
ALi ÜSKÜDART 

ve titizlikle işlemiştir. Onun imzasını ta
şıyan tezhiplerle lake (rugan) tekniğinde
ki cilt kapakları, yazı altlıkları, yazı çek
meceleri, yazı kuburları (bk. KALEMDAN) 

ve yaylar 1723-1761 yılları arasına rast
layan tarihleri taşımaktadır. Topkapı Sa
rayı Arşivi'nde muhafaza edilen ehl-i 
hiref* defterlerindeki 1143-1144 ( 1731 -
1732) yıllarına ait masraf kayıtlarından 
sanatçının saray için çalıştığı anlaşılmak
tadır. Eserleri Topkapı Sarayı Müzesi, 
Türk ve İslam Eserleri Müzesi, istanbul 
Üniversitesi Kütüphanesi ile yurt içinde 
ve dışında çeşitli koleksiyonlarda korun
maktadır. istanbul Üniversitesi Kütüpha
nesi'nde bulunan ve cönk tarzında şarkı 

. makamlarını toplayan bir mecmuada da 
(TY, nr. 5650) Batı etkisini yansıtan realist 
çiçek resimleri yer almaktadır. 
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Iii FiLiZ ÇAGMAN 

ALİ b. YAHYA es-SÜFİ 
( .j_,...JI ~ :r. ,F ) 

Fatih devri hattatlarındaıi. 
Ali Üsküdari albümünün lake ci lt kapağı (iü Ktp., TY, m. 5650) L _j 
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XVIII. yüzyılın 
ilk yarısında yaşayan 
Osmanlı müzehhibi 

ve lake ustası. 
_j 

Doğum ve ölüm tarihleri belli değil

dir. Müstakimzade, onun Hacı Yusuf-i 
Mısrfnin öğrencisi olduğunu ve xvııı. 

yüzyılın tanınmış hattatlarından Yedi
kuleli Seyyid Abdullah'ın yazdığı mus
hafların tezhibini · yaptığını ve saz yaz
ma vadisinde (bk. TEZHİP) "sani-i Şah Ku
lı" olduğunu kaydeder (bk. Tuh{e, s. 271) . 
Tezhiplerinde, XVI. yüzyılın ilk yarısında 
saray nakkaşhanesinde çalışmış olan 
ressam Şah Kulı'nın Os~anlı süsleme 
sanatına kazandırdığı motifleri severek 
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Yazıyı babası Edirneli Yahya es-Sufi'
den öğrenmiş olan Ali b. Yahya'nın ha
yatı hakkında fazla bilgi yoktur. Kab
ri Karacaahmet Mezarlığı'nda Hattatlar 
Makberesi denilen yerdedir. Şeyh Ham
dullah'ın oraya defnedilmeyi istemesi 
de bundan dolayıdır. 

Her cins yazıda üstat idi. Bilhassa ce
ır- sülüs ve müsenna yazılarda şöhret 

bulmuştur. Ce li yazı sahasında bu sana
tın en önemli merhalelerinden birinin 
mümessili olarak kabul edilmiştir. Bili
nen imzalı yazılarının hepsi kitabeler-

Ali b. Yahya 
es-Süfi'nin 
celi-sülüs 

hattıyla 

vazdığı 

Fatih Camii 
kitabesl -
istanbul 

den ibaret olup bunlar Topkapı Sarayı 
(Saray-ı Cedid) Bab-ı Hümayun kapı ke
meri aynasındaki müsenna besmele ve 
"inne'l-müttekine .. ." ayet-i kerimesi, ka
pı kemeri üstündeki girift ce li- sülüs in
şa kitabeleri ile yanda yuvarlak müsen
na "nasrun minallah ... " ayet-i kerimesi 
ve Fatih Camii'nin üç parçadan meyda
na gelen inşa kitabesidir. 
Taşa hakkediimiş bu yazılarda kelime 

ve harflerin terkip, istif ve satıra diziliş
lerinde büyük bir ustalık ve daha önce
kilere göre bir tekamül görülür. Baba 
oğul Yahya ve Ali es- Sufi'nin ce li- sülüs 
hattında açtığı çığır. XV!ll. asrın sonuna 
kadar önemli bir gelişme göstermeden 
devam etmiştir. Ali es-Sufi'nin sülüs ve 
nesih yazılarına tesadüf edilmemiştir. 
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Iii EKREM HAKKI AYVERDİ 

ALİ YAKUP CENKÇİLEK 

(bk. CENKÇİLER, Ali Yakup). 

ALİ b. YÜSUF b. TAŞFİN 

( ~\:i :r. ........ Y. :r. .F ) 
(ö. 5371 1143) 

Murabıtlar Devleti'nin 
ikinci hükümdan 

(1106- 1143). 

_j 

_j 

477'de (1084) Sebte'de (Ceuta) doğ
du. Murabıtlar Devleti'nin kurucusu Yu
suf b. Taşfin'in beş oğlundan biridir. An
nesi hıristiyan bir cariyedir. Babası tara
fından veliaht tayin edildi. Parlak zeka
sıyla dikkatleri üzerine çekti ve on sekiz 
yaşında iken Divan-ı Mezalim'e nezaret 
etmekle görevlendirildi. Babasının ölü
mü üzerine kardeşi Ebu Tahir Temim 
ile Lemtune ve diğer Sanhace kabilele
rinden biat alarak "emirü'l - müslimin" 
unvanıyla Merakeş'te tahta çıktı (500 / 
ı ı 06). Ülkenin her tarafına haber gön
derip biat istedi. Yeğeni Yahya b. Ebu 


