
ALi BEY, Bulutkapan 

reformlara da teşebbüs etmiştir. Bun
lar arasında, emri altındaki birlikleri ye
ni sisteme göre eğitmeyi planlaması ve 
kuwetlerini ateşli silahlarla donatması 
başta gelir. Ayrıca. kurduğu hazine ile 
Mısır'ın gelirini kontrolü altına almaya 
ve ticareti kendi lehine geliştirmeye ça
lışmıştır. Askeri ve iktisadi yönden güç
lendikten sonra zengin kabHelerin ve 
nüfuzlu beylerin topraklarını eline geçir
miş, idareyi doğrudan doğruya kendi te
keline almaya gayret etmiştir. Bütün bu 
hareketleriyle de Kavalalı Mehmed Ali 
Paşa döneminin adeta bir zemin hazır
layıcısı olduğu söylenebilir. 
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~ FERİDUN EMECEN 

1 
ALİBEYCAMÜ 

ı 

Bulgaristan Karlıova'da 

L 
XV. yüzyıla ait bir cami. 

..J 

Karlıoğlu Ali Bey tarafından yaptırıl
dığı sanılmaktaydı. Ancak Ali Bey'in 801 
(1398-99) tarihli vaktiyesinde Karlıova'
daki (Karlova) caminin adı geçmemekte
dir. Osman Keskioğlu ve Taha Özaydın 
ise bu caminin Sultan Cem'in lalası Ali 
Bey tarafından 890'da ( 1485) yaptırıldı
ğını ileri sürerler. Bu husus ewelce F. 
Babinger tarafından Karlıoğulları ailesi 
hakkında yapılan bir araştırmada da 
açıkça belirtilerek caminin yapılış tarihi 
ve kurucusunun adını veren bir kitabesi 
bulunduğuna işaret edilmiştir. Bu du
ruma göre cami bir XV. yüzyıl sonu ese
ridir. 1877 Osmanlı-Rus Harbi'nde Ali 
Bey Camii tahribe uğramış, minaresi yı
kılarak kiliseye çevrilmiş, sonra tekrar 
cami haline getirilmiştir; fakat Balkan 
Savaşı'nda camiye tekrar el konulmuş 
ve depo olarak kullanılmıştır. 1966'da 
gördüğümüzde ise şehrin ortasında bu
lunan cami kapalı idi ve içine girmek 
mümkün değildi. 
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Ali Bey Camii, her birinin etrafı ikişer 
tuğla ile çerçevelenmiş muntazam iri 
kesme taşlardan yapılmıştır. Kare hari
min üstünü sekizgen sağır kasnakli bir 
kubbe örter. Son cemaat yeri sonradan 
yapılmıştır. Minaresi ise 1966'da yıkıktı. 
Caminin kıble tarafında altı köşeli bir 
türbenin yerden ancak 1 m. kadar yük
sek olan kalintısı görülüyordu. E. Hakkı 
Ayverdi'nin Ali Bey'e ait olduğunu tah
min ettiği bu türbe onun görüşüne göre 
tamamlanmadan kalmıştı. Fakat Türk
ler Rumeli'den çekildiğinde yıktırılmış 

olması da ihtimal dışı sayılamaz kanaa
tindeyiz. 
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~ SEMAVİ EvicE 

ı 
ALİ b. BÜNDAR es-SAYRAFI 

ı 

L 
(bk. SAYRAFİ,Ali b. BündAr). 
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ALİ b. CA'D 

ı 

( .w:JI .:.r. >- ) 
Ebü'I-Hasen Ali b. ei-Ca'd ei-Cevherl 

(ö. 230/844-45) 

L 
Bağdatlı muhaddis. 

..J 

Maden (cevher) ticaretiyle meşgul ol
duğu için ei-Cevheri nisbesiyle tanınır. 
Bağdat'ta doğdu. İbn EbQ Zi'b, Süfyan 
es-Sevri ve Malik b. Enes gibi muhad
dislerden, özellikle de Şu'be b. Hac
cac'dan hadis okudu. Bağdat muhad
disleri arasında Şu'be'nin hadislerini en 
iyi bilen kimse olarak tanınır. Buhari, 
Ebü Davüd, Ebü Hatim, İbn Ebü'd-Dün
ya vb. muhaddisler kendisinden hadis 
rivayet ettiler. Kitaplarında yazılı olan 
bütün hadislerini ezberden okuturdu. 

