
ALi b. TsA ei-USTURLABf 

zfnin talebesi olup yıldızların hareket 
ve uzaklıklarını tesbit etmekte kullanı
lan usturlap adlı astronomi aletini ya
panlardan biriydi (el-Fihrist, s. 342-343). 

Bundan dolayı Usturlabf nisbesiyle ta
nınmıştır. 

Halife Me'mun'un (81 3-833) emriyle, 
devrin fizik ve astronomi sahasında isim 
yapmış alimlerinden Yahya b. Ebü Man
sür, Sind b. Ali, Abbas b. Said ei-Cevherf 
ve Halid b. Abdülmelik'in de bulunduğu 
bir heyet tarafından 829 yılında Bağ
dat'ta, 832'de de Şam'da yapılan, Bağ
dat'ta ilkbaharın başlangıcının tesbit 
edildiği ilmi gözlemlere ve Fırat ile Dicle 
arasındaki Sincar düzlüğünde yapılan 

bir derecelik meridyen yayının ölçülme
si çalışmalarına katıldığı rivayet edil
mektedir. 

Eserleri. 1. Riscile ii ma' rifeti 'ilmi'l
usturlab. Usturlap hakkında bilgi veren 
bu risalenin pek çok yazması bulunmak
tadır (bk. Sezgin, VI, 144). Eser L. Scheicho 
tarafından neşredilmiş ("L'astrolabe et 
lamaniere de s'en s.ervir", el·Meşrı~, XVI 
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IBeyrut 19131.s. 29-46), C. Schoytarafın
dan da Almanca'ya çevrilmiştir ("'Ali İbn 
'isa, das Astrolab und sein Gebrauch," 
/sis, IX 119271. s. 239-254). 2. Risdle ii 
ma 'rifeti1- 'amel bi'ş-şafil)ati'l-ljame
riyye ve'l-l)uklji1-küsı1fiyye. Ay levha
larının ve güneş tutulması kutusunun 
kullanılışı hakkında bilgi veren bu risa
lenin Topkapı Sarayı Müzesi Kütüpha
nesi'nde bir yazması bulunmaktadır (III. 
Ahmed, nr. 3509/ 5). 3. Risdle ii ibtali 
şına 'ati al)kdmi'n-nücı1m. Astrolojiyi 
reddeden görüşlerin yer aldığı ve Oxford. 
Leiden ve Escurial'da yazmaları bulu
nan bu risaleye (bk. Suter. s. 13) Ebü's
Sakr el-Kabfsf bir reddiye yazmıştır (bk. 
Sezgin. VI, 144; VII, 28). Risaleyi Miftal)u 
dari's-sa 'ade (Beyrut, ts .. II, 148-194) ad
lı eserinde bazı ilave ve değerlendirme
lerle birlikte veren İbn Kayyim ile risa
leyi neşreden Sahban Huleyfat. onu Ha
life Muktedir ve Kahir'in tanınmış vezir
lerinden Ali b. isa b. Davüd'un (ö 946) 

oğlu Ebü'I-Kasım isa b. Ali'nin (ö . 1001) 

eseri olarak göstermektedirler. 
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Ince 
ta'lik 
hatla 
Ali 
Ka ini 
tarafından 

vazılan 

Ali Sir 
Nevai'nin 
Gara.ibü 's·sıgar 

adlı eserinden 
bir sayfa 
(lü,Ktp., 

TY, nr. 9910, vr. 59b) 
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Ali b. lsa ei·Usturliibi'nin Risa.le {r ma 'ri{eli'l· 'amel bi'~· 
sa{fhati'l·kameriyye ve 'I·J:ıu~ki'l·küsQ{iyye adlı eserinin 
zahriyesi (TSMK,III. Ahmed, nr. 3509 / 5) 

Ali b. isa ei-Usturlabf'nin eserleri ara
sında bir de zfc (yıldızların yerlerini ve se
yirlerini gösteren cetvel) bulunduğu tah
min ediliyorsa da bunun günümüze ulaş
madığı anlaşılmaktadır. 
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Iii NuRi YücE 

ALi KAiNİ 
( ~ı; J.>. ) 

(ö. 914/ 1508) 

Sultan Ali adıyla tanınan 
İranlı meşhur nesta'lik hattatı. 

