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ÂLİ BEY, Direktör

Ali Bey se si nin gü zel li ği ya nın da bes-

te le di ği eser ler le de bu sa ha da ki gü cü nü 

or ta ya koy muş, ye tiş tir di ği ta le be ler da-

ha son ra ki yıl lar da Türk mûsi ki si nin ön de 

ge len mûsi ki şi nas la rı için de yer al mış tır. 

Mu zı ka-i Hümâyun’da bu lu nan lar la En-

de run’un ile ri ge len le ri ara sın da sa ray da 

za man za man ya pı lan mûsi ki ya rış ma la-

rın da ya rış ma yı Ha cı Ârif Bey kar şı sın da 

Ali Bey’in ka zan dı ğı nı İb nü le min Mah mud 

Ke mal kay de der. Ali Bey ke man çal ma sı nı 

da öğ ren miş, an cak ho ca sı Dellâlzâde’nin, 

“Se nin sa de ce oku ma nı is ti yo rum” sö zü 

üze ri ne ke man çal ma yı bı rak mış tır. Hâ-

nen de li ği nin bir özel li ği de ir ticâlen mâni 

söy le me de ki us ta mey dan şa ir li ğiy di. Be-

şik taş’ta ki Sa man İs ke le si’nde meş hur 

mâni ci Zil İz zet’in semâi kah ve si ne de-

vam eden ler ara sın da o da var dı. Ah med 

Râ sim’in nak let ti ği ne gö re gırt la ğın da ki 

ses kıv rak lı ğı sa ye sin de ra hat lık la is te di-

ği per de ye ula şa bi lir di, özel lik le şed ma-

kam lar da çey rek ve ya rım per de ler de ki 

us ta lı ğı meş hur du. Yi ne Ah med Râsim, 

Ke men çe ci Va si la ki’nin Ali Bey’in ses le 

tak si mi sı ra sın da onu bü yük bir dik kat le 

din le di ği ni, bu nun se be bi ni sor du ğun da 

Va si la ki’nin, “Onun gırt la ğın da bi zim yay 

ve par mak la rı mız la güç çe vi re bi le ce ği miz 

bir ma ki ne var” ce va bı nı ver di ği ni söy ler. 

Ha ya tı nın son dö nem le rin de gü zel se si ni 

kıs ka nan lar ta ra fın dan ken di si ne gü ver cin 

ter si ye di ril di ğin den se si nin gü zel li ği ni bir 

mik tar kay bet miş tir. Ali Bey uzun ho ca lı ğı 

dö ne min de pek çok ta le be ye tiş tir miş tir; 

bun lar dan Şe ker ci Ce mil Bey, Le mi At lı, 

M. Nu ri Duy gu er, Dür rü Tu ran ve Şük rü 

Şe no zan özel lik le zik re dil me li dir. Bes te-

le di ği eser ler den gü nü mü ze ula şan kırk 

üç şar kı sı nın lis te si ni Yıl maz Öz tu na kay-

det miş tir. Bun lar dan “Âteş-i fir katle bağ-

rım dağ la rım” mıs ra ıy la baş la yan dügâh; 

“Sen den bi li rim yok ba na bir fâide ey 

gül” mıs ra ıy la baş la yan hü seynî; “Af fey le 

günâhım ne olur ey şûh-i pe sen dim” ve 

“Aş kın ile bül bül gi bi art mak ta dır âhım” 

mıs ra la rıy la baş la yan uş şak şar kı la rı 
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ÿÂlim Kah ra man

– —ALÝ BEY, Enderunlu
(1831-1899)

Hânende, bestekâr, mûsiki hocasý.˜ ™

Kas ta mo nu’nun Tos ya il çe sin de doğ du. 

