
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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rnek için çalıştıysa da talebe bulamadı
ğından bundan vazgeçti. Paris'teki Türk 
öğrencilerin işlerini takip etmek üzere 
talebe nazırı oldu, fakat işinden ve ta
lebelerin çalışmalarından memnun kal
mayınca kısa zamanda istifa etti. Yine 
bu yıllarda Brüksel Sefareti ikinci katip
liğiyle görevlendirilmişti (1897) Bir ta
raftan sefir Münir Paşa ile ara ları açık 

olduğu, diğer taraftan Jön Türkler'in fa
aliyetlerini takip etmek ve neşriyatta 

bulunmalarını önlemek maksadıyla Ah
med Celaleddin Paşa ile anlaştığı için 
Cenevre'de kalarak Brüksel'e gitmemiş
tL Fakat daha sonra sarayın Jön Türk~ 
ler'le anlaşması ve genel bir af çıkarıl
ması üzerine sefır tarafından Brüksel'e 
davet edilince istifa etti (1898). Avru
pa'da yapacak bir işi kalmaması ve ma
II durumunun da bozulması sebebiyle 
bir Mısırlı prense ait çiftliği idare et
mek için Kahire'ye davet edilince İspan
ya ve Tunus üzerinden Kahire'ye gitti 
1 1900) Burada oldukça rahat günler ge
çiren Ali Kemal bilhassa yazı hayatı ve 
gazetecilik yönünden verimli bir döne
me girdi. Yol hatıralarını Tunus isimli 
kitabında anlattı. Mes'ele-i Şarkiyye 

adlı kitabını bastırdı. Sadece tek sayı ya
yımlayabildiği Mecmua-i Kemal adıyla 
bir dergi çıkardı 1190 ı J Seyahat inti
balarının yer aldığı ve yazılarının çoğu 

kendi kaleminden çıkan bu dergiden 
sonra Türk 1 1903 -1907) gazetesini ya
yımlamaya başladı. Burada Yusuf Akçu
ra'nın meşhur "Üç Tarz-ı Siyaset" adlı 
yazı serisini "Cevabımız" başlıklı bir ya
zıyla tenkit etti. Yaz tatili için gittiği is
viçre'de tanıştığı bir kızla ertesi yıl Lond
ra'da evlendi ( 1903). Bir süre daha Ka
hire'de kaldı, ancak bu yıllarda Mısır'da 
ortaya çıkan iktisadi buhran sebebiyle 
o da sıkıntıya düştü. Hükümetin izniy
le Meşrutiyet'in ilanından kısa bir süre 
önce Paris üzerinden İstanbul'a döndü 
ve böylece yirmi yıllık sürgün hayatı so
na erdi ( 1908). İstanbul'da bir taraftan 
İkdam gazetesinin başmuharrirliğini ya
parken diğer taraftan da Mekteb-i Mül
kiyye'de siyası tarih, Darülfünun'da Os
manlı tarihi akutmaya başladı. Yeni ku
rulan Ahrar Partisi üyesi olarak İkdam ·
daki yazılarıyla İttihat ve Terakki Cemi
yeti ile hükümetlerinin aleyhinde bulu
nan ve hatalarını cesaretle tenkit eden 
Ali Kemal, bu sebeple gazetesi Tanin 'i 
ve kalemini ittihatçıların emrine veren 
Hüseyin Cahit'le tekrar çatıştı. Yine bu 
sırada İttihat ve Terakki terniyeti tara
fından yayımlanan ve sahipliğini Dr. Sa
haddin Şakir'in yaptığı Şura-yı Ümmet 
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gazetesi ile çatıştı. Gazetede çıkan "is
minden Utanmayanlar Silsilesinden Ali 
Kemal Bey'in Hakikati" adlı bir yazı üze
rine Ali Kemal Dr. Bahaddin Şakir aley
hine hakaret davası açtı. Türk basın ta
rihinde "Şura-yı Ümmet-Aii Kemal Da
vası" adıyla bilinen bu meşhur dava, bir 
ay kadar süren muhakeme sonunda Dr. 
Bahaddin Şakir'in beraati ile sonuçlan
mıştır ( 1909 Mayıs sonu). Ali Kemal'in 
Jön Türkler'le münasebet ve mücadele
si hakkında mühim bilgiler taşiyan bu 
davanın safahatı, daha sonra neşredil
miştir (Şara·yL Ümmet·Ali Kemal Dauas1, 
istanbull325. 168 s.) 31 MartVa.k'ası'nı 
takip eden günlerde yeniden iktidara 
geçen İttihatçılar tarafından idam edil
mek korkusuyla istanbul'dan Paris'e kaç
tı. Daha sonra Londra civarında Bour
nemouth'a yerleşti. Sık sık gidip geldiği 
Paris'te Yeni Yol adlı bir dergi çıkardı 
( 1909). Ancak çıkışından bir süre sonra 
derginin Türkiye'ye girişi yasaklanınca 

