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ÂLİ BEY, Direktör

ile na sıl sa lâyı kıy la uyu şa ma mış ol ma sın-

dan do la yı me mu ri ye ti mânen mah zur dan 

sâlim ol ma ya ca ğı na bi na en di ğer bir işe 

ka yı rıl mak üze re” (Bi rin ci, s. 151) az le di lip 

İs tan bul’a dön dü (10 Ağus tos 1882).

14 Ara lık 1884’te Düyûn-ı Umûmiy ye’de 

baş la dı ğı Vâridât-ı Muhâse be mü fet tiş-i 

umumîli ği sı ra sın da Ocak 1885’te gön de-

ril di ği Di yar be kir, Si irt ve Har put’tan Bağ-

dat Vilâye ti Devâir-i Islâhât me muri ye ti ni 

yü rüt tü (16 Ey lül 1887 – 12 Ara lık 1888). 
Da ha son ra Ma‘mûre tü lazîz ve Trab zon 

va li lik le rin de bu lun du. İki se ne yi ge çen 

Trab zon va li li ği sı ra sın da He rak li ad lı Sam-

sun lu bir Rum kı zı ile bü yük bir aşk so nu-

cu ev len di. Ken di yaz dı ğı Haz ret-i Yûsuf 

ad lı oyu nu şe hir de tem sil et tir di. Halk 

ta ra fın dan be ğe ni len ve “kâtip adam dı” 

di ye anıl ma sı na se bep olan bu edebî fa-

ali ye ti idarî ma kam lar ca hoş kar şı lan ma dı, 

Maa rif Nezâre ti Tef tiş ve Mu aye ne He ye-

ti’yle ba şı der de gi re rek az le dil di. 17 Ey lül 

1892’de Düyûn-ı Umûmiy ye’de tek rar gö-

re ve baş la dı. 13 Mart 1895’te ta yin edildi ği 

di rek tör lük ma ka mın da ölün ce ye ka dar 

kal dı. “Di rek tör” la ka bıy la anıl ma sı bu son 

gö re vi do la yı sıy la dır. 3 Şu bat 1899’da ölen 

Âli Bey, Ana do luhisarı’nda Gök su Me zarlı-

ğı’nda ba ba sı nın ya nı na def ne dil di. Memu-

ri yet le ri sı ra sın da ba zı yol suz luk la rı or ta ya 

çı kar ma sı, gün lük iş lem le ri ıs lah et me si, 

eş kı ya nın ya ka lan ma sı fa ali yet le ri, ay rı ca 

iskân ve imar ça lış ma la rıy la dik kat çek-

miş, as kerî ve idarî eh li ye tiy le pa di şa hın ve 

di ğer ma kam la rın tak di ri ni ka zan mış tır.

Âli Bey’in ya zı yaz ma ya Mektûbî-i Sadr-ı 

Âlî Oda sı’nda bu lun du ğu sı ra da baş la dı-

ğı sa nıl mak ta dır. 1870 Ka sı mın da Türk çe 

ya yım la nan Di yo jen ga ze te si nin sa hi bi 

Teo dor Ka sap’ın tav si ye siy le yaz dı ğı mi-

zahî ya zı lar ön ce den bir ka lem tec rü be-

si ne sa hip ol du ğu nu gös ter mek te dir. 