En derûnî, Ka dı köy lü, Hânen de ve Kel Ali 

Bey ola rak da anı lır. Kü çük yaş ta ba ba-

sı nın ve fa tı üze ri ne an ne siy le bir lik te İs-

tan bul’a git ti. Ba zı ka yıt lar da, ya ka lan dı ğı 

bir saç has ta lı ğı nın te da vi si için İs tan bul’a 

am ca sı nın ya nı na gön de ril di ği ifa de edi-

lir. İs tan bul Ga la ta Güm rü ğü Çeş ni ci ba şı sı 

olan am ca sı İz zet Efen di’nin Kü çük mus ta-

fa paşa’da ki evin de bü yü dü. Gül ca mii İb ti-

dâî Mek te bi’ ni bi tir dik ten son ra afa can lı ğı 

yü zün den Sul ta nah met’te ki dârü ley ta ma 

kay de dil di. Okul da gün içe ri sin de ki ezan-

la rı o okur du. Bu ezan la rı din le yen dev let 

adam la rın dan bi ri nin ara cı lı ğıy la sa ray da ki 

En de run Mek te bi’ne alın dı. Bu ra da özel-

lik le Dellâlzâde İsmâil Efen di ta ra fın dan 

ye tiş ti ril di. On üç ya şın dan iti ba ren Sul tan 

Ab dül me cid’in hu zu run da ya pı lan fa sıl la ra 

ka tıl ma ya baş la dı. On beş yaş la rın da iken 

bir fa sıl es na sın da oku du ğu mâni yi din le-

yen pa di şah, onun gü zel se si kar şı sın da 

mem nu ni ye ti ni “in san şek lin de bir bül-

bül” söz le riy le ifa de et miş tir. Ho ca sı Del-

lâlzâde’nin ve fa tı nın (1869) ar dın dan ar ka-

da şı Ha cı Fâik Bey’le bir lik te En de run’dan 

ay rıl dı, ev le ne rek Ka dı köy’e yerleş ti. Bun-

dan son ra ki ha ya tı nı Ka dı köy’de ve Sad ra-

zam Yûsuf Kâmil Pa şa’nın eşi Zey nep Ha-

nım’ın ko na ğın da mûsi ki ders le ri ve re rek 

ge çir di. Hi div İsmâil Pa şa’nın da ve tiy le iki 

de fa Ka hi re’ye git ti. İkin ci gi di şin de ya nın-

da Tanbûrî Kap ril, Kanûnî Gar bis, Kemânî 

Kir kor ve Lav ta cı An don gi bi sâzen de ler 

de var dı. Son yıl la rın da maddî güç lük ler le 

kar şı laş tı ğı söy le nen Ali Bey, Ka dı köy’de 

Kuş di li’nde ki evin de ve fat et ti.

gö re rek tak dir et ti ği Gül lü Agop’u bu yol da 

des tek le miş tir. Ge dik pa şa Ti yat ro su’nda 

oy na yan ti yat ro gru bu nu ge niş let mek için 

1869’da ve ri len ga ze te ilânı nın ar ka sın da 

da Âli Bey’in bu lun du ğu an la şıl mak ta dır. 

Ay rı ca bu ra da ki Er me ni asıl lı oyun cu la ra 

Türk çe’yi düz gün ko nuş ma ders le ri ver-

miş tir. Ti yat ro di li ba kı mın dan Ah med 

Ve fik Pa şa’yı ör nek al mış, Türk çe’yi halk 

söy le yi şi ne yak laş tır ma sı ve di lin halk ağ-

zın da kal mış nük te le ri ni, de yim le ri ni can-

lan dır ma sıy la dik kat çek miş tir.

Eser le ri. Ti yat ro. 1. Ko ko na Ya tı yor ya-

hut Ma dam Uy ku da. E. Gran pe – V. Ber-

nard’ın Ma da me est co uchée ad lı ese-

rin den uyar lan mış tır (İs tan bul 1287). Bu 

ese ri Do ğan Ak san La tin harf le riy le (An ka-
ra 1961), Şem set tin Kut lu sa deleşti re rek 

(İs tan bul 1974) ya yım la mış tır. 2. Ay yar 

Ham za. Âli Bey’in Mo lière’in Les fo ur-

be ri es de Sca pin ad lı ese rin den adap-

te et ti ği en ta nın mış oyu nu dur (İstan bul 
1288/1871). La tin harf le riy le M. Ni hat Özön 

(İs tan bul 1940) ve sa de leş ti ri le rek Şem-

set tin Kut lu (İs tan bul 1974) ta ra fın dan 

neş re dil miş tir. 3. Mi sa fi ri İs tis kal (İs-
tan bul 1871). Bu ese ri Şem set tin Kut lu 

(İs tan bul 1974) ve T. Yıl maz Öğüt (İs tan-
bul 2006) La tin harf le riy le ya yım la mış tır. 

