ALAK SÜRESi
sına alıp kuwetle sıktı: sonra "Oku!"
dedi. Ben yine, "Okuma bilmem" dedim.
Beni tekrar kolları arasına aldı, kuwetle sıktı ve "Oku!" diye tekrar etti. Ben
yine "Okuma bilmem" dedim. Üçüncü
defa kolları arasına alıp daha kuwetlice
sıktıktan sonra bıraktı ve şöyle dedi :
'Oku, yaratan rabbinin adıyla; insanı
alaktan yaratan O'dur. Oku, rabbin nihayetsiz kerem sahibidir. Kalemle yazmayı öğreten O'dur. insana bilmediğini
öğreten O'dur.'" (Buhari, "Bed 'ü'l-vaJ.ıy",
3; Müslim. "İman", 252).
Sürenin geri kalan on dört ayetinin
çok daha sonra ve Ebu Cehil hakkında
nazil olduğu rivayet edilir.
Alak süresi, vahiy bilgisinin insanı olgunlaştırmadaki önemini belirtmektedir. Buna göre yaratanı tanımak, ilmin
de dinin de temelini teşkil eder. İlk vahyin "oku" emriyle başlaması ve bu emrin beş kısa ayet içinde iki defa tekrar
edilmesi. okumanın insan hayatında ne
kadar önemli olduğunu göstermektedir.
Birinci emrin yaratanı, ikinci emrin ise
kalem karinesiyle yaratılanları tanıma
ya işaret olduğu da söylenmiştir. Kur'an,
insanın öteki canlılar arasındaki yerini
belirlerken onun " mazhar- ı esma" (elBakara 21 3I) kılındığını ve bu öğrenme
özelliği ile onlardan ayrıldığını ifade eder.
Bilgisiz olan ve biraz da zenginliğine güvenip şımaran kimsenin kolayca emir
ve kuralları çiğnediği, bu sürenin daha
sonraki ayetlerinde bildirilir. insanın gerçek kurtuluşu ise Allah'a yakınlaşma çabasına bağlıdır. Bu da onun çevresine
zarar veren kötü ve çirkin huylardan arı
nıp Allah'ın emirlerine itaat etmesiyle ve
bu itaatin en belirgin ifadesi olan secde
ile mümkündür. Sürenin son ayeti buna
işaret etmek üzere secde emrini ihtiva
etmektedir; nitekim bu son ayette tilAvet secdesi* vardır. Süre, insanı hem
başlangıç, hem sonuç bakımından bütün
olarak ele almaktadır. insan olarak ya-

ratılmak bilmeyi, tanımayı, tanımak ise
yaratana secde etmeyi gerektirir. Süre
bütünüyle, "Ben cinleri ve insanları yalnızca bana kulluk etsinler diye yarattım" (ez-Zariyat 51 1 56) ayetinin açıkla
ması gibidir.
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dan size düşman olanlar vardır: onlardan sakının ... Doğrusu mallarınız ve çocuklarınız sizin için fıtnedir" {et-Tegabün
64 1 14-15 ı mealindeki ayetlerde nesebe dayanan bu türlü alakaların tehlikesine dikkat çekilm işti r. Bu durumu göz
önüne alan birçok süfı nesebi alakaların
tehlikesinden korunmak için bekar yaşamayı tercih etmiştir.
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D ARAP EDEBİY ATI. Arap edebiya-

alaka, bir kelimeyi gerçek anlamın
bir anlamda (mecaz) kullanır
dayanılan sebebe denir {bk. MECAZ).
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Tasawuf ve Arap edebiyatında
farklı anlamlarda kullanılan
bir terim.

başka

AlAKÖPRÜ
_j

D TASAVVUF. "İlgi; bir şeye gönül verme. bağlanma ve düşmanlık" gibi
manalara gelen alaka (çoğulu alaik) kelimesi, tasawufta "koparılması öngörülen dünya bağı, insanları maddeye ve
nefsin arzularına yöneiten sebepler" anlamında kullanılmıştır. Bu bağlar teker
teker kesilmedikçe veya tamamen koparılıp atılmadıkça (kat'-ı alaik) tam manasıyla Allah'a yönelmek ve vuslata ermek mümkün değildir. Serrac, alakayı
"kulu bağlayan ve onu meşgul ederek
Allah'tan koparan bağlar" diye tarif etmiştir. Vesait denilen sebepler insanı
Allah'a yaklaştırdığı halde alilik insanı
O'ndan uzaklaştırır. "Dünya alakaları"
adı verilen bağlar makam ve mevki hırsı,
mal sevgisi, şehvet ve şöhret gibi bencil
duygu ve isteklerdir. Ayrıca eş, evlat, hı
sım ve soy gibi bağlara "nesebi alakalar" denir. "Eşlerinizden ve çocuklarınız-
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Ermenek-Anamur yolunda,
Göksu üzerinde
Karamanoğulları devrine ait bir köprü.
_j