Kur'an'ın mahlük olduğunu (bk. HAL

KU'l-KUR'AN) söyleyeniere karşı çıkama
yacağını ifade etmesi, sahabe ve selet
ten bazılarına dil uzatması sebebiyle 
Ahmed b. Hanbel gibi alimler ondan 
hadis rivayet etmeyi uygun görmemiş
lerdiL Müslim, Ali b. Ca'd'ın güvenilir bir 
muhaddis olduğunu kabul ettiği halde 

Ali b. Ca' d' ın el-l:fadfş adlı cüzünün zahriyesi 
(Köprülü Ktp., nr. 372 / 2, vr. 36•) 

Şal_ıil_ı 'ine onun hiçbir hadisini almamış

tır. Buhari onun Şu'be'den rivayet ettiği 
hadislerden on üçünü Şahih 'ine almış, 
EbQ Davüd da es-Sünen 'inde bazı riva
yetlerine yer vermiştir. 

Ali b. Ca'd'dan en çok hadis rivayet 
eden talebesi Ebü'I-Kasım ei-Begavi, ho
casının hadislerini el-Ca 'diyat adıyla bir 
araya getirmiştir. Müsned adlı bir eseri 
Darü'l-kütübi'I-Mısriyye (hadis, nr. 2240) 
ve Zahiriyye (hadis, nr. 625) kütüphane
lerinde on üç cüz halinde bulunmakta
dır. el-lfadiş adlı bir diğer eserinin se
kiz ve dokuzuncu cüzleri ise Köprülü Kü
tüphanesi'ndedir (nr 372/ 2, 3). 
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ALİ b. CA'FER 

(bk. İBNÜ'I-KATIA' es-SIKILLI). 

ALİ CAFER KÜMBETİ 

Kayseri'de 
XIV. yüzyıla tarihleneo 

bir türbe. 
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Kimin ıçın yaptınldığı bilinmemekte, 
sadece Ali Cafer adında. tarihi şahsiyeti 
meçhul bir kişiye izafe edilmektedir. A. 
Gabriel, bu kümbetin 750 (1349-50) yılı
na doğru yapılmış olabileceğini bir ihti
mal olarak ileri sürmüş. birçokları da bu 



tarihi kesin otarak kabul etmişlerdir. 

İçinde Sırçatı Kümbet'in de bulunduğu 
mezarlıkta olan Ali Cafer Kümbeti'nde, 
külah eteğinde Bakara süresinden bir 
ayet yazılmış olup başka bir kitabe yok
tur. Yapı eğer gerçekten XIV. yüzyıl or
talarına ait ise bu takdirde Eretnaoğut
tarı'nın bu bölgedeki hakimiyeti sırasın
da yapılmış olmalıdır. 

Ali Cafer Kümbeti sekizgen bir plana 
göre inşa edilmiştir. Bu cins yapıtarda 
nadir rastlanan bir özellik olarak kapı
sının dışında küçük bir giriş mekanı 

vardır. H. Ethem Eldem tarafından ileri 
sürüldüğü .gibi, bu giriş mekanının son
radan eklenmediği A. Gabriet tarafın

dan ispatlanmıştır. İçten de sekizgen 
olan esas mekanı bir kubbe örter. Bu
nun üstünde ise yine sekiz köşeli pira
mit biçiminde bir külah vardır. İçinde 
duvarların sekiz cephesinden, kemer
ler, istiridye kabuğu biçiminde küçük 
tromptar ve prizma şeklinde bir silme 
ile kubbe yuvarlağına geçilir. Türbenin 
üç cephesinde birer pencere açılmıştır. 

Esas taban yıkılmış olduğundan ewetce 
içinde butunması gereken sandukadan 
hiçbir iz kalmamıştır. 

Çok intizamtı kesme taş kaplı otarak 
yapılmış Ali Cafer Kümbeti yüksek bir 
kaide üstüne oturmaktadır. Asil ve za
rif hatların hakim olduğu bu türbede 
yalnız pencere çevreteriyle kapı, taştar 

iştenrnek suretiyle bezenmiştir. Kapı mu
karnastı bir tacın attında açılmıştır. Ana
dolu'daki Türk yapı sanatının güzel ör
nekterinden olan Ali Cafer Kümbeti'nin 
giriş mekanının hemen hemen bütünü 
yıkılmış durumda idi. Ayrıca kütahın ya
rısının taşları dökülmüş ve iç dolgu mey
dana çıkmıştı. Ancak son yıllarda bu ta
rihi eserin sanat değeri antaşılmış ve 
1977 yılında büyük ölçüde tamir edil
miştir. Halen mülkiyeti Kayseri Beledi
yesi'ne ait bulunmaktadır. 
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ALİ CANİP YÖNTEM 
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(bk. YÖNTEM, Ali Canip). 
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ALİ CEMAıl EFENDi 
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(bk. ZENBİLLİ ALİ EFENDi). 
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Al i Cafer 
Kümbeti 

ve bu kümbetin 

penceresinden 

bir detay

Kayseri 

ALİ ÇELEBİ, Hısım 

(ö. 992/1584) 