4. Ge ve ze Ber ber (İs tan bul 1289/1872). 
T. Yıl maz Öğüt ta ra fın dan gü nü müz Türk-

çe’si ne ak ta rı la rak neş re dil miş tir (İs tan bul 
2006). 5. Letâfet (İs tan bul 1315/1897). Bu 

ope re ti de Ba ha Dür der La tin harf le riy le 

ya yım la mış tır (İs tan bul 1961). Ay rı ca Mo-

lière’in “Ge or ge Dan din” ko me di sin den ön-

ce To sun Ağa (1869) ve ar dın dan Me miş 

Ağa adıy la Gol do ni’den çe vir di ği, “Hür müz 

Bey’in Boş bo ğaz lı ğı” is miy le sah ne le nen 

(1870), an cak ba sıl ma yan iki oyu nu da ha 

var dır. Mi zah: Leh ce tü’l-hakåyık (İs tan-
bul 1315/1897, mi zahî söz lük; La tin harf-
le riy le Nec met tin Ha cı emi noğ lu [An ka ra 
1962] ve sa de leştiri le rek Şem set tin Kut lu 
[İs tan bul 1974] ta ra fın dan ya yım lan mış-
tır); Seyyâre ler (Ka hi re 1315/1897, mi-
zahî hikâye ler; bu ese ri Nec met tin Ha-
cı emi noğ lu sa de leştir miş [An ka ra 1962] 
ve Şem set tin Kut lu La tin harf le ri ne çe vi-
re rek ya yım la mış tır [İs tan bul 1974]). Se-
ya hatnâme: Se ya hat Jur na lı (İs tan bul 
1314/1896; Şem set tin Kut lu [İs tan bul 
1974] ve Dic le’de Ke lek ile Bir Yol cu luk 
adıy la Ca hit Kay ra [İs tan bul 2003] ta ra-
fın dan sa de leş ti ri le rek ba sıl mış tır). Çe vi ri: 
Ga vo Mi nar ve Şü rekâsı (E. Gon di net’-
ten, Trab zon 1307/1891, oyun); Ev len mek 

İs ter Bir Adam (C. P. de Kock’ tan, İs tan-
bul 1290/1873, ro man).

Enderunlu

Ali Bey
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ALİ MEŞHEDÎ, Sultan

yaz dı ğı, Le ningrad Kü tüp ha ne si’nde mes-

ne vi tar zın da 300 be yit ten mey da na ge len 

Risâle-i Man ¾ûm der £İlm-i ƒa¹¹-ı Nes-

ta£lîš, Øı râ ¹ü’s-su¹ûr (Æavâ£id-i ƒu¹û¹) 
ad lı önem li bir ese ri bu lun mak ta dır. Bu 

nüs ha Rus bil gi ni Ga li na Kas ti no va ta ra-

fından 1957’ de bir mu kad di mey le bir lik te 

tıp kı ba sım olara k neş re dil miş tir. Mehdî 

Beyânî, A¼ vâl ü Â¦âr-ı ƒoş nüvîsân’da 

Ali Meş hedî’ nin dün ya mü ze ve kü tüp ha-

ne le rin de tes bit ede bil di ği pek çok ese ri ni 

kay det miş tir (I-II, 255-266).

Dev ri nin şa ir le ri ara sın da da adı ge çen, 

Fars ça ve Türk çe şi ir ler yaz dı ğı bi li nen Ali 

Meş he dî sa nat se ver bir hü küm da ra ya-

kın lı ğı, uzun öm rü, Ali Şîr Nevâî ve Ab dur-

rah man-ı Câmî ile dost luk kur ma sı, on la-

rın eser le ri ni yaz ma sı, ay rı ca gü zel ahlâkı 

ve pek çok ta le be ye tiş tir me si sa ye sin de 

fev ka lâ de bir şöh re te sa hip ol muş tur. 

