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ya nüfuzlu kimseleri öven bazı risaleler 
de yazmıştır. lll. Murad'ın faziletinden 
bahseden Camiu'1-kemdldt, Şehzade Os
man'ın doğumunun eşref saate rastla
dığını nücum ilmine göre inceleyen Fe
raidü '1-viiade bunların belli başlılarını 

teşkil eder. 

Aynı zamanda hattatlığı da olan Aif, 
geniş kültürü ve edebf kudreti dolayı

sıyla pek çok eser vermiş olmasına rağ

men mevki ve servet hırsı, kibir ve gu
ruru, kimseyi beğenmemedeki ifratı yü
zünden devrinde sevilmemiş ve istekle
ri geri çevrilmiştir. Bu da onu çevresine 
karşı küskün ve mütecaviz yapmıştır. 

Mevki için ölçüsüz dalkavukluklara baş
vurmuş, menfaat bekleyip göklere çı

kardığı bir kimseyi -isteğini yerine getir
med iği için- düşkünlüğünde ağır bir dil
le yerrnekten çekinmemiştir. Bütün bu 
ruhf çalkantılar arasında verdiği hüküm
leri kontrol güç ise de özellikle tarihle 
ilgili eserleri, XVI. yüzyıl Osmanlı Devleti 
tarihi için emsalsiz ve zengin malzeme 
ihtiva eden kaynaklarımızdandır. 
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Edebi Yönü. Çeşitli sahalardaki geniş 
kültürünü aksettiren eserlerinin zengin
liği ve bunlardaki görüşlerinin hususi
yet ve farklılığı ile XVI. yüzyılın en dikka
te değer kalem sahiplerinden biri olan 
Aifnin tarihçiliği yanında, şair ve bir ne
sir üstadı olarak ağır basan edebiyatçı 
tarafı da vardır. Kendisini önce şiir ve 
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edebiyat sahasında tanıtmış olduğu gi
bi ömrünün sonuna kadar da bu yolda
ki faaliyetlerini sürdürmüştür. Divanlar 
dolduran şiirleri dışında, değişik konu
larda manzum eserler ortaya koyduk
tan başka nesirle olan yazılarının ara
larına büyüklü küçüklü manzum parça
lar katmaktan geri kalmamış, mensur 
eserlerine ayrıca zamanının anlayışına 

göre edebf bir kisve vermeye dikkat et
miştir. 

Gelibolu'dan on altı yaşında geldiği İs
tanbul'da hemşehrisi ve hacası müder
ris şair Sürürf ile Hayaif gibi devrin önde 
gelen üstatlarından edebf terbiye alan 
genç Mustafa, o yaşlarda önce Çeşmf 
mahlası ile şiir yazmaya başlamış, az 
sonra ise bütün hayatına hakim olan 
yükselme ihtirası ve kendini herkesten 
üstün görme duygusuna uygun düşen 
Aif mahlasında karar kılarak bütün eser
lerini bu ad ile vermiştir. 

Henüz yirmi iki yaşında iken, daha iki 
yıl önce kendisine divan katipliği kapısı

nı açan Mihr ü Mah ile birlikte Enisü'1-
kulı1b ve Mihr ü Vefd gibi üç edebf ese
rin sahibi bulunan Aır. aşk macerası ko
nularından. hikayelerden uzaklaşmaya 

başlayarak sanatını Tuhfetü '1-uşşdk'tan 
bu yana tarihe, sosyal muhteva ve kül
tür ağırlıklı konulara yöneltir. 

Şiiri her türlü duygu ve düşüncelerini 
ifadeye uygun bir zemin olarak gören 
Aif, ardarda divanlar teşkil edecek ka
dar yeni manzumeler yazmaya devam 
ederken bir yandan. değişik sahalarda 
sayısı yıldan yıla artan eserlerini mey
dana koyar. Konu dairesi halka halka 
genişleyen bu eserlerin zaman zaman 
isimleri ve bilhassa sayıları ile dökümü
nü yapmaktan hoşlanan Aif, memuriyet 
ve mevki elde etmek dileği ile hüküm
dar ve yüksek makam sahiplerine sun
duğu manzume, eser ve mektuplarında 
dirayetinin ve memlekete olan hizmetle
rinin bir senedi olmak üzere eserlerinin 
sayısına işaret etmektedir. Hele bunlar 
içinde Nushatü's-seldtl'n'in hemen bü
tünü ile dördüncü bölümü adeta eser
lerinin devretere göre ayrılmış bir tarih
çesidir. Yaşı kırkı bulduğunda on yedi
ye varmış olan eserlerinin sayısı 1001 
( 1593) yılına ait dökümünde yirmi seki
ze. 1 006'da ( 1598) eliiye yükselir. Adla
rını vermedikleri veya daha sonra yaz
dıklan ile bu altmışa varır. Cilt diye bah
settiği bu eserler arasında Gül-i Sad
berk, Kırk Hadis Tercümesi, Sublıa

tü'l-indbe adlı terkibibendi gibi hacmi 
beş on yapraktan öteye geçmeyenierin 
de bulunduğunu unutmamak gerekir. 

Aif, Künhü'1-ahbôr'da 1005 ( 1597) yılı
na ait bir liste verirken sayısını elli olarak 
gösterdiği eserlerinden otuzunun kitap, 
yirmisinden fazlasının da risale olduğu
nu söylemek suretiyle konuya açıklık ge
tirir. Terkib ve terciibend, kaside yollu 
uzunca bazı manzumelerine hususi bi
rer ad koymaktan hoşlanan Aif'nin böyle 
yazılarından müstakil bir eser gibi bah
sedilmiştir. 

Şairliği. Hayatının sonuna kadar şiir 

vadisinde kalem yürütmüş olmasına kar
şılık "asırlarca süren" şöhreti nesir sa
hasındaki eserlerinden gelen Aır dördü 
Türkçe, biri Farsça beş divan sahibi ol
mak gibi çok verimli bir şair hüviyeti 
gösterirse de bu şiir zenginliği kendisi
ne çağdaşı Bakf, Nev'f gibi şa irler safın

da bir yer temin etmemiştir. Aır. divan 
şiirinin estetik disiplinine onun büyük 
temsilcileri derecesinde bağlı kalmaya
rak oldukça serbest. tabiiliğe ve yaşa
nan hayata daha yaklaşan bir yol tut
muştur. Divan şiirinin mazmunlannı za
man zaman alışılmış olanın dışına çıka
rıp beklenmeyen şekiliere döken üstü
bu, çözük ifadesi ile Aif devrinde yadır
ganmıştır. Çok rahat ve ifade tekniği 
kuwetli bir şiir söyleme kabiliyeti gös
teren Aif'nin orijinal ve farklı tarafı da 
ası l buradadır. Divan şiiri onda, esas ge
leneğinin hep etrafında döndüğü aşk 

