
vetli bir şairidir. Şiirlerinde Katib mah
lasını kullanmış ve Türkçe şiirler de yaz
mıştır. Bu şiirlerden bir örnek Gülis
tan-ı Hüner'de neşredilmiştir. Ali Şir 

Nevafnin de beğendiği şair aynı zaman
da muamma • söyleme sanatında da 
isim yapmıştır. 

Ali Herevfnin yazılarına Tahran, Meş
hed, Kabil, Hindistan, Leningrad, Berlin, 
Paris, Kahire ve New York gibi birçok 
şehrin müze ve kütüphanelerinde rast
lamak mümkündür. Ayrıca istanbul'da 
Türk ve islam Eserleri Müzesi'nde (nr. 

1913) bulunan Sa'di-i Şirazfnin Bostan 'ı 
hattatın kaleminden çıkmıştır. istanbul 
Üniversitesi Kütüphanesi (FY, nr. 477, 
141 Ol ile Topkapı Sarayı Müzesi Kütüp
hanesi· nde de (Emanet Hazinesi, 2169 

nolu murakka') çok güzel eserleri var
dır. Burada kendisinin ve oğlu Mir Mu
hammed Bakır'ın da yazıları bulunmak
tadır. Eserlerinin bir kısmı ise daha son
ra Cihangir (1605-162 7) için hazırlanmış 
olan ve halen Tahran'da Kitabhane-i Sal
tanatfde bulunan Mura~~a'-ı Gülşen'
dedir. 

Hattatın küçük fakat önemli bir eseri 
de yazı kaidelerinden bahseden Midd
dü 'J-l]utı1t adlı risalesidir. Risale, Teb
riz'de hicri 1291 yılında Mirza Senglah'ın 
Te?kiretü'l-./Jattdtfn adlı eserinin sonu
na eklenerek basılmİŞtır. Bundan baş
ka kaynaklar onun aruz ilminde de bilgi 
sahibi olduğunu yazmaktadır. 

Mendkıb-ı Hünerverdn hattatın yir
mi talebesinin adını zikreder. Bunların 
çoğu bizzat kendisinden meşketmiş, bir 
kısmı ise onun yazılarından faydalandı
ğı için talebesi sayılmıştır. Kendisinden 
meşkedenler arasında oğlu Mir Muham
med Bakır, ayrıca Hace Mahmud Şeha
bi, Mir Seyyid Ahmed, Mir Hüseyin Bu
hari ve Mir Çelerne en tanınmışlarıdır. 

Eserlerinde kullandığı imzalar şunlar

dır: Ali, Fakir Ali, Mir Ali, Ali Katib, Ali 
Sultani, Ali Hüseyni, Mir Ali Katib, Mir 
Ali Sultani, Ali Herevi, Ali Hüseyni He
revi, Ali Katib-i Sultani, Ali Katibü's-sul
tani. 
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ALİ HİBRİ EFENDi 

(bk. HIBRI, Ali Efendi). 

ALİ b. HİCAzl 

(bk. BEYY0Ml). 

ALİ b. HilAL 

(bk.IBNÜ'l-BEVVAB). 

ALİ b. HUCR 

( ~ .:.r. ._.k. ) 
Ebü'l-Hasen Alt b. Hucr b. İyas 

es-Sa'd! el-Mervez! 
(ö. 244/858-59) 

Devrinde 

_j 

_j 

_j 

Horasan'ın üç büyük hadis imarnından 
biri olan alim. 

L _j 

Aslen Horasa nh olup 1 S4'te (771) doğ
du. Hadis öğrenmek gayesiyle çeşitli se
yahatler yaparak Dımaşk, KOfe ve Bağ
dat gibi ilim merkezleri başta olmak 
üzere çeşitli ülkeleri gezdi; tanınmış bil
ginlerden hadis okudu. Tahsilinin önem
li bir kısmını Bağdat'ta tamamlayarak 
otuz üç yaşında Merv'e gidip yerleşti. 
Başta babası Hucr b. iyas olmak üzere 
Süfyan b. Uyeyne, Halef b. Halife ve Ab
dullah b. Mübarek gibi alimlerden ha
dis rivayet etti. Kaynaklar onun talebe
leri arasında, Ebu DavOd ve İbn Mace 
hariç, diğer Kütüb-i Sitte müelliflerini, 
Horasanil muhaddislerin birçoğunu ve 
daha başka alimleri sayarlar. Buhari, 
onun beş hadisini ŞaJ:ııJ:ı 'ine almış, Müs
lim seksen sekiz hadisini Şa.J:ıf.J:ı'inde zik
retmiştir. Tirmizi ve Nesai de rivayetle
rine sünenlerinde yer vermişlerdir. 

