
ALi iBRAHiM HAN 

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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ALİ b. İLYAS ALİ 

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


