
sanatkarların toplandığı bir merkez ha
linde olan Sultan Hüseyin Baykara'nın 

( 14 70- ı 506) hizmetine girdiğini bildir
mektedir. Çocuklarına yazı dersi verdiği 
Hüseyin Baykara'ya bağlı olduğunu be
lirtmek için bu devrede Sultani imzasını 
kullandığı görülmektedir. Bu sırada ta
nıştığı Ali Sir Nevai ile Abdurrahman-ı 
Cami'nin bazı eserlerini de istinsah et
miştir. Hüseyin Baykara adına istinsah 
ettiği Nevai'nin Gardibü's-sıgar adlı di
vanı istanbul Üniversitesi Kütüphanesi'n
de (TY. nr. 547), Cami'nin divanı ise Tah
ran'da Kütüphane-i Saltanati'dedir. Ölüm 
yeri kesin olarak bilinmeyen Ali Kaini'nin, 
hayatının son yıllarını Herat'ta geçirdiği 
söylenebilir. Ali Şir Nevai'nin bildirdiği

ne göre 914'te ( 1508) vefat etmiştir. 

iran'da daha çok Sultan Ali adıyla ta
nınan Kaini, nesta'likte tamamen hoca
sı Azher-i Tebrizi yolunda yürümüş ve 
bu yazı nevinin gelişmesinde önemli rol 
oynamıştır. Kaynaklara göre derviş ta
biatlı ve iyi ahlaklı bir kimse olan hattat 
ayrıca şiirle de meşgul olmuştur. 

Eserleri, istinsah ettiği çeşitli kitap
larla kıtalardan ibaret olup Tahran. Up
sala. Leningrad ve istanbul kütüphane
lerinde bulunmaktadır. Çeşitli eserlerin
de şu imzaları kullanmıştır: Sultan Ali 
ei-Kaini, Sultan Ali ei-Ya'kübi, Sultan Ali 
er-Rüstemi. 
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Iii ALi ALPARSLAN 

ALİ el-KARt 
( .SJ\AJ\ ~) 

Ebü'I-Hasen Nılrüddln Ali b. Sultan 
Muhammedei-Kiiri ei-Herevi 

(ö. 1014/ 1605) 

Tanınmış Hanefi fakihi, 
muhaddis, müfessir ve kıraat alimi. 

L ~ 

Herat'ta doğdu. İlk tahsilini burada 
yaptıktan sonra Mekke'ye gitti ve oraya 
yerleşti. Mekke'de Ali ei-Müttaki ei-Hin
di, İbn Hacer ei-Heysemi ve Allame Kut
büddin ei-Mekki gibi alimlerden ders al
dı. Başta fıkıh ve hadis olmak üzere kı
raat, tefsir. akaid ve kelam, tasawuf, 
tarih, dil ve edebiyat alanlarında devri
nin önde gelen alimleri arasında yer al
dı. Kıraat ilmine olan vukufundan dolayı 
ei-Kari veya genel olarak Molla Ali ei
Kari diye anılır. Resmi hiçbir görev ka
bul etmedi. Sülüs ve nesih yazıda mahir 
idi. Geçimini. kenarına tefsir ve kıraat
la ilgili açıklamalar koyduğu mushaflar 
yazmakla sağlardı. 

Ali ei-Kari hattı ISewal 995 1 Eylül 15871 Kur'an-ı Kerim'den son üç süre ve ketebe sayfas ı (M. UQm Decman koleksiyonu) 

ALİ el-KARl 

Zamanındaki bid'at ve hurafelere ce
saretle karşı koyan Ali ei-Kari, bazı ko
nularda imam Malik ve Şafii'ye itirazda 
bulunması, Hanefiler'i tenkit eden Şafii 
fukahasına ağır bir dille cevap vermesi 
ve Muhyiddin İbnü'I-Arabi'nin vahdet-i 
vücud* felsefesine şiddetle karşı çıka
rak onu tekfir* etmesi gibi sebeplerle 
bazı çevrelerin antipatisini kazanmıştır. 
Hanefi mezhebine son derece bağlıydı. 
Tasawufa olan ilgisi yanında İbn Tey
miyye ve İbn Kayyim'in ilmi kudretleri
ni takdir etmiş ve onları savunmuştur. 

