
ALi MÜNŞ[ 

Münşfnin Risdle-i Padzehir adlı eserin
den başka, Madagaskar ve Kunuri ada
ları halkının "Taverkaze", Fransızlar'ın 

"Coco-de-mer" dedikleri, Latince ismi 
"Lodoicea seychellarum • olan "narell-i 
bahri" (deniz hindistancevizi) hakkında Ri
sale-i Pevaid-i Narcil-i Bahri adında 
küçük bir eseri daha vardır. Bu risalenin 
yazma bir nüshası, Ali Münşfnin, kına
kınanın (quinaquina) özelliklerine dair ka
leme aldığı ve Sadrazam Hekimoğlu Ali 
Paşa'ya ithaf ettiği Tuhfe-i Aliyye ad
lı eseri ve ipecacuanha (özellikle amipli 
dizanteri tedavisinde kullanılan bir bitkil 
üzerine yazdığı diğer monografisi ile bir
likte istanbul'da Millet Kütüphanesi'nde 
kayıtlıdır (nr . 278). Tuhfe-i Aliyye'nin 
başka bir yazma nüshası ise Süleymani
ye Kütüphanesi'nde bulunmaktadır (Esad 
Efendi, nr. 2483 / I) . 

Ali Münşi İpecacuanha Risalesi'nin 
ilk bölümünde, Güney Amerika'dan gelen 
ipecacuanhanın 1690'1ı yıllarda hekim 
Helvetius tarafından Fransa'da hasta
nelerde tecrübe ediliptanıtılırken daha 
1686'da istanbul'da bilindiğinden bah
setmekte ve bu eserini 1733'te kaleme 
aldığını belirtmektedir. Buna göre risa
lesini ölümünden kısa bir süre önce ta
mamlamış olmalıdır. 

BİBLİYOGRAFYA: 
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ALİ b. MÜSHİR 

( -*"" ~ ~ ) 
Ebü'l-Hasen Aif b. Müshir 

ei-Kureşf ei-Kuff 
(ö. 189/805) 

'Musul kadısı ve hadis alimi. 
_j 

120 (738) yılı dolaylarında doğdu. Yah
ya b. Said e\-Ensari, Hişam b. Urve, Asım 
el-Ahvel. A'meş ve Ebü Malik el-Eşcai gi
bi birçok üstattan hadis dinledi. Kendi
sinden de Halid b. Mahled, Seri es-Saka-
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ti, Ebü Bekir b. Ebü Şeybe, Ali b. Hucr, 
Osman b. Ebü Şeybe gibi meşhur alimler 
hadis rivayet ettiler. Rivayet ettiği ha
disler Kütüb-i Sitte'de mevcuttur. 166 
(783) yılında tayin edilip 174'te (790) az
Iedildiği Musul kadılığı göreviyle meşhur 
oldu. Tarihi belli olmamakla beraber bir 
ara irminiye kadılığı da yaptı. Bu görev
de iken gözlerinden rahatsıziandı; ken
disinden önceki kadının teşvikiyle onu 
tedavi eden tabip gözlerini kör etti. Da
ha sonra Küfe'ye döndü. 

Bilhassa Küfeliler' den çok hadis ri
vayet etmiştir. Ama iken ezberden ri
vayet ettiği hadisler bazı hadisçiler ta
rafından ihtiyatla karşılanmıştır. Abdul
lah b. Nümeyr onun bütün kitaplarını 

toprağa gömdüğünü, daha sonra . za
man zaman kendisini ziyarete gelerek 
muhtelif raviler hakkında bilgi aldığını 
söylemektedir. 
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ALİ b. MÜŞEYMEŞ 

(~~> ı 
Beylikler döneminde 

Anadolu'da eser veren bir mimar. 

XIV. yüzyılın ikinci yarısında yaşamış
tır: doğum ve ölüm tarihleri bilinme
mektedir. Adına, Selçuk'taki Aydınoğul

ları dönemine ait fsa Bey Camii'nin 777 
( 1375) tarihli kitabesinde rastlanmak
tadır. Bu kitabede geçen Dımaşki nis
besinden Şamlı olduğu anlaşılan Ali b. 
Müşeymeş, ilk olarak Şam Emeviyye Ca
mii'nde ortaya çıkan ve daha sonra Di-

Ali b. 
Müsevmes 
tarafından 

inşa edilen 
lsa sev 
camii

Selçuk 1 
İzmir 

yarbakır Ulucamii ile Güneydoğu Ana
dolu'daki bazı Artuklu camilerinde de
vam eden plan şemasını, XIV. yüzyılın 

sonlarına doğru Batı Anadolu'da yeni
den uygulama alanına çıkarmıştır. Bu 
çalışmasında, ayrıntılara girildiğinde da
ha da iyi görülebilen, çeşitli tesiriere ge
tirdiği ustaca yorumuyla orüinal bir eser 
ortaya koymuştur. Bu durum onun, Türk 
ve İslam mimarilerini iyi incelemesin
den gelen köklü bir mimarlık kültürüne 
sahip olduğunu göstermektedir. 

K!tabe tarihi 820 ( 141 7) olan Merzi
fon'daki Çelebi Mehmed Medresesi ile 
Amasya'daki Bayezid Paşa Camii'ni (822/ 
1419) yapan mimar Ebü Bekir b. Muham
med b. Hamza ei - Müşeymeş ve Anka
ra'daki Karacabey Külliyesi 'ni (848/ 1444) 
yapan Sinaneddin Ahmed b. Ebü Bekir 
el -Müşeymeş de aynı mimar ailesinden 
gelmektedirler. Ayrıca fsa Bey Camii'nde 
Ali b. Müşeymeş ile beraber çalışan ve 
onunla aynı nisbeyi taşıyan, mihrapta 
ismi kayıtlı Ali b. Davüd ed-Dımaşki'nin 
de Ali b. Müşeymeş'in akrabası olması 
kuwetle muhtemeldir. Usta-çırak düze
niyle kendi içinde mimar yetiştiren bu 
aileden, yapı kitabelerinde adiarına rast
lanmayan başka sanatkarların da çıkmış 
olması mümkündür. 
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ALİ el-MÜTIAKİ 

(bk. MÜTIAKİ ei-HİNDI). 


