
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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1293/ 1876, sy. 34, 75; Vedad Günyol. "Mat
buat", iA, VII, 369; "Ali Efendi (Basiretçi)", 
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ALİ EFENDi. Çatalcalı 

(bk. ÇATALCALI ALi EFENDi). 

ALİ EFENDi, Çırçırlı 
(ö. 1906) 

Türk hattatı. 

_j 

_j 

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. 

BİBLİYOGRAFY A : 

ibnülemin. Son Hattatlar, s. 45-48; Şevket 
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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). 

_j 

ALİ EFENDi, Paşmakçızade 
ı 

L 
(bk. PAŞMAKÇIZADE ALi EFENDi). 

_j 

ALİ EFENDi, Tanbôri 
ı 

(1836- 1890 [?]) 

Bestektir 
ve tanbur icracısı. 

L _j 

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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1\Li EFENDi, TanbOri 

daki medreselerde tamamladı. Bilhassa 
kıraat ilminde belli bir seviyeye gelerek 
talebe yetiştirmeye başladı. Sultan Ab
dülaziz'in tahta çıktığı yıllarda müezzin
lik vazifesi ile saraya alındı ve bir müd
det sonra da ikinci imamlığa yükseltil
di. Bu sıralarda kendisine Kudüs mevle
viyeti payesi verilen Ali Efendi imamlık 
vazifesini 1885 yılında saraydan ayrılın
caya kadar devam ettirdi. Daha sonra 
İzmir'e yerleşti. Müsikide.ki eserlerinin 
büyük bir kısmını burada besteledi. Ha
yatının geri kalan yıllarını, İzmir'de ve 
ara sıra gittiği Manisa'daki meşk top
lantılarına devam etmekle ve talebe ye
tiştirmekle geçirdi. İzmir'de öldü ve Kar
şıyaka Mezarlığı'na defnedildi. Ölüm ta
rihi. Hoş Sada ve Nazari Arneli Türk 
Musikisi'nde 1890, Yirminci Yüzyıl 

Türk Musikisi'nde 1902 olarak göste
rilmektedir. Oğlu Aziz Mahmud Efendi 
de (ö ı 929) zamanının tiınınmış beste
kar ve tanbur üstatlarındandı. 

Neo-klasik üslübu benimseyen ve bes
telerindeki romantik ve lirik coşkunluk 
dolayısıyla ·aşık bestekar· olarak anılan 
Ali Efendi, devrinin en önemli müsikişi
nasları arasında yer almıştır. Müsikide
ki ilk hocaları Latif Ağa, Sütlüceli Asım 
Bey ve Kemani Rıza Efendi'dir. Bir süre 
sonra Tanbüri Küçük Osman Bey'den 
tanbur dersleri almış ve tanbur çalma
daki maharetini. adının bu saz ile bera
ber zikredilmesi derecesine getirmiştir. 
Bestekarliğı ve icracılığının yanı sıra bu 
sahadaki hocalığı ile de tanınmış ve bir
çok talebe yetiştirmiştir. Bunlar arasın
da Tanbüri Cemi! Bey ve Rakım Elkutlu 
en meşhurlarıdır. 

Süzidil makamını büyük ve küçük 
formlu eserleriyle ihya eden Ali Efen
di'nin günümüze biri dini, yedisi saz ve 
çoğu şarkı formundaki seksen beş söz
lü eseri ulaşmıştır. Bunlardan ancak kırk 
kadarının notası mevcuttur. 
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ALİ EFENDi, Üsküdarlı 

(bk. ÜSKÜDARU ALİ EFENDi). 

ALİ el-EKBER 
( _r.S')tl ~ ) 

All b. Hüseyn b. All b. Ebi Talib 
(ö. 61/680) 

Hz. Hüseyin'in Kerbela'da 
şehid edilen büyük oğlu. 

_j 

_j 

Hz. Hüseyin'in diğer oğlu Zeynelabi
din'in de asıl adı Ali olduğundan, İslam 
kültür tarihinde bu iki kardeşin büyüğü 
Ali el-Ekber. küçüğü de Ali el-Asgar di
ye şöhret bulmuştur. 

