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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.
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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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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)