Osmanlı alimi ve biyografi yazarı. 
L _j 

934'te (1527-28) doğdu. Ali b. Bati di
ye meşhur olup utemadan Alanyalı Uzun 
Balf Efendi'nin oğludur. ilmiye mesle
ğinde yetişti ve bazı medreselerde mü
derrislik yaptı. Bir ara Manisa müftüsü 
olan Ali Çelebi 1 583 yılında Maraş kadı

lığına tayin edildi; ertesi yıl orada öldü. 
Mezarı Ataüddevle Camii avlusundadır. 

Fazla sessizliğinden ve yumuşaklığın
dan dotayı "munuk, mınık" veya "ma
nık" ve Ahizade Efendi neslinden gel
mesiriden dolayı "hısım" takaptarıyta da 
anıtan Ali Çelebi, daha çok Taşköpriza
de'nin eş-Şa~a,il~u·n-nu cmaniyye adlı 
Arapça eserine yazdığı el- 'j~dü'l-man 
zum if zikri efadıli'r-Rum (Ataf, S. 352) 

~eya el~ 'j~dü'l-~an:zum ii ah vali cu
lema 1'r-Rum (AtiH. s. 280) adlı zeyt ile 
tanınır. Bu Arapça eserde, 1560-1574 
yılları arasında yaşayan seksen bir ali
min hayat hikayeteri anlatılmaktadır. 

Hepsi çağdaşı olan bu şahıstar hakkın
da verdiği bilgiler birinci elden kaynak 
niteliğindedir. Daha yazıldığı yüzyılda 

Ahmed b. İbrahim tarafından Türkçe'ye 
çevrilen el- 'İkdü'l-manzum, İbn Halli
kan'ın Vefeydtü'l-a cya~'ının kenarında 
yayımtanmıştır (Mısır 1299. 1310) . Eser, 
O. Rescher tarafından Almanca'ya çev
rilerek Stuttgart'ta ( 1934 ı ve eş-Şaka ,-i
~u·n-nu 'maniyye'nin sonunda da Bey
rut'ta ( 1975) neşredilmiştir. Gerek yurt 
içinde gerekse yurt dışında pek çok 
yazma nüshası bulunan el- 'İkdü'l-man
:zum, daha sonra Mecdi Mehmed'in Şa
kaik tercümesine mükemmel bir zeyl 
yazan Nev'izade Atai tarafından takdir 
edilmiş ve kaynak otarak kullanılmıştır. 

ALi DEDE. Arapzade 

tatat l ugatı. müellif hattı bir nüshası (Za
hiriyye, nr. 63861 esas alınarak Hatim Sa
lih ez-Zamin tarafından neşredilmiştir 

(Bağdat 1981 ; Beyrut 1405/ 1985) Bun
dan başka Nadiretü'z-zemen ii tôril]i'l
Yemen adında bir Yemen tarihi kaleme 
aldığından söz edilirse de (bk Keş{ü 'z-zu

nan, ı ı. 1920) bu eserin herhangi bir nüs
hasına rastlanamamıştır. Müellifin ayrı
ca, Şerh-i MiftdlJ- ve Hidayeye haşiye
leri. Dürer ve Gurer'e dair şerhi ve Şeyh 
ömer b. Mehmed eş-Şami'nin Nisabü'l
ilJ-tisab adlı fetva mecmuasının tercü
mesi ile bazı risaleteri ve Cevheri mah
lasıyla yazdığı kasideleri vardır. 
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liJ ABDÜLKADiR ÖzcAN 

ALİ ÇELEBİ, Kınalızade 

(bk. KINALIZADE ALİ EFENDi). 

ALİ DEDE, Arapzade 

(ö. 1181/1767) 

Şeyh, 
neyzenbaşı ve bestekar. 
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Hayatı hakkında fazla . bilgi yoktur. 
1117'de ( 1705) doğduğu ve hayatının 

büyük bir kısmını istanbul'da geçirdiği 
bilinmektedir. Mevteviyye tarikatına in-

Ali Çelebi'nin ljayrü '1-kelam ti't-te- t isap ettikten bir müddet sonra Kasım-
kaşşi can aglôti'l- cavam adlı Arapça ga- paşa Mevlevihanesi'nin neyzenbaşılığına 
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