kapatmak zorunda kaldı. Bu arada eşi 
de öldü. Ali Kemal bu dönemde Fetret 
adlı romanını kaleme aldı 1 1911 ı 

1912 yılı Temmuzunda İttihat ve Te
rakki iktidarı değişip genel af ilan edi
lince ağustos ayında istanbul'a döndü 
ve yeniden İkdam'da başmuharrir ola
rak yazmaya başlad ı. Ancak altı ay son
ra Babıali Baskını'yla hükümet devrilip 
İttihatçılar tekrar iktidara geçince Ali 
Kemal Viyana'ya sürüldü. Üç ay sonra 
istanbul'a döndü. Büyükada'ya yerleşe
rek Bir Satha-yı Tarih ve Rical-i İhti
lal adlı eserlerini yayımiadı (1913). Ay
nı yılın ekim ayından itibaren Peyam'ı 
çıkarmaya başladı. Bu arada Tophane 
müşiri Zeki Paşa'nın kızı ile evlendi (Ocak 
1914). Yaptığı muhalefet okuyucular ta
rafından tutulmakla birlikte hükümet 
Ali Kemal'in tenkitlerine dayanamadı, 
temmuz başında gazetesini kapattı ve 
yazı yazmasını yasakladı. Bir ay sonra ı. 

Dünya Savaşı çıkınca maddf durumu iyi
ce bozulan Ali Kemal bu yıllarda öğret
menlik yaptı ve ticaretle uğraştı. Harbin 
sonuna doğru kontrol gevşeyince tekrar 
yayın ve yazı faaliyetlerine döndü. Bu 
dönemdeki yazılarının ilki Ruşen Eşrefin 
edebiyat hakkındaki anketine verdiği ce
vaptır (Diyorlar ki, İstanbuL 1334, s. 291-
340) Raşid Müverrih mi Şair mi? adlı 
kitabını da bu sırada yayımiadı ( 1918) 
Mütarekeden sonra politikaya atı lan Ali 
Kemal önce Osmanlı Sulh ve Selamet Ce
miyeti'nin kurucusu ve .idare meclisi üye
si (1918). ardından da Hürriyet ve İti 
laf Fırkası'nın genel sekreteri oldu. Bi
rinci Damad Ferit Paşa kabinesinde Ma-

arif nazırı (3 Mart 1919), ikincisinde ise 
Dahiliye nazırı 1 ı 9 Mayıs ı 9 ı 9) oldu. Bu 
sırada Anadolu 'daki valilere, Paris'te 
başlayan barış görüşmelerinden aleyhte 
bir karar çıkması endişesiyle, görüşme

ler sonuçlanıncaya kadar herhangi bir 
çatışma ve karışıklığa sebep olacak ve 
düşmanın yeniden müdahalesini gerek
tirecek faaliyetlerden kaçınılmasını is
teyen (bk. Bayar. VIII. 2493), Kuva-yı Mil
liye aleyhine ve Mustafa Kemal'in aziine 
dair iki tamim gönderdi (bk Ali Kemal. 
s. 182-ı84). İng iliz mandası taraftarı ola
rak İngiliz Muhipleri Cemiyeti Merkez 
Kurulu üyesi oldu. Yunanlılar'ın İzmir'e 
çıkması ve Anadolu içlerine doğru iler
lemesinin devam ettiği bu günlerde Pa
ris'te Osmanlı tezi reddedildi ve kabi
ne üyelerinden Nafıa vekili Ferid Bey'le 
Eşi! Layihası meselesinde aralarında çı 