Di yo jen’de ki im za sız ya zı lar dan özel lik le 

ilk yıl lar da çı kan lar Âli Bey’e ait tir. Me mu-

ri ye tin den do la yı ya zı la rın da ge nel lik le ya 

im za kul lan ma mış ya da sa de ce “Âli” di ye 

im za at mış tır. Yi ne ga ze te nin baş lı ğın da 

bu lu nan ve Di yo jen’i bir fı çı için de kar şı-

sın da Bü yük İs ken der’le be ra ber gös te ren 

ka ri ka tü rün al tın da yer alan, “Göl ge et me, 

baş ka ih san is te mem” mıs ra ını Türk çe’ye 

o ka zan dır mış tır. Top lum sal ve si ya sal içe-

rik li mi zahî ya zı la rı nı Çın gı rak lı Ta tar ve 

Ha yal’de de (1873) sür dür dü ğü tah min 

edil mek te dir. Ti yat ro ya olan il gi si Di yo-

jen’den ön ce ki yıl la ra da ya nır. Tür ki ye’de 

Ba tı ör nek le ri ne uy gun bir ti yat ro nun 

yer le şip kök leş me si için Türk ya zar la rın 

ti yat ro ese ri ya zıp sah ne le me le ri ge rek-

ti ği bi lin ciy le ha re ket et miş, bir tem sil de 

II, 40) ve Ömer Âli şek lin de geç mek tey se 

de im za sın da sa de ce Âli adı nı kul lan mış, 

üze rin de adı bu lun ma yan eser le rin de “bir 

zat” no tu kon muş tur. Ba ba sı Şam, Ha lep 

ve Ur fa san ca ğın da ka pı ket hüdâlı ğı ya-

pan Yûsuf Ce mil Efen di’dir. Âli Bey, Vâlide 

Rüş di ye si’ni bi tir dik ten (1858-1859) son ra 

ta rih, coğ raf ya, fel se fe, as tro no mi, kim ya, 

eko no mi, yö ne tim bi li mi, hu kuk ve ma-

te ma tik ala nın da özel ders al dı. Arap ça, 

Fars ça ve Fran sız ca’sı nı ge liş ti rip er ken 

yaş lar da Fran sız ca ko nu şup ya zabi le cek 

du ru ma gel di. Rüş di ye yi bi ti rin ce Mek-

tû bî-i Sadr-ı Âlî Oda sı’nda mülâzım ol du. 

Ekim-Ka sım 1865’te Sıh hi ye Da ire si Tah ri-

rat Oda sı mü mey yiz li ği ne geç ti. İki yıl son-

ra Mec lis-i Sıh hi ye âza lı ğı ile me mu ri yet 

un va nı Ka ran ti na başkâtip li ği ne çev ril di. 

Ağus tos-Ey lül 1872’de Sıh hi ye ko mi ser li ği 

gö re viy le Tu na bo yu na ve Ef lak-Boğ dan’a 

gön de ril di. Me mu ri yet ha ya tın da dü zen-

li bir iler le me gös ter di ği, 1873 Oca ğın da 

ve zir lik ten bir ön ce ki “saâdet lü” rüt be si-

ne ulaş tı ğı an la şıl mak ta dır (Ay yar Ham-
za, ha zır la ya nın gi ri şi, s. 6-8). Ey lül-Ekim 

1874’te Sıh hi ye mü fet tiş li ği ne ta yin edil di. 

Sıh hi ye Kon fe ran sı’na (Ha zi ran 1875) ka-

tıl mak için git ti ği Vi ya na’da iki ay kal dı.

Tul çı mu ta sar rıf lı ğıy la (Tu na eya leti) 
Ağus tos-Ey lül 1876’da mülkî va zi fe ye 

baş la dı ğı sı ra da Tu na Av ru pa Ko mis yo nu 

baş kan lı ğın da bu lu nan Âli Bey dip lo ma-

tik giz li bir gö rev le Ro man ya’ya gön de ril-

di. 1877-1878 Os man lı-Rus Sa va şı’ndan 
önce nak le dil di ği Var na mu ta sar rıf lı ğın-

dan sa vaş çı kın ca ay rıl dı, on al tı ay mâzul 

kal dı. Bu sü re için de fev kalâde me mu ri-

yet le Ber lin Ant laş ma sı’na gö re Rus ya’ya 

terke di len Ba tum’a yol lan dı. Bu gö re vi 

beş ay sür dü. Di me to ka ve Ro dop Bal-

kan la rı’nda tah kik me mu ri ye ti ve ko mi ser 

ola rak dört ay Pod go ri ca’da gö rev yap tı. 

Tem muz 1879’da ge ti ril di ği Ko so va Ad-

li ye mü fet tiş li ği va zi fe si ni ka bul et me di. 