Özellikle mevzu· hadislerle ilgili çalış
malarıyla da tanınan Ali ei-Kari, itikadf 
konularda Selefiyye'nin görüşlerini be
nimsemiş, bu sebeple kelam ve tasav
vuf konularındaki aşırı temayüllere kar
şı çıkmıştır. Muhalifi birçok alim ve mu
tasawıfın onun eserlerinin okunmaması 
yolundaki menfi tavır ve telkinleri, ken
di sahalarında değerli olan -bu eserlerin 
elden ele dolaşıp okunmasına engel ola
mamıştır. Şevkanf, bazı konularda bü
yük imarnlara itirazda bulunmaktan çe
kinmemesini bir müctehidde bulunması 
gereken tavır olarak değerlendirirken 

Abdülhay ei-Leknevi ile diğer bazı alim
ler (bk. Halil İbrahim Kutlay. s. 95-96) onu 
1 000. yılın başlarındaki müceddid • ler
den saymışlardır. Kendisi de "tahdfs-i 
ni'met• kabilinden bunu bizzat dile ge
tirmiştir (bk İbn Abidin, s. 346). 

Eserleri. Ali el-Karl, islamı ilimierin her 
daimdaı 180'e yakın eser vermiş ve bun
ların hemen hepsinin yazma nüshaları 

günümüze kadar gelmiştir (geniş bilgi 
için b k. Halil İbrahim Kutlay, s. ı 15- ı ı 6). 

Basılmış eserleri şunlardır: 

Hadis. 1. Mirlpitü'l-mefatih •. Hatfb et
Tebrfzi'nin Begavi'ye ait MeşiibiJ:ıu 's-sün
ne'yi tamamlayarak yazdığı Mişkdtü'l
MeşiibiJ:ı adlı eserinin en önemli şer

hi olup Kahire (1309, ı-vı ve Mültan'da 
(1392 / ı 972) basılmıştır. 2. el- Esrdrü '1-
merfil ca fi'l-ahbdri'l- meviu ca ( el-Mev

za \itü'L- kübra). el-Meviu c dt (İstanbul 
ı 289) ve Meviı1 ca tü CAliyyi'l-Kari (İs

tanbul, ts.) adlarıyla da basılan eseri Mu
hammed es-Sabbağ tahkik ederek neş
retmiştir (Beyrut 1391 / 1971). Kitap ay
rıca Mevlana Fazlülhak Dilaveri tarafın
dan Hintçe'ye (Lahor 1887). Ahmet Ser
daroğlu tarafından da yer yer bazı kısalt
malar yapılarak Türkçe'ye tercüme edil
miştir ( UsaL-i Hadfs ve Mevzaat- ı Aliyyü'L-
1\ari Tercemesi, Ankara 1 966). 3. el-Mas
nuc ii ma' rifeti'l-hadisi'l-meviuc (~l
Mevia 'atü 'ş-şugra). Lahor'da basılan eser 
(ı 302, ı 3 ı 5) daha sonra Abdülfettah Ebu 

403 



ALi el-KART 

Gudde tarafından tahkik edilerek neşre
dilmiştir (Hal ep 13891 1969; Beyrut 1398/ 

1978; Kahire 1984). Ali el-Kan, mevzü ha
dislere dair bu iki eserinde mevzü oldu
ğu konusunda ittifak bulunan hadisleri 
toplamış ve alfabetik olarak düzenle
miştir. 417 mevzü hadisin yer aldığı el
Meviu ca tü 'ş-şugra 'da hadisler hakkın
da çok kısa bir değerlendirmede bulu
nurken 625 hadisi ihtiva eden diğer ese
rinde ise alimterin görüşlerini daha ge
niş şekilde zikretmekte ve tamamlayı
cı bilgiler vermektedir. Bu hadislerden 
402'si her iki eserde de bulunmaktadır. 
el-Meviu catü1-kübra'daki hadislerden 
on beşi, diğer eserdekilerden de yedi 
tanesi hasen veya zayıf hadis olup mev
zü değildir (bk. Halil İbrahim Kutlay, s. 
212, 244). 4. e1-EJ:ıadişü1-Jy.udsiyye ve'1-
kelimatü'1·-ünsiyye. Aksekili Köse Meh
med Efendi tarafından haşiyelerle bir
likte 1312 yılında yapılan neşri yanında, 
1316 (İstanbul) ve 1927 (Halep, Mişkatü 'l
envar'ın arkasında) yıllarında da basıl

