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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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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 


