1\Li EFENDi, TanbOri
daki medreselerde tamamladı. Bilhassa
kıraat ilminde belli bir seviyeye gelerek
talebe yetiştirmeye başladı. Sultan Abdülaziz'in tahta çıktığı yıllarda müezzinlik vazifesi ile saraya alındı ve bir müddet sonra da ikinci imamlığa yükseltildi. Bu sıralarda kendisine Kudüs mevleviyeti 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. Hayatının geri kalan yıllarını, İzmir'de ve
ara sıra gittiği Manisa'daki meşk toplantılarına devam etmekle ve talebe yetiştirmekle geçirdi. İzmir'de öldü ve Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi. Ölüm tarihi. Hoş Sada ve Nazari Arneli Türk
Musikisi'nde 1890, Yirminci Yüzyıl
Türk Musikisi'nde 1902 olarak gösterilmektedir. Oğlu Aziz Mahmud Efendi
de (ö ı 929) zamanının tiınınmış bestekar ve tanbur üstatlarındandı.
Neo-klasik üslübu benimseyen ve bestelerindeki romantik ve lirik coşkunluk
dolayısıyla ·aşık bestekar· olarak anılan
Ali Efendi, devrinin en önemli müsikişi
nasları arasında yer almıştır. Müsikideki 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 çalmadaki maharetini. adının bu saz ile beraber zikredilmesi derecesine getirmiştir.
Bestekarliğı ve icracılığının yanı sıra bu
sahadaki hocalığı ile de tanınmış ve birçok talebe yetiştirmiştir. Bunlar arasın
da Tanbüri Cemi! Bey ve Rakım Elkutlu
en meşhurlarıdır.
Süzidil makamını büyük ve küçük
formlu eserleriyle ihya eden Ali Efendi'nin günümüze biri dini, yedisi saz ve
çoğu şarkı formundaki seksen beş sözlü eseri ulaşmıştır. Bunlardan ancak kırk
kadarının notası mevcuttur.
BİBLİYOGRAFYA :

Ergun, Antoloji. ll, 402, 6 17; Ezgi, Türk Mu·
sikisi, lll, 5·9; V, 426·429 ; İbnülemin. Hoş Sa·
da, s. 49·53; Baki Süha Ediboğı u . Ünlü Türk
Bestekar/arı, İstanbul 1962, s. 101·106; Mustafa Rona. Yirminci Yüzy ıl Türk Musikisi, İs ·
tanbul 1970, s. 1·6; Kip, TSM Sözlü Eser/er, s.
51, 52, 53, 54, 62, 88, 105, 106, 107, 118,
133, 157, 164, 172, 174, 183, 189, 200, 203,
219, 225, 227, 234, 235, 236, 238, 239, 256,
271, 272, 280, 288; a.mlf., TSM Saz Eserleri,
s. 35, 63, 64; Süheyl Ünver. "İslam Türk Büyükleri, İsmail Fenni", İslam· Türk Ansiklope·
dis i Mecmuası, ll, nr. 83, s. 14·15; "Ali Efendi
(Hünkar imam ı Tanbüri)", İstA, ll, 648·650.
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ALİ EFENDi, Üsküdarlı
(bk. ÜSKÜDARU ALİ EFENDi).
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ALİ el-EKBER

BİBLİYOGRAFYA :
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All b. Hüseyn b. All b. Ebi Talib
(ö. 61/680)
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Hz. Hüseyin'in Kerbela'da
şehid edilen büyük oğlu.

rem ayinleri sırasında bütün İran ve dobölgelerinde kazandığı menkıbevi
şahsiyetiyle anılır ve Kerbela'daki kahramanlıkları hakkında pek çok hikayeler anlatılır.
ğu