dışında ferdf hayatın başka hadise ve 
meselelerine de açılmıştır. Aır sadece aşk 
konusunda kalmayarak uğradığı hak
sızlıkları, kendinden esirgenen vazife ve 
makamlara ulaşamayışı, azillerle bir kö
şeye atılıp unutuluşu gibi hayat arıza
larını, yükselme ihtirasının doğurduğu 

duyguları, devamlı ve gittikçe artan bir 
ölçüde şiire getirmiştir. Divanındakiler

den başka, mensur eserlerindeki man
zum parçalarda da siyaset, ahlak ve ta
rih sahasındaki kitaplarında ifadesini 
bulan sosyal görüş ve tenkitlere şiirini 
tahsis eden Aif, bu konuda sayısı mü
him bir yekün tutan bu manzumeleriyle 
divan edebiyatının sosyal muhtevası en 
fazla ve kuwetli bir şairi olarak belirir. 
Kendi ferdf sıkıntı ve şikayetlerinden 

hareketle zamanının devlet idaresi ya
nında müesseseler ve cemiyet düzenin
deki bozulmayı dile getiren bu şiirleri 

Aif'ye çöküş çağının habercisi bir sosyal 
şair olmak hüviyetini kazandırır. Kırk 

yaşına doğru şiirinde devir ve cemiyetle 
ilgili karamsar duygu ve görüşler daha 
artan bir şekilde kendini hissettirmeye 
başlar. Bu. bazan 989 ( 1581 -82) sırala
rında yazıldığı sanılan "Hulasatü'l-ahval 
der letafet-i mevaiz-i Sahfhü'l-hal" adlı 
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hükümdarlık müessesinden başlayıp ve
zirler. ulema. tarikat şeyhleri, şairler, 

beylerbeyiler, zeamet sahipleri ve tüc
carlara kadar her sınıfı ile cemiyetteki 
bozulmayı acı bir mizah içinden aksetti
ren toplu bir ifadesini bulur. Bunun gi
bi, 998-999 ( 1590- 1591 ı yılları arasına 

ait olduğunu tesbit ettiğimiz "bol" re
difli altmış dokuz beyitlik uzun bir man
zumesinde de devrinde devlet ve cemi
yet hayatının bütün kesimlerinde gör
düğü umumi bozuluşu istanbul'u mer
kez alarak geniş bir tablo içinde göster
mek istemiştir. Elli yaşına girdiği dev
rede ise hayatında umduğu. kendini la
yık gördüğü bir noktaya ulaşamayışın 
doğurduğu ruh hali ile cemiyette ve de
ğer ölçüterindeki bozuluşun duygu ve 
reaksiyonları artık şiirini bırakmayan ko
nular haline gelir. 

Ali'nin belirtilmesi gereken bir başka 
tarafı da divan şiirinde "hamasiyyat" de
nilen cengaverlik ve savaş ile ilgili duy
gu ve konulara en fazla yer vermiş bir 
şair oluşudur. Sekiz sene müddetle Bos
na ve civarında vazife görürken Balkan
lar'da, daha sonra Lala Mustafa Paşa'nın 
maiyetinde iran'a karşı seferlerde çeşitli 
harp sahnelerine şahit olduktan başka 
bunların bir kısmına da fiilen iştirakin
den dolayı devlete kalemi yanında kılıcı 
ile de hizmet ettiğinden bahseden Ali. 
başka divan şairlerinde rastlanmayan 
ölçüde savaş şiirleri kaleme almıştır. 

İyi bir müşahedeci tarafı olduğundan 
Ali'nin şiirlerinde kuwetli bir tasvir ka
biliyeti görülür. Bu yönünü bilhassa ak
settiren tabiatla ilgili ifadeler inde kış 

şiirlerinin çokluğu ayrıca dikkati çeken 
bir husustur. öte yandan Mevlana ve 
Mevleviliğe karşı sevgisini zaman zaman 
dile getiren Ali'nin şiirlerinde ölüm ve 
mezarla ilgili unsurlar da kendisini çok 
hissettir ir. Bir mersiye şairi hüviyetini 
gösteren Aifnin bu yoldaki manzumele
ri yüksek tabakaya mensup kimseler
den çok kendi hayatına girmiş insanlar 
ve sevgililer etrafındadır. Onun Kerbela 
ve Muharrem mersiyeleri ise bu vadide 
ayrı bir daire teşkil eder. 

Dil ve ifade bakımından da farklılıklar 
gösteren Ali, şiire gözden kaçırılamaya
cak, dikkate değer bir redif zenginliği 
getirmiş, başkalarının kullanmaya cesa
ret edemediği. alışılmamış sözleri ve de
yiş şekillerini denemiştir. Üslüp ve ifa
desini, Türkçe'nin sonraki asırlarda çoğu 
arka planda kalacak birçok nadir sözle
rine açıp bunları işlemesi de Ali'nin şiir-

de bir başka yönüdür. Alf'nin, kolay ifa
de edilemeyecek bazı duygu ve halle
ri yakalayan kuwetli söyleyişleri dikkat 
çekicidir. Ancak çok yazdığı için bir kı
sım şiirlerinde aleladeliğe düşmekten de 
kurtulamaz. 

Erzurum defterdarlığında bulunduğu 
sırada onun Neff'nin yetişmesi üzerinde 
tesiri olmuş, kendisine bu mahlas biz
zat NefTnin "Suhan~ redifli manzume
sinde belirttiği gibi Ali tarafından veril
miştir (ibnülemin, s. 129; a.mlf .. "Nef'i'ye 
Ddir", ITEM, nr. 19 (90), 1 Haziran 1928, s. 
159-160). Ali'nin Cami cu '1-bufıur, Şerh-i 
Ebyat-ı Cami gibi bazı Farsça telifleri 
nin ortaya çıkmasında NefTnin bir rolü 
bulunduğu görülmektedir. 