Köprünün inşasından sonra yakınında
kurulan köy sebebiyle Görme! Köprüsü
adıyla da anılan yapının müzeyyen bir
çerçeve içindeki Arapça kitabesi her ne
kadar 706 ( 1306-1307) tarihli olarak kabul edilirse de 780 yılına (1378-79) kadar çıkan değişik tarihler ileri sürenler
de olmuştur. Kitabede yaptıranın adı Karamanoğlu Mahmud Bey'in oğlu AlaeddinHalil Bey olarak gösterildiğine göre,
bu köprü Alaeddin Halil Bey'in on yedi
yıl süren beyliği döneminde yapılmış olmalıdır. Karamanoğlu Mahmud Bey'in
707'de ( 1307 -1308) ölümünden sonra
oğulları Halil Bey ile İbrahim Bey birlikte
hüküm sürmüşler ve 733'ten ( 1332-33)
sonra da Halil Bey bir süre tek başına
beyliğin sahibi olmuştur. İkinci küçük
bir kitabede ise mimarın adının Yusuf
oğlu Süleyman olduğu kayıtlıdır. ·
Toroslar'ın

dar ve iki yakası yüksek bir
iki kaya kitlesi arasına inşa
edilen köprü 21 m. uzunluğunda ve 6 m.
genişliğindedir. Muntazam işlenmiş kesme taşlardan yapılan Alaköprü'nün ka yalar üstündeki küçük bir gözünden baş
ka, akarsu üstünde gayet geniş ve muhteşem tek bir gözü vardır. Türk köprü
mimarisinin çok başarılı örneklerinden
olan bu değerli eserin ne yazık ki 1960'lı
yıllarda bütün estetiğini bozacak biçimde üstü düzlenmiş, iki ucu 40 m. kadar
uzatılmış ve tabanı da genişletilmek suretiyle modern bir hale sokulmuştur.
boğazında,

Al aköprü.
Ermenek 1
K;ıraman
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el-A'LAM
( ~~~\)
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Hayreddin ez-Zirikli
(ö. 1976)
tarafından kaleme alınan
biyografik eser.

_j

el- A ' ldm kısa adıyla bilinen eserin
tam adını da belirten şu alt
başlıktan an laşılmaktadır : ~amı1sü terdcim li- eşheri'r- ri edi ve 'n- nisd, min 'el'Arab ve'l-müsta 'rebin ve'l-müsteş
ri~in ( y_,..llü-".w~ J~)i_,.?~ ~ı_,; ..r.rt;
e,J_,..:;:....J~ ıJ.:1 _,.:....l~ ). Eserde yer alan
meşhur sahabiler, tarihi şahsiyetler, islam devlet başkanları. vezirler. uç beyleri, kumandanlar. valiler. kadılar. mezhep
muhtevası,

Zirikli"nin el·A'liim

adlı

eserin in

kapağı

(._ı;.___.,..,y \ğ

~P'JI;{~':"'/Jf,L-J 1JJ~)yU
~/ı:

.h)L..;:.ıl~

imamları ve alimleri. mutasawıflar. mesleklerinde meşhur olanlar ve anınaya
değer eseri bulunanlardır. Cahiliye devrinden günümüze kadar islam dünyasında yaşamış şairlere. ediplere. sanat
ve kültür hayatına katkıda bulunanlara.
ayrıca müsteşriklerden Arapça veya islam kültürü alanında çalışanlara da yer
verilmiştir. Müsteşriklerin dışında hal
tercümesi verilenler büyük çoğunlukla
müslüman olmakla beraber esere islam
dünyasında yaşamış gayri müslim bazı
şahsiyetler de alınmıştır.