_j

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

İbn Sa'd, et·Taba~iitü'l·küb ra, V, 22 1; Dfne·
veri. el-AI]barü}twal, Kahire 1330, s. 254 ; Taberi, Tarrtı (Ebü'I-Fazl). V, 446·447, 468; Mes·
'üdi, Mürücü'?·?eheb, lll, 71 ; Şeyh Müfid. e l·İr·
şad, Kum, ts., s. 238 vd.; İbnü'l - Esir, el-Kam il,
IV, 74; A'yanü'ş·Şr'a, I, 607; J. Calmard, "'Ali
Akbar", El r. , ı, 855·856.
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Ali el-Ekber'in hayatı hakkında menXVI. yüzyıl başlarında Çin' e giden
rivayetler dışında yeterli tarihi
ve gözlemlerini Hıta 'iname adlı
Farsça eseri~de toplayan
bilgiler bulunmamaktadır. Annesi, saOsmanlı seyyahı
habeden Urve b. Mes'üd'un tarunu Ley(bk.
HITAINAME).
la bint Mürre'dir. Medine'de doğup bü_j
L
yüdüğü bilinmekle birlikte doğum tarihi belli değildir. Kerbela Vak'ası esnaALİ EKREM BOIAYIR
sında on sekiz veya on dokuz yaşında
(bk. BOIAYIR, Ali Ekrem).
olduğu ileri sürülmekteyse de o sırada
_j
L
yirmi beşinde bulunduğu yolundaki rivayet daha doğrudur; çünkü Kerbela
ALİ EMİRİ EFENDi
faciasından kurtulan kardeşi Zeynelabi(1857 · 1924)
din Ali el-Asgar'ın o zaman yirmi üç veya yirmi dört yaşında olduğu bilinmekDaha çok
topladığı kitaplarla meşhur olan
tedir (bk İbn Sa'd, V, 221) Kaynaklara
son devir kitap meraklılarından,
göre Ali el-Ekber, Kerbela'da Taliboğul
Millet
Kütüphanesi'nin kurucusu.
ları arasında savaş alanına ilk çıkan ve
L
~
Hz. Hüseyin'in ailesinden ilk şehid ediDiyarbakır'da doğdu. Şair Saim Seylen kişidir (bk Dineve ri, s. 254; Taberi, V.
yid Mehmed Emiri Çelebi'nin torunla446; İbnü' l -Esir, IV, 74; Şeyh Müfıd, s. 238
rından Seyyid Mehmed Şerif Efendi'nin
vd.). Kerbela'da, "Ben Hüseyin b. Ali'nin
oğludur. İlk tahsilini Diyarbakır'da Sülüoğluyum. Kabe'nin rabbine yemin edekiyye Medresesi'nde yaptı. Amcası Fetrim ki Hz. Peygamber'e en yakın olan
hullah Feyzi Efendi'den de Farsça dersbiziz. Evlatlığın oğlu (Ubeydullah b. Ziyad)
leri aldı. Daha sonra, dayılarının Mardin
bize hükmedemez!" (Taberi, V, s. 446)
sancağı tahrirat ve rüsümat müdürü budiyerek çıktığı on kadar mübarezede yilundukları sırada oraya giderek başta
ğitçe dövüştü ve her seferinde karşı ta·
Ahmed
Hilmi Efendi olmak üzere bazı
raftan iki üç kişiyi öldürdü. Susuzlukmüderrislerden üç yıl kadar çeşitli derstan güçsüz düştüğü bir sırada Mürre b.
Münkız tarafından sırtına mızrak saplanarak şehid edildi (I O Muharrem 6 I 1 ı O
Ekim 680). Savaştan sonra başı, diğer
Kerbela şehidleriyle birlikte önce Ubeydullah b. Ziyad'a, sonra Şam ' a Yezid b.
Muaviye'ye gönderildi. Oğlunun ölümüne son derece üzülen Hz. Hüseyin, ·vavrum, senden sonra dünyam yıkılmıştır!"
diyerek göz yaşları dökmüştür. Ali elEkber'in naaşı babasının Kerbela'daki
türbesinin ana kubbesi altına defnedilkıbevi

miştir.