mıştır. Hasan Hüsnü Erdem eseri Türk
çe'ye tercüme etmiştir (Kırk Kudsi Ha
dis, Ankara 1952, 4. bs. 1985). s. e1-Mü
binü'1-mu cin li-fehmi1-Erba cin. Neve
vfnin e1-Erba cin adlı eserinin şerhidir 
(Kahire 1327, 1329). 6. ŞerJ:ıu'ş-Şita'. Ka
di lyaz'ın eş-Şifa' adlı eserinin önemli 

şerhlerinden biridir (İstanbul 1264, 1285, 

1290, 1299, 1307, 1308, 1309, 1312, 1316, 

1319; Bulak 1275; Kah i re 1327). 7. Sene
dü'1-enam şerJ:ıu Müsnedi1-İmam. Ebü 
Hanife'nin Müsned'inin şerhi olup Lahor 
( 1300, 13 12}, Del hi (13 ı 3) ve Beyrut'ta 
(1405 / 1985) basılmıştır. 8. Cem cu'l-ve
sa, il ii şerJ:ıi'ş-Şema , il. Tirmizi'nin eş
Şema 'ilü'1-MuJ:ıammediyye adlı eseri
nin en önemli şerhi olup istanbul ( 1290) 

ve Kahire'de (1317, 1318, l-ll, . kenarında 

MünavT'nin şerhi olarak) neşredilmiştir. 

9. ŞerJ:ıu ŞerJ:ıi Nu{ıbeü'l-fiker. İbn Ha
cer'in hadis usulüne dair yazdığı önemli 
eseri Nul]betü1-fiker'e yine kendisi ta
rafından yapılan şerhin haşiyesidir (İs

tanbul 1327 ; Beyrut 1398). 10. el-Birre ii 
J:ıubbi'l-hirre. Bu küçük risale G. Rex 
Smith tarafından edisyon . kritiği yapıla
rak neşredilmiştir (Ali el-KarT'nin hadisle 
ilgili eserlerinin geniş bir tanıtımı için bk. 
Halil İbrahim Kutlay, s. 167-443) . 

Fıkıh. 1. FetJ:ıu bôbi1- cinaye. Sadrüş
şeria'nın en-Nuly.iiye adlı eserinin önem
li şerhlerinden biri olup birkaç defa ba
sılmıştır (Kazan 1320, 1328; Del hi 1351 ; 

Ha]ep 1967, ı. c., nşr. Abdülfettah Ebu 
Gudde). 2. e1-Mes1ekü'1-mütely.assıt bi'l
menseki1-mütevassıt. Sindi'nin Lübô
bü'1-menasik adlı eserinin şerhidir (Bu
lak 1288; Kahire 1303). 3. FetJ:ıu'r-raJ:ıman 

Ali ei-K:iri hattı Kur'an- ı Kerim'den Fatiha süresi ile Bakara süresinin ilk ayetleri (M. Uğm De.man koleksiyonu) 
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bi-feza 'ili şac bôn (Bulak 1307) 4. ŞerJ:ı 
calô neb?e ii ziyareti'l-Muştafa (Bulak 
1287, hacla ilgi li üç risalesiyle birlikte) s. 
e1-lfizbü '1- a cımm ve 1- virdü '1- eilJam. 
Ayetlerde ve sahih hadislerde bulunan 
duaları bir araya getiren ve bazı şerh
leri yapılan bu eser. Haremeyn-i şerifeyn 
Osmanlılar'ın · elindeyken Mekke kadısı 
tarafından Arafat'ta hutbe yerine oku
nurdu. Çeşitli· baskıları yapılmıştır (is
tanbul 1262, Anadolu kazaskeri Fındıkza
de hafidi İbrahim Halil Efendi'nin Türkçe 
tercümesiyle; 1278, Türkçe aç ı klaması y l a; 

Bu la k 1300, 1307; Mekke 1307; De la, ilü '1-
l]ayrat'ın kenarında Kah i re 1281 , 1307; 

Delhi 1310, Mevlevi Fazlurrahman ' ın Hint
çe satır arası tercümesi ve kenarda notlar
la) . 6. e1-Hırzü'ş-şemin. İbnü'I-Cezeri'nin 
dua ve zikrin fazileti, hadislerde geçen 
dua ve zikirlere dair olan eseri e1-lfış

nü '1-J:ıaşin 'in şerhi olup birkaç defa ba
sılmıştır (Mekke 1304, 1307, Konyalı Os
man Vehbi'nin şerhiyle; Leknev 1877, Fah
reddin Muhibbullah:ın Hırzü'r-resfm adlı 

Farsça şerh i y le). 7. er-Ra, id ii mesa, i-
1i'l-fera'id (Beyrut 1290 ; Baabda 131 8). 

8. Risa1e if tezyini'1- cibôre 1i-taJ:ısini1-
işare (Kahire 1312) . 9. Tezyinü'1- cibôde 
if refci's-sebbabe. Lutfullah ei-Keyda
nfye ait Risôle-i lju1aşa-i Keydanf'nin 
kenarında basılmıştır (Lahor 1872). 

Akaid ve Kelam. 1. MineJ:ıu'r-ravii'1-

ezher ii şerJ:ıi'l-Fıly.hi'l-ekber. Ebü Hani
fe'nin e1-Fıly.hü'1-ekber adlı eserinin şer
hidir (İstanbul 1303; Delhi 1890; Kahire 
1323, 1327) Bu eser Yunus Vehbi Yavuz 
tarafından Türkçe'ye tercüme edilmiş
tir (Fıkh·ı Ekber, Aliyyü'l-Kari Şerhi, is
tanbul 1979). 2. I)av' ü '1-me ca1i şerJ:ıu 
Bed, i'l- ema1i. Birkaç defa basılmıştır 
(Del hi 1884; Bombay 1295; istanbul 1293, 

1302, 1304, Hüsni Efendi'nin Türkçe tercü
mesiyle; 1319; Dımaşk 1379; Kah i re 1349). 

3. Şerhu cAyni1- cilm ve zeyni1-J:ıi1m 
(İstanbul 1292, 1294, 130 ı ; Kazan 1856; 

Lah or 1309 ; Kah i re 1351 ). 4. e1-Meşre

bü'1-verdi ii J:ıaly.ily.aü (me?hebi)'1-Meh
di (Kahire 1278) 

Kıraat. e1-MineJ:ıu '1-fikriyye bi-şerJ:ıi'1-

Mukaddimeti'l- Cezeriyye. Kenarında 

Zekeriyya ei-Ensari'nin ed-Dely.ii , ily.u '1-
muJ:ıkeme ii şerJ:ıi1-Mukaddime adlı 

eseriyle Kahire ( 1302) ve Kazan'da ( 1887), 

Taşköprizade'nin bir şerhiyle Mekke'de 
( 1303) ve Cezeri'nin oğluna ait bir şerh
le birlikte tekrar Kahire'de basılmıştır 

(1308) . 

Biyografi. t. Menakıbü'1-İmami'l-Ac?am 
(Haydarabad 1332) 2. Nüzhetü'1-lJapri'1-
fatir ii tercemeti Seyyidi eş-Şerif ~b-



dil~adir (istanbul 1307) 3. el-Ma cdinü'l
cadenf if feia'ili Üveysi'l -Karanf (İs
tanbul 1307). 

Bunlardan başka el-Eşmarü '1-ceniy
ye if esma, i'l-Ifanefiyye; ŞerJ:ıu '1-Mu
vatta'; Envarü'l-Kur'an ve esrarü'l
fu;~an; Şerf:ıu <Aka 'idi'n-Neseff; Fe
ra, idü ']-~ala, id calô ehôdfşi ŞerJ:ıi'l

CAka 'id; Şerf:ıu'ş -Şatıbiyye gibi önem
li yazma eserlerini de zikretmek gerekir. 
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ALİKEMAL 

(1867 . 1922) 

Gazeteci, yazar, 
edebiyat ve siyaset adamı. 