Şah Mah mûd Nîsâbûrî, Sul tan Mu ham-

med Nûr, Sul tan Mu ham med Han dan, 

Mu ham med İbrîşîmî onun ye tiş tir di ği 

meş hur ta le be le rin den dir. Os man lı ül ke-

sin den Mak sud Ali Türk ile İran’dan İs-

tan bul’a gi dip Kanûnî Sul tan Sü ley man’ın 

sa ra yın da alâka gör müş olan Ab dülvâhid 

Meş he dî de Sul tan Ali’nin ta le be le ri ara-

sın da zik re di lir.

BİB Lİ YOG RAF YA :

Kådî Ah med Kummî, Cal lig rap hers and Paint-
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İs fa han 1362 hş., s. 462, 470; Habîb, Hat ve 
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Se rin, Hat Sa na tı ve Meş hur Hat tat lar, İs tan bul 
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mic Ma nus cripts in the Bri tish Ro yal Col lec ti on”, 
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1994, s. 5-40.

ÿMu hit tin Se rin

dost luk ku ran Sul tan Ali onun man zum 

ve men sur eser le rin den pek ço ğu nu nes-

ta‘ lik hat la yaz dı. Emîr Hüs rev-i Dih levî’nin 

Heşt Bi hişt’ini 902’de (1497) ay nı hat la 

is tin sah et ti (TSMK, Ha zi ne, nr. 676). Uzun 

yıl lar Hü se yin Bay ka ra’nın sa ra yın da re fah 

ve ih ti şam için de ya şa yan, say gı ve iti bar 

gö ren Ali Meş hedî, Sul tan Hü se yin’in ölü-

mü üze ri ne Şâhî Beg Öz bek (Şeybânî Han) 

sul tan olun ca He rat’tan ay rı lıp Meş hed’de 

in zi va ya çe kil di. 9 Rebîülev vel 926 (28 Şu-

bat 1520) ta ri hin de bu ra da ve fat et ti ve Ali 

Meş hedî İmam Rızâ Tür be si’nin ya kı nın da 

def ne dil di. Me zar ta şı nı ta le be si Mu ham-

med İbrîşîmî yaz mış tır.

Sul tan Ali Meş hedî, Av ru pa mü ze ve 

kü tüp ha ne le rin de en çok ese ri bu lu nan 

hat tat lar dan dır. Bun lar ara sın da The Brit-

ish Lib rary’de (Or., nr. 11839) mu rak ka‘ 

için de iki kı ta sı, Is la mic Ma nus cripts 

Bri tish Ro yal ad lı ko lek si yon da yer alan al-

büm ler ara sın da (RCIN 1005038, 1005039, 
1005067, 1005068) pek çok nes ta‘lik kı ta-

sı, ay nı ko lek si yon için de nes ta‘lik hat la 

yaz dı ğı (RCIN 1005032) Ham se-i Nevâî 

onun gü zel eser le rin den dir. Ay rı ca Pa ris 

Bib li othèque Na ti ona le’de nes ta‘lik düz ve 

mâil dört kı ta sı bu lun mak ta dır.

Ali Meş hedî kitâbe, lev ha, mu rak ka‘ kıta 

ve ki tap ola rak bir çok eser bı rak mış tır. 

He rat şeh rin de Hâce Ab dul lah-ı Ensârî’nin 

kab ri nin ba tı sın da mer mer üze rin de bir 

kitâbe ile Mir za Hârûn’un ço cuk la rı nın 

ka bir ta şı, Bâğ-ı Murâd ad lı sa ray da ve 

bah çe sin de kitâbe ler, ay rı ca Rubâ£iyyât-ı 

ƒay yâm, Ab dur rah man-ı Câmî’nin 

Tu¼ fe tü’l-a¼râr’ı, Nizâmî-i Gen cevî’nin 

MaÅ ze nü’l-esrâr’ı, Hâfız-ı Şîrâzî’nin 

Dîvân’ı, Şâ hî’nin Türk çe ga zel leri, Sul-

tan Ali’nin nes ta‘lik ya zı da ki gü cü nü ve 

sa na tı nı or ta ya ko yan eser le rin den dir. 