el- A ' I dm şahıs adiarına göre alfabetik olarak düzenlenmiştir. Kendi adlarıy
la birlikte baba adları da aynı olan şah ı s
ların sıralanmasında vefat tarihleri esas
alınmış, üçüncü isme itibar edilmemiş
tir. Bu arada iki adı birbirine bağlayan
bin, bint, eb, üm gibi kelimeler de dikkate alınmamıştır.
Tanıtılan şahsın basılmış eserleri ( .ı. ).
yazma eserleri de (
harfi ile gösterilmiş, biyografisinin geçtiği belli baş
lı kaynaklar da dip notunda verilmiş
tir.
el-A'ldm, ilki üç büyük cilthalinde olmak üzere 1345-1347 yıllarında Kahir e'de, ikincisi 1373-1378 yılları arasında
on cilt olarak yine Kahire'de basılm ıştı r.
Bu ikinci baskıda hal tercümesi verilen
şahıslardan bazılarının resimleri ile el
yazılarından örnekler de verilmiştir. ikinci baskı esas alınarak yapılan üçüncü
baskıda (Beyrut 13891 1969 ) bu levhaların sayısı artırılmış ve hepsi bir araya
getirilen bu ilaveler on birinci cildi oluş 
turmuştur. Bu baskılarda el-A'ldm 'ın
şahıs hal tercümeleri dokuz cilt tutar.
Yazar onuncu cildi "el-müstedrek" adıy
la zeyl şekline getirmiş ve tanıtılan şa
hıslar hakkında sonradan elde ettiği yeni bilgileri, değişiklikleri. düzeltmeleri,
daha önce haberdar olmadığı eserlerinin isimlerini bu ciltte toplamıştır. Aynı
cilt. kendi biyografisi ile kullandığ ı basılı ve el yazması kaynakların bibliyografya listesini de ihtiva etmektedir. elA 'ldm 'ın 1984 tarihli sekiz ciltlik baskı 
sında daha önceki baskılarda dağınık
halde olan bilgiler, belgeler. resimler,
ilaveler, düzeltmeler bir araya getirilmiş
ve eser baştan sona kadar yeni ve modern bir düzen içine konulmuştur. Kitap
bu son şekliyle daha derli toplu ve kullanımı kolay bir tertibe kavuşmuş bulunmaktadır. Ayrıca müellif tarafından
el-İ'ldm bimd leyse fi'l-A'ldm adıyla
kaleme alınan ve el-A'ldm'da yer alma-

t)

mış şahıs

beş

ve bilgileri ihtiva eden dört
cilt hacmindeki eser de bu bask ıya

katılmıştır.

el- A 'I dm, islam kültür tarihi içinde
tarihi şahsiyet
ler ile belli başlı şarkiyatçılara dair özlü
bilgiler veren kullanışlı. faydalı. ciddi bir
ansiklopedi olarak müracaat kitapl arı
arasındaki yerini almış bu lu nmaktadır.
gelmiş geçmiş meşhur
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Bir hükmün varlığının işareti olan,
ancak o hükmün ne varlığıyla
ne de gerekli olmasıyla
ilgisi bulunmayan şey anlamında
bir usul-i fıkıh terimi.
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Alamet. lugatta "emare. nişan: iki toprak parçası arasındaki sınır" ve "yollara
dikilen işaretler" gibi manalara gelir. Fı
kıh usulü k itapl arında genel olarak "vaz'i
hükümler" çerçevesinde veya kıyas bahsinde illet• konusu işienirken ele alın
maktadır. Hanefi alimleri alameti sebep, şart ve ilietle birlikte vaz'i hükümlerden saymışlardır. Buna göre hükmün
taalluk ettiği şey hükmün varlığına müessirse illet. müessir olmayıp hükme
ulaşınada vesile ise sebep, ne müessir
ne de vesile olup hükmün varlığı onun
varlığına dayamyorsa şart. varlığı ve gerekliliği ona dayanınayıp da hükmün varlığına bir işaretse alarnet denilmiştir.
Diğer fıkıh

usulü alimlerinden bir kıs 
vaz'i hükümleri teklifi hükümler çerçevesinde mütalaa edip ayrı bir grup olarak ele almamış la r. bir kısmı da bunları
hüküm değil, hükmün varlığına delalet
eden birer ala rnet saymışlardır. Bu bakımdan alameti Hanefiler gibi özel bir
manada değil genel manasıyla zikretmişlerdir. Esasen vazT hükümler arasın 
daki sı kı ilişki ve benzerlik de göz önüne alındığında, vaz'i hükümleri teklifi
hükümlere delalet eden birer işaret olarak düşünmek mümkündür.
mı

Hanefiler'in yaptığı tarif ve tasnife göre alametler dört kısma ayrılmaktadır:
1. Sırf alarnet olanlar. Bunlar şart ve
ilietle ilgisi olmayıp sadece hükmü bildiren işaretle rdir. Ezanın namaz vaktinin geldiğine , intikal tekbirlerinin namazda bir rükünden diğerine geçildiği
ne işaret etmesi, telbiye* nin hac ve um-

335