_j 

istanbul'da Süleymaniye'de doğdu. Asıl 
adı Ali Rıza'dır. Babası çalışkan, dindar 
bir kimse olan ve aile hayatına. saltana
ta bağlılığıyla tanınan Mumcular kahya
sı Çankırılı Balmumcu Ahmed Efendi' dir. 

Ali Kemal mahalle mektebinden son
ra Kaptanpaşa Rüşdiyesi'ne devam etti 
( 1876). Suranın 1877-1878 Osmanlı-Rus 
Harbi yüzünden kapatılması üzerine er
tesi yıl Gülhane Askeri Rüşdiyesi'ne gir
diyse de haşarılığı yüzünden bir süre 
sonra kovuldu (1881) Daha sonra Süley
maniye Camii'nde cami derslerine baş
ladı. Burada Tuhfe-i Vehbi ile Gülis
tan ·ı ez beri edi. Komşularından ma beyin-

ci izzet Bey'in tavsiyesi ve annesinin ıs
rarıyla Mekteb-i Mülkiyye'ye girdi (ı 882). 
Ahmed Midhat ve bilhassa Muallim Na
ci'nin tesiri altında ilk şiirlerini bu yıllar
da kaleme aldı. Yine bu sırada Muallim 
Naci'nin çevresinde teşekkül eden gru
ba yakınlık duyan Ali Kemal. mektepte
ki arkadaşlarıyla Gülşen adlı bir dergi 
çıkararak ( 1886) ilk şiir ve yazılarını bu
rada yayımlamaya başladı. Bu dergide 
biraz gençlik hevesi. biraz da şöhret ka
zanmak arzusuyla Menemenlizade Ta
hir ve Hoca Hayret gibi devrin önde ge
len şair ve alimleriyle münakaşalara gir
di. Bu ilk yazılarında Ali Kemal adını kul
landığından daha sonra bu adla tanın
dı. Mülkiye tahsili ve buradaki hocala
rın tesiriyle Muallim Naci tarzındaki şiir 
ve edebiyat anlayışı zamanla değişikli

ğe ugrayarak daha çok siyasi ve sosyal 
meselelerle ilgilenmeye başladı. Mülki
ye'deki hocaları arasında özellikle Mizan
cı Murad'ın kendisini derinden ve esas
lı bir şekilde etkilediği anlaşılmaktadır. 
Daha iyi Fransızca öğrenmek için çareler 
arayarak bazı teşebbüslerden sonra Uş
şakızade Süleyman Bey'le Fransa'ya gitti 
( 1887). Bir taraftan · Fransızca'sını ilerie
tirken diğer taraftan da Paris'te bulu
nan değişik gruplara bağlı Türkler'le te
mas kurdu. Bir müddet Paris ile Cenev
re arasında . gidip geldi, ancak sonunda 
Cenevre'de karar kıldı. Burada Gros'un 
derslerine devam etti. Tanışıp dostluk 
kurduğu Rozenşild adlı bir Rus kızının 

Cenevre'den ayrılması üzerine 1888'in 
ilkbaharında istanbul'a döndü. Dokuz 
ay kadar kaldığı Avrupa'da gördükleri
ni uygulamak düşüncesiyle Mülkiye'de
ki arkadaşlarıyla istanbul'da bir öğrenci 
derneği kurdu. Fakat derneğin dördün
cü toplantısında yakalanarak tevkif edii
diyse de ceza almadan kurtuldu. Bu sı

rada yeniden açılan Mülkiye Mektebi'nin 
imtihanlarına girerek beşinci sınıfa de
vama başladı. Abdülhalim Memduh ve 
Fahreddin Reşad'la beraber yalnız ter
cüme hikayeler neşretmek üzere, an
cak tek sayı yayımlanabilen Mütalaa 
adlı bir dergi çıkardı ( 1888) Aynı gün
lerde arkadaşı Abdülhalim Memduh ile 
gizli bir cemiyet kurmaya kalkıştıkları 

