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ÂL-i AHMED, Seyyid Celâl

– —ALÂEDDÝN TUMENANGA
(ö. 1639)

Endonezya’nýn Sulavesi adasýnda
Ýslâmiyet’i ilk kabul eden

Gova kralý.˜ ™

1586’da En do nez ya’nın do ğu sun daki 

Su la ve si ada sı nın gü ne yin de ku ru lan Gova 

(Go wa) Kral lı ğı’nın kra li yet mer kez i Makas-

sar’da (bu gün Ujung Pan dang) doğ du. Asıl 

adı I. Man gu ran gi Da eng Man rab bia olup 

İslâmi yet’i res men ka bul et tikten son ra 

Alâed din adı nı al mış ve Sultan Alâed din 

ola rak ta nın mış tır. Ba ba sı Go va Kralı Ka-

ra eng Tu ni jal lo, an ne si Tal lo Ra ca sı Ka-

ra eng Ka tang ka’nın (Ka ra eng Ma to aya) 
üvey kız kar de şi I. Da eng Ni as seng’dir. 

Kü çük lü ğün de Go va’nın kar deş kral lı ğı 

olan Tal lo Ra ca sı Ka ra eng Ka tang ka’nın 

hi ma ye sin de bü yü dü ve onun yar dı mıy la 

taht tan in di ri len bü yük kar de şi nin ye ri ne 

1593 yı lın da Go va kra lı ol du. Müs lü man-

lı ğı, Sul tan Ab dul lah Ev ve lü’l-İslâm is mi ni 

alan Tal lo’nun ilk müs lü man hü küm da rı 

Tal lo Ra ca sı Ka ra eng Ka tang ka ile be ra ber 

be nim se di. Bun la rın İslâm’ı ne za man ka-

bul et tik le ri hu su sun da çe şit li ta rih ler ve-

ri lir se de yay gın ka bu le gö re bu ta rih her 

iki kra lın ha yat hikâye le riy le il gi li ma hallî 

kay nak lar da da be lir ti len 22 Ey lül 1605’tir. 

Söz lü kay nak la ra da ya nan Go va İs lâmlaş-

ma ri va ye ti ne gö re Sul tan Alâed din ile Sul-

tan Ab dul lah’ın İslâmi yet’e gi ri şin de, as len 

Su mat ra’nın Mi nang ka bau böl ge sin den 

olup Gü ney Su la ve si’de İslâm di ni nin ya yı lı-

şı nı ger çek leş ti ren üç da vet çi den bi ri olan 

Da tok ri Ban dang’ın (Ab dul Mak mur Kâtip 
Tung gal) et ki si var dır. Go va ve Tal lo kar-

deş sul tan ola rak hü küm sür mek le bir lik-

te Sul tan Ab dul lah, Tal lo’nun yö ne ti mi nin 

ya nı sı ra ge le nek sel hi ye rar şik sis tem de 

üs tün sa yı lan Go va baş ba kan lı ğı gö re vi ni 

de yü rü tü yor du. Alâed din ve Ab dul lah’ın 

Müs lü man lı ğı ka bu lün den son ra Go va ve 

Tal lo hal kı da İslâmi yet’e gir meye baş la-

dı. Tal lo’da ki İslâmlaş ma sü re ci, 6 Ka sım 

1607 ta ri hin de ilk de fa Tal lo’da top lu hal-

de cu ma na ma zı kı lın ma sıy la bir lik te iv me 

ka zan dı.

Kom şu kral lık la rın Müs lü man lı ğı ka bul 

et me si için uğ ra şan Alâed din, Su la ve si 

ada sın da ki halk ara sın da bu di nin ya yıl-

ma sı nı teş vik et ti. Böl ge de ki İslâmlaş ma 

ha re ke ti ay nı za man da onun oto ri te si ni 

güç len dir di. Alâed din gü cü nü ilk za man-

lar da ge nel lik le ye ni müs lü man olan di-

ğer kral lık lar dan, mem le ke tin de ki Malay 

kö ken li müs lü man göç men ler den ve 

on lar la bir lik te ge len fark lı müs lü man 

De ne me le ri: Heft Mašåle (Tah ran 1333 
hş./1954); Se Mašåle-yi Dîger (Tah ran 
1341 hş./1962); øarb ze degî (Tah ran 1341 
hş./1962); Kâr-nâme-yi Se Sâle (Tah ran 
1341 hş./1962); Erzyâbî-yi Şitâb-ze de 

