
(el-Mu'cemü'ş-şuff, s. 818; İbrahim Hakkı, 
s.22,312) . 

Mutasawıflara göre alem son derece 
geniştir. Allah'ın öyle yaratıkları vardır ki 
yeryüzünden ve burada insanların yaşa
makta olduklarından bile haberleri yok
tur. Tasawufi eserlerde bu genişliği ifa
de etmek için 18.000 veya 360.000 ale
min mevcut olduğundan bahsedilmiştir. 
İbn Haldun, alemi Allah'ın sOreti sayan 
tasawufi görüşün filozoflardan alındı

ğını söyler (Şifa'ü's-sa 'il, s. 22). Şeyhülis
lam Mustafa Sabri, İbnü'I-Arabi'nin Allah 
ile alemi özdeşleştirdiğini, filozoflar gi
bi alemin yaratılmışlığını ve Allah'ın hür 
iradesini (fail-i muhtar) kabul etmediğini 
ileri sürerek bu görüşlerin Yunan felse
fesinden kaynaklandığına dikkati çek
miştir (Mev~ıfü'l-'a~l, lll, 187-361) . 
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Iii SÜLEYMAN ULUDAG 

ALEM, Ümmü Fatik 
( ı!);~~~ ~ ) 

Alem Ümmü Fatik b. Mansur b. Fatik 
(ö. 545/1150) 

Yemen 'in Zebid şehri çevresinde 
hüküm süren 

Beni Nedl.h hAnedanının 
son hükümdarı. 

_j 

ei-Meliketü'I-Hürre unvanıyla meşhur 
olan Kraliçe Alem önceleri şarkıcı bir ca
riye idi. Emir MansOr b. Fatik, 1123 yı

lında kendisine bir komplo hazırlayan 
zengin veziri Enis ei-Fatikı~yi öldürerek 
bütün maliarına ve cariyelerine el koydu. 

Bu cariyelerden biri de Alem idi. Emir 
MansOr Alem ile evlendi ve ondan Fatik 
adlı bir çocuğu oldu. Böylece Alem'in 
Emir MansOr'un yanındaki itibarı gide
rek arttı. Onun fikrini almadan hiçbir 
işe girişmeyen Emir MansOr zamanla 
devlet idaresini tamamen ona bıraktı. 

Emir MansOr zehirtenerek öldürülünce 
yerine çocuk yaştaki oğlu Fatik geçti. 
Fakat Emir MansOr'un katili, Alem ve 
oğlu Fatik'i tahakkümü altına alarak yö
netimi ele geçirdi. 1130 yılında o da öl
dürülünce Alem devlete yeniden hakim 
oldu ve Zürey~ (Rüzeyk) ei-Fatiki'yi vezir 
tayin etti. Bir süre sonra siyasetini be
ğenmediği için onu aziederek yerine E bO 
MansOr Müflih el- Fatikryi getirdi. Eb O 
MansOr cesur ve ileri görüştü bir kuman
dandı. Fakat rakipleri onu çekemediler 
ve 1134 yılında ölümüne kadar. onunla 
mücadele ettiler. Alem, Ebu MansOr'un 
ölümü üzerine SürOr adlı bir memlük"ü
nü vezir tayin etti. Oğlu Fatik de 1136 
yılında zehirtenerek öldürüldü.. Kraliçe 
Alem, Zebfd'de ölünceye kadar Beni Ne
cah hanedanını tek başına idare etti. 
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Iii AHMET AGIRAKÇA 

ALEM -i islAM 
( ~~\ ~~) 

Abdürreşid İbrahim~in 
1907-1910 yılları arasında 

Asya ve Uzakdoğu ülkelerine yaptığı 
seyahati anlattığı eseri. 

_j 

Tam adı Alem-i İslam ve Japonya'da 
İntişar-ı İslamiyyet'tir. İslamcı fikir ve 
siyaset adamı Abdürreşid İbrahim, ken
di ifadesine göre, seyahat etmeyi, gez
diği yerlerde gördüklerinden ibret alma
yı, bunları başkalarına aktarmayı görev 
sayacak kadar seven, "Yeryüzünde ge
ziniz .. ." (en-N ahi 16/ 36) ayetinin gereği
ni yerine getirmekten büyük haz duyan 
bir yaratılışa sahipti. Bu sebeple her fır
satta seyahat etmiş, Amerika, Avustral
ya ve Güney Afrika ülkeleri hariç hemen 
bütün dünyayı gezmiştir. 1904 Rus in
kitabı ile başlayıp üç yıl kadar süren hür
riyet havası içinde Rusya müslümanları
nın hakları için çalışan yazar, şartların 
giderek ağırlaşması. gazete ve matbaası-
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nın kapatılması üzerine Rusya'dan ayrıl
mak zorunda kalınca. uzun zamandan 
beri yapmayı arzu ettiği, bilhassa müs
lümanların yaşadıkları ülkeleri içine ala
cak bir seyahati gerçekleştirmek üzere 
yola çıktı. 1907 yılı sonlarında önce Batı 
Türkistan, Buhara, Semerkant ve Yedi
su civarını dolaştıktan sonra doğum ye
ri Tara'ya dönerek ailesini alıp Kazan'a 
yerleştirdi. 1908 Eylülünde buradan ha
reketle Sibirya, Moğolistan. Mançurya, 
Japonya. Kore. Çin, Singapur, Hint deni
zi adaları. Hindistan ve Arabistan yoluy
la İstanbul'a döndü ( 191 Ol Bu Seyahati
nin hatıralarını daha Japonya'da iken 
"Japonya Mektupları" başlığıyla Sırat-ı 

Müstakfm'de yayımlamaya başlamıştı. 

Büyük ilgi gören bu yazılardan sonra, 
seyahatini tamamladığında, gördükleri
ni bir taraftan çeşitli konferans, hutbe 
ve vaazlarla anlatırken diğer taraftan 
da eseri fasiküll.er halinde neşredilerek 
dergi abonelerine gönderilmeye başlan
dı ( 191 Ol Mecmuanın başyazarı Meh
med Akif'in eseri takdim eden yazısın
da yer alan sözleri Alem-i İsıarn ve ya- · 
zarı hakkında yeterli bir tanıtımdır: "iti
raf etmeliyiz ki dünyada en az bildiği

miz bir kıta varsa o da kendi menşei
miz. kendi memleketimiz olan Asya'dır 
( ... ) Biz Asyamız hakkında doğru malu
matı doğrudan doğruya Abdürreşid İb
rahim'den alacağız( ... ) Hazret Asya'nın 
her tarafını senelerce gezmiş, bir koca 
kıtada yaşayan insanların mazisini ince
lemiş, halini tetkik etmiş. Bunlarda sa
adet görmüşse sebeplerini aramış, se
falet görmüşse kaynağını araştırmış ( .. . ) 
gezdiği yerlerde hiç hissiyatma mahkum 
olmamış ( ... ) Şark'ın içtimal hastalıkla
rını ortaya döküyor. Eser gayet sade bir 
lisan ile yazılmış, ötesine berisine resim
İer serpiştirilmiştir. Ben çoktan beri bu 
kadar samimi. bu kadar faydalı lakin bu 
kadar müessir bir kitap okuduğumu ha
tırlamıyorum" ( Sırat-ı Müstakfm, IV /97. 
S. 322-323l 

İki ciltten meydana gelen eserin ilk cil
di yazarın memleketi olan Türkistan'dan 
yola çıkışıyla başlamakta ve Singapur'a 
varışