
tekrar yayımlamaya başladı (29 Eylül 
1908). Ancak devrin değişen şartları ve 
sayıları artan yeni gazeteler karşısında 
tutunamadı, on dokuzuncu sayısından 
sonra gazeteyi kapatmak zorunda kal
dı. Bu ikinci devrede, daha önce tabas
bus edercesine hürmetkarane yazıtarla 
övdüğü padişah ve ileri gelen devlet 
adamları hakkında hakarete varan ağır 
hitap ve ithamlarla dolu neşriyatta bu
lunduğu dikkati çekmektedir. Basın dün
yasında başarı sağlayamadığı bu devre
den sonra Kalamış'taki evine çekildi ve 
orada öldü. 

Ali Efendi'nin, iki devrede 2446+19~ 
2465 sayı çıkardığı Basfret1e daha son
ra yirmi altı sayı çıkardığı Kahkaha'da 
(Mart 1875- Eylül 1875) yayımlanan ma
kalelerinden başka, Sultan ll. Abdülha
mid'e ve o devrin tanınmış şahsiyetleri
ne hakaretlerle dolu iki küçük eseri da
ha vardır. Bunlar, 93 Harbi hakkında 
kaleme alarak padişaha takdim ettiğini 
ileri sürdüğü bir layiha olan Yıldız 'ın 

Hatası: Devlet-i Aliyye-Rusya Muha
rebesi 1293 (İstanbul 1324) ile kendi ga
zetecilik hatıraları yanında devrin bazı 

siyasi olayları hakkında dikkate değer 
bilgiler veren İstanbul'da Yarım Asır
lık Vekayi-i Mühimme (İstanbul 1325) 
adlı eserlerdir. Bu son eser sadeleştiri
lerek İstanbul'da Elli Yıllık Önemli 
Olaylar (İstanbul 1976) adıyla yeniden 
yayımlanmıştır. 
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ALİ EFENDi. Çatalcalı 

(bk. ÇATALCALI ALi EFENDi). 

ALİ EFENDi, Çırçırlı 
(ö. 1906) 

Türk hattatı. 
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Fatih'in Çırçır (Haydar) semtinde doğ
du. Çırçırlı veya Haydarlı lakabıyla tanı
nır. Hat sanatını Şefık Bey'den öğrendi. 
Maliye Nezareti'ne bağlı bir dairede 
çalıştı. Derviş mizaçlı, sakin bir zattı. Bir 
müddet Üsküdar'da oturdu. Bekar ol-

duğundan hayatının sonlarına doğru Ak
saray' daki Şabaniyye tarikatına mensup 
Necib Efendi'nin dergahına yerleşti. Şev
val 1324'te (Kasım 1906) burada vefat 
etti. Kabri Karacaahmet Mezarlığı'nda
dır. Kitabesi Ferid Bey tarafından yazıl
dığı halde yaptırılamamıştır. 

Sülüs, nesih ve bilhassa eeli-sütüste 
üstat idi. Yazı taklidinde ve yazıları tah
rir• şeklinde çizmekte çok başarılı idi. 
Taşa hakkediimiş mühim bir yazısı olan 
~ J.; ...lı\...,:.;~ SI (AIIah'ın farz olan emir
lerini yerine getir ki. itaat etmiş olasın) ha
disi, Saraçhanebaşı Camii'nde iken daha 
sonra Vakıflar Yazı Müzesi'ne kaldırıl

mıştır. 
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ALİ EFENDi. Kemalzade 

(1839 -1889) 

Şeyh, zii.kir ve bestekii.r. 
_j 

Noktacı Kasım Efendi Camii imamı 

Kemal Efendi'nin büyük oğludur. Baba
sına nisbette Kemalzade lakabıyla tanı
nır. Edirne'de Sıkçamurat mahallesinde 
doğdu ve orada yaşadı. Gençlik yılları ile 
tahsili hakkında bilgi yoktur. Bir müd
det debbağlıkla meşgul olduktan sonra 
vergi dairesinde kolculuk görevinde bu
lundu. Bu sırada Sa'diyye tarikatına in
tisap etti. Şeyh Emin Efendi'den tarikat 
bilgisi ve terbiyesi alarak kendini yetiş
tirdi ve ondan icazet aldı. 

Tabii bir ses güzelliğine sahip olan ve 
bazı tekketerde zakirlik yapan Ali Efen
di'nin bu kabiliyeti, o sıralarda Edirne 
Evkaf müdürü bulunan müsikişinas is
tanbullu Ayni Efendi'nin dikkatini çekti. 
Bu suretle ondan müsikideki temel bil
gileri öğrenme imkanı buldu. Noktacı 

Kasım Efendi Camii'nin tekkeye çevril-

Çırçırlı 

Ali Efendi'nin 

celi- sülüs 
bir yazı 

kalıbı 

(M. U~ur 

Derman 

koleksiyonu) 

ALi EFENDi, Tanbüri 

mesinden sonra buraya şeyh tayin edil
di. 6 Muharrem 1307'de (2 Eylül 1889) 
vefat etti: mezarı Edirne'de aynı tekke
nin haziresindedir. 

Ali Efendi tasawuftaki önemli mev
kiinin yanında mevlidhanlığı ve müsiki 
hocalığı ile de tanınmıştır. Yaptığı bes
telerle devrin müsikişinasları arasında 

yer almış, dini ve din dışı sahada eser
ler vermiştir. Öztuna, güfteleri Yünus 
Emre'ye ait iki durak. on beş ilahi ile bir 
acem beste ve bir ferahnak şarkı bes
telediğini kaydetmektedir. Bestekarlı

ğının yanı sıra müsiki sazları ile de meş
gul olan Ali Efendi'nin aynı zamanda 
ney üflediği, tanbur ve saz çaldığı da bi
linmektedir. 
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ALİ EFENDi, Moralı 
ı 

L 
(bk. SEYYİD ALİ EFENDi). 
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ALİ EFENDi, Paşmakçızade 
ı 

L 
(bk. PAŞMAKÇIZADE ALi EFENDi). 
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ALİ EFENDi, Tanbôri 
ı 

(1836- 1890 [?]) 

Bestektir 
ve tanbur icracısı. 
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Midilli'de doğdu. Enis Efendizadeler'
den Hafız Bekir Efendi'nin oğludur. İlk 
tahsiline babasından aldığı derslerle baş
ladı, yedi yaşında hafız oldu. Bir müd
det sonra istanbul'a gitti, tahsilini ora-
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