Eserleri. 1. Türkçe Divanlar. Ali'nin 
Türkçe dört ayrı divanı olup bunlardan 
ilkini 975'te ( 1567) tertip etmiştir. Bu
nun kardeşi tarafından istinsah edilmiş 
nüshası, Ali'nin el yazısı ile Cemaziyelev
vel 975 sonunu (Kasım 1 Aralık 1567) gös
teren ferağ kaydını taşımaktadır (Millet 
Ktp ., Ali Em iri, Manzum, nr. 271). Bu ilk 
tertip divanın , Abdülmecid zamanında 
istinsah edilmiş ve arada gazel sayısı 

fazlalaştırılmış bir nüshası Beyazıt Dev
let Kütüphanesi'ndedir (nr . 5665). istin
sah tarihi 1 033 ( 1624) olan. önsözü baş
ka ve şiir sayısı daha az bir nüshası da 
istanbul Üniversitesi Kütüphanesi'ndedir 
(İbnülemin Kitapları, nr. 3367) . Bu nüs
hanın 975 ( 1567-68) tarihini taşıyan ol
dukça kısa önsözü, 982'de (1574) ikinci 
divanına koyacağı önsözün çok değişik 
ve küçük bir ilk taslağı durumundadır. 

Bu nüshaya karışmış görünen lll. Mu
rad 'la ilgili bir kaside sonraki divanında 
yer almaz. Her üç nüshadaki tarih man
zumeleri 969- 97 4 ( 1561 -1567) yıllarını 
içine alır. Bu divanın çoğaltılmadığını sa
nan Fleischer'in Kahire'de Darü'l-kütü
bi'I-Kavmiyye'dekinden başka bir nüs
hası bulunmadığını söylemesi yanlıştır 

(Bureaucrat and lntellectual in the Otto

man Empire, s. 38, 68). Divanın bu terti
binde bulunan seksen altı beyitlik "Şeh
rengiz Seray-ı ljüb-rüyan-ı Gelibolu" ad
lı şehrengizini Ali diğer divanlarına al
mamıştır. 

Ali Türkçe ikinci divanını lll. Murad tah
ta çıktığında onun adına 982'de (1574) 
Banyaluka'da iken tertip ederek Vari
datü '1- enika diye adlandırmıştır. Başı

na ilk divanındakinden başka bir önsöz 
koyduğu divana, arada yazdığı yeni şi

irlerle yeni hükümdar hakkındaki kasi
deleri yanında, ilk divanından onu kasi
de, 142'si gazel olmak üzere 146 kadar 
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manzumeyi de aynen. bazan ufak de
ğişikliklerle dahil etmiştir. Tertip tarihi
ni bütün nüshalarda 982 ( 1574) olarak 
belirten önsözüne karşılık Ali bunu Nus
hatü's-se1atin'de 988 (1580) şeklinde 

göstermekle açık bir çelişkiye düşer. 

Ali'nin nüshaları en yaygın olan divanı 
bu olmuştur. Bu divanına sonraları 988 
( 1580) yılına kadar yazdığı şiirl eri ilave 
ettiği gibi çeşitli istinsahları sırasında 

başkaları tarafından. üçüncü ve dördün
cü divanlarında rastlanan çok sonraki 
tarihlere ait parçalar da katıştırılmıştır. 
Bunlar içinde en zenginleri istanbul Üni
versitesi Kütüphanesi'ndeki (TY, nr. 6951 
1054 ( 1644) tarihli nüsha ile şair Cev
ri'nin 1 055'te ( 1645) istinsah ettiği nüs
had ı r (Süleymaniye Ktp ., Hamidiye, nr. 
1107) Varidatü'1-enika ' nın şiir sayısı da
ha sınırlı nüshaları da Süleymaniye Kü
tüphanesi (Fatih , nr. 35821 ve istanbul 
Üniversitesi Kütüphanesi (TV, nr. 651 ; 
ı699/ 7 ; 2789/ 4) yazmalarıdır. 

Ali'nin Türkçe divanlarının üçüncüsü 
ise 988'den ( 1580) 1000 yılının başına 
(Ekim-Kasım 1591) kadar geçen zaman 
içinde yazdıklarını toplayan Layihatü'1-
hakika'dır. istanbul'da 1000 Muharre
minde (Ekim - Kasım 1591) tertipiediği bu 
divana koyduğu yeni önsöz. Ali'nin bu 
devrede içinde bulunduğu ruh halini de 
aksettirmektedir. Bugün istanbul kü
tüphanelerinde rastlanmayan bu diva
nın Darü'l-kütübi'l-Kavmiyye'de Varida
tü'1-enika ile birlikte aynı ciltte bulu
nan nüshası ilk defa Fleischer tarafın
dan haber verilmiştir (Bureaucrat and 

lntellectual in the Ottoman Empire, s. ı 3, 
90, ı 38, 3 ı 7, krş . Hilmi ed-Dağıstan i, Fihris

tü 'l-kütübi 't- Türkiyyeti 'l-mevcüde fi 'l-Kü

tübi]Elneti'l-ljidiviyye, Kah i re ı 306, s. ı 48) . 
Bu divanın baştan sadece kaside ve ter
kibibendleri içine alan kısmı ile eksik bir 
nüshası British Museum. Or. 3289'daki 
mecmuadadır (vr. ı b- 57b; krş . Rieu, Ca
talogue, s. 262) 

Ali'nin bu divanını tamamladığı 1 000 
(1591) tarihinden ölümüne kadarki şiir
lerini toplayan dördüncü divanı ise şair 
Hisali tarafından tertip edilmiştir. Bu
radaki bazı şiirlerin başında nerede, ne 
vakit ve ne münasebetle yazıldıklarına 
dair bir kısmı Ali'nin ifadesiyle olan ka
yıtlar görülmektedir. Dördüncü divanın 
tek nüshası istanbul Üniversitesi Kütüp
hanesi'ndedir (TY, nr. 768) 

2. Farsça Divan. Ali'nin muhtelif eser
lerinde söz ettikten başka içinden ör
nekler de naklettiği bu divan henüz ele 
geçmemiştir. Bazı kayıtlardan. onun bu 
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divanını kırk yaşından önceki devrede 
meydana getirdiği anlaşılıyor. Eserle
rinde sık sık rastlanan parçalar Ali'nin 
Farsça şiirlerinin az olmadığını göster
mektedir. Ali daha sonraki yıllarda da 
Farsça şiirler yazmaya devam etmiş, hat
ta bazı büyük İran şairlerine yaptığı na
zireleri derleyen eserler dahi ortaya koy
muştur. 

3. Mihr ü Mah. Geçirmiş olduğu bir 
aşk macerasının tesiriyle 968'de (1561) 
yazıp Konya'da Şehzade Selim'e (11. Se
lim) ithaf ettiği bu ilk eserinde klasik 
mesnevi konularından birini işlemiştir. 