Ali Meşhedî’ nin alt mış dört ya şın da iken 

gü nü müz re per tu va rı nın seç kin eser le ri 

ara sın da yer al mak ta dır.
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1987, s. 24-26; Özalp, Türk Mûsikîsi Ta ri hi, I, 
630-634; Yıl maz Öz tu na, Türk Mûsi ki si: Aka de-
mik Kla sik Türk San’at Mûsi ki si’nin An sik lo-
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ÿNu ri Öz can

– —ALÝ MEÞHEDÎ, Sultan
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Ýran’ýn ekol sahibi nesta‘lik hattatý.˜ ™

Meş hed’de doğ du. Kay nak lar da do ğum 

ta ri hiy le il gi li fark lı yıl lar ve ril mek tey se de 

ço ğu araş tır ma cı 841’de (1437) doğ du-

ğu nu kay de der. Ye di ya şın da iken ba ba sı 

ve fat edin ce an ne si nin hi ma ye si ve ter bi-

ye siy le bü yü dü. Med re se öğ re ni mi sı ra sın-

da hat sa na tı na il gi duy du. Bir sü re ken di 

ken di ne ya zı ça lış tı. Bu ko nu da bü yük bir 

ka rar lı lık la yap tı ğı ça lış ma la rı gö ren dö ne-

min ün lü hat ta tı Az har-i Tebrîzî ken di si-

ne bir kı ta meşk ya za rak nes ta‘lik (ta‘lik) 

ya zı nın ku ral ve in ce lik le ri ni öğ ret ti. Ba zı 

araş tır ma cı lar ise nes ta‘lik hat tı nı Az har-i 

Teb rî zî’nin ta le be si Hâfız Ha cı Mu ham-

med’ den ge le nek sel usul de meş ket ti ği ni 

(Ha bî bul lah Fezâilî, s. 470), ay rı ca hem 

Ca‘ fer-i Tebrîzî hem Az har-i Tebrîzî’nin 

ya zı la rı nı ör nek alıp hat tı nı ke ma le er dir-

di ği ni, nes ta‘lik, hafî ve celî ya zı da bir çı ğır 

açıp hat tat la rı et ki le di ği ni söy ler. Bu se-

bep le ken di si ne “sultânü’l-hattâtîn, kıb le-

tü’l-küttâb, züb de tü’l-küttâb, nizâmüd-

din” un van la rı ve ril di.

Sul tan Ali’nin şöh re ti Ho ra san böl ge si-

ne ula şın ca Sul tan Hü se yin Bay ka ra onu 

He rat’a da vet et ti ve özel kü tüp ha ne sin de 

hat tat ola rak gö rev len dir di. Bu ta rih ten 

son ra Sul tan Ali yaz dı ğı ya zı la rın ke te be-

si ne “kâti bü’s-sultânî” un va nı nı da ilâve 

et ti. Bu ara da Ve zir Ali Şîr Nevâî ile ta nış-

tı, nes ta‘lik hat la onun eser le ri ni yaz dı. 

Bun lar ara sın da 870’te (1465-66) yaz dı-

ğı di va nı nın tek nüs ha sı Le nin grad Sal-

tı kov-Çed rin Dev let Kü tüp ha ne si’nde dir 

(nr. 546). Nevâî’nin Nevâdi rü’n-nihâye 

ad lı ese ri nin bi li nen tek nüs ha sı da Taş-

kent Öz be kis tan İlim ler Aka de mi si Bîrûnî 

Şark şi nas lık Ens ti tü sü’nde ko run mak ta-

dır. Sa ray da Ab dur rah man-ı Câmî ile de 

Sultan

Ali Meşhedî’nin

nesta‘lik kıtası
(İÜ Ktp., FY,

nr. 1426)
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