Elde ettiği ilmin bir kısmını öğretebit
mek için kendi ifadesinde yer alan te
mennisine uygun olarak doksan yıl ka
dar yaşamış, hadisleri bilhassa Merv ve 
çevresinde yayılmıştır. 

Nesai, Muhammed b. Ali el-Mervezi, 
Hakim ve Hatib el-Bağdadi gibi hadis
çilere göre, adAlet• ve zabt* yönünden 
kusursuz, hadis tahammül* ve rivaye
tinde mahir ve dikkatlidir. Edebiyat ve 
şiirle de meşgul olmuştur. AJ:ıkdmü'l
~ur' dn ve Fevd, id fi'l -J:ıadiş adlı iki 
eserinin bulunduğu kaydedilmektedir. 
Zahiriyye Kütüphanesi'nde (Mecmua. nr. 

53 / 3. 29•-42b ve 89 / ll, 181 • -1 90b) ka
yıtlı olan hadis cüzü ile Köprülü Kütüp-

ALi İBRAHiM HAN 

hanesi'nde bulunan (nr . 428, 1-59) onun 
İsmail b. Ca'fer'den rivayet ettiği. üç kı
sım halinde SOO kadar hadis ihtiva eden 
Fevd 'id fi'l-hadiş aynı eserin farklı kı
sımları olabilir. Ali b. Hucr Merv'de ve
fat etmiştir. 
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~ M. ALi SÖNME7. 

ALİ b. HÜSEYiN 

(bk. ZEYNELABIDlN). 

ALİ b. HÜSEYiN el-ALEVİ 

(bk. ŞERİF el-MURTAZA). 

ALİ İBRAHiM HAN 
( .;ıl> r:A'i.r.l ._.k. ) 

(ö. 1208/ ı 793-94) 

Hindistan h 
devlet adamı, şair, tarihçi 

ve tezkire müellifi. 

_j 

_j 

_j 

1126'da (1714) Patna'da doğdu. Ço
cukluk ve gençlik yıllarını Şeyhpura'da 
geçirdi. 1748 yılında Azimabad'a gitti. 
Bölgenin hakimi Ali Verdi Han tarafın
dan özellikle İran asıllı pek çok şairin 
toplandığı Mürşidabad'daki sarayına da
vet edildi. Burada üstün edebi kabiliye
tiyle herkesin takdirini kazandı. Şiirle

rinde Halil veya Halil-i Azimabadi mah
lasını kullandı. "Newab", "eminü'd-dev
le", "azizü'l- mülk", "bahadır·, "nasir-i 
ceng· unvaniarını aldı. 1760'ta Bengal, 
Bihar ve Orissa newAb*lığına tayin edi
len Mir Kasım Han'ın ordu mütevelliliği
ne getirildi. Daha sonra Mir Kasım'ın en 
güvenilir müşaviri oldu. Ancak Mir Ka
sım'ın birkaç mağlObiyetten sonra baş
kalarına sığınınası üzerine ondan ayrıldı. 
1770'te Bengal valiliğine getirilen Mü
bareküddevle'nin naibliğine tayin edildi. 
Kabiliyetinin farkına varan ingilizler ve 
onların Hintli iş birlikçilerince sivil idare
de görevlendirildi. 1781 ·de Benares'teki 
Yüksek Adalet Divanı başkanlığına ve 
geçici olarak aynı bölgedeki ingiliz umu
mi valiliğinin en yetkili müşavirliğine ta
yin edildi. 1208 ( 1793 -94) yılında aynı 
şehirde öldü. 
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Eserleri. 1. Gülzar-ı İbrahim. 1770'te 
yazmaya başlayıp 1784'te tamamladığı 
eser bir Urdu şairleri tezkiresidir. 1798'
de Gülşen-i Hind adıyla Farsça'dan Ur
duca'ya tercüme edilmiş ve bu tercü
me 1934'te Aligarh'ta basılmıştır (Fars
ça yazmaları için bk. Storey, l /2. s. 877). 
2. Ijulaşatü '1-kelam. 1784'te yazdığı bu 
eserde yetmiş sekiz Farsça mesnevi şa 

iri hakkında bilgi vermiş ve eserlerin
den iktibaslar yapmıştır (yazmaları için 
bk. Storey, I / 2. s. 877). 3. Şul,ıui-i İbra
him. 1790'da Benares'te tamamlanan 
eser, o tarihe kadar yazılmış en geniş 
Farsça şuara tezkiresi olup 3278 şai

rin biyografisini ihtiva eder. Eserin tek 
yazma nüshası Berlin Devlet Kütüpha
nesi'ndedir (bk. W. Pertsch, nr. 663). 4. 

