
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 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. 

BİBLİYOGRAFYA: 
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ALİ ÇELEBİ, Kınalızade 

(bk. KINALIZADE ALİ EFENDi). 

ALİ DEDE, Arapzade 

(ö. 1181/1767) 

Şeyh, 
neyzenbaşı ve bestekar. 

_j 

_j 

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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ALi DEDE, Arapzade 

getirildi. 1760'ta Mehmed Şemseddin 
Dede'nin vefatı üzerine adı geçen mevle
vihanenin şeyhliğine tayin edildi. Bu va
zifede iken vefat etti ve aynı mevleviha
nenin haziresine defnedildi. 

Kuwetli bir müsiki bilgisine sahip ol
duğu anlaşılan Ali Dede, bilhassa beste
lediği saz eserleri ile şöhrete ulaşmıştır. 
Ancak eserleri, çok defa, Osmanlı ilim 
tarihinin tanınmış simalarından beste
kar ve şair Arapzade Abdurrahman Ba
hir Efendi'nin (ö. I 746) besteleri ile ka
rıştırıldığından, zamanımıza ulaşan peş

rev ve saz semailerinin sayısı hakkında 
kesin bir rakam vermek mümkün de
ğildir. 

BİBLİYOGRAFYA: 
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20, 21, 34, 64, 66, 69; Zakir Şükrü. MecmQa-i 
Tekaya (Akbatu), IV/3, s. 95; "Arapzade, Ali 
Dede", TA, III, 261; R. Ekrem Koçu, "Ali Dede 
Efendi (Arabziide, Serneyzen)", İstA, ll, 644. 
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ALİ DEDE, Bosnevi 

(ö. 10071 1598) 

Halvetiyye tarikatı şeyhlerinden, 
alim ve mutasavvıf. 

_j 

Bosna'nın Mostar kasabasında doğ
du. Dini ilim tahsilinden sonra tasawu
fa ilgi duyarak Halveti şeyhlerinden Bos
nalı Bali Efendi'nin halifesi Nüreddinza
de'ye intisap etti. MuJ:ıaçiadlt adlı ese
rinde, Macaristan'da Sigetvar Kalesi ci 
varında Kanüni için inşa edilen türbede 
bir süre türbedartık yaptığını söyleyen 
Ali Dede, türbenin yanındaki Halveti Tek
kesi'nin şeyhliğinde bulundu ve "türbe 
şeyh i" unvanıyla tanındı. 1593 yılında lll. 
Murad tarafından makam-ı İbrahim'i ye
nilemek göreviyle gönderildiği Mekke'
de Temkinü'l-ma~am ii Mescidi'l-J:ıa
ram adlı eserini kaleme aldı. Serdarı

ekrem Satırcı Mehmed Paşa'nın daveti 
üzerine katıldığı Varadin Seferi dönü
şünde Sigetvar Kalesi yakınlarında ve
fat etti. Sigetvar'daki makamına defne
dildi. 

Eserleri. 1. MuJ:ıadaratü 'I-eva , il ve 
müsameratü'l-eval]ir. Süyüti'nin Kita
bü'l-Eva,il'ini örnek alarak yazılan bu 
eser "evail" ve "evahir" adlı iki bölüme 
ayrılmış olup ilk bölüm otuz yedi, ikinci 
bölüm ise dört fasıldan meydana gel
miştir. Eser Bulak (I 300), Kahire (I 3 I I, 
ı 3 ı4) ve Beyrut'ta (I 398/ ı 978) basılmış
tır. 2. ljavatimü'l-J:ıikem ve J:ıallü'r-ru
muz ve keşfü'l-künuz. Eserde tasav-
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vufl ve ketarnı konularda üç yüz altmış 
meseleyi ele alan müellifin İbnü'l-Ara
bi'nin tesiri altında kaldığı dikkati çek
mektedir. Eserin basılmış nüshasının 

kenarında Mahmüd el-Alüsfnin el-Ecvi
betü'l- <lralpyye <ala es,ileti'l-lraniyye 
adlı kitabı yer almaktadır (Kahire 13I4). 
3. Temkinü'l-ma~iim ii Mescidi'l-J:ıa 
ram. lll. Murad'a sunulan, Kabe'nin ta
mirinin tamamlandığını ve yapılan işleri 
bildiren rapor mahiyetindeki eserin tek 
nüshası Süleymaniye Kütüphanesi'nde
dir (Esad Efendi, nr. 38I4/l, vr. 4-32). 
Müellif daha sonra aynı eseri Kabe'nin 
tarihi ve kutsiyetiyle ilgili bilgileri ekle
yerek Failü'l-ma~am ve'l-Mescidi'l-J:ıa
ram adıyla yeniden kaleme almıştır. Ese
rin bu ikinci şekli Kahire Darü'l-kütübi'l
Kavmiyye'de (nr. 8304) bulunmaktadır. 

