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ALİ b. AHMED el - iMRANI 
( ._;~1 ..lo>-1 cr. _,k ) 

All b. A hmed el ·İmran\' ei·Mevsıl\' 
(ö 344 / 955-56) 

Matematikçi ve astrolog. 
_j 

Doğum yeri ve yılı bilinmemekle bera
ber Mevsıll nisbesinden Musul'da doğ
muş olabileceği tahmin edilmektedir. 
Kaynaklarda. fazilet ve ilim sahibi bir 
insan olarak şöhret yaptığı, insanların 

kendisinden ilim öğrenmek ve zenginli
ğiyle ünlü kütüphanesinden faydalan
mak için uzak beldelerden Musul'a gel
dikleri kayıtlıdır. Eserleri aritmetik. ge
ometri ve astroloji üzerinedir. Bunlar 
arasında. Mısırlı matematikçi Ebü Kamil 
Şüca· b. Eslem'in Kitôbü'l-Cebr ve'l
mukiibele adlı eserine yaptığı şerh ile 
uğurlu günlerin nasıl seçileceğine dair 
kaleme aldığı Kitabü'l-İl]tiyarat adlı ast
rolojik çalışması en tanınmış olanlarıdır. 
el-İl]tiyarat, 1134 yılında Barselona'da 
Abraham Judaeus tarafından De elec
tionibus adıyla Latince'ye tercüme edil
miştir. 
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Iii SARGON ERDEM 

ALİ AKLİ EFENDi 

(bk. AKLI ALİ, Tablizade). 

ALİ el-A'lA 
( _,k'S I ~ ) 

Şeyh Ebü'l-Hasen Al\' el-A'la el-İsfa !-ıanl 
(ö. 822 / 1419) 

HurUfiliğin kurucusu 
Fazlullah- ı Hurufi'nin başhalifesi. 

_j 

_j 

Hallfetullah Ali el-A'la ismiyle şöhret 
bulan Ebü'l-Hasan-ı İsfahanfnin, kendi
sini yüceltmek için, Kur'an-ı Kerim'de 
geçen (bk. el-Bakara 2/ 255; el-Hac 22 / 
62; Lokman 31/ 30; Sebe' 34/ 23) el-aliy
yü'l-azim ( ~IJ..ll ) ve el-aliyyü'l-kebir 
(~IJ..l l) ibarelerinden faydalanarak Ali 
adına. "en yüce" anlamına gelen el-a'Ia 
( .)s. 'SI ) sıfatını ekiediği anlaşılmakta
dır. Emir Seyyid Ali ismiyle de anılmak-

tadır. Çok genç yaşta Fazlullah-ı Hurü
trye intisap etti. Fazlullah'ın katli ve Hu
rüfıliğin İran'da Timurlular döneminde 
sıkı bir takibata uğramasından sonra 
Suriye'ye kaçarak Şam üzerinden Ana
dolu'ya geçti. Anadolu'da, mensubu bu
lunduğu Hurüfılik fırkasının inancını yay
mak maksadıyla. Fazlutlah-ı Hurütrnin 
Cavidanname'sini esas alarak Tevrıld
name ve Kıyametname adlı iki man
zum eser telif etti. Kardeşiyle beraber 
Anadolu'da çeşitli yerlere seyahatler ya
parak Hurüfl inançlarını yaymaya çalış
tı. Anadolu'da bulunduğu yıllarda bir sü
re kaldığı Hacı Bektaş Tekkesi'nde tek
ke mensupianna Cavidanname 'yi ve 
Hurüfl inancını "Hacı Bektaş-ı Veli ta
riki" olarak tanıttı . Hatta Cavidanna
me'de yer alan ve ilahi emirleri Hurü
fılik inancına uygun bir şekilde yorum
layan bölümleri dervişlere sır olarak öğ
retti ve bunları gizli tutmalarını istedi. 
Uzun süre Anadolu'da kaldıktan sonra 
iran'a dönen Ali el-A'Ia. Nahcivan yakın
larında Alıncak'ta öldü ve Fazlutlah-ı Hu
rütrnin yanına defnedildi. 

Eserleri. Ali el-A'la'nın Farsça olarak 
kaleme aldığı eserlerinin tamamının ana 

Al i e i · A'I a · nı n Fırakname ad lı eserinin ilk sayfası 
(İÜ K tp., FY, nr. 1158, vr. 41 b) 
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ALi ASKT BEY 

kaynağı. Fazlullah - ı Hurüfl'nin kurduğu 
ve bir sistem haline getirdiği Hurüflliğin 
"kutsal kitabı" kabul edilen Cavidanna
me'dir. Çeşitli kütüphanelerde yazmalar 
halinde ve hepsi manzum olan bu eser
ler şunlardır: 1. TevJ:ıidname. Sirazlı Ali
şah adlı bir gencin isteği üzerine kaleme 
alınan bu eser. Cavidanname'den mül
hem olmakla birlikte, müellifi ve Hurü
fılik inancı hakkında başka bilgiler de 
ihtiva etmektedir. z. Fıra~name. Fazlul
l ah-ı Hurüfi'nin kızı için yazılmış bir mer
siyedir. Eserde sözü edilen Mahdum Za
de. Hurüfıler'den Emir Nürullah'ın an
nesi. Fazlullah'ın da kızıdır. 3. Merşiye-i 

Birader. Ali el-A'Ia'nın kardeşinin öldü
rülmesi veya ölmesi üzerine yazılmıştır. 
4. Merşiye-i Seyyid Kemaleddin Hü
seyin. Hurüfl ileri gelenlerinden Seyyid 
Kemaleddin Hüseyin'in öldürülmesi do
layısıyla yazılan bu mersiyede maktulün 
nerede ve kimin fetvasıyla öldürüldüğü 
anlatılmaktadır. s. ~ıyametname. Faz
luilah-ı Hurüfl'nin öldürülmesini anlatan 
bu eserde, aynı zamanda Bektaşfliğin 

H urüfılik üzerindeki etkisini gösteren 
"gülbank" da bulunmaktadır. 6. Meşne
vf. Muhtemelen Kıyametname'nin de
vamı mahiyetinde bir eserdir (henüz ya
yımlanmamış bu eserlerin yazma nüshala
rı için b k. Gölpınarlı. s. I 33- I 38 ; Dihhuda. 
"Huri'ı.fiyyan" md.). 
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Türk dini eserler bestekarı ve şair. 

_j 

istanbul'da doğdu ve orada yaşadı. 
Beylikçi Hacı Salih Ağa'nın oğlu olduğu 
için Beylikçizade lakabı ile tanındı. Ba
basından kalan mal varlığı sayesinde ra-
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