(Tah ran 1342 hş./1963); Yek Çâh u Dü 

Çâ le ve Me¦elen Şer¼-i A¼vâlât (Tah ran 
1356 hş./1977); Der ƒid met ve ƒıyânet-i 

Rûşen-fikrân (Tah ran 1356 hş./1977). e) 
Çe vi ri le ri: Dos to yevs ki, Æumâr-bâz (Tah-
ran 1327 hş./1948); Al bert Ca mus, Bîgâne 

(Tah ran 1328 hş./1949, Alî As gar-ı Hub re-
zâde ile bir lik te); Al bert Ca mus, Sû-i Te-

fâhüm (Tah ran 1329 hş./1950); Je an Pa ul 

Sar tre, Desthâ-yi Âlûde (Tah ran 1331 
hş./1952); André Gi de, Bâz-geşt-i Şûrevî 

(Tah ran 1333 hş./1954) ve Mâyi dehâ-yi 

Zemînî (Tah ran 1334 hş./1955, Pervîz-i 
Dâryûş ile bir lik te); Er nest Jun ger, Ubûr 

ez ƒa¹ (Tah ran 1346 hş./1967, Mahmûd-i 
Hûmen ile bir lik te); Eu ge ne Io nes co, Ker-

ge den (Tah ran 1345 hş./1966) ve Teş ne gî 

ve Goş negî (Tah ran 1351 hş./1972, Mi-
nûçehr-i Hezârhânî ile bir lik te). Âl-i Ah-

med’in çok sa yı da hikâye si baş ta Rus ça 

ol mak üze re bir çok di le çev ril miş tir.

BİB Lİ YOG RAF YA :

Sey yid Celâl Âl-i Ah med, Der ƒid met ve ƒiyâ-
net-i Rûşen fikrân, Tah ran 1357, s. 232 vd.; 
a.mlf., Yek Çâh ve Dû Çâle ve Me¦elen Şer¼-i 
A¼ vâlât, Tah ran 1356, s. 47-54; Ka sım Sâfî, Æa-
lem rev-i Endîşe-yi Âl-i A¼med, Tah ran 1364 hş., 
s. 81-93, 94-95; Yâdmân-i Celâl Âl-i A¼med 
(haz. Ali Dehbâşî), Tah ran 1367, s. 17-19; Ha san 

Âbidînî, Fer heng-i Dâstânnevîsân-i Îrân, Tah ran 
1369, s. 26-28; a.mlf., Øâd Sâl-i Dâstânnevîsî 
der Îrân, Tah ran 1380 hş., I-II, 252-262, 301-
311, 520-524; Fi riş te-yi Mev levî, Kitâbşinâsî-yi 
Dâstân-i Kûtâh-i Îrân ve Cihân, Tah ran 1371, s. 
18-20; Gulâm Rızâ Pîrûz, Kâvişî der Â¦âr, Efkâr 
ve Sebk-i Ni viştâr-i Celâl Âl-i A¼med, Tah ran 
1372; Ali Mir se pas si, In tel lec tu al Dis co ur se and 
the Po li tics of Mo der ni za ti on: Ne go ti ating Mo-
der nity in Iran, Cam brid ge 2003, s. 76, 77-78, 
96, 97-114, 155; B. Han son, “The ‘Wes to xi ca ti on’ 
of Iran: De pic ti ons and Re ac ti ons of Beh ran gi, 
Al-e Ah mad and Sha ri ati”, IJ MES, XV/1 (1983), 
s. 1-23; Ebü’l-Kå sım-i Râdfer, “Yâd-i Gü zeş tegân: 
Celâl Âl-i A¼ med der Yek Nigâh”, Ede biyyât-i 
Dâstânî, sy. 47, Tah ran 1377/1997, s. 77-86; Rı-
zâ Gürcîzâde, “Kitâbşinâsî-yi Celâl Âl-i A¼ med”, 
Keyhân-i Fer hengî, sy. 180, Tah ran 1380/2001, 
s. 68-77; Der ya Örs, “Celâl Âl-i Ah med’in Ha ya tı 
Eser le ri ve Edebî Üslûbu Üze ri ne Bir İn ce le me”, 
Nüs ha, I/1, An ka ra 2001, s. 46-54; M. Hü se yin 

Cemşîdî, “Çâliş-i øarb girâyî ve Bâzgeşt be Hîşten 
der Endîşe-yi Celâl Âl-i A¼ med”, Fa½lnâme-yi 
Mü¹âle£ât-i Millî, XII/2, Tah ran 1390/2011, s. 57-
82; G. J. J. de Vri es, “…l-i A¼ mad, Say yid Dja lål”, 
EI° Suppl. (İng.), s. 60-61.