Kınalızade Hasan Çelebi'ye gönderdiği 

yazısında, ondan verdiği örnekle ilgili ifa
desinin yanlış anlaşılması sonucu, bu 
mesnevi sadece na't ve kasidelerden iba
ret bir eser sanılmıştır. Yakın zamanlara 
kadar kayıp zannedilen 1164 beyitlik bu 
küçük hacimli kitabın SüLeymaniye Kü
tüphanesi'nden (İsmihan Sultan, nr. 342) 

başka British Museum'da da (Or. 7475) 

bir nüshası vardır. Ali'nin Künhü'l-ah
bôr'da belirttiğine göre mesnevi, teli
tinden az sonra İranlı şair Zeyreki tara
fından Farsça'ya tercüme edilip Adana 
Valisi Ramazanzade Pir! Mehmed Pa
şa'ya ithaf edilmiştir. 

4. Tuhfetü'l- uşşak. Şehzade Selim'in 
divan katibi olduktan sonra 969'da (1562) 
Kütahya'da yazarak ona sunduğu 3034 
beyitlik fikri konuda bir mesnevidir. Çe
şitli merhaleleri ile mecazi aşkı ele alıp 
aşk ahlakını işlediği bu eserini, Niza
rni'nin Mal]zenü'l-esrar'ı ve onun birer 
naziresi olan Hüsrev-i Dihlevi'nin Mat
la cu'l-envar' ı ile Cami'nin Tuhfetü'l-afı
rar'ı yolunda ve onların teşkil ettiği di
ziyi tamamlamak üzere kaleme aldığını 
belirtir. Baş tarafında tevhid ve na't ola-
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rak terci adı ile büyüklü küçüklü çok sa
yıda manzumenin yer aldığı eser, ken
disine örnek olan üç eserdeki gibi "ma
kale" adı verilmiş ve sonlarında birer kı
sa hikaye ile, ayrıca her birinde Allah 'ın 

değişik sıfatlarından birine dair birer 
münacat bulunan yirmi bölümden mey
dana gelir. Bayram hediyesi yapmak di·
leği ile iki ayda tamamladığını belirttiği 
eserinde, daha yirmi iki-yirmi üç yaşla
rında iken değerinin bilinmediğinden, ak
ranı arasında layık olduğu yeri bulama
dığından şikayete başlayan Ali'nin Şeh
zade Selim'den kendisine mahlası gibi 
yüksek bir yer isteyişi dikkat çekicidir. 
Otuz yaşında yeniden ele aldığı anlaşılan 
ve yakın zamanlara kadar kayıp sanılan 
eserin nüshası Süleymaniye Kütüphane
si'ndedir (Çelebi Abdullah, nr. 277). 

s. Mihr ü Vefa. 970'te (1563) Konya'da 
yazıp Şehzade Selim'e ithaf ettiği ikinci 
aşk mesnevisidir. Ali. 7000 beyit oldu
ğunu belirtip bazı örnekler verdiği ese
rinin Kanüni devri şairlerinden Musta
fa Çelebi'nin aynı ad ve aynı vezindeki 
mesnevisinin taklidi sayılrnamasını is
ter. Bugüne kadar kütüphanelerde bu
lunamayan eserin baş kısımlarını ihti
va eden bir nüshası Vasfi Mahir Koca
türk'ün eline geçmiştir. 

6. Enfsü'l- kulr1b. Ali'nin sanatkara
ne nesir yolunda ilk denemesi olan ve 
970'te (1563) Şam'da yazmaya başladı
ğı bu eser. Hümayunname örnek alı

narak "kıssa • adı altında 100 hikaye ve 
bunların her birinin sonunda da "hisse" 
başlıklı on beyitlik 1 00 yorum kısmı ol
mak üzere tertip edilmiştir. Kayıp bilinen 
eserin baştan kırk dokuz kıssalık kısmını 
içine alan bir nüshası Berlin Staatsbibli
othek yazmaları arasında bulunmakta-

dır (H . Sohrweide, Türkische Handschri{· 
ten, Wiesbaden 198 I. V, nr. 279) Ali'nin 
Kınalızade Hasan Çelebi'ye gönderdiği 

yazıda eserin tertibi ile ilgili ifadesindeki 
"sad kıssa" ve "sad hisse" sözleri yanlış 
anlaşılarak onun başka iki eserinin adı 
sanılagelmiştir. Eser Hanna Sohrweide 
tarafından ortaya çıkarılıp tanıtılmıştır 

("Das Enis El-Qulüb. Ein Verschollenes 
Werk des Historikers Mustafa cAli", TTK 

Bildiriler VIII, Ankara 1981 , ll, 983-991 ). 

7. Riyazü 's-salikin. İkinci kitabı Tuh
fetü'l-uşşak'tan itibaren fikri konulara 
alakasının daha da kuwetlendiğini gös
teren bu esere Ali Şam'da yirmi iki yaşın
da iken 970'te ( 1563) başlamış, 983'
te ( 1575 -76) tekrar ele alarak bitirmiş, 
998'de ( 1590) yeni ve son şeklini ver
miştir. Her biri on fasla ayrılan üç ana 
bölümden meydana gelen, arada nesir 
parçalarındakiler de dahil, 2802 beyitlik 
eserde dini yaşayışın temel esasları ile 
nefis terbiyesi ve ahlak yönünden ta
sawuf konu edinilmektedir. Eserin sa
dece Beyazıt Devlet Kütüphanesi'ndeki 
(nr 1916) nüshası bilinmektedir. 

8. Ravzatü'l-letôif. Ali'nin fikri konula
rı nazım yolu ile işleyen çalışmalarından 
bir diğerini teşkil eden bu eser, kendisi
nin haber verdiğine göre yine tasawu
fa dair olup 3000 beyittir. Kınalızade'ye 
gönderdiği yazıda bahis konusu ettiği 

ve 98S'ten ( 1577) önce yazıldığı anlaşı
lan eserin nüshası bilinmemektedir. 