Ko mi ser lik gö re viy le ta yin edil di ği Sır bis-

tan’da, “Niş’te bu lu nan ahâlî-i İslâmiy ye 

üze re dö ne min ön de ge len şah si yet le riy le 

olan iliş ki le ri ni de ele alan uzun bir gi riş (s. 
5-77) ve ar ka da şı Ha san Âmir el-Fezârî’nin 

hâtı ra tın dan ağa be yiy le il gi li not lar (s. 78-
121) ek le ye rek Min Â¦â ri Mu½ ¹a fâ £Ab-

dir râ zıš adıy la ve Tâhâ Hü se yin’in tak di-

miy le ya yım la mış tır (Ka hi re 1377).
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Ali Ab dür râ zık, el-İs lâm ve u½ûlü’l-¼ükm (nşr. 
Ammâr Ali Ha san), Ka hi re 1433/2012, tür.yer.; 
M. Bahît, ¥aš¢šatü’l-İs lâm ve u½ûlü’l-¼ükm, 
Ka hi re 1344; M. Hı dır Hü se yin, Nak²ü kitâbi’l-İs-
lâm ve u½ûli’l-¼ükm, Ka hi re 1344; M. Tâhir İbn 

Âşûr, Našdün £il miy yün li-kitâbi’l-İs lâm ve u½û-
lü’l-¼ükm, Ka hi re 1344; Ab dür rezzâk Ah med es-

Senhûrî, U½ûlü’l-¼ükm fi’l-İs lâm, Ka hi re, ts. (el-
Hey’etü’l-Mıs riy ye tü’l-âmme li’l-kitâb); Mus ta fa 

Ab dür râ zık, Min Â¦âri Mu½¹afâ £Ab dir râ zıš (nşr. 
Ali Ab dür râ zık), Ka hi re 1957, neş re de nin gi ri şi, s. 
5-77; A. Ho ura ni, Arabic Tho ught in the Li be ral 
Age: 1798-1939, Lon don 1962, s. 183-192; M. 

İmâ re, el-İs lâm ve u½ûlü’l-¼ükm li-£Alî £Ab dir-
râ zıš, Bey rut 1972; a.mlf., Ma£re ke tü’l-İs lâm ve 
u½ûlü’l-¼ükm, Ka hi re 1989, tür.yer.; M. Zi yâ ed-

din er-Rey yis, el-İs lâm ve’l-Åilâfe fi’l-£a½ri’l-¼adî¦: 
Naš dü kitâbi el-İs lâm ve u½ûlü’l-¼ükm, Ka hi re 
1976; Hamîd İnâyet, Arap Si ya si Düşün ce si nin 
Sey ri (trc. Hi ca bi Kır lan gıç), İs tan bul 1991, s. 
202-211; a.mlf., Çağ daş İs la mi Si ya si Dü şünce 
(trc. Yu suf Zi ya), İs tan bul 1995, s. 116-129; Domi-

ni que Ur voy, “L’ap port phi lo sop hi que de £Alî £Abd 
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ÿÖz gür Ka vak

– —ÂLÝ BEY, Direktör
(1846-1899)

Tiyatro oyunlarý ve mizah yazarý.˜ ™

İs tan bul’da doğ du. Do ğum ta ri hi Si-

cill-i Ahvâl def te ri ne gö re 1846’dır; ba zı 

kay nak lar da yer alan 1844 yı lı yan lış ol ma-

lı dır. Adı Meh med Âli (Os man lı Mü el lif le ri, 
Direktör
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ÂLİ BEY, Direktör

Ali Bey se si nin gü zel li ği ya nın da bes-

te le di ği eser ler le de bu sa ha da ki gü cü nü 

or ta ya koy muş, ye tiş tir di ği ta le be ler da-

ha son ra ki yıl lar da Türk mûsi ki si nin ön de 

ge len mûsi ki şi nas la rı için de yer al mış tır. 