için bir ihbar sonucu tevkif edildi. Do
kuz ay süren tutukluluktan sonra affe
dilerek birer münasip memuriyetle sür
güne gönderildiler. Ali Kemal. yanına an
nesiyle kız kardeşini alarak memur edil
diği Halep'e gitti ( 1889) Burada bulun
duğu sırada vilayetteki yenilik taraftarı 
bazı memurlarla vali Arif Paşa 'ya karşı 

bir grup oluşturdu. Aynı zamanda ida-

ALi KEMAL 

dide tarih ve edebiyat hocalığı yaptı. gö
revinde başarı gösterek maarif müdürü 
Tosun Paşazade Tevfik Bey'in takdir ve 
dostluğunu kazandı. Bu arada eski Ha
lep mebusu Şeyh Beşir Gaza'dan Arap
ça, hadis ve tefsir okudu. Maarif Neza
reti'nin okul kitapları için açtığı yarış

mada İlm-i Ahlak adlı eseri birincilik 
kazandı, fakat kendisinin bir sürgün ol
duğu öğrenilince mükafat yerine idadi
deki görevinden aziedildi (ı 893). Çeşitli 

memuriyetlerle Halep ve civarını gezdik
ten sonra izin almadan istanbul'a dön
dü. Sürülmesi için tekrar karar çıktığını 
öğrenince bu sefer Paris'e kaçtı ( 1895). 

Burada bir taraftan İkdam gazete~sinin 
muhabirliğini yaparken diğer taraftan da 
yarım kalan tahsilini tamamladı ve Siya
sal Bilgiler Okulu'ndan (Ecole Libre des 
Sciences Politiques) diplama aldı (1899). 
"İkdam'ın Paris Muhabiri" adıyla "Paris 
Musahabeleri" başlığı altında her haf
ta İkdam 'a gönderdiği yazıları ile Türk 
okuyucusuna Batı dünyasını. buradaki 
sanat ve edebiyat anlayışı ile faaliyetle
rini tanıtmaya çalıştı. Yazılarında Edebi
yat-ı Cedide'ye çeşitli ta'rizlerde bulun
ması üzerine Hüseyin Cahit tarafından 
Servet-i Fünı1n 'da tenkit edildi ve mek
tuplarında ele aldığı bazı konuların Fi
garo 'dan aktarma olduğu ortaya çıka
rıldı. Böylece ikisi arasında daha sonra 
da devam edecek şiddetli bir çatışma 
başlamış oldu. Çok rağbet gören ve dört 
yıl kadar devam eden bu yazı serisi hü
kümetin yasaklaması sonucunda kesinti
ye uğradı. Bu arada Paris'teki Jön Türk
ler'le tanıştı ve Mizancı Murad'ın gel
mesiyle yeni bir şekil kazanan Jön Türk 
hareketinin içinde yer aldı. Jön Türk ha
reketini bir bütün olarak yürütüp kont
rol etmek maksadıyla kurulan "Hey'et-i 
Teftiş ve icra"nın neşriyat komitesi üye
si oldu. Ancak Murad Bey'in. Ahmed Rı
za ve etrafındakilerle ihtilafa düşmesi 
üzerine Sultan Abdülhamid ile anlaşa
rak istanbul'a gelmesinden sonra Jön 
Türkler'den ayrıldı ve bütünüyle onların 
aleyhine döndü. Nitekim bu anlaşmaz
lık daha sonraki yıllarda gittikçe arta
rak sonunda düşmanlığa dönüşmüş, 

hatta ittihat ve Terakki Cemiyeti'ni Jön 
Türkler'in, Kuva-yı Milliye'yi de ittihat 
ve Terakki'nin devamı saydığından hep
sine karşı şiddetle menfi bir tutum ta
kip etmiştir. 

Ali Kemal bu devrede isviçre'nin Zürih 
şehrinde Türkler'e mahsus bir Mekteb-i 
Sultani açmak ve mezunlarını Avrupa'
nın önde gelen üniversitelerine gönder
mek gibi önemli bir projeyi gerçekleştir-
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