. ALi şTRUGANT
Mustafa'nın şiirlerini bestelemiş, bunlardan yaklaşık yirmi beşinin notası günümüze ulaşmıştır. Ancak bestelediği murabba ve sernailerden hiçbirisi zamanı

ALİ ŞIRUGANİ
(ö. 1126/1714)

Türk musikisinde
en çok dini eser besteleyen

mıza ulaşmamıştır.

Gülşeni şeyhi.

L

BİBLİYOGRAFYA :

_j

Kaynaklarda adıyla birlikte zikredilen
"şirugani" kelimesinin ne anlama geldiği
tesbit edilememiştir. İstanbul· da doğ
du. Doğum tarihi. ailesi ve tahsili hakkında bilgi bulunmamakta ise de iyi bir
müsiki öğrenimi gördüğü anlaşılmakta
dır. Gülşeniyye tarikatına intisap ederek tasawufl bilgisini ilerletti. Şehremi
ni'deki Hulvf Tekkesi şeyhi Sinan Efendi'nin 11 07'de ( 1695 -96) vefatı üzerine
bu dergaha şeyh tayin edildi ve vefatı
na kadar bu görevde kaldı. Kabri aynı
dergahın haziresindedir.
Ölümünden sonra burası Şirugani Tekkesi adıyla anılmaya başlandı. Güldeste'de Sursalı Muhzirzade Salih Çelebi'den (ö 1666) bahsedilirken. "İstanbul'da
ilm-i müsikinin peder ü maderi üstad-ı
nadirü'l-misl Gülşeni Derviş Ali'den ta'lim-i ezkar ve esvat etmekle ..." şeklin
deki ifadeye bakılarak Şiruganfnin uzun
bir hayat sürdüğü söylenebilir. IV. Mehmed devrinde (ı 648-1687) şöhretinin en
parlak zamanını yaşayan Ali Şirugani,
tasawuftaki mevkii yanında asıl haklı
ününü mOsikide kazanmıştır. Yaptığı dini ve din dışı bestelerle zamanının önemli bestekarları arasında yer almış, Atrabü'l-asar'da belirtildiğine göre 600'ün
üzerinde dini. 1OO'ün üzerinde de din dı
şı eser bestelemiştir.
el yazması güfte
daha çok Dede, bazan
da Dede Sinanf. Ali Dede, Derviş Ali, Derviş Ali Sinani, Derviş Ali Halveti, Dede-i
Atik adlarıyla rastlanmaktadır. Dede-i
Atik tabiri, büyük bir ihtimalle, Türk mGsikisinin diğer bir meşhur bestekarı olan
ve kaynakların çoğunda Dede Efendi diye anılan Hammamizade İsmail Dede (ö.
1846) ile karıştınlmaması için kullanıl
Eserlerine,

çeşitli

mecmualarında

mış olmalıdı r.

Savt*, tesbih*,

tevşih*,

durak* ve ilahilerden müteşekkil _ dini
bestelerinden yaklaşık 4SO'sinin güftesi
tesbit edilmiştir. Zakirler ve müezzinler
tarafından büyük bir rağbetle okunan
eserleri arasında durakları, dini mOsikinin en parlak besteleri arasında sayıl 
maktadır. Dini eserlerinde genellikle Abdülahad Nuri, Abdülkerim Fethi, Eşre
foğlu Rümi, Isa Mahvf. Niyazi-i Mısri ve
Şemseddin Sivasi gibi mutasawıf-şair
lerle İkbalf mahlasını kullanan Sultan ll.
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Ka 'be; Şennü1-gare 'ala mani 'i naş
bi's-sitare li'l-Ka'be; Şerhu's-sudur ve
tenvirü'l-lf_ulUb fi'l-a 'mtÜi'l~~ükeiiire
li'l-müte, al]l]iri ve'l-mütelf_addimi mine ·~-~ünub (divan) ve San'a'daki el-Camiü'l-kebfr'de Mütevekkiliyye Kütüpha nesi'nde bulunan Peva, i dü 'n- neyi biieia 'ili'l-l]ayl.
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MusTAFA FAYDA

ALİ b . TAHiR
( ~ll.,

cr.

~

)

el- Melikü'l- Mücahid Ebü'l- Has en
All b. Tahir el-Kureşl el-Ümevl
(ö. 883/1478)

NuRi ÖzcAN

Yemen'de hüküm süren
TAhiriler hAnedanının kurucusu
ALİ et-TABERİ

L
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(bk. ALİ b. RABBEN et-TABERİ).
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ALİ TEBRİZİ, Hace

( ..s:r..,.r.; ..,k

ALİ et-TABERİ
(..s..r,kl l ~)

L

All b. Abdilkadir b. Muhammed
el-Hüseynl el-Mekk! et-Taberi
(ö. 1070/1660)

L

(bk. TAHiRiLER [Yemen ]).

Mekkeli tarihçi, edip ve

şair.

_j

Mekke'de doğdu. Küçük yaşta hafız
oldu; başta babası olmak üzere zamanının Mekke'deki en meşhur alimlerinden dini ilimlerle Arap dili ve edebiyatı
sahalarında dersler aldı. Aile geleneğini
devam ettirerek ölümüne kadar Mekke'de ders verip talebe yetiştirdi. Mekke'de öldü ve Cennetü'l-Mualla'daki aile
kabristanına defnedildi.
Ali b. Abdülkadir'in Kabe ve Mekke
tarihine dair kitapları yanında şiirlerini
topladığı bir de divanı vardır. Henüz basılmamış olan eserleri şunlardır: el-Ercü1-miskf ve't-tarfhu'l-Mekkf ii ahbôri'l-Harem ve1 -K~'be ve teraci~i'l
mülzlk ve'l-huleia'; el-Akvalü'l-mu'allime if vukii ' i'l-Ka 'beti'ı-mu 'azzama; TuJ:ıietü'İ-kiram bi-al]bôri 'imd~e
ti's-salf_i ve'l-bôb mine'l-Beyti'l-J:ıaram;
el-Cevahirü '1-muna~~ama bi-iaiileti'lKa 'beti'l -mu 'azzama; Risale ii beyani 'l- 'imareti'l-vakı 'ati ba 'de sulf-iiti'l-
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Timurlular dönemi tasvir

sanatçısı.
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XV. yüzyılın ilk yarısında yaşamış devrinin ünlü nakkaşlarındandır; Hace Ali
Tebrizi ve Hace Ali Musawir adlarıyla
da anılır. Dost Muhammed onun üstat

Hace Ali Tebrizi tarafından Herana istinsa h edilen ljam·
se·i Ni?iimf'den bir sayfa (TSMK, Hazine, nr. 781, vr. 40a)