Mu zı ka-i Hümâyun’da bu lu nan lar la En-

de run’un ile ri ge len le ri ara sın da sa ray da 

za man za man ya pı lan mûsi ki ya rış ma la-

rın da ya rış ma yı Ha cı Ârif Bey kar şı sın da 

Ali Bey’in ka zan dı ğı nı İb nü le min Mah mud 

Ke mal kay de der. Ali Bey ke man çal ma sı nı 

da öğ ren miş, an cak ho ca sı Dellâlzâde’nin, 

“Se nin sa de ce oku ma nı is ti yo rum” sö zü 

üze ri ne ke man çal ma yı bı rak mış tır. Hâ-

nen de li ği nin bir özel li ği de ir ticâlen mâni 

söy le me de ki us ta mey dan şa ir li ğiy di. Be-

şik taş’ta ki Sa man İs ke le si’nde meş hur 

mâni ci Zil İz zet’in semâi kah ve si ne de-

vam eden ler ara sın da o da var dı. Ah med 

Râ sim’in nak let ti ği ne gö re gırt la ğın da ki 

ses kıv rak lı ğı sa ye sin de ra hat lık la is te di-

ği per de ye ula şa bi lir di, özel lik le şed ma-

kam lar da çey rek ve ya rım per de ler de ki 

us ta lı ğı meş hur du. Yi ne Ah med Râsim, 

Ke men çe ci Va si la ki’nin Ali Bey’in ses le 

tak si mi sı ra sın da onu bü yük bir dik kat le 

din le di ği ni, bu nun se be bi ni sor du ğun da 

Va si la ki’nin, “Onun gırt la ğın da bi zim yay 

ve par mak la rı mız la güç çe vi re bi le ce ği miz 

bir ma ki ne var” ce va bı nı ver di ği ni söy ler. 

Ha ya tı nın son dö nem le rin de gü zel se si ni 

kıs ka nan lar ta ra fın dan ken di si ne gü ver cin 

ter si ye di ril di ğin den se si nin gü zel li ği ni bir 

mik tar kay bet miş tir. Ali Bey uzun ho ca lı ğı 

dö ne min de pek çok ta le be ye tiş tir miş tir; 

bun lar dan Şe ker ci Ce mil Bey, Le mi At lı, 

M. Nu ri Duy gu er, Dür rü Tu ran ve Şük rü 

Şe no zan özel lik le zik re dil me li dir. Bes te-

le di ği eser ler den gü nü mü ze ula şan kırk 

üç şar kı sı nın lis te si ni Yıl maz Öz tu na kay-

det miş tir. Bun lar dan “Âteş-i fir katle bağ-

rım dağ la rım” mıs ra ıy la baş la yan dügâh; 

“Sen den bi li rim yok ba na bir fâide ey 

gül” mıs ra ıy la baş la yan hü seynî; “Af fey le 

günâhım ne olur ey şûh-i pe sen dim” ve 

“Aş kın ile bül bül gi bi art mak ta dır âhım” 

mıs ra la rıy la baş la yan uş şak şar kı la rı 

BİB Lİ YOG RAF YA :
Âli Bey, Ay yar Ham za (haz. Mus ta fa Ni hat 

Özön), İs tan bul 1968, ha zır la ya nın gi ri şi, s. 5-9; 
Os man lı Mü el lif le ri, II, 40; Se lim Nüz het Ger çek – 

Ser ver İs kit, “Âli Bey”, AA, I, 294; Ni ya zi Akı, XIX. 
Yüz yıl Türk Ti yat ro su Ta ri hi, An ka ra 1963, tür.
yer.; a.mlf., Türk Ti yat ro Ede bi ya tı Ta ri hi: Baş-
lan gıç tan Cum hu ri yet Dö ne mi ne Ka dar, İs tan-
bul 1989, I, 63, 68-71, 73-74, 89; Re fik Ah met 