_j 

Hayatı. ailesi ve yetişmesi hakkında 
fazla bilgi yoktur. Sultan Ali Meşhedf'nin 
çağdaşıdır. Kain'de doğdu; nesta'lik ya
zıyı Herat'ta usta bir hattat olan Azher-i 
Tebrfzfden öğrendi. Hayatını yazı yaza
rak kazanmaya başladı. Önce Tebriz'de 
Akkoyunlu Hükümdan Sultan Yakub'un 
(1478-1490) saray hattatı oldu ve bu se
beple Yakubf unvanını aldı. O devre ait 
yazılarında imza olarak bunu kullandı. 

Sultan Yakub'un ölümünden sonra, ye
ğeni Rüstem'in saltanatı sırasında (1492-

1497) onun yanında da hattatlığa devam 
etti. Bu döneme ait eserlerinde ise Rüs
temf nisbesini kullandı. Mehdi Beyanı. 
hattatın bu sırada hacca gittiğini. dö
nüşte Herat'a giderek sarayı bilgin ve 



sanatkarların toplandığı bir merkez ha
linde olan Sultan Hüseyin Baykara'nın 

( 14 70- ı 506) hizmetine girdiğini bildir
mektedir. Çocuklarına yazı dersi verdiği 
Hüseyin Baykara'ya bağlı olduğunu be
lirtmek için bu devrede Sultani imzasını 
kullandığı görülmektedir. Bu sırada ta
nıştığı Ali Sir Nevai ile Abdurrahman-ı 
Cami'nin bazı eserlerini de istinsah et
miştir. Hüseyin Baykara adına istinsah 
ettiği Nevai'nin Gardibü's-sıgar adlı di
vanı istanbul Üniversitesi Kütüphanesi'n
de (TY. nr. 547), Cami'nin divanı ise Tah
ran'da Kütüphane-i Saltanati'dedir. Ölüm 
yeri kesin olarak bilinmeyen Ali Kaini'nin, 
hayatının son yıllarını Herat'ta geçirdiği 
söylenebilir. Ali Şir Nevai'nin bildirdiği

ne göre 914'te ( 1508) vefat etmiştir. 

iran'da daha çok Sultan Ali adıyla ta
nınan Kaini, nesta'likte tamamen hoca
sı Azher-i Tebrizi yolunda yürümüş ve 
bu yazı nevinin gelişmesinde önemli rol 
oynamıştır. Kaynaklara göre derviş ta
biatlı ve iyi ahlaklı bir kimse olan hattat 
ayrıca şiirle de meşgul olmuştur. 

Eserleri, istinsah ettiği çeşitli kitap
larla kıtalardan ibaret olup Tahran. Up
sala. Leningrad ve istanbul kütüphane
lerinde bulunmaktadır. Çeşitli eserlerin
de şu imzaları kullanmıştır: Sultan Ali 
ei-Kaini, Sultan Ali ei-Ya'kübi, Sultan Ali 
er-Rüstemi. 

BİBLİYOGRAFYA: 
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lja~ İsfahan 1391 hş ., s. 461-462; P. P. Soucek, 
"'Ali Qa'eni", Elr., ı, 870. 

Iii ALi ALPARSLAN 

ALİ el-KARt 
( .SJ\AJ\ ~) 

Ebü'I-Hasen Nılrüddln Ali b. Sultan 
Muhammedei-Kiiri ei-Herevi 

(ö. 1014/ 1605) 

Tanınmış Hanefi fakihi, 
muhaddis, müfessir ve kıraat alimi. 
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Herat'ta doğdu. İlk tahsilini burada 
yaptıktan sonra Mekke'ye gitti ve oraya 
yerleşti. Mekke'de Ali ei-Müttaki ei-Hin
di, İbn Hacer ei-Heysemi ve Allame Kut
büddin ei-Mekki gibi alimlerden ders al
dı. Başta fıkıh ve hadis olmak üzere kı
raat, tefsir. akaid ve kelam, tasawuf, 
tarih, dil ve edebiyat alanlarında devri
nin önde gelen alimleri arasında yer al
dı. Kıraat ilmine olan vukufundan dolayı 
ei-Kari veya genel olarak Molla Ali ei
Kari diye anılır. Resmi hiçbir görev ka
bul etmedi. Sülüs ve nesih yazıda mahir 
idi. Geçimini. kenarına tefsir ve kıraat
la ilgili açıklamalar koyduğu mushaflar 
yazmakla sağlardı. 

Ali ei-Kari hattı ISewal 995 1 Eylül 15871 Kur'an-ı Kerim'den son üç süre ve ketebe sayfas ı (M. UQm Decman koleksiyonu) 

ALİ el-KARl 

Zamanındaki bid'at ve hurafelere ce
saretle karşı koyan Ali ei-Kari, bazı ko
nularda imam Malik ve Şafii'ye itirazda 
bulunması, Hanefiler'i tenkit eden Şafii 
fukahasına ağır bir dille cevap vermesi 
ve Muhyiddin İbnü'I-Arabi'nin vahdet-i 
vücud* felsefesine şiddetle karşı çıka
rak onu tekfir* etmesi gibi sebeplerle 
bazı çevrelerin antipatisini kazanmıştır. 
Hanefi mezhebine son derece bağlıydı. 
Tasawufa olan ilgisi yanında İbn Tey
miyye ve İbn Kayyim'in ilmi kudretleri
ni takdir etmiş ve onları savunmuştur. 

Özellikle mevzu· hadislerle ilgili çalış
malarıyla da tanınan Ali ei-Kari, itikadf 
konularda Selefiyye'nin görüşlerini be
nimsemiş, bu sebeple kelam ve tasav
vuf konularındaki aşırı temayüllere kar
şı çıkmıştır. Muhalifi birçok alim ve mu
tasawıfın onun eserlerinin okunmaması 
yolundaki menfi tavır ve telkinleri, ken
di sahalarında değerli olan -bu eserlerin 
elden ele dolaşıp okunmasına engel ola
mamıştır. Şevkanf, bazı konularda bü
yük imarnlara itirazda bulunmaktan çe
kinmemesini bir müctehidde bulunması 
gereken tavır olarak değerlendirirken 

Abdülhay ei-Leknevi ile diğer bazı alim
ler (bk. Halil İbrahim Kutlay. s. 95-96) onu 
1 000. yılın başlarındaki müceddid • ler
den saymışlardır. Kendisi de "tahdfs-i 
ni'met• kabilinden bunu bizzat dile ge
tirmiştir (bk İbn Abidin, s. 346). 

Eserleri. Ali el-Karl, islamı ilimierin her 
daimdaı 180'e yakın eser vermiş ve bun
ların hemen hepsinin yazma nüshaları 

günümüze kadar gelmiştir (geniş bilgi 
için b k. Halil İbrahim Kutlay, s. ı 15- ı ı 6). 

Basılmış eserleri şunlardır: 

Hadis. 1. Mirlpitü'l-mefatih •. Hatfb et
Tebrfzi'nin Begavi'ye ait MeşiibiJ:ıu 's-sün
ne'yi tamamlayarak yazdığı Mişkdtü'l
MeşiibiJ:ı adlı eserinin en önemli şer

hi olup Kahire (1309, ı-vı ve Mültan'da 
(1392 / ı 972) basılmıştır. 2. el- Esrdrü '1-
merfil ca fi'l-ahbdri'l- meviu ca ( el-Mev

za \itü'L- kübra). el-Meviu c dt (İstanbul 
ı 289) ve Meviı1 ca tü CAliyyi'l-Kari (İs

tanbul, ts.) adlarıyla da basılan eseri Mu
hammed es-Sabbağ tahkik ederek neş
retmiştir (Beyrut 1391 / 1971). Kitap ay
rıca Mevlana Fazlülhak Dilaveri tarafın
dan Hintçe'ye (Lahor 1887). Ahmet Ser
daroğlu tarafından da yer yer bazı kısalt
malar yapılarak Türkçe'ye tercüme edil
miştir ( UsaL-i Hadfs ve Mevzaat- ı Aliyyü'L-
1\ari Tercemesi, Ankara 1 966). 3. el-Mas
nuc ii ma' rifeti'l-hadisi'l-meviuc (~l
Mevia 'atü 'ş-şugra). Lahor'da basılan eser 
(ı 302, ı 3 ı 5) daha sonra Abdülfettah Ebu 
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