ÿDer ya Örs

– —ÂL-i SA‘DÎ

(bk. SA‘DÎ, Abdurrahman b. Nâsır).˜ ™

ne den le ri ne ine rek top lum cu ger çek çi bir 

üslûpla an lat mış ol ma sı dır.

Eser le ri. a) Hikâye ve Ro man la rı. 1. 

Zi yâret. İlk öy kü sü olup 1945’te SüÅan 

der gi sin de ya yım lan mış tır. 2. Dîd ü Bâz-

dîd (Tah ran 1324 hş./1945). Ki tap ta yer 

alan on iki hikâye nin ço ğun da dinî ha yat, 

hu ra fe ler, hal kın bil gi siz li ği ve top lum sal 

yoz laş ma eleş ti ri lir. 3. Ez Rencî ki Mî-

be rîm (Tah ran 1326 hş./1947). İçer di ği 

yedi hikâye de da ha çok yö ne ti min iş çi ler-

le emek çi ler ve si yasî fa ali yet gös te ren ler 

üze rin de ki bas kı la rı nı di le ge ti rir. 4. Se 

Târ (Tah ran 1327 hş./1948). On üç hikâye-

den olu şur. 5. Zen-i Ziyâdî (Tah ran 1331 
hş./1952). Do kuz hikâye den mey da na ge lir. 

Bu iki ese rin de mü el lif top lu mun ge ri kal-

mış ke sim le rin de ki gör gü süz lü ğü, bil gi siz-

li ği, bağ naz lı ğı ve yok sul lu ğu in ce ve alay cı 

bir dil le an la tır. 6. Ser gü zeşt-i Kendûhâ 

(Tah ran 1333 hş./1954). Eserde İran’da 

pet ro lün millîleş ti ril di ği yıl lar da ce re yan 

eden olay lar bir ko van da ya şa yan arı la rın 

di liy le tas vir edi lir. 7. Müdîr-i Med re se 

(Tah ran 1337 hş./1958). Âl-i Ahmed’in en 

önem li ve en ün lü ese ri ola rak ka bul edi-

len, ger çek çi bir üslûpla ka le me alı nan bu 

uzun hikâye de, 1953’te za ma nın başba-

ka nı Mu ham med Mu sad dık hü kü me ti-

nin düş me siy le ya şa nan ih tilâlin ar dın dan 

mey da na ge len olay lar sı ra sın da mü dür-

lük ya pan bir öğ ret me nin hu zur ara yı şı ve 

umut suz luk la rı an la tı lır. Hikâye dil ve üslûp 

yö nüy le son ra ki ya zar la rı ol duk ça et ki le-

miş tir. 8. Nûn ve’l-šalem (Tah ran 1340 
hş./1961). Top lum sal ko nu la rın iş len di ği ve 

1950’li yıl lar da sol cu la rın İran’da uğ ra dı ğı 

ba şa rı sız lı ğın an la tıl dı ğı bir ro man dır. 9. 

Nifrîn-i Zemîn (Tah ran 1346 hş./1967). 
İran ede bi ya tın da ilk köy ro ma nı sa yı lan 

bu eser Müdîr-i Med re se’nin de va mı 

ni te li ğin de olup bir köy öğ ret me ni nin ha-

ya tı nı, top rak re form la rı sı ra sın da (1963) 
köy ler de ya şa nan de ği şim le ri hikâye eder. 