9. Sadef-i Sad-güher. Ali'nin taşrada 
geçen on sekiz yıllık gurbet hayatı sıra
sında yeniden görmek fırsatını bulama
dığı Gelibolu'yu nice yıllar sonra 1001 'de 
( 1593) elli üç yaşında ziyaret ettiğinde, 
buranın münewer kişilerine bir hediye 
olmak üzere seçme 100 şiirini bir ara
ya getirmek düşüncesiyle hazırladığı bu 
eseri daha çok 261 beyit tutan önsözü 
ile mühimdir. Bu kısımda , Gelibolu'da 
yerleşmiş veya burada yetişmiş meşhur 
şahsiyetler ve buralı şairlerle kendi aile
sinden bahseden, ayrıca o zamana kadar 
yazdığı eserleri de haber veren Ali. bir 
başka sebep olarak edebiyatımız hak
kında kendini bu eseri meydana getir
meye sevketmiş tenkidi görüşünü açık
lamaktadır. Güzel şiirin az olduğunu be
lirterek Hayali, Fevri. Necati ve Zat! gibi 
şöhretlerin divanlarında güzel denmeye 
değer gazel sayısının otuzdan kırktan 

öteye geçmediğini, şairlerimizde arana
cak olursa gerçek manada halis şiirin 

1 OO'e bile varamayacağını ileri sürer. 
Buna karşılık, kendi şiir ve sanatını baş
kalarınınkinden üstün tutan bir düşün-



ce ile, iki divanında n 100 seçme gazeli
ni bir araya getirip bu eserinde okuyu
cuya sunmak istediğini ifade eder. Vôri
dôtü'l-enika ile Lôyihatü 'l-hakfka 'dan 
yapılmış bu seçmelerin Millet Kütüpha
nesi'ndeki (Ali EmTrT, Manzum, nr. 978) 
nüshasında mevcut gazel sayısı seksen 
yedidir. istanbul Arkeoloji Müzesi Kü
tüphanesi'ndekinden (nr 274) başka An
kara Genel Kitaplık 'ta da (nr 433) bir 
nüshası vardır. 

10. Gül-i Sad-berk. Aynı düşünceyle 
tertipiediği bu küçük eserde de AIT ga
zellerinden seçme 100 matlaı bir araya 
getirir. Millet Kütüphanesi 'nde (Ali EmT
ri, Manzum, nr. ll 08, s. 286-290) yer alan 
nüshasında 1 00 yerine kırk sekiz beyit 
görülmektedir. 

11. Subhatü'l -abdal. Aif'nin 993-1000 
( 1585-1591) yılları arasında yazdığı Ker
bela şiirleriyle Muharrem mersiyelerini 
toplayan 1 002'de ( 1593) tertiplenmiş bu 
eser üç mesnevi, bir terciibend. sekiz ga
zel ve iki kıta olmak üzere on dört man
zumeden meydana gelmiştir . içindeki 
mersiyelerin en uzun u. Ali' nin 1 585 'te 
defterdar olarak Bağdat'a gittiğinde 

Kerbela'yı ziyareti münasebetiyle kale
me a ldı ğı kırk yedi beyitlik mesnevi ile 
otuz beş beyitlik terciibenddir. Millet Kü
tüphanesi (Ali EmTrT. Manzum, nr. ı ı 08, 
s. 292-303) ile Arkeoloji Müzesi Kütüp
hanesi'ndeki (n r. 274. vr. ı b_6•) nüshala
rı bilinmektedir. 

12. Kırk Hadis Tercümeleri. Bu sahada. 
adlarını "Çihil Hadis" diye bahis konu
su ettiği iki ayrı eser veren Ali. hadisle
ri aruz kalıp l arına uyacak şekilde man
zum parçaların içinde zikretmek gibi tat
biki güç yeni bir tarz getirmiştir. Bu iki 
eserinden şimdiye kadar bilineni sade
ce 1005'te (1596-97) yazdığıdır (Millet 
K tp., Ali EmTrT. Manzum. nr. 825; Süleyma
niye K tp ., Fatih, nr. 5427. vr. 156b- 159b; 
Şe h id Ali Paşa , nr. 279 1. vr. 56b-64b; krş . 

Abdülkad ir Ka rahan. islam·Türk Edebiya· 
tın da Kırk Hadis, istanbul 1954, s. ı 83-
187). Valide Sultan (Safiye Sultan) vasıta
sıyla lll. Mehmed'e sunduğu diğeri ise 
bugüne kadar hep gözden kaçmıştır (Sü
leymaniye K tp . Şe h id Ali Paşa, nr. 2791. vr. 
66•-74b; öteki ile birli kte aynı ciltte). Aif'nin 
1006 Cemaziyelahir'de (Ocak 1598) lll. 
Mehmed'e hitaben yazdığı iki ayrı man
zumede ona göndermiş olduğundan bah
settiği kırk hadis tercümesi bu olacaktır 
(D iva n, iü Ktp .. TY. nr. 768, vr. 74•. 75•). 
Kendisinin de belirttiği üzere AIT bu ikin
cide hadisleri aruzun değişik on altı bah
rine uygulamıştır. 

Ali'n in ilk d ivanının kendi el vaz ıs ı ve mührü ile ferağ kay

dını tas ı van son iki sayfası lv" 154'· 155' 1 

13. Alf'nin, her birinde lll. Murad'ın bir 
gazelini şerhettiği küçük hacimde Türk
çe dört derisalesi vardır : Deköiku't-tev
hid, Mealimü't-tevhid, 992 yılı başında 
(Ocak 1584) yazılmış Nükatü 'l -köl ii taz
mfni'l-maköl ve nüshası elde bulunma
yan Bedayiu'l-makal. Sultandan dile
diği bir şeyi elde etmek niyetiyle kale
me alındığı görülen ilk üç risale istanbul 
Üniversitesi Kütüphanesi. TV. nr. 3543'
teki mecmuanın içindedir. 

14. Mecmau'l-bahreyn. Hafız'ın ga
zellerine 1000 yılı başlarında ( 1591 ) yap
tığı elli üç Farsça nazfrenin. NefTnin teş
viki üzerine Farsça bir önsöz de ilave edi
lerek toplanmasıyla meydana gelmiştir. 
Müellifin ismini bile zikretmediği bu hiç 
bilinmeyen eser, Abdülkadir Karahan ta
rafından elde edilip tanıtılmıştır ("Ail'nin 
Bilinmeyen Bir Eseri", TTK Kongreye Su
nulan Tebliğlçr, Ankara 1 960. s. 329-340 
ve Eski Türk Edebiyatı incelemeleri, is
tanbul 1980. s. 275-286) . Aif'nin iran ede
biyatı ile ilgili yazılarından birisi olmak 
dolayısıyla. NefTnin kendisine ilettiği bir 
rica üzerine Molla Cami'nin bir beytl
ne yaptığı, Şerh-i Ebyôt-ı Cômi adı ve
rilmiş üç varaklık küçük risale de bu
rada zikredilebilir (i ü K tp ., 1Y. nr. 3543. 
vr. 86b-89•). 

15. Bedicu'r -rukum. Aif'nin 1002'de 
( 1593-94) başlayıp 1 003'te ( 1594-95) ta
mamladığı Farsça bir eserdir. Başta Ha
fız-ı Şfrazf olmak üzere iran edebiyatı
nın büyük üstatları hakkındaki düşünce
lerini belirttiği eser. büyük bir kısmı ile 
ömer Hayyam ' ın konularına göre grup
landırılmış rubaneri yanında Aif'nin bun
lara Farsça nazfrelerini içine almakta
dır. Sonda, istanbul'un ilk kadısı Hızır 
Bey'in Arapça· mOstezadına Veliyyüddi
noğlu Ahmed Paşa ve Üsküplü İshak Çe
lebi ile kendisinin Arapça nazfrelerine ve 
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bu nazfrenin değerine dair Şeyhülislam 
Zekeriyya ve Müeyyedzade Abdülkadir 
gibi devrin ileri gelen ulemasından alın
ma bir de Arapça icazetnameye yer ve
rilmiştir. Baki, NevT. Rahmi ve Yahya 
Bey gibi Türk şairlerini de bahis konusu 
ettiği eserde, kendisinin sanatta üstün 
yerini ve değerini ifade etme düşüncesi 
hakimdir. Elde olan nüshası Süleymani
ye Kütüphanesi'ndedir (Kad ızade Meh
med, nr. 429, vr. 82b- 123• ). Müellif hak
kındaki etraflı araştırmasında bu ese
rin varlığını ilkin bilernemiş olan İbnüle
min, daha sonra onun AIT'nin kendi el 
yazısı ile ve ferağ kaydında "Rebf cu'l
manzüm" adını taşıyan. hususi bir eldeki 
nüshasını görerek baş tarafındaki kay
da göre "Rebfcu'l-mersüm ve terbfcu' l
manzüm" adı altında bir tanıtmasını yap
mıştır ( TTEf\1, nr. 19 (96). 1 Haziran 1928, 
s. 52-56) . ibnülemin'in. Fuad Köprülü'ye 
geçen bu nüsha hakkındaki yazısından 
Ali tedkikçilerince tamamıyla habersiz 
kalınmıştı r. 

16. Cômiu 'l-buhur der Mecôlis-i Sur. 
AIT cemiyet hayatının canlı ve renkli müs
tesna bir konusunu ele aldığı bu hacimli 
eserinde, Sultan lll. Murad'ın oğlu Şeh
zade Mehmed'in 1 Haziran-22 Temmuz 
1 582 arasında elli iki gün boyunca sü
ren ve geceleri de içine alan binbir çeşit 
eğlence ve gösterileriyle Osmanlı tari
hinde eşi görülmemiş bir hadise olarak 
yaşanan sünnet düğününü anlatır. Mü
ellif devrin diğer şairlerinde ifadesi sa
dece birer kaside çerçevesinde kalmış 
olan bu konuyu 2772 beyitlik bir geniş
liğe yükselterek şenlikleri bütün prog
ramı ile aksettiren zengin bir işlenişine 
kavuşturmuştur. AIT benzersiz bulduğu 
bu eseriyle edebiyatımııda bir çığır aç
tığına inanmaktadır. Protokol icabı hü
kümdarın fermanı ile kendine tebliğ edi 
len sünnet düğününe ait tebrik ve umu
mi yerlerde yapılacak dua işlerini dü
zenlemekle vazifelendirilen Ali eserini 
Halep'te altı ayda tamamladı. Düğüne 
dair vekayi'name tipindeki surnarnele
rin olup bitenleri kronolojik bir sıra ile 
nakletmesine karşılık onlardan farklı bir 
yol tutan Ali, elli iki gün içindeki 237 ay
rı gösteri, eğlence ve merasimi çeşit ve 
mahiyetierine göre sekiz ayrı fasılda 

gruplandırarak anlatır. AIT bu surname
siyle Evliya Çelebi'den çok önce, payi
tahtın ne kadar varsa esnafını, her çe
şit sanat erbabını , türlü meslek ve züm
reden insan tiplerini edebiyatımıza ak
settirmiş bulunmaktadır. Bundan on ye
di yıl sonraAlL Mevôidü'n-nefôis'inde 
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bu zümre ve insanlara sosyal açıdan ba
kışla tekrar dönecektir. Bir mektubunda 
eserin padişaha sunulmak üzere kendi
si tarafından hazırlatılmasının istendiği 
görülen (f\1enşeü'l-inşa, vr. 259•-b) min
yatürlü nüshasına rastlanmıyor. Topka
pı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde (Bağ
dat Köşkü, nr. 203) minyatür yerleri boş 
bırakılmış bir nüsha bulunmaktadır. Di
ğer nüshalar, Nuruosmaniye (nr. 4318) 

ve Beyazıt Devlet (Veliyyüddin Efendi, nr. 
1916, vr. ı 07b- 182•) kütüphanelerindediL 

17. Menşeü'l-inşa. Divan katipliğiyle 

yanlarında vazife yaptığı makam sahip
leri adına yazdıkları ile kendi şahsi mek
tuplarını toplayan bir eserdir. Konuları 
bakımından beş ayrı bölüme ayrılmış 

yetmiş yedi parçadan ibaret olan ve ha
yatı hakkında ilk elden bilgiler ·vermek 
gibi bir değer taşıyan bu mektupların 

ulaştığı son ta r ih 994'tür ( 1586). Tarihi
ni tesbit etmek mümkün olanlardan en 
geriye çıkanı ise Kınalızade Ali Çelebi'ye 
Edirne kadısı iken 977 Rebfülahirinde
ki (Eylül 1569) büyük İstanbul yangını
nı anlatan mektuptur. Mektuplar içinde 
biri lll. Murad'a, diğeri sadrazam Lala 
Mustafa Paşa'ya yazılan ikisi, manzum
dur. Nushatü's-selatin'de kırk yaşında, 
yani 988'de ( 1580) meydana konmuş 
gösterdiği eserin bu tarihten sonraki 
metinterin ilavesiyle genişletildiği anla
şılıyor. Bir nüshası Beyazıt Devlet Kü
tüphanesi'ndedir (Veliyyüddin Efendi. nr. 
1916, vr. 183b-284•) 

Bütün bunlardan başka, ayrı bir eser 
haline getirilmiş olmamakla beraber, 
Künhü'l-ahbc'ir'ın doğrudan doğruya bir 
şuara tezkiresi teşkil edecek derecede 
oluşu ile, Ali'ye bir tezkireci hüviyetini 
de kazandıran şair biyografilerini belirt
mek gerekir. Künhü'l-ahbc'ir'da her hü
kümdar devresi sonunda devlet adam
ları. alimler, şeyhlerin peşi sıra şairlere 
ayrılan bölümlerin herhangi bir şuara 
tezkiresinden farkı yoktur. XVI. asrın 

şuara tezkireleri üzerindeki değerlen

dirmeleri, sırası geldikçe bunlara karşı 
yürüttüğü düşünce ve tenkitleri ile tez
kireciliğin icapları hakkında kuwetli bir 
fikir sahibi olduğunu ispatlayan Ali, ese
rinde Yıldırım Bayezid ile ll. Selim devir
leri arasında yetişmiş 293 şaire yer ver
mektedir. Onun şairler arasına koyma
yıp alimler ve şeyhler faslında gösterdi
ği şiir ve edebi eser sahibi diğer şahsi
yetler de hesaba katılırsa bu sayı çok 
daha artar. Ali, tezkireler dışında kay
nak bulamadıkları hariç, hayat ve eser
lerine dair çok defa sağlam bir tahkike 
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dayanan bilgiler verdiğ i , çoğunun eser
lerini görüp okumuş olduğu bu şairle

rin edebi şahsiyetleri hakkında kuwetli 
olduğu kadar isabetli hükümleri ile dik
kat i çeker. Kanuni devrinden başlayarak 
kendilerine yetişip tanıdığ ı şairler için 
verdiği. başka kaynaklarda bulunmayan 
bilgiler onlara dair maddelere başlı ba
şına bir değer ve ehemmiyet kazandır

maktadır. Ali'nin Künhü'l-ahbc'ir'da şa
irlere ayırdığı sayfalar ayrı fasıllar halin
de kalmayıp bir araya kanarak müstakil 
bir eser şeklinde tertip edildiğinde ede
biyatımızın seçkin bir şuara tezkiresini 
meydana getirecek çap ve yapıdadır. 

Eserlerinin çoğunu nesir sahasında 

vermiş olan Ali başlangıçta, bu sanatta 
her şeyden önce hüner göstermek ga
yesiyle hareket etmiş, Nevadirü '1- me
harib ve Heft Meclis'te görüldüğü üze
re muhteva yerine kelime oyunlarına bo
ğulmuş, imajtarla yüklü bir ifade tarzını 
önde tutmuştur. Bu bakımdan kendisi
ni Türk edebiyatının Vassafı saymıştır. 
"Münşiyane" denilen bu tarzda devamlı 
kalem aynatan Ali. böyle bir iddialı ta
vırla işlediği müstakil nesir parçalarını 
Menşeü'l-inşa'da sanatkarane nesrin 
en parlak örnekleri olarak sunar. Bun
lardan 977'deki (1569) büyük İstanbul 
yangınını Kınalızade Ali Çelebi'ye anlatan 
mektubunu, "üsiOb-i naşünidede fazlı

nı" gösteren bir parça olarak takdimi. 
kendisine bir süre hakim olmuş bir zih
niyeti çok iyi aksettirmektedir. Kudreti
ni yeter derecede göstermiş olmaktan 
gelen bir güvenle Ali bir müddet sonra, 
işlediği konuların da gereği olarak eser
lerinde sade ve tabii bir ifadeye yönel
mek ihtiyacını duyar. Nusretname'den 
bu yana girdiği olgunluk çağının Kün
hü'l - ahbc'ir ve Mevaidü'n-nefc'iis gibi 
eserlerinde daha çok kişinin anlayabile
ceği bir dil düşüncesine gider. Bunlarda 
umumca anlaşılabilir olmak için söz sa
natlarından uzak durmak istediğini be
lirten, daha da ileri giderek halkın kul
landığı günlük dili kullanmaya çalışan , 

fakat öteki yoldan da büsbütün vazge
çemeyen Ali'nin böylece. eserlerinde sa
de ifade ile psikolojik durumuna, konu
ya göre bazan biri, bazan da diğeri ön 
plana çıkarak bir arada yürür. Ali tabii 
ve sade ifadeyi bulduğu yerlerde zengin 
lugatı ve sağlam yapısı ile Türkçe'nin 
zevkini hissettirmeye muvaffak olur. 

Şahsını ve sanatını başkalarından dai
ma üstün görmek isteyen, Baki ve Nev'i 
gibi büyük simalar ta bir tutmaktan da
ha da öteye, Osmanlı ülkesinin en önde 

kalem sahibi sayan Alf'nin, kendisini za
man içinde kabul ettirmesi gururunun 
tesiriyle biraz geç olmuştur. Katib Çelebi 
gibi bir müellifin dahi onun en mühim, 
hatta ölümsüz eseri Künhü'l-ahbar'a 
ilgisiz kalabildiği görülmüştür. Ali'nin 
şuara tezkirelerine girişi ilk defa Ahdi 
il edir. Ah di eserinin 972 ( 1565) civarında 
yazmaya başladığı ilk tertibinde, Ali'nin 
hayat ve eserleri hakkında bir bilgi ver
meksizin sadece şairliğini bahis konusu 
etmiş, Aşık Çelebi ise taşrada bulunan 
Ali'yi tanıyamadığından tezkiresine al
mamıştır. Hayatı ve eserleri asıl yerini, 
kendisiyle 971'de ( 1563) H alep'te tanı
şıklık kurduğu Kınalızade Hasan Çele
bi'nin tezkiresinde bulur. Ondan sonra 
da Ahdf. tezkiresinin yeni tertibinde ona 
en geniş yeri verir. Çok daha artmış bir 
takdirle kendisinden bahseder. Ahdf'nin 
onun eserlerine dair ifadeleriyle Nus
hatü's-selatin arasında dikkat çekici bir 
benzerlik vardır. Bu hususta verdiği bil
giler Nushatü's-selatin 'in hemen aynen 
tekran gibidir. Ali'nin ölümünden on se
ne sonra yazdığı tezkiresinde Riyazi ço
ğu şairler için olduğu gibi onun da şiiri
ni beğenmemekle beraber, on sekiz ay
rı şiirinden yirmi üç beyit almaktan ge
ri kalmaz. Faizi'de kendisinden seçilen 
beyit sayısı kırk altıya yükselir. Onları 
takip eden tezkire müellifi Rıza'da Ali'ye 
karşı takdirin daha da arttığı görülür. 
Eski şiir ve nazire mecmualarında sık 

sık yer bulmuş olan manzOrneleri ken
disine şair olarak duyulan alaka ve rağ
beti aksettirmektedir. 

Batı dünyasında Hammer, tarihçi olu
şundan gelen bir sevgi ile. Osmanlı Şiiri 
Tarihi 'nde ( Geschichte der Osmanisehen 

Dichtung) onun üzerinde bilhassa du
rurken. Gibb ise ona tam manasıyla la
kayt kalır. 

Memleketimizde Ali'ye karşı ilgiyi yeni
den uyandıran ilk eser, Bursalı Mehmed 
Tahir'in Meşrutiyet'ten az önce Müverri
hin-i Osmaniyyeden Ali ve Katib Çe
lebi'nin Terceme-i Halleri adlı eseri ol
muş, hayatı ve eserleri hakkında İbnüle
min'in Menaklb-ı Hünerveran'a 1926'
da yazdığı mukaddime ise adeta yeni bir 
devir başlatmış, onun eserleriyle yakın
dan ilgilenme yolunu açmıştır. Bu mu
kaddimenin Ali'yi nasıl birden bir ala
kanın merkezi haline getirdiği Mena
kıb-ı Hünerveran'ın yayımianmasının 

ardından çıkan yazılarda açıkça görü
lür (Süleyman Nazif. "Me.nakıb-ı Hüner
veran", SF, nr. 1564-90, 5 Ağustos 1926, 

s. 178-179 ; Ali Cinib, "MühimEserlerden : 



!ür (Süleyman Nazif, "Menakıb-ı Hüner
veran", SF, nr. 1564-90, 5 ağustos 1926, s. 
178-179: Ali Canib, "Mühim Eserlerden : 
Menilinb-ı Hünerveran'a Dair" , HM, nr. 
28, 9 Haziran 1927, s. 24-25: Köprülüza
de Mehmed Fuad, "Müverrih Ali'nin Bir 
Eseri", HM, nr. 45, 6 Teşrfniewel 1927, s. 
364-365; a.mlf., "Müverrih Ali", Cumhu

riyet, 18 Mart 1928: bunlardan daha önce 
de: Ahmed Refik, "Türk İrfanına Hizmet 
Edenler: Gelibolulu Ali" , Teuhfd-i Efkar, 

nr. 1042, 19 Mayıs 1924) 

Edebiyat tarihi kitaplarında başlan

gıçta yer almayari Ali, Fuad Köprülü'nün 
Şehabeddin Süleyman ile hazırladığı Ye
ni Osmanlı Tarih-i Edebiyatı'nda (1914) 

kısa da olsa tarihçiler arasında ilk defa 
yer alabilmiş, İbnülemin'in büyük mukad
dimesinden sonra Sadeddin Nüzhet'in 
Tanzimat'a Kadar Muhtasar Türk Ede
biyatı Tarihi ( 1931) ile Agah Sırrı Le
vend'in Tiirk Edebiyatı Tarihi'nde bi
raz daha yer kazanmış, Sadeddin Nüz
het'in Türk Şairleri'nden sonra da bib
liyografyada ismi görülen edebiyat tari
hi kitaplarında daha büyüyen bir alaka
nın konusu olmuştur. 

Nusretname'den minyatürlü bir sayfa 
(TSMK. Hazine, nr. 1365, vr. 93b) 
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ALİMÜNŞI 

(ö. 1146/ ı 733) 

XVIII. yüzyılın tanınmış 
Osmanlı saray hekimlerinden. 

_j 

istanbul'da doğdu. Daha çok Bursa'da 
oturduğundan Sursalı Ali Efendi adıyla 

tanınmaktadır. Kaynaklarda biyografı

sine rastlanmayan Ali Münşi hakkında 
Salim, Tezkiresi'nde kısa bir bilgi ver-

ALi MÜNSi 

mektedir. Burada onun. Bursa'nın ilim 
adamları yetiştirmekle tanınan ailele
rinden Menteşzadeler'e mensup olduğu 
ve medrese tahsilinden sonra Bursa'da
ki Yıldırım Bayezid Darüşşifası'nda Mev
levi hekimlerden ömer Şifaf Dede'den 
tıp tahsil ettiği bildirilmektedir. 

Bazı medreselerde müderrislik yaptık
tan sonra istanbul'da hekimlikteki ma
haretiyle kısa zamanda şöhret kazana
rak saray hekimi oldu ve Galata Sarayı 
Hastalar Dairesi başhekimliğine getirildi. 
Doğu ve Batı dillerini de bilen Ali Mün
şi genç yaşta vefat etti. 

F. N. Uzluk 1954 yılındaki bir yayınında , 

Müstakimzade tarafından Üsküdar'da 
Himmet Dede Tekkesi civarında olduğu 
kaydedilen Ali Münşfye ait mezarı bulup 
tamir ettirdiğini zikretmektedir. Zeynep 
Kamil Hastanesi karşısındaki küçük kab
ristanda bulunan bu mezar ve kitabeli 
mezar taşı daha sonra hastanenin önün
deki yolun genişletilmesi sırasında Ka
racaahmet Mezarlığı'na taşınmıştır. Me
zar taşı kitabesinden. ölüm tarihi ve sa
ray hekimi oluşundan başka, filozof mi
zaçlı ve şair olduğu da anlaşılmaktadır . 

Bursa'da öldüğü ve üstadı Hekim Şitaf
nin kabri civarında gömülü bulunduğu

na dair bazı kaynaklardaki 1 TA, ı ı. 85 ı bil
giler yanlış olmalıdır. 

Ali Münşfnin istanbul kütüphanele
rinde telif ve tercüme birçok eseri var
dır. Darüssaade ağası Beşir Ağa'ya it
hafen dokuz bölüm halinde kaleme al
dığı Cerrahname adlı eserin yazmaları 
Nuruosmaniye (nr 3545) ve Süleymani
ye (Halet Efendi, nr 751) kütüphanele
rindediL Bu eserin şişlerden bahsedilen 
bölümünde Paracelsus'un adı da geç
mektedir. Birleşik ilaçlara ait Bidaatü'l 
mübtedi adlı eserini 1731 yılında kale
me alan Ali Efendi. bu eserinde alfabetik 
sıraya göre ilaçların terkip ve tariflerini 
de vermektedir (Süleymaniye Ktp., Ha
midiye, nr. 1006; Nuruosmaniye, nr 3465; 

Beyazıt Devlet Ktp., Veliyyüddin Efendi, nr. 
2469) Eserin tıp tarihi bakımından önem
li bir özelliği de maden sularının şifalı 

hassalanndan bahsetmesidir. Ali Münşi, 
Alman hekimf Adrian von Mynsicht'in bir 
eserini Kitab-ı Münsiht Tercümesi adıy
la Türkçe'ye çevirmiştir (Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Tıp Tarihi ve Deontoloji Kürsüsü 
Kitaplığı, Y, 47; i Ü K tp, TY, nr. 7055: TSMK, 
Hazine nr 548). Ayrıca diğer bir Alman 
hekimi olan Michael Ettmüller'in ilaçla
ra dair Chemia experimentulis atque 
ratianulis curiosa (Aussfeld 1684) adlı 

eserini de Kuradatü'l-kimya adıyla ter
cüme etmiştir (iü Ktp., TY, nr. 4133) Ali 
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