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

Ali Emiri
Efendi

ALi el-ESVARf
ler

aldı; kısa

zamanda Arapça ve Farsilerletti. Bu arada eski tarzda şi
irler yazmaya başladı. 1875'te telgrafçı
Iık kurslarına katılarak telgrafçı oldu.
1876'da V. Murad'ın cülüsu üzerine bir
cülüsiyye kaleme aldı. 1878'de Hey'et-i
lslahiyye ile Diyarbakır'a gelen Abidin
Paşa'nın yanına müsevvid* olarak girdi; onunlabirlikte Harput, Sivas ve Selanik'e gitti. Daha sonra Sis (Kozan) sancağı aşar müdürlüğü ile Adana Aşar Nezareti başkatipliği yaptı. Sırasıyla Leskovik, Kırşehir ve Trablusşam sancağı muhasebeciliklerinde, Ma'müretülazfz (Elazı ğ) ve Erzurum defterdarlıklarında, Yanya ve İşkodra maliye müfettişliklerinde,
Halep defterdarlığı ile Yemen maliye müfettişliğinde bulundu. Bu sırada "rütbe-i
üla sınıf-ı sanisi" nişanı ile taltif edildi;
1908'de ll. Meşrutiyet'in ilanından sonra kendi isteği ile emekli oldu. Emekliye
ayrıldıktan sonra Milli Tetebbülar Encümeni, Tasnif-i Vesaik-i Tarihiyye Encümeni başkanlığı ile Tarih-i Osmani Encümeni üyeliği yaptı. Başbakanlık Osmanlı
Arşivi Dairesi Tasnif Komisyonu'nun başında bulunduğu sırada da kendi adına
izafe edilen "Ali Emfrf Tasnifi"ni meydana getirdi. Aynı zamanda Vakıflar Nezareti'ne uzun "vicdanname"ler yazdı;
eski eserlerin bakımsızlık ve ihmalini dile getirerek amme vicdanını temsil etti.
23 Ocak 1924'te öldü, mezarı Fatih Camii haziresindedir.
Hayatı boyunca gittiği her yerde kitap toplayan Ali Emirf Efendi, ilmi ve
edebi faaliyetlerini emekliliğinden sonra daha da hızlandırmıştır. Bir ara, eski bir Oğuz şehri olan Cend'e kadar giderek birçok değerli eser ve vesika toplamış, Kırşehir muhasebecisi iken de
masrafları kendisinden, işçiliği dervişle 
rince karşılanmak üzere Hacı Bektaş-ı
Veli Dergahı'nı tamir ettirmiştir. Orta seviyede bir şair, usta bir münekkit olan
Ali Emfrf Efendi'nin asıl büyük yanı , hayatı boyunca toplamış olduğu paha
biçilmez değerde kitaplardan oluşan
kütüphanesini, Fatih'te Feyzullah Efendi Medresesi'nde kendi kurduğu Millet
Kütüphanesi'ne bağışlamasıdır. Bu kütüphaneye çoğu nadir ve tek nüsha olan
16.000 cilt eser vakfetmiş, ölümüne kadar da bu müessesenin müdürlüğünü
yapmıştır. Ali Emfrfnin önemli hizmetlerinden biri de Kaşgarlı Mahmud'un o
zamana kadar ele geçmeyen meşhur Divanü Jugati't-Türk adlı eserini bulması
ve ilim aleminin hizmetine sunmasıdır.
Bütün bu faaliyetleri arasında biyografı
ve tezkire türünde birçok eser kaleme
ça'sını

almış, bazı

Eslaf"

eski eserleri de "Nevadir-i
yeniden ya-

adı altında haşiyelerle

yımlamıştır.

Belli başlı telif eserleri şunlardır: Levamiu'l-Hamidiyye (İstanbul 1312); Cevahirü'J-mülrlk (Osmanlı padişah l arının
şi irl erini toplayan bu eserin sadece ilk fasikülü yay ıml anmışt ı r, İstanbul 13 19); Tezkire-i Şuara-yı Amid (Diyarbakır'da yetişen 217 şairin biyografisini ihtiva eden
bu eserin yetmiş üç şairi içine alan sadece
birinci cildi yayımlanmıştır, istanbul 1327) ;
Mardin Mülrlk -i Artukıyye Tarihi ve
Kitabeleri ve Sair Vesaik-i Mühimme
(Ferdi Kati b adıyla , istanbul 1331) ; EzMr-ı
Hakikat (İstanbul 1334); Osmanlı Viiayat-ı Şarkıyyesi (İstanbul 1334); İşkod

ra Şairleri; Yanya Şairleri; Diyorbekirli Bazı Zevatın Terceme-i Halleri;
Yemen Hatıratı; Osmanlı Şairleri; Mir'atü'l-tevaid gibi sayısı otuzu bulan diğer eserleri yayımlanmamış, bunların
bazıları ise kaybolmuştur. Ayrıca yazma
halinde bir de divanı vardır (Millet Ktp.,
Ali Emiri, manzum, nr. 37, 38, 39).

Kanunuewel 1338 arasında 5 sayı) ile
Arnid-i Sevda (1908-1909, 6 sayı) dergilerini çıkarmış, gerek buralarda gerekse öteki bazı mecmualarda değerli makaleler yayımlamıştır.
BİBLİYOGRAFYA:

Ali Emiri. Tezkire·i Şuarfi.·yı Amid, istanbul
1328, 1, 65-98; ibnülemin. Son Asır Türk Şair·
leri, 1, 298-301; Babinger (Üçok) . s . 437-439;
Ergun, Türk Şairleri, lll, 1251; Şevket Beysanoğlu. Diyarbakır/ı
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Ali Emiri Efendi' nin Fatih Türbesi haziresindeki
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ALİ EMİRİ EFENDi

KÜTÜPHANESi
L

Yayımladığı eserler ise şunlardır: Lütfi Paşa'nın Asalname'si (İstanbul 1326) ;
Bayatı Hasan b. Mahmüd'un Cam-ı
Cem-ayin 'i (İstanbul 133 ı) ; Gıyaseddin
Nakkaş 'ın Acaibü 'l-letaifi (İstanbul 1331).

Ali Emfrf Efendi ayrıca Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası (3 1 Mart
13 34 - Eylül I 336 arasında 3 I sayı; Tarih
ve Edebiyat adıyla 31 Ağustos 1338 - 31

Fikir ue Sanat

istanbul 1959, ll, 139-142; Levend, Türk Edebi·
yatı Tarihi, s. 455·456; TCYK, s. 376-377; Ahmed Refik [Altınay] , "Ali Emlri Efendi-Hayat
ve Asfuı", TOEM, 1 /78 (1340). s. 45·51 ; Ali
Aksakal. "Ölümünün 60. Yılında Kitap Dostu
Ali Emlri Efendi", TK, XXII/250 (1984). s. 2528; Muzaffer Esen, "Ali Erniri Efendi", ist.A,
ll, 659-662; Fahir iz. "'Alı Emir!", E/ 2 Suppl.
(ing.), s. 63; M. Serhan Tayşi, "Ali Emir! Efendi", TDEA, 1, 9.
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(bk. MillET KÜTÜPHANESi).
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Mu'tezile'nin
önde gelen alimlerinden.
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İsfahan'ın Esvarf (veya Esvariyye, bk .
Yaküt, ı. ı 90-19 ı) köyüne mensup olduğu için bu nisbe ile anıldığı sanılmakta
dır. Bazı kaynaklarda kendisinden Ebü
Ali künyesiyle de söz edilir. Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. Önceleri Mu'tezile alimlerinden Ebü'l-Hüzeyl el-Allaf'a
intisap ederek onun en seçkin öğrenci
leri arasında yer almışken daha sonra
Bağdat'a gidip burada Nazzam ile yaptığı münazaralar neticesinde onun fikirlerini benimsemiştir.

Mu'tezile'nin Basra ekolüne mensup
olan Esvarrye göre Allah'ı zulme, yalana ve aslah • olanı terketmeye kadir olmakla vasıflandırmak caiz olmadığı gibi, müminlere ve çocuklara azap et. mekle vasıflandırmak da mümkün değildir. Çünkü eksiklik ve ihtiyaç anlamı
taşıyan bu vasıflar ulühiyyet kavramıyla
bağdaşmaz. Alemdeki her şey Allah'ın
ezeli ilmine göre meydana gelir. Hiçbir
varlık ve olay bu ezeli bilginin dışına çı
kamaz (bk İbn Hazm. V. 64).
Ebü'l-Hüzeyl'in, "Allah, olmayacağını
veya ortaya çıkmayacağını haber
verdiği şeyleri de yaratmaya kadirdir"
bildiği
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