunmadığını, ancak bunun için gerekli bi
rikim ve temelin mevcut olduğunu belir
ten müellif daha önce bu yönde yapılan 
çalışmaların yetersiz kaldığını, kendisinin 
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İslam borçlar hukukunun genel hükümle
rini ortaya koymaya çalıştığını ifade eder. 
Çeşitli baskıları yapılan eser (Beyrut ı 948, 
1972, 1983) Farsça'ya çevrilmiştir (Tah
ran 1961). 3. ed-Düstı1rve'd-dimı1)frfı
tiyye (Beyrut 1952). 4. el-Mebfıdi'ü'ş
şer'iyye ve'l-)fiinuniyye fi'l-1)-acr ve'n
nafa)fat ve '1-mevfıriş ve '1-vaşıyye. Saint 
Joseph Üniversitesi'ndeki Fransız Hukuk 
Enstitüsü'nde üçüncü ve dördüncü sınıf 
öğrencilerine verdiği konferanslardan olu
şan kitap Hanefi fıkhın ı ve Lübnan'daki 
uygulamayı esas almıştır (Beyrut 1954, 7. 
bs. 1981 ). 5. el-Evtfı'u't-teşri'iyye fi'd
düveli'l-'A.rabiyye mfıtihfı ve 1)-fıtıruhfı. 
Günümüzdeki Arap ülkelerinde d ünü ve 
bugünüyle yasama konusuna, bunun ta
rihi ve içtimal sebeplerinin tahliline dair
dir(Beyrut 1957, 1962.1965.1972, 1981) 
6. Mu)faddime ii il)-yfı'i 'ulı1mi'ş-şeri'a. 
Mahmesanl'nin Tunus'ta verdiği, ictihad, 
fukahanın ihtilafı, fıkhın tedvini. devlet 
ve devletlerarası ilişkiler, hukuk ve temel 
özgürlükler, aile düzeni gibi konulara dair 
on iki konferansı ihtiva etmektedir (Bey
rut 1962). 7. The Principles of Interna
tional Law in the Light of Islamic Doc
trine. Müellifin La hey'de Academy of In
ternational Law'da 1966 yazında öğren
cilere verdiği konferanslardan oluşmak
tadır (Leiden 1966). 8. el-Kanun ve'l
'alfı)fiitü'd-devliyye fi'l-İslfım . Bir önce
ki eserin gözden geçirilip bazı çıkarma 
ve ilavelerle yeniden telif edilmiş şeklidir 
(Beyrut 1972, 1982). 9. ed-De'fı'imü'H;u
lu)fıyye li'l-)favfınini'ş-şer'iyye (.Beyrut 
1973, 1979). 10. el-Evzfı'ive te'fılimü
hü'l-insfıniyye ve'l-)fiinuniyye (Beyrut 
1978) 11. el-Mücahid un fi'l-1)-a)f. Hicret, 
İmam Malik. Evzai, Ebu Yusuf, Maverdl. 
İbn Kayyim el-Cevziyye, İbn Haldun. Ab
dürrezzakAhmed es-Senhürl ve Muham
med İkbal hakkında kaleme alınmış ma
kaleleri ve anma toplantılarında yapılmış 
konuşmalardan seçmeleri içerir (Beyrut 
1979, 1985) 1 Z. Erkan u 1)-u)fü)fi'l-insfın 
(Beyrut 1979). 13. el-Müctehidun fi'l-)fa
tfı'. Fıkhın tedvini ve mezheplerin teşek
külünden önce kadılık mesleğinde ün yap
mış üç selef alimi olarak Kadi Şüreyh, İbn 
Şübrüme ve İbn EbQ Leyli\_nın biyografi
leriyle yargılama hukuku başta olmak 
üzere çeşitli konularla ilgili ictihadlarını 
ihtiva etmektedir (Beyrut 1980, 1985). 14. 
Fi dürubi'l- 'adfıle: D irasat fi'ş-şeri'a 
ve'l-)fiinun ve'l-'alfı)fiiti'd-devliyye. Da
ha önce yayımianmış bazı makale ve 
konferanslarından oluşmaktadır (Beyrut 
1982). 15. Türfışü '1-Q.uleffı'i'r-rfışidin fi'l
fı)fh ve'l-)fatfı' (Beyrut 1984). 
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Hindistan'da 
Halaciler'in Malva kolunun 

kurucusu 
(1436-1469). 
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Hindistan'a Orta Asya'dan gelen Halaç 
(Kalaç) Türk aşiretindendir. Melik Mugis'in 
oğlu olup annesi, Timur'un Hindistan'ı iş
galinden sonra Delhi Sultanlığı'ndan ba
ğımsız hale gelen Malva Gür! hanedanı
nın kurucusu Dilaver Han'ın kız kardeşi 

dir. Mahmud küçükyaşta dikkat çekince 
Dilaver Han'dan sonra tahta çıkan oğlu 
HQşeng Şah tarafından on altı yaşında 

iken kendisine han unvanı verildi. HQ
şeng' in ardından Muhammed Şah Gür! 
unvanıyla yerine geçen oğlu Gaznl Han, 
1436'da kayınpederi Mahmud'un ihti
raslarından endişe edip onu ortadan kal
dırmak istediğinde Mahmud kızı vasıta
sıyla damadını zehiriettirerek Malva tah
tına hakim oldu . Saltanatı teklif ettiği 
babası Melik Mugis'in bunu kabul etme
mesi üzerine yönetime kendisi geçti (29 
Şevval839 1 16 Mayıs 1436). İlkzamanlar 
Muhammed Gürl'nin kumandanlarının 
direnişiyle karşılaştıysa da yavaş yavaş 
hakimiyetini güçlendirdi, kumandanların 

bir kısmını babasının önerisiyle affederek 
uzak vilayetlere tayin etti. Ancak bu siya
set beklenen sonucu vermedi; rakipleri 
İslamabad, Hüşengabad ve Çanderi'de 
büyük bir isyan başlattılar. Melik Mugis 
bu isyanı güçlükle bastırabildi. 