kan anlaşmazlık sebebiyle Ali Kemal de 
nazırlıktan istifa etti (26 Haziran 1919) 
(bk. Tunaya, ll, 295-296). Tekrar gazete
ciliğe başlayarak Peyam'ı yeniden çıkar
dı 114 Ağustos 19 ı 9) ve Kuva-yı Milliye 
aleyhindeki yazıları sebebiyle talebeler 
tarafından istifaya zorlanıncaya kadar 
Darülfünun'daki derslerine devam etti. 
Peyarn bir müddet sonra Mihran Efen
di'nin Sabah gazetesi ile birleşerek Pe
yam[-ı]-Sabah adı altında ve Ali Ke
mal'in idaresinde Millf Mücadele aley
hinde yayınını sürdürdü (Ocak ı 920) Ali 
Kemal'in Artin Kemal adıyla anı lmasının 

sebeplerinden biri de budur. Bu sırada 

millf kuvvetler Anadolu'da Yunanlılar'la 
savaşa devam ediyor, yer yer kazanılan 
zaferler çekilen sıkıntıları ve maruz ka
lınan eziyetleri unutturuyordu; fakat 
Anadolu'nun zafer ihtimali henüz kesin 
olarak belirmediğinden Ali Kemal hala 
Ankara'ya muhalefetini sürdürüyor ve 
Ankara hükümetini İttihatçılar olarak 
görüyordu. Nihayet Yunan kuvvetlerinin 

Ali 
Kemal 



bozguna uğraması üzerine düştüğü ha
tayı kabul ederek, 1 O Eylül 1922 tarihli 
"Gayelerimiz Bir İdi ve Birdir" adlı son 
başmakalesinde yanılmış olduğunu açık

ladı. Lozan Antiaşması'ndan kısa bir sü
re önce Ankara hükümeti Ali Kemal'in 
Ankara'ya sevkini istemişti. Bunun üze
rine Ali Kemal istanbul'dan kaçınldı ve 
trenle Ankara'ya gönderileceği sırada 

İzmit'te NQreddin Paşa'nın emriyle (bk. 
Apak, s. 264) linç edilerek öldürüldü (6 
Kasım ı922l. 

Nevi şahsına münhasır ve muhafaza
kar bir insan olan Ali Kemal Türkçe'yi 
üstün bir kabiliyet ve ustalıkla konuş

mak, kendine has bir üslupla kolay, ça
buk ve tashihsiz yazmakla tanınmıştır. 
Mülkiye'den hocası olan Mizancı Mu
rad'ın büyük ölçüde tesirinde kaldığın
dan. hayatı tıpkı onunki gibi yurt içinde 
ve dışında çeşitli mücadelelerle geçmiş, 
mizacının da tesiriyle daima muhalifler 
safında yer almış, bir mücadele ve mü
nakaşa adamı olarak yaşamıştır. Ancak 
kanaatlerinde inatla ısrar etmesi ve 
daima ön safta olmak arzusu hayatına 
mal olmuştur. Kendisi, yıllarca memle
ketine hizmet için çalıştığı halde bekle
diği ve hak ettiği ilgi ve yardımı görme
diğinden şikayet etmiştir. Yine mizacı
nın tesiriyle giriştiği işlerin hemen hiç
birinde uzun süreli başarı sağlayama
mış ve mücadeleden yorgun düştüğü 

zamanlarda kırgın bir hayat sürmüştür. 

Eserleri. Daha çok siyasi yazıları ve 
gazeteciliğiyle tanınan Ali Kemal'in en 
önemli yazıları edebiyat, dil ve tarih ko
nularındadır. Büyük bir kısmı gazete ve 
dergilerde kalan yazılarının ancak bir 
bölümü sonradan kitap haline getiril
miştir. 