Ali el-Ekber'in hayatı hakkında men
kıbevi rivayetler dışında yeterli tarihi 
bilgiler bulunmamaktadır. Annesi, sa
habeden Urve b. Mes'üd'un tarunu Ley
la bint Mürre'dir. Medine'de doğup bü
yüdüğü bilinmekle birlikte doğum tari
hi belli değildir. Kerbela Vak'ası esna
sında on sekiz veya on dokuz yaşında 
olduğu ileri sürülmekteyse de o sırada 
yirmi beşinde bulunduğu yolundaki ri
vayet daha doğrudur; çünkü Kerbela 
faciasından kurtulan kardeşi Zeynelabi
din Ali el-Asgar'ın o zaman yirmi üç ve
ya yirmi dört yaşında olduğu bilinmek
tedir (bk İbn Sa'd, V, 221) Kaynaklara 
göre Ali el-Ekber, Kerbela'da Taliboğul
ları arasında savaş alanına ilk çıkan ve 
Hz. Hüseyin'in ailesinden ilk şehid edi
len kişidir (b k Dineve ri, s. 254; Taberi, V. 
446; İbnü' l-Esir, IV, 74; Şeyh Müfıd, s. 238 

vd.). Kerbela'da, "Ben Hüseyin b. Ali'nin 
oğluyum. Kabe'nin rabbine yemin ede
rim ki Hz. Peygamber'e en yakın olan 
biziz. Evlatlığın oğlu (Ubeydullah b. Ziyad) 
bize hükmedemez!" (Taberi, V, s. 446) 

diyerek çıktığı on kadar mübarezede yi
ğitçe dövüştü ve her seferinde karşı ta
raftan iki üç kişiyi öldürdü. Susuzluk
tan güçsüz düştüğü bir sırada Mürre b. 
Münkız tarafından sırtına mızrak sapla
narak şehid edildi (I O Muharrem 6 I 1 ı O 
Ekim 680). Savaştan sonra başı, diğer 

Kerbela şehidleriyle birlikte önce Ubey
dullah b. Ziyad'a, sonra Şam'a Yezid b. 
Muaviye'ye gönderildi. Oğlunun ölümü
ne son derece üzülen Hz. Hüseyin, ·vav
rum, senden sonra dünyam yıkılmıştır!" 
diyerek göz yaşları dökmüştür. Ali el
Ekber'in naaşı babasının Kerbela'daki 
türbesinin ana kubbesi altına defnedil
miştir. 

Ali el-Ekber, Abbasiler'in son devirle
rinden bugüne kadar, özellikle Muhar-

rem ayinleri sırasında bütün İran ve do
ğu bölgelerinde kazandığı menkıbevi 

şahsiyetiyle anılır ve Kerbela'daki kah
ramanlıkları hakkında pek çok hikaye
ler anlatılır. 
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liJ ETHEM RuHi FıiiLALI 

ALİ EKBER-i HITAl 
( ~\b. _r.Sf ~ ) 

XVI. yüzyıl başlarında Çin' e giden 
ve gözlemlerini Hıta 'iname adlı 

Farsça eseri~de toplayan 
Osmanlı seyyahı 

(bk. HITAINAME). 

ALİ EKREM BOIAYIR 

(bk. BOIAYIR, Ali Ekrem). 

ALİ EMİRİ EFENDi 

(1857 · 1924) 

Daha çok 

_j 

_j 

topladığı kitaplarla meşhur olan 
son devir kitap meraklılarından, 

Millet Kütüphanesi'nin kurucusu. 
L ~ 

Diyarbakır'da doğdu. Şair Saim Sey
yid Mehmed Emiri Çelebi'nin torunla
rından Seyyid Mehmed Şerif Efendi'nin 
oğludur. İlk tahsilini Diyarbakır'da Sülü
kiyye Medresesi'nde yaptı. Amcası Fet
hullah Feyzi Efendi'den de Farsça ders
leri aldı. Daha sonra, dayılarının Mardin 
sancağı tahrirat ve rüsümat müdürü bu
lundukları sırada oraya giderek başta 

·· Ahmed Hilmi Efendi olmak üzere bazı 
müderrislerden üç yıl kadar çeşitli ders-

Ali Emiri 
Efendi 