Al,ıval-i Ceng-i Marhatta. Tari1.].-i İb 
rahim !jan veya Ve~iiyi '-i Ceng-i Mar
hatta adlarıyla da anılan bu eser, çök
mekte olan Hint-Türk İmparatorluğu'
na hükmetmek isteyen Marhattalar'ın 

1757-1784 yılları arasındaki mücadele
lerini anlatır. 1787'de Benares'te yazı
lan eser, 1795'te Tevaril]-i Marhatta ve 
Al,ımed Şah Abdali adıyla Urduca'ya 
tercüme edilmiş, bu tercüme aynı yıl ba
sılmıştır. 
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Iii ÜRHAN BiLGiN 

ALİ b. İLYAS ALİ 

(~.rl::l!~~) 
XV. yüzyıl Osmanlı nakkaşı. 

_j 

Nakkaş Ali olarak da bilinen Ali b. İl
yas, Osmanlı şair ve yazarlarının önde 
gelen isimlerinden Lamii Çelebi'nin de
desidir. Bursa'da doğdu. Ankara Sava
şı'ndan sonra Timur'la birlikte Semer
kant'a gitti (ı 402) Orada nakkaşlığın in
celiklerini öğrenerek sanatında ilerledi. 
O bölgedeki çeşitli eserleri inceleyip bil
gisini arttırdıktan sonra Bursa'ya dön
dü. Buradaki çalışmalarıyla kısa zaman
da tanındı. Bu sebeple mimar İvaz Pa
şa, Çelebi Mehmed adına Bursa'da yap
tığı Yeşilcami ve Yeşiltürbe'nin kalem 
işleriyle çinilerini, taş ve ahşap satıhlar 
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üzerindeki naklşiarını ona yaptırdı. Hün
kar mahfilinin merkez kubbesine ba
kan Bursa kemeriyle bakiava dilimli ku
şak arasında yer alan iki satırlık Arap
ça çini kitabeden, kalem işlerinin 827 
Ramazam sonlarında (Ağustos 1424) ta
mamlandığı ve nakkaşın Ali b. İlyas Ali 
olduğu öğrenilmektedir. 

Nakkaş Ali Bursa'da Kaleiçi semtinde 
bir mescid yaptırmış ve vefatında bu 
mescidin kıble tarafındaki haziresine 
gömülmüştür. 1854'te meydana gelen · 
büyük depremde yıktidıktan sonra ba
sit bir biçimde ve kiremit örtülü olarak 
yeniden inşa edildiği bilinen bu mescid 
günümüze, beden duvarlarının yarısına 
kadar olan kısmı yıkılmış, haziresi ise 
kısmen sağlam bir vaziyette gelebilmiş

tir. 1940 yılında Halim Baki Kunter'in 
temizJeterek tanzim ettirdiği hazirede 
Nakkaş Ali'nin mezar taşına ait olması 
mümkün bir parça bulunmuş, kabri ise 
daha önce açılan yol sebebiyle muhte
melen tahribata uğradığı için belirlene
memiştir. Ancak ortaya çıkarılan kabir
ler arasında aynı aileden altı kişinin me
zarları tesbit edilmiştir. Bunlar arasın
da, l l. Bayezid'in defterdarlarından olan 
ve 907'de (1501) vefat eden Nakkaş 
Ali'nin oğlu Osman Çelebi ile onun oğlu 

şair Lamii Çelebi'nin 938 ( 1531) tarihli 
mezar taşları da bulunmaktadır. Halim 
Baki Kunter hazireyi tanzim ettirdikten 
başka, mevcut taşların fotoğraflarıyla 

birlikte okunuşları ve tercümelerini de 
yayımlamış. ayrıca mescidin tamir etti
rilerek ibadete açılması gerektiğini be
lirtmiştir. Satı caddesi ile Bedizci sokağı 
kavşağında bulunan ve Bursa'nın en eski 
eserleri arasında yer alan mescid bugün 
tamamen yıkılmış halde olup haziresi 
ise duvarla çevrilerek korumaya alın

mıştır. 
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ALİ b. ISA b. DAVOD 

(bk. İBNÜ'I-CERRAH, Ali b. lsa). 
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Yesilcami hünkar mahfilindeki nak ıslar ve bunların Ali b. ilyas Ali'ye ait oldugunu gösteren kitabe - Bursa 