Se ven gil, Türk Ti yat ro su Ta ri hi, İs tan bul 1968, 
III, 62-63; Me tin And, Tan zi mat ve İs tib dat Dö ne-
min de Türk Ti yat ro su: 1839-1908, An ka ra 1972, 
s. 76-77; Ni had Sa mi Ba nar lı, Re sim li Türk Ede-
bi yâ tı Tâ ri hi, İs tan bul 1976, II, 997-998; Ali Bi-

rin ci, Ta ri hin Göl ge sin de: Meşâhir-i Meçhûle den 
Bir kaç Zat, İs tan bul 2001, s. 149-155; Mus ta fa 

Kut lu, “Âli Bey (Di rek tör)”, TDEA, I, 109-110; 
Ab dul lah Uç man, “Âli Bey (Di rek tör)”, Ya şam la rı 
ve Ya pıt la rıy la Os man lı lar An sik lo pe di si, İs tan-
bul 1999, I, 198.

ÿÂlim Kah ra man

– —ALÝ BEY, Enderunlu
(1831-1899)

Hânende, bestekâr, mûsiki hocasý.˜ ™

Kas ta mo nu’nun Tos ya il çe sin de doğ du. 

En derûnî, Ka dı köy lü, Hânen de ve Kel Ali 

Bey ola rak da anı lır. Kü çük yaş ta ba ba-

sı nın ve fa tı üze ri ne an ne siy le bir lik te İs-

tan bul’a git ti. Ba zı ka yıt lar da, ya ka lan dı ğı 

bir saç has ta lı ğı nın te da vi si için İs tan bul’a 

am ca sı nın ya nı na gön de ril di ği ifa de edi-

lir. İs tan bul Ga la ta Güm rü ğü Çeş ni ci ba şı sı 

olan am ca sı İz zet Efen di’nin Kü çük mus ta-

fa paşa’da ki evin de bü yü dü. Gül ca mii İb ti-

dâî Mek te bi’ ni bi tir dik ten son ra afa can lı ğı 

yü zün den Sul ta nah met’te ki dârü ley ta ma 

kay de dil di. Okul da gün içe ri sin de ki ezan-

la rı o okur du. Bu ezan la rı din le yen dev let 

adam la rın dan bi ri nin ara cı lı ğıy la sa ray da ki 

En de run Mek te bi’ne alın dı. Bu ra da özel-

lik le Dellâlzâde İsmâil Efen di ta ra fın dan 

ye tiş ti ril di. On üç ya şın dan iti ba ren Sul tan 

Ab dül me cid’in hu zu run da ya pı lan fa sıl la ra 

ka tıl ma ya baş la dı. On beş yaş la rın da iken 

bir fa sıl es na sın da oku du ğu mâni yi din le-

yen pa di şah, onun gü zel se si kar şı sın da 

mem nu ni ye ti ni “in san şek lin de bir bül-

bül” söz le riy le ifa de et miş tir. Ho ca sı Del-

lâlzâde’nin ve fa tı nın (1869) ar dın dan ar ka-

da şı Ha cı Fâik Bey’le bir lik te En de run’dan 

ay rıl dı, ev le ne rek Ka dı köy’e yerleş ti. Bun-

dan son ra ki ha ya tı nı Ka dı köy’de ve Sad ra-

zam Yûsuf Kâmil Pa şa’nın eşi Zey nep Ha-

nım’ın ko na ğın da mûsi ki ders le ri ve re rek 

ge çir di. Hi div İsmâil Pa şa’nın da ve tiy le iki 

de fa Ka hi re’ye git ti. İkin ci gi di şin de ya nın-

da Tanbûrî Kap ril, Kanûnî Gar bis, Kemânî 

Kir kor ve Lav ta cı An don gi bi sâzen de ler 

de var dı. Son yıl la rın da maddî güç lük ler le 

kar şı laş tı ğı söy le nen Ali Bey, Ka dı köy’de 

Kuş di li’nde ki evin de ve fat et ti.

gö re rek tak dir et ti ği Gül lü Agop’u bu yol da 

des tek le miş tir. Ge dik pa şa Ti yat ro su’nda 

oy na yan ti yat ro gru bu nu ge niş let mek için 

1869’da ve ri len ga ze te ilânı nın ar ka sın da 

da Âli Bey’in bu lun du ğu an la şıl mak ta dır. 

