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ALAEDDİN ALİ ESVED 
(~_, ... :ili~ ..:r..ıll,*-) 

(ö. 800/1397) 

Sultan Murad Hüdavendigar devrinin 
meşhur alimlerinden. 

_j 

Afyonkarahisarlı olup babasının adı 

Ömer'dir. Tahsilini iran'da yaptı. Orhan 
Gazi zamanında Anadolu'ya geldi ve iz
nik Medresesi'ne müderris tayin edildi. 
Talebeleri arasında oğlu Hasan Paşa ile 
Molla Şemseddin Fenari de bulunmak
tadır. 26 Muharrem 800 ( 19 Ekim 1397) 
tarihinde vefat eden Ali Esved, iznik Şe
refzade mahallesindeki türbesinde med
fundur. 

Eserleri. 1. el- 'inaye. Tacüşşeria el
Mahbübi'nin Hanefi fıkhına dair el-Vi
~aye adlı eserine yaptığı şerhtir. iki cilt 
olan bu eserin Süleymaniye Kütüphane
si'nde yazma nüshaları vardır (Fatih, nr. 
1883-1884; Carullah, nr. 765-766) . z. Kü
nı1zü'l-enviir. Sultan Murad adına kale
me alınan Rumı1zü'l-esriir adlı fıkıh usu
lüne dair bir eserin şerhidir. Yazma bir 
nüshası Nuruosmaniye Kütüphanesi'n
dedir (nr. 1334, 334 varak). 4 Zilhicce 769 
(21 Temmuz 1368) tarihinde istinsah edi
len bu nüshanın mukaddimesinde asıl 

metnin Ebü Bekir b. ibrahim'e ait oldu
ğu belirtilmektedir. Ali Esved ayrıca Ha-

Alaeddin Ali Esved'in KünQzü 'l·envar adlı eserinin ilk say
fa sı (Nuruosmaniye Ktp., nr. 1334, vr. 1 b) 

tib el-Kazvini'ye ait el-liii}ı fi'l-me 'ani 
ve'l-beyiin adlı eserle (bk. Keş{ü 'z·z.unan, 

ı . 211) Celaleddin Ömer el- Habbazi'nin 
fıkıh usulüne dair el-Mugni adlı kita
bını da şerhetmiştir (bk Brockelmann, 
I, 657) 
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liJ AHMET ÖzEL 

AI.AEDDİN ALİ FENARt 

(bk. FENARİ, Ahieddin). 

ALAEDDİN ALİ et-TÜ SI 

(bk. TÜSI, Ahieddin). 

AIAEDDİN ARABI EFENDi 

(ö. 901 / 1496) 

Osmanlı şeyhülislamı. 

_j 

_j 

_j 

Halep'te doğdu, bu sebeple Arabi la
kabıyla meşhur oldu. Halep'teki tahsi
linden sonra Osmanlı ülkesine geçerek 
Edirne'ye gitti. Molla Gürani'nin dersle
rine devam etti, zamanla aralarında sı
kı bir dostluk meydana geldi. Ayrıca bir 
süre Hızır Bey'in hizmetinde bulundu ve 
talebesi oldu. Edirne Darülhadis müder
risi Fahreddin-i Acemi'ye muid• olarak 
·göreve başladı. Daha sonra Bursa Kap
lıca Medresesi'ne müderris tayin edildi. 
Bu arada Halvetiyye tarikatı ileri gelen
lerinden Şeyh Alaeddin Ali'ye intisap et
ti. Şeyhin bazı hareketleri hoş karşılan
mayarak Manisa'ya sürülmesi üzerine, 
şeyhi müdafaa edip yanından ayrılmak 
isterneyince o da birlikte sürüldü. Bura
da Şehzade Mustafa'nın himayesini gör
dü. Onun aracılığıyla bir süre sonra af
fedilerek Sahn-ı Seman'a müderris ol
du. Fatih Sultan Mehmed, saltanatının 
sonlarına doğru kendisine seksen akçe 
yevmiye tayin etti. ll. Bayezid bazı ve
zirlerin dedikodusu üzerine yevmiyesini 
elli akçeye düşürdü ise de kısa bir müd
det sonra tekrar yükseltti. Receb 900'de 
(Nisan 1495) yüz akçe yevmiye ile şeyhü
lislam oldu. Bir yıl kadar bu görevde kal
dı; Nisan 1496'da öldü. Eyüp'te idris Köş
kü yolu üzerine defnedildi. Tefsir ve fıkıh 
alanında geniş bilgi sahibi olmakla bir
likte herhangi bir eseri bilinmemektedir. 

AlAEDDiN ADAR 

Alaeddin Ara bi Efendi'nin bi r fetvası (ilmlyye Sa/namesi. ,_ 340) 
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~ MEHMET İPŞİRLİ 

ı 
AIAEDDİN ATTAR 

ı 

(.;~ ..:r..ıll,*-) 

Muhammed b. Muhammed el-Buhar! 
(ö. 802 / 1400) 

Nakşibendiyye 

tarikatının kurucusu 
Bahaeddin Nakşibend'in 

halifelerinden biri. 
L _j 

Harizm'den Buhara'ya göç eden bir 
tüccarın üç oğlundan en küçüğüdür. Ba
bası vefat edince kendisine düşen mi
rası almayıp Buhara'daki medreselerden 
birinde zahidane bir hayat sürmeye baş
ladı. Tesadüfen bu medreseye uğrayan 
Hace Bahaeddin Nakşibend durumunu 
beğenince onu manevi evlat edindi ve 
kızıyla evlendirdi. Bu evlilikten oğlu Ha
san dünyaya geldi. Bahaeddin Nakşi

bend, Attar'a hemen zikir telkin etme
yip önce onu denemek ve nefis terbiye
sinden geçirmek için odun toplamak ve 
Buhara çarşılarında yalın ayak elma sat
ınakla görevlendirdi. Attar şehrin itibartı 
tüccarlarından olan iki kardeşinin hoş
nutsuzluğuna rağmen bu vazifeleri se-
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