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ALİ b. SÜLEYMAN 

( .:ıı..J... .r. . ..,k ) 
X. yüzyılın sonu ile 

Xl. yüzyılın ilk çeyreğinde yaşayan 
tabip, matematikçi, filozof 

ve astrolog. 
_j 

Hayatı ve tahsili hakkında bilgi yok
tur. Kaynaklar Ali b. Süleyman'ın çok 
başarılı bir tabip ve matematik alimi ol
duğunu, ayrıca zamanının önde gelen 
felsefeci ve müneccimleri arasında yer 
aldığını kaydetmektedirler. Doğum ve 
ölüm tarihleri belli olmamakla birlik
te Fatımf halifelerinden Aziz (975 -996). 

Hakim (996- ı 02 ı ı ve bir süre de Zahir 
(ı 02 ı - ı 036) zamanlarında Kahire'de ya
şadığı bilinmektedir. Buna göre 1 021 ·
den sonra öldüğü söylenebilir. 

İbn Ebü Usaybia, Ali b. Süleyman' ın 
yazdığı çeşitli bilim daliarına ait eser
lerden şunları zikretmektedir: 1. İl].tişa
ru Kitabi'l-lfavi. Zekeriyya er-Razfnin 
Kitabü'l-lfavi adlı eserinin bir özetidir. 
2. Kitôbü'l-Emşile ve't-tecarib ve'l-al].
bôr ve'n-nüket ve'l-J:ıavaşşı't-tıbbiyye 
el-müntezeca min kütübi İbu~rat ve 
Calim1s ve gayrihima. Hipokrat ve Ca
lfnüs'un eserlerinden derlenmiş bir tıp 
kitabıdır. 3. Kitabü't-Tacali~ el-felsefiy
ye. Felsefe üzerine bazı notlardan mey-

dana gelmiştir. 4. Te?kire fi'r-riyaia. 
Matematikle ilgili dört citlik bir eserdir. 
S. Makale ii enne kabı1le'l-cismi't-te
cezzü; la yekıfü ve .lô yentehi ila ma 
lô yetecezze,. "Cismin sonsuza dek bö
lünebileceği" hakkında bir makaledir. 
6. Ta cdi'dü'ş-şükuk telzemü ma~alat 
AristatOlis fi'l-ibşar. Aristo'nun görme 
olayı hakkındaki fikirlerinin eleştirisine 
ait bir eserdir. 7. Ta c didü şükuk ii ke
vakibi'?-?eneb. Kuyruklu yıldızlarla ilgi-

. li görüşleri tenkit ettiği bir eserdir. 
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ALİ ŞIR NEVAI 

(ö. 906/ 1501) 

Klasik Çağatay edebiyatının, 
Osmanlı edebiyatı sahasında da 

tesirleri devam etmiş en büyük şairi ; 
devlet adamı. 

_j 

Soyca bir Uygur kabilesinden gelen Ali 
Şfr Nevaf 17 Ramazan 844 (9 Şubat 1441) 
tarihinde Herat'ta doğdu . Babası Kiçkine 
Sahadır (Kiçkine Bahşı) Timur'un torun
larının hizmetinde bulunmuş, en sonra 

Ali Sir Neviii'nin Diuan'ında, avi ananla rı ve çevgan oynayanlan tasvir eden iki minyatür (TSMK, Revan . "'· 804, v<. 52'-89' 1 

ALİ SIR NEVAf 

Babür Şah'ın sarayında da önemli bir 
mevki sahibi olmuştu. Annesinin dedesi 
BO Said Çiçek ise Hüseyin Baykara ' nın 

dedesi Baykara Mirza ' nın uluğ beyi (bey
lerbeyi) idi. Şahruh'un ölümüyle çıkan ka
rışıklıklar üzerine Kiçkine Sahadır o sı

rada altı yaşlarında olan Ali Şfr'i yanına 

alarak Yezd üzerinden lrak'a gitti. Bu 
yolculuk sırasında Zafername müellifi 
Şerefeddin Ali YezdT ile karşılaşan Ali Şfr, 
aralarında geçen konuşmayı daha sonra 
Mecalisü 'n- nefais adlı eserinde anlat
mıştır (i ü K tp . TY, nr. 84 1. s. 190-200). 

Horasan'da karışıklığın sona ermesiyle 
Kiçkine Sahadır tekrar Horasan'a dön
dü ( 14 5 2) . Arada geçen süre zarfında 

kendisi Babür'ün hizmetine gi rdiği gibi 
oğlunu da onun himayesine verdi. Hü
seyin Baykara'yı da himaye eden Babür 
Han. Ali Şfr'le olan münasebetini babası
nın ölümünden sonra da kesmemiş, Meş
hed'e giderken hem Hüseyin'i hem de 
Ali Şfr'i beraberinde götürmüştü ( 1456) 

Babür 1457'de Meşhed'de ölünce Hüse
yin Merv'e döndü. Ali ŞTr ise Meşhed'de 
kalarak tahsiline devam etti. Babür'ün 
ölümü ile hamisiz kalan Ali Şfr. Timur
lular'ın kuşçu emTrlerinden Seyyid Ha
san Erdeşfr'den yardım ve ilgi gördü. 

Ali Şfr Meşhed'de İmam Rıza Medre
sesi 'nde okurken pek çok İranlı alim ve 
şairle tanışmış, birçoğundan da ders al
mıştır. Bunlar arasında Kemal Türbetf 
ve Arap aruzunun üstadı sayılan Derviş 
MansOr da vardı. 1464'te Meşhed'den 
Herat'a gelen Ali ŞTr. burada Ebü Said 
Mirza'nın hizmetine girdiyse de ondan 
ilgi göremeyince Semerkant'a gitti ve 
Hace Celaleddin Fazlullah Ebü'I-Leysf'nin 
medresesine devam etti. Arkadaşı Hü
seyin Baykara 'nın tahta geçmesine ka
dar da Semerkant'ta kaldı. 

Ebü Said Mirza'nın 1469'da Irak Sefe
r i'ne çıkışını fırsat bilen Sultan Hüseyin 
Horasan'a yürüdü ; babasının yok! uğu sı

rasında Semerkant'ı idare eden Ahmed 
Mirza da bu haber üzerine ordusu ile 
Horasan·a gitmek zorunda kaldı. Ah
med Mirza'nın ordusunda Ali Şfr de bu
lunuyordu. Akkoyunlu Hükümdan Uzun 
Hasan'ın Ebü Said'i öldürdüğü haberi
nin gelmesi üzerine Sultan Hüseyin He
rat'ı alarak tahta çıktı (Ramazan 873 / 

Mart 1469) ve arkadaşı Ali Şfr'i de yanı
na çağırdı. Herat'ın alınışından bir ay 
kadar sonra buraya gelen Ali Şfr. Sultan 
Hüseyin'e ünlü "Hilaliyye" kasidesini sun
du. Bu tarihten sonra devlet işleriyle de 
ilgilenmeye başladı ve ölünceye kadar 
sadakatle ona hizmet etti. Bağlılığının 
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