Ay rı ca bu ra da ki Er me ni asıl lı oyun cu la ra 

Türk çe’yi düz gün ko nuş ma ders le ri ver-

miş tir. Ti yat ro di li ba kı mın dan Ah med 

Ve fik Pa şa’yı ör nek al mış, Türk çe’yi halk 

söy le yi şi ne yak laş tır ma sı ve di lin halk ağ-

zın da kal mış nük te le ri ni, de yim le ri ni can-

lan dır ma sıy la dik kat çek miş tir.

Eser le ri. Ti yat ro. 1. Ko ko na Ya tı yor ya-

hut Ma dam Uy ku da. E. Gran pe – V. Ber-

nard’ın Ma da me est co uchée ad lı ese-

rin den uyar lan mış tır (İs tan bul 1287). Bu 

ese ri Do ğan Ak san La tin harf le riy le (An ka-
ra 1961), Şem set tin Kut lu sa deleşti re rek 

(İs tan bul 1974) ya yım la mış tır. 2. Ay yar 

Ham za. Âli Bey’in Mo lière’in Les fo ur-

be ri es de Sca pin ad lı ese rin den adap-

te et ti ği en ta nın mış oyu nu dur (İstan bul 
1288/1871). La tin harf le riy le M. Ni hat Özön 

(İs tan bul 1940) ve sa de leş ti ri le rek Şem-

set tin Kut lu (İs tan bul 1974) ta ra fın dan 

neş re dil miş tir. 3. Mi sa fi ri İs tis kal (İs-
tan bul 1871). Bu ese ri Şem set tin Kut lu 

(İs tan bul 1974) ve T. Yıl maz Öğüt (İs tan-
bul 2006) La tin harf le riy le ya yım la mış tır. 

4. Ge ve ze Ber ber (İs tan bul 1289/1872). 
T. Yıl maz Öğüt ta ra fın dan gü nü müz Türk-

çe’si ne ak ta rı la rak neş re dil miş tir (İs tan bul 
2006). 5. Letâfet (İs tan bul 1315/1897). Bu 

ope re ti de Ba ha Dür der La tin harf le riy le 

ya yım la mış tır (İs tan bul 1961). Ay rı ca Mo-

lière’in “Ge or ge Dan din” ko me di sin den ön-

ce To sun Ağa (1869) ve ar dın dan Me miş 

Ağa adıy la Gol do ni’den çe vir di ği, “Hür müz 

Bey’in Boş bo ğaz lı ğı” is miy le sah ne le nen 

(1870), an cak ba sıl ma yan iki oyu nu da ha 

var dır. Mi zah: Leh ce tü’l-hakåyık (İs tan-
bul 1315/1897, mi zahî söz lük; La tin harf-
le riy le Nec met tin Ha cı emi noğ lu [An ka ra 
1962] ve sa de leştiri le rek Şem set tin Kut lu 
[İs tan bul 1974] ta ra fın dan ya yım lan mış-
tır); Seyyâre ler (Ka hi re 1315/1897, mi-
zahî hikâye ler; bu ese ri Nec met tin Ha-
cı emi noğ lu sa de leştir miş [An ka ra 1962] 
ve Şem set tin Kut lu La tin harf le ri ne çe vi-
re rek ya yım la mış tır [İs tan bul 1974]). Se-
ya hatnâme: Se ya hat Jur na lı (İs tan bul 
1314/1896; Şem set tin Kut lu [İs tan bul 
1974] ve Dic le’de Ke lek ile Bir Yol cu luk 
adıy la Ca hit Kay ra [İs tan bul 2003] ta ra-
fın dan sa de leş ti ri le rek ba sıl mış tır). Çe vi ri: 
Ga vo Mi nar ve Şü rekâsı (E. Gon di net’-
ten, Trab zon 1307/1891, oyun); Ev len mek 

İs ter Bir Adam (C. P. de Kock’ tan, İs tan-
bul 1290/1873, ro man).

Enderunlu

Ali Bey
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