4. Ris('iJe ii beyani ricali'l-gayb. Rica
lü'l-gayb • nazariyesini konu alan ese
rin yazma nüshası Saraybosna Şarkiyat 
Enstitüsü Kütüphanesi'ndedir (Orijental
ni institut iz biblioteke, nr. 904). 5. Terbi
<u'J-meratib ve 'l-uşul. Eserin bilinen 
tek nüshası Süleymaniye Kütüphanesi'n
dedir (Esad Efendi, nr. I 773). 6. Tercil
me-i Kaside-i Ruhaniyye. İbn Sina'nın 
bir kasidesinin Türkçe tercümesi olan 
eserin yazma nüshası Saraybosna Gazi 
Hüsrev Bey Kütüphanesi'ndedir (Gazi 
Husrev-Begove Biblioteke, nr. 2002). 

Sursalı M. Tahir'in zikrettiği Envarü'l
meşank (bk. Meşayih-i Osmaniyye'den 

Sekiz Zatm Teracim-i Ahuali, s. 16 ; Os
manlt Müellifleri, 1, I 15), SübQ <iyyat fi'l
füru c ve er-Risaletü '1 -intişariyye (bk. 
Osmanlt Müellifleri, I. 1 15) ile Katip Çele
bi (bk. Keşfü'?·?unün, ll, 1891) ve Sursalı 
Tahir'in zikrettikleri Mevakıfü'l-al]ire 

ve'l-leta,ifü'l-fal]ire adlı eserlerin yaz
ma nüshaları bulunamamıştır. 
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ALİ b. EBÜ TALHA 
( W.ı.. ı_s;f rY. Js- ) 

Ebü'l-Hasen All b. Ebi Talha Sil.lim 
b. el-Muharik el-Haşim! 

(ö. 143/760) 

Tebeü't-tabiin nesiinin 
meşhur müfessir 

ve muhaddislerinden. 
_j 

Aslen Cezireli olup Suriye'nin Humus 
şehrine yerleşti ve ölünceye kadar ora
da oturdu. Mücahid, Kasım b. Muham
med b. Ebü Bekir es-Sıddik, Muham
med b. Zeyd ve Raşid b. Sa'd'dan hadis 
rivayet etmiş, kendisinden de Ma'mer. 
Abdullah b. Salim, Davüd b. Ebü Hind, 
Süfyan es-Sevr!, Muaviye b. Salih, Ebü 
Bekir b. Ebü Meryem gibi alimler riva
yette bulunmuşlardır. 

Kaynaklarda hayatı ve muhiti hakkın
da fazla bilgiye rastlanmamaktadır. An
cak Ebü Davüd'un Abbasller'in Ernevi
ler aleyhindeki imha siyasetini tasvip et
mesi sebebiyle onu tenkit ettiği bilin
mektedir. İbn Abbas'tan rivayet ettiği 
ve kendisine izafeten Sahifetü <Ali b. 
Ebi TalJ:ıa diye bilinen "tefsir sahifesi" 
ile tanınmıştır. Ali b. Ebü Talha'nın bu 
SaJ:ıife'si, bir tek isnad zinciri ile nakle
dilerek hicri üçüncü asra ulaşmıştır. İbn 
Abbas (ö 68/ 687), Ali b. Ebü Talha, Mu
aviye b. Salih (ö I58/775) ve Abdullah 
b. Salih'ten (Katibü'l-Leys, ö. 2231 838) 
ibaret olan bu isnadı ele alan hadis mü
nekkitleri Ali b. Ebü Talha'nın İbn Ab
bas'a ulaşmasının mümkün olamayaca
ğını , mutlaka kendisi ile İbn Abbas ara
sında tabillerden bir şahsın bulunması 
gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Aradaki 
bu ravi ile ilgili olarak Mücahid, İkrime, 
Said b. Cübeyr veya Kasım gibi isimler 
üzerinde durulmuş , Zehebi ise bu ravi
nin Mücahid olduğunu söylemiştir. Ali 
b. Ebü Talha' nın, şeyhini atlayarak (mür
sel olarak) İbn Abbas' ı zikretmesi tenkit 
konusu olmakla birlikte hadis münek
kitleri, tabillerden rivayette bulunduğu 
şahısların sika olmasını göz önünde bu
lundurarak Ali b. Ebü Talha'ya ta'nedi
lemeyeceğini söylemektedirler. Dolayı 

sıyla hadis kitaplarında İbn Ebü Talha'
ya yöneltilen tenkitler isnadın muttasıl 

olmamasıyla ilgilidir. Bu sebeple onun 
İbn Abbas'tan bu tefsiri sema• yoluyla 
almadığı hususunda tenkit edilmesi, el
deki yeni bilgiler ışığında bu tefsirin ori
jinalitesine hale! getirmez (bk. Sezgin, I, 
22). İkinci asırda Humus'un büyük bir 