10. Penc Dâstân (Tah ran 1350 hş./1971). 
Ço cuk luk dö ne mi nin hâtı ra la rı nı an lat tı ğı 

kı sa hikâye le ri içe rir. 11. Sengî ber Gûrî 

(Tah ran 1360 hş./1981). Ki tap ta ki “Ceşn-i 

Fer hun de”, “Gol des tehâ ve Fe lek”, “Hâhe-

rem ve An kebût” Âl-i Ah med’in en iyi hi-

kâye le ri ara sın da ka bul edil mek te dir. b) 
Ge zi Ki tap la rı: ƒasî der Mîšåt (Tah ran 
1345 hş./1966); Se fer be Vilâyet-i £Az-

râßîl (Tah ran 1363 hş./1984); Se fer be 

Rûs (Tah ran 1369 hş./1980). c) Mo nog ra-
fi le ri: Ovrâzân (Tah ran 1333 hş./1954); 
Tât-nişînhâ-yi Bolûk-i Zehrâ (Tah ran 
1337 hş./1958); Hârk, Dürr-i Yetîm-i 

ƒa lîc-i Fârs (Tah ran 1349 hş./1966). d) 
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ALASONYA

– —ALASONYA

Yunanistan’da
Tesalya bölgesinde

tarihî bir þehir.˜ ™

Bugün Elassona adıyla anılır. Tesalya’nın 

kuzeyindedir; Yunanistan’ın en yüksek 

dağı olan Olimpos dağının (2917 m.) he-

men güneyindeki küçük bir vadide yer 

alır. Homeros’un İlyada’sında şehirden 

Yunanlılar’a Truva saldırısı için gemi sağ-

layan Olossoon diye söz edilir. Neolitik çağ-

dan kalan arkeolojik buluntular da şehrin 

tarihinin hayli eskiye indiğine işaret eder. 

Roma İmparatorluğu zamanında öneml i 

bir şehir olarak VI. yüzyılda İmparator 

Iustinianos tarafından yeniden güçlendi-

rilmiştir. Bizans döneminde ise 1300’ler-

den hemen sonra önemli manastırlardan 

sayılan Olympiotissa, geleneklere uygun 

biçimde İmparator II. Andronikos tarafın-

dan Alasonya Kalesi’nin içinde inşa ettiril-

miştir. Bu manastırın kilisesi günümüze 

kadar ayakta kalmıştır. İçinde 1300’lerde 

yapılmış ve 1643’te kısmen yenilenmiş 

önemli duvar resimleri bulunur.

Alasonya, bütün Doğu Tesalya ile birlik-

te Gazi Evrenos tarafından 790-791’de 

(1388-1389) alınmış olmalıdır. Şehirden 

bahseden ve bugüne ulaşan en eski tahrir 

olan 1466’dan kalan icmal defterinde bu-

ranın Alasonya Seraskeri Umur Bey’in oğlu 

Dâvud Bey’in zeâmetinin bir parça sı ol-

duğu anlaşılmaktadır. Nüfusu on hânelik 

(tahminen elli kişi) bir müslüman cemaa-

tinden, 222 hıristiyan hânesinden (tahmi-
nen 1200 kişi) ve Dâvud Bey’in kumandası 

altındaki altı voynuk ve on iki yamaktan 

oluşan bir askerî gruptan teşekkül edi-

yordu (BA, MAD, nr. 66). Voynuklar yerel 

Bizans askerî güçlerinden kalmış gruplar-

dı. Daha geç bir kaynakta ise Gazi Dâvud 

Bey, Alasonya’daki küçük bir mescidin 

kurucusu olarak zikredilir. 936 (1530) 

tarihli olan, fakat 927’den (1521) kalma 

bilgileri içeren Muhasebe Defteri (BA, 
TD, nr. 367) Alasonya’nın bu tarihlerde 

402 hâneye (2000 kişi) ulaştığını gösterir. 

Bu kayda göre sivil müslüman topluluk 

on hâneden otuz beş hâneye yükselse 

de hıristiyanlar 222 hâneden 367 hâneye 

çıkmıştır ve şehirde müslümanların oranı 

% 8’e düşmüştür. Olympiotissa Manastı-

rı ayrı sayılır ve beş rahibin adı kayıtlıdır. 

Alasonya kazası, 433’ü müslüman olan 

(çoğunluğu yörük) toplam 5342 hâneden 

(tahminî 27.000 kişi) oluşan elli altı köy 

içermektedir. Alasonya’nın vergilerine 

dair yapılan bir inceleme, şehrin pazar 

Dev let İslâm Üni ver si te si adıy la bir üni ver-

si te ye dö nüş müş tür.

Alâed din dö ne min de baş şe hir Ma kas-

sar, çev re si ne ya pı lan ye ni sur lar, açı lan 

ye ni ka nal lar ve li ma na ya na şan çok sa yı-

da ki ge miy le ulus lar ara sı ti ca re tin önem li 

bir mer ke zi ha li ne gel miş tir. Ulus lar ara sı 

ti ca re te çok önem ve ren Sul tan Alâed din 

şe hir de İn gi liz, Fran sız, Da ni mar ka lı, İs-

pan yol, Çin li, Hint li tüc car la ra ait ti ca ret 

de po la rı nın bu lun ma sı na izin ve ri yor du. 

Bu se bep le Hol lan da Do ğu Hin dis tan Şir-

ke ti’nin böl ge de ki ba ha rat ti ca re ti ni te-

ke li ne al ma gay ret le ri ne şid det le kar şı 

çık mış, ül ke si nin bü tün mil let le re açık ol-

du ğu nu söy le miş, di ğer Av ru pa lı tüc car lar, 

Çin li ve Hint li ler’le de ti ca ret yap ma yı ter-

cih et miş tir. Açık de niz ler de ti carî öz gür lü-

ğü sa vun muş ve 1660’lı yıl la ra ka dar Go va 

Sul tan lı ğı bu si ya se ti ni Hol lan da lı lar’a kar şı 

ko ru muş tur. Alâed din, Ma kas sar şeh rin de 

hoş gö rü lü bir tu tum iz le ye rek Av ru pa lı-

lar’ın ken di le ri ne ait ki li se aç ma la rı na izin 

ver miş, onun dö ne min de Go va Sul tan lı ğı 

ti ca ret ten önem li ka zanç lar el de et miş tir. 

Tek nik ge liş me le re ve ye ni lik le re ol duk ça 

açık, ulus lar ara sı ge liş me ler den ha ber dar 

ze ki bir yö ne ti ciy di. Ma kas sar’a uğ ra yan 

Ba tı lı sey yah lar onun ye ni as kerî tek nik-

le re ve silâhla ra, de niz ci lik le il gi li ki tap la-

ra, ma te ma tik ve ha ri ta cı lı ğa kar şı özel 

bir il gi si nin bu lun du ğu nu kay de der. Go va 

ma hallî ge le nek le rin de Sul tan Alâed din 

dö ne mi nin pi rin cin ekil di ği, pal mi ye ya ğı 

ve şer be ti nin üre til di ği, top ra ğın çok be-

re ket li ol du ğu be lir ti lir. Sul tan Alâed din ve 

Sul tan Ab dul lah Ev ve lü’l-İslâm, fet he di len 

böl ge le re kar şı uz laş ma cı po li ti ka lar ta kip 

ede rek böl ge de ba rı şı ko ru muş lar dır.

BİB Lİ YOG RAF YA :
L. Y. An da ya, The He ri ta ge of Arung Pa lak ka: 

A His tory of So uth Su la we si (Ce le bes) in the 
Se ven te enth Cen tury, The Ha gue 1981, s. 32-
45; a.mlf., “Ala ud din Tu me nan ga Ri Gau kan na, 
Sul tan”, The Ency clo pa edia of Is lam Three, Lei-
den 2007, fas. 2, s. 91-92; İs ma il Hak kı Gök soy, 
İs lâm’ın Gü ney do ğu As ya’ya Gi ri şi ve Ya yı lı şı, 
İs tan bul 1998, s.129-139; A Cha in of Kings: The 
Ma kas sa re se Chro nic les of Go wa and Tal loq 
(ed. ve trc. W. Cum mings), Lei den 2007, s. 43-45; 
The Ma kas sar An nals (ed. ve trc. W. Cum mings), 
Lei den 2010, s. 3-4, 7-13, 25, 28; J. Nor duyn, 

“De Is la mi se ring van Ma kas sar”, Bij dra gen tot 
de Ta al-, Land- en Vol ken kun de, XII, The Ha gue 
1968, s. 247-266; C. Pel ras, “Re li gi on, Tra di ti on 
and the Dyna mics of Is la mi sa ti on in So uth Su-
la we si”, Arc hi pel, XXIX, Pa ris 1985, s. 107-135; 
W. Cum mings, “Is lam, Em pi re and Ma kas sa re se 
His to ri og raphy in the Re ign of Sul tan Ala ud din 
(1593-1639)”, Jo ur nal of So ut he ast Asi an Stu d-
i es, XXXVI II/2, Sin ga po re 2007, s. 197-214; “Ala-
ud din, Sul tan”, En sik lo pe di Is lam di In do ne sia, 
Ja kar ta 1999, I, 105-106.

ÿİs ma il Hak kı Gök soy

grup la rın dan alı yor du. Ma lay lı müs lü man 

göç men ler 1511’de Ma la ka’nın Por tekizli-

ler’in eli ne düş me sin den son ra Ma kas sar’a 

gel di. Bun lar hem İslâmi yet’in ya yı lı şı na 

ön ayak ol du hem de ulus lar ara sı ti care ti 

can lan dır dı. Go va kay nak la rı na gö re Go-

va’nın di ğer kral lık la rı İslâmi yet’e gir me ye 

zor la ma sı hü küm dar lar ara sın da ya pı lan 

eski bir pren sip an laş ma sı na da ya nır. Bu-

na gö re ra ca lar dan bi ri nin iyi bir yo lu ka bul 

et me si ha lin de di ğer le ri nin de bu yo lu ka-

bul et me si mec bu ri idi. Gü ney Su la ve si’de 

İslâmi yet “iyi bir yol” ola rak gö rül dü ğün-

den di ğer kü çük kral lık lar da bu na uy du. 

Baş lan gıç ta Bo ne, Sop peng ve Va co (Wa jo) 

gi bi kü çük Bu gi kral lık la rı ye ni di ne gir-

me yi üç de fa red de dip ara la rın da Tel lum 

Poc co ad lı bir it ti fak kur du lar sa da Sul-

tan Alâed din 1607’de bun la ra kar şı ci had 

baş lat tı. Ma kas sar ma hallî kay nak la rın da 

“bun duk ka sal lann ga” (İslâmî sa vaş lar) ola-

rak ad lan dı rı lan bu fe tih ha re ket le ri ne ti-

ce sin de 1611 yı lı na ka dar böl ge de ki bü-

tün Bu gi kral lık la rı İslâm’a gir di. 1607’de, 

di ğer bir ri va ye te gö re ise 1609’da Sop-

peng, 1610’da Va co ve 1611’de Bo ne kral-

lık la rı Müs lü man lı ğı res men ka bul et ti. 

Alâeddin 1626’da Bu ton, Sum ba wa’da ki 

Dom pu ve Keng ke lu’yu ege men li ği al tı na 

al dı. 1633’te Sum ba wa’da ki Bi ma Kral lı-

ğı’ndan ge len bir el çi den tes lim sö zü alır-

ken 1638’de Bor neo (Ka li man tan) ada sı nın 

do ğu sun da ki Man dar böl ge si ni ken di si-

ne bağ la dı. Böy le ce kırk al tı yıl lık uzun 

hü küm dar lı ğı dö ne min de fe tih ler ve iki li 

iliş ki ler yo luy la Su la ve si ada sı nın ta ma mı, 

Bor neo ada sı nın do ğu, Lom bok ada sı nın 

en ba tı da ki ke sim le ri ve Aru-Kei ada sı nın 

en do ğu ke sim le ri onun nü fu zu ve ege-

men li ği al tı na gir di. Adı ge çen yer ler ay nı 

za man da böl ge nin ba ha rat da ğı tım mer-

kez leri ko nu mun da ol du ğun dan ba ha rat 

ti ca re ti ni de yön len dir di. Ar dın dan ida-

re de ye ni bir ya pı lan ma ya gi dil di, sul tan 

ül ke de en yük sek dinî ve si yasî oto ri te nin 

tem sil ci si ve Al lah’ın yer yü zün de ki göl ge si 

ola rak ka bul edil di. Alâed din 15 Ha zi ran 

1639 ta ri hin de Ma kas sar’da ve fat et ti ve 

bu gün Ma kam Selâtin de ni len ta rihî me-

zar lı ğa def ne dil di. Ölü mü nün ar dın dan 

halk ken di si ne “Tu me nan ga ri Gau kan na” 

(ta cıy la git ti / öl dü) Ma kas sar kra li yet un va-

nı nı ver miş tir. Oğ lu I. Ma nung tun gi Da eng 

Mat to la Ka ra eng Ujung, Sul tan el-Me li-

kü’s-Saîd un va nı ile ba ba sı nın ye ri ne geç ti; 

o da Bi ma, Ku tay, Go ran ta lo ve Bu tan’da 

İslâmi yet’in ge liş me si ni sağ la dı. Sul tan 

Alâed din’in adı 1965’te Ma kas sar’da ku-

ru lan Dev let İslâm Ens ti tü sü’ne ve ril miş, 

bu ku rum 2005 yı lın da Ma kas sar Alâed din 
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