Romanları. Yayımianmış eserleri ara
sında ilk sırada roman denemeleri ge
lir. Romandan çok uzun hikaye dene
bilecek bu eserlerinde Ali Kemal karşı
laştığı veya başından geçen bazı olayla
rı anlatmıştır. 1. İki Hemşire (İstanbul 
1315) Halep'teki sürgün yıllarında bir 
kısmı kendi başından geçen olayların 

hikaye edildiği bir romandır. 2. Çölde 
Bir Sergüzeşt (İstanbul l3ı6). Yazarın 

yine Halep günlerinin çeşitli akislerini 
taşıyan bir romandır. Bu iki eser, ilk ya
yımlarından bir müddet sonra yazar ta
rafından bir araya getirilerek Bir Saf
ha-i Şebôb adıyla ikinci defa yayımlan
mıştır (İstanbul 1329). 3. Fetret (İ stanbul 

1329) Ali Kemal'in siyasi, edebi ve sos
yal görüşlerinin yer aldığı ve kahrama
nının şahsında kendini ve ailesini anlat-

tığı. bu yüzden bir nevi otobiyografısi 

olma özelliğini de taşıyan bir romandır. 

Edebi ve Tenkidi Eserleri. 1. Sorbon Da
rülfüm1nu'nda Edebiyyat-ı Haki'kiyye 
Dersleri (İstanbu l 1314) Modern Fransız 
edebiyatını bütün yönleriyle tanıtan ve 
Türk edebiyatı tarihinde modern tenkit 
anlayışına örnek olabilecek yazılardan 
meydana gelen bir eserdir. Daha sonra 
bazı tashih ve ilavelerle yeniden basıl

mıştır (İstanbul 1330) 2. Paris Musaha
beleri (l-111, istanbul 13 ı 5) Ali Kemal'in 
Paris'ten İkdam'a gönderdiği yazıları
nın bir kısmını topladığı eseridir. Gör
düğü ilgi üzerine daha sonra iki cilt ha
linde yeniden yayımlanmıştır (İstanbul 
ı329-ı33ı) 3. Raşid Müverrih mi Şa
ir mi? ( İ stanbul 1334). Ahmed Refik'in 
Vak'anüvis Raşid hakkında Yeni Mec
mua'da yayımladığı bir yazı ile mec
muayı çıkaran Refik Halit'in bir müna
sebetle Peyam 'ı tenkit etmesi üzerine 
kaleme alınmıştır. Yazar burada Raşid'in 
bir tarihçiden ziyade sadece vak'anüvis, 
fakat iyi bir şair olduğunu ileri sürer. 
Görüşlerini ispat etmek için bir taraf
tan çok iyi bildiği divan edebiyatının bir 
değeriendirmesini yaparken diğer ta
raftan da Sultan lll. Ahmed devri olay
larını siyasi tarih gözüyle ele alarak Ra
şid ' in yapamadığı tarihçiliğin nasıl ol
ması gerektiğini göstermek ister. Ali 
Kemal'in edebiyatımııda tenkit türünde 
örneği az görülen bu eseri, onun tenkit
çi yanını ve kültürünün genişliğini gös
termektedir. 

ı 

Bunlardan başka Ruşen Eşrefin an
ketine yazılı olarak verdiği ve Türk ede
biyatının geçmişi, o günkü durumu ve 
geleceği üzerinde dikkate değer görüş
lerinin yer aldığı orta boy bir risale hac
mindeki cevabı ile (Diyorlar ki, istanbul 
1334, s. 291-340; yeni harflerle sadeleş
tiriimiş yayımı , Şemsettin Kutlu, Ankara 
1985, s. 267 -314) Yusuf Akçura ' nın Üç 
Tarz-ı Siyaset'ini tenkit için yazdığı ve 
bu eserin müstakil olarak yapılan baskı 

