ALi DEDE. Arapzade
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 yoktur. Yapı eğer gerçekten XIV. yüzyıl ortalarına 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 sonradan eklenmediği A. Gabriet tarafın
dan ispatlanmıştır. İçten de sekizgen
olan esas mekanı bir kubbe örter. Bunun üstünde ise yine sekiz köşeli piramit biçiminde bir külah vardır. İçinde
duvarların sekiz cephesinden, kemerler, 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.
kesme taş kaplı otarak
Ali Cafer Kümbeti yüksek bir
kaide üstüne oturmaktadır. Asil ve zarif hatların hakim olduğu bu türbede
yalnız pencere çevreteriyle kapı , taştar
iştenrnek suretiyle bezenmiştir. Kapı mukarnastı bir tacın attında açılmıştır. Anadolu'daki Türk yapı sanatının güzel örnekterinden olan Ali Cafer Kümbeti'nin
giriş mekanının hemen hemen bütünü
yıkılmış durumda idi. Ayrıca kütahın yarısının taşları dökülmüş ve iç dolgu meydana çıkmıştı. Ancak son yıllarda bu tarihi eserin sanat değeri antaşılmış ve
1977 yılında büyük ölçüde tamir edilmiştir. Halen mülkiyeti Kayseri Belediyesi'ne ait bulunmaktadır.
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934'te (1527-28) doğdu. Ali b. Bati diye meşhur olup utemadan Alanyalı Uzun
Balf Efendi'nin oğludur. ilmiye mesleğinde yetişti ve bazı medreselerde müderrislik yaptı. Bir ara Manisa müftüsü
olan Ali Çelebi 1583 yılında Maraş kadı 
lığına tayin edildi; ertesi yıl orada öldü.
Mezarı Ataüddevle Camii avlusundadır.

kaşşi can aglôti'l- cavam adlı Arapça ga-
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Ethem [Eidem] . Kayseriyye Şehri,
İstanbul 1332, s. 109; a.mlf.. Kayseri Şehri
(haz. Kemal Göde), Ankara 1982, s. 131; A.
Gabriel, Monuments Turcs dAnatolie, Paris
1931' ı, 81-82.
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ALİ ÇELEBİ, Hısım

Fazla sessizliğinden ve yumuşaklığın
dan dotayı "munuk, mınık" veya "manık" ve Ahizade Efendi neslinden gelmesiriden 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 culema 1'r-Rum (AtiH. s. 280) adlı zeyt ile
tanınır. Bu Arapça eserde, 1560-1574
yılları arasında yaşayan seksen bir alimin 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 Hallikan'ın Vefeydtü'l-a cya~'ının kenarında
yayımtanmıştır (Mısır 1299. 1310) . Eser,
O. Rescher tarafından Almanca'ya çevrilerek Stuttgart'ta ( 1934 ı ve eş-Şaka ,-i~u·n-nu 'maniyye'nin sonunda da Beyrut'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.
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Ali Çelebi'nin ljayrü '1-kelam ti't-te-

(bk. ZENBİLLİ ALİ EFENDi).

tatat l ugatı. müellif hattı bir nüshası (Zahiriyye, nr. 63861 esas alınarak Hatim Salih ez-Zamin tarafından neşredilmiştir
(Bağdat 1981 ; Beyrut 1405/ 1985) Bundan başka Nadiretü'z-zemen ii tôril]i'lYemen adında bir Yemen tarihi kaleme
aldığından söz edilirse de (bk Keş{ü 'z-z u
nan, ı ı. 1920) bu eserin herhangi bir nüshasına 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'lilJ-tisab adlı fetva mecmuasının tercümesi ile bazı risaleteri ve Cevheri mahlasıyla yazdığı kasideleri vardır.
BİBLİYOGRAFYA:

Ali b. Bali, ljayrü '/-keltim (i't-tekassf 'an agltiti'/- 'avtim (nşr. Hatem Sal ih ez-Zam inl. MMilr.,
XXXII/1-2 ( 198 11, s. 457-513 ; Ati'ii. Zey/-i Şaka
ik, s. 3, 182, 251' 271' 279·280, 331. 352, 387.
391, 415 ; Keş(ü 'z-zu nan, ll, 1057, 1766, 1920;
Hediyyetü 'l-'tiriff~, 1, 749 ; Sicill-i Osmtinf, lll,
502; Osmanlı Müelli(leri, lll, 85; Babinger
(Üçok), s. 125-126; Brockelmann, GAL, ll , 562;
Behçet Gönül. "İstanbul Kütüphaneleri'nd e
al-Şaka'ik al-Nu'maniya T ercüme ve Zeyilleri", TM, VII-VII I 11945), s. 156-158.
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ALİ ÇELEBİ, Kınalızade
(bk. KINALIZADE ALİ EFENDi).
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ALİ DEDE, Arapzade
(ö.

1181/1767)
Şeyh,

neyzenbaşı
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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 int isap ettikten bir müddet sonra Kasımpaşa Mevlevihanesi'nin neyzenbaşılığına
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