larında yer alan "Cevabımız" başlıklı ma
kalesi de zikredilmelidir (İstanbul 1327; 
Enver Ziya Kara!' ın giriş ve değerlendirme 
mahiyetindeki ön sözü ile Ankara ı 976, 
1987, s. 37-44). Ayrıca onun Mizancı Mu
rad Bey'e yazdığı mektuplardan on se
kiz tanesi Birol Emil tarafından yayım
lanmıştır (Jön Türklere Dair Vesika lar, s. 
35-60). Ali Kemal'in bir kısım mektupla
rı da Ahmed Bedevi Kuran tarafından 
konularına göre parça parça neşredil

miştir (inkılap Tarihimiz ve Jön Türkler, 

s. 108-109, 119, 133, 137, 161) Bu kitabın 
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138 - 146. sayfaları arasında neşredilen 
mektupların çoğu, aynı yazarın Osman
lı İmparatorluğunda İnkılap Hareket
leri ve Milli Mücadele adlı eserinde 
tekrar basılmıştır (s. 300-309). Bazı şifa
hi bilgilere göre, üzerinde adı bulunma
makla beraber Edebiyat ve Siyasiyat 
(İstanbul ı 326) adlı eserin de Ali Kemal' e 
ait olduğu kabul edilmektedir. Tunus 
(Paris 1900) adlı eser ise yol hatıralarını 
anlattığı küçük bir risaledir. 

Tarihe Dair Eserleri. 1. Mes'ele-i Şar
kiyye-Medhal (Kahire 1900) "Şark me
selesi"nin mahiyeti, ortaya çıkışı, safha
ları. bunun aslında bir hilal-salip müca
delesi olduğu yerli ve yabancı birçok ilim 
adamının eser ve fikirlerinden hareket
le açıklanmış, gerekli tenkitler yapıla
rak Şark ve Garb dünyasının yanlışlık
ları açıkça belirtilmiştir. 2. Bir Safha -i 
Tarih (İstanbul 1329) Yazarın siyasi ta
rih şuurunun gelişmesine hizmet mak
sadıyla bir araya getirdiğini belirttiği. 

memleket içinde ve dışında cereyan eden 
günlük olayların ilhamıyla İkdam 'da ya
yımladığı yazılardan meydana gelen bir 
eserdir. 3. Ricôl-i İhtilal: Condorcet, 
Saint Just, Danton, Robespierre ( İ stan

bul 1329) Fransız ihtilali'nin önde gelen 
isimlerinden dördünün hayat hikayele
rinin anlatıldığı ve her yönüyle tanıtıldı
ğı bir eserdir. 4. Ömrüm (İstanbul 1958, 
nşr. Zeki Kuneralp) . İlk defa 1913'te Pe
yam ve Peyam-ı Edebi'de yirmi iki tef
rika halinde yayımlanmıştır. Gazetenin 
kapatılması üzerine yarım kaldığı için 
beş yıl sonra yeniden çıkmaya başlayan 
Peyarn'da baştan itibaren bazı tashih
ler görerek otuz iki tefrika halinde tek
rar neşredilmiş, fakat yine tamamlana
mamıştır. Eser Ali Kemal'in çocukluğun
dan Halep'teki son günlerine kadar olan 
yirmi altı yıllık bir devreyi içine almak
tadır. Eseri kitap şeklinde yeni harflerle 
yayıma hazırlayan oğlu Zeki Kuneralp, 
"Ömrüm Sonrası· başlığı altında hayatı
nın daha sonraki yıllarını özet halinde 
kitaba ilave etmiştir. Bu neşir birçok 
okuma hatasına rağmen. Ali Kemal'in 
hayatının bilhassa ilk devresi için en iyi 
kaynaklardan biridir. 

Diğer Eserleri. 1, Kadın Mektuplan · 
(İstanbul 1313). Ali Kemal'in Mareel Pre
vost'tan çevirerek İkdam'da yayımiadı
ğı bir eserdir. İçinde İbrahim Hikmet 
imzasıyla Ali Kemal tarafından yazılmış 
birkaç mektup da vardır. 2. İlm-i Ah
lak (İstanbul ı 330) Halep'te Mekteb-i 
İdadi muallimi bulunduğu sırada Maa
rif Nezareti tarafından açılan yarışmaya 
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katılmak için idadflerin yedinci yılı ders 
programına uygun olarak hazırladığı bir 
eserdir. Ahlak-ı arnelf ve ahlak-ı nazari 
olmak üzere iki ana bölümden meyda
na gelen ve yazarının daha çok "ferdi 
ve içtimal ahlak" üzerinde durduğunu 
belirttiği bu eser dini kaynaklara, bil
hassa konu ile ilgili ayet ve hadisiere da
yanılarak hazırlanmıştır. "Hatime" kıs

mında belirttiğine göre yazar eserini sa
de bir dille kaleme almakla beraber ge
rektiğinde edebi bir üslüp kullanmış, bu 
arada konu ile ilgili Arapça ve Farsça be
yitlerle kelam-ı kibarlara da yer vermiş
tir. Hadisler konusunda Şalıff:ı-i Bul]dri 
ile Süyütfnin el-Cdmicu'ş-şagir'inden 
istifade ettiğini ve mevzü hadisler için 
de Süyütfnin el-Le, dli'l-maşnu ca fi'l
eJ:ıddişi'l - meviu ca 'sına başvurduğunu 
belirtmiştir. Eser Ali Kemal'in dini bil
gi ve görüşlerini aksettirdiği kadar dini 
kaynaklara hakimiyetini de göstermekte 
ve şimdiye kadar sözü edilmeyen önemli 
bir yönünü ortaya koymaktadır. İlk Os
manlı ateistlerinden Baha Tevfik. Fel
sefe Mecmuası'nda (nr. 4, s. 49-55, İs

tanbul 1329) Ali Kemal'in bu kitabını ten
kit ederken, eserin Şark ve Garp kay
naklarından derlenmiş bir "parça boh
çası" gibi olduğunu ileri sürerek fayda
landığı bazı Fransız yazarlarını cahil ve 
değersiz kişiler diye vasıflandırmış, Ali 
Kemal'i de bilgisizlik ve haddini bilmez
likle itharn etmiştir. Fakat daha sonra 
Ahmed Nebil ile birlikte çıkardığı Psi
koloji kitabında. Ali Kemal'i tenkit eder
ken cahil ve değersiz bulduğu Etienne 
de Laoutiere'i överek sözlerinde ciddi 
olmadığını göstermiştir. 

Gazete ve Dergiler. 1. Gülşen Ali Ke
mal'in Mülkiye'de talebe iken okul ar
kadaşı İbrahim Fehim ile birlikte 27 sa
yı çıkardığı haftalık bir edebiyat mec
muasıdır (31 Kanunusanı 1301-6 Teşrini
sani 1302) 2. Mecmua-i Kemal. Kahi
re'de bulunduğu yıllarda yayımlamaya 
başladığı üç aylık bir dergidir. ·1 Haziran 
1901 'de çıkan 224 sayfalık ilk sayısın
dan sonra devam etmemiştir. 3. Türk. 
Kahire'de haftalık olarak yayımlanmış
tır. İlk sayısı 1309 Teşrfniewelinde çık
mış ve kütüphanelerdeki nüshalarına 

göre 187. sayıya kadar devam ederek 
Teşrfnisani 1323'te Ali Kemal istanbul'a 
dönmed!!n önce yayımına son verilmiş
tir. 4. Yeni Yol. 31 Mart Vak'ası'nın ar
dından Paris'e kaçtığı sırada orada tek 
başına çıkardığı bir dergidir (5 Teşrfni

ewel 1325-31 Teşrfniewel 1325 arasın

da 5 sayı). s. Peydm. Ali Kemal'in ken-
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di adına çıkarmaya başladığı gazetenin 
ilk nüshası 15 Zilkade 1331'de ( 16 Ekim 
1913) yayımlanmıştır. 1914 yılı Temmuz 
ayı başlarında 149. sayısında İttihatçı
lar tarafından kapatılmış, 1919 yılında 
(14 Ağustos) yeniden neşredilmiş, Ocak 
1920'de ise Mihran Efendi'nin Sabah 
gazetesiyle birleşerek Peydm[-ı]-Sabah 
adı ile yayımını sürdürmüştür. Ali Ke
mal'in öldürülmesi üzerine bu defa ga
zete sadece Sabah olarak çıkmaya de
vam etmiştir. Peydm önceleri Peydm-ı 
Edebi adlı haftalık bir ek çıkarmış, Sa
bah ile birleştikten sonra da bu ilave
nin yayımına Peydm[-ı]-Sabah Edebi 
Nüsha adıyla devam edilmiştir (Peyam 
ve ilavelerinin koleksiyonları ve bulunduk
ları kütüphaneler için bk. Duman, s. 317-
319). 
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ALİKUŞÇU 

(ö. 879/1474) 

Timurlular devrinde 
Semerkant'ta yetişmiş, 

daha sonra Osmanlı ülkesinde 
büyük bir şöhret kazanmış olan 

Türk astronom ve matematikçisi. 
_j 

Asıl adı Alaeddin Ali. babasının adı 

Muhammed'dir. Doğum yeri ve tarihi 
tam olarak bilinmemekle beraber m . 

· yüzyıl başlarında Semerkant'ta dünya
ya geldiği tahmin edilmektedir. Baba
sı, Uluğ Bey'in doğancıbaşısı olduğu için 
"kuşçu" lakabıyla anılmıştır. Kendisi de 
büyük bir alim olan ve ~Himleri koruyan 
Uluğ Bey, Ali Kuşçu'yu ya doğrudan doğ
ruya babası vasıtasıyla veya aslen Sur
salı olan ve tahsil için Maveraünnehir'e 
giden Kadizade-i Rümf aracılığıyla tanı
yarak ona ders verdi. Dolayısıyla o, ma
tematik ve astronomi alanındaki temel 
bilgileri Semerkant'ta Uluğ Bey, Kadi
zade-i Rümf ve Gıyaseddin Cemşid'den 
aldı. Rivayete göre, bir türlü ilme day
mayan Ali Kuşçu, Uluğ Bey ve Kadiza 
de'den izin alarnama endişesiyle gizlice 
Kirman'a gitti. Orada birçok kitabın ya
nı sıra Nasfrüddfn-i Tüsfnin Tecridü '1-
keldm adlı eseriyle şerhini de okuma 
fırsatı buldu ve daha sonra Tüsfnin ese
rini Şerf:ıu 't-Te eri d adıyla şerhederek 

Ebü Said Han·a takdim etti. Tekrar Uluğ 
Bey'in yanına döndüğünde ona Kirman'
da kaleme aldığı Hallü eşkdli'l-lf-amer 
adlı risalesini sunarak takdirini kazan
dı. Bundan sonra ilmini ilerietmek üze
re Uluğ Bey tarafından Çin'e gönderildi
ği ve dönüşünde dünyanın yüzölçümü
nü, ayrıca meridyeni hesap ettiği bilin
mektedir. 

Uluğ Bey· in öldürülmesinden (ı 4491 
sonra koruyucusuz kalan Ali Kuşçu, Ti
murlular'ın sarayından ayrılarak hac 
maksadıyla Mekke'ye giderken Tebriz'e 
Uğradı. Burada Akkoyunlu Hükümdan 
Uzun Hasan'dan büyük ilgi gördü ve el
çilik göreviyle Fatih Sultan Mehmed ka
tına gönderildi. ilmine hayran olan Fa
tih'in ısrarı üzerine elçilik görevini ta
mamladıktan sonra istanbul'a döndü 
ve yol boyunca büyük törenlerle, arma
ğanlarla karşılandı. Fatih 1473'te Uzun 
Hasan üzerine yaptığı sefere birlikte gö
türdüğü Ali Kuşçu'yu dönüşte Ayasaf
ya Medresesi'ne müderris tayin etti. Bu 
tayin istanbul'da astronomi ve matema
tik alanındaki çalışmalara canlılık getir
miş, hatta Ali Kuşçu'nun derslerini ilim 
adamları dahi takip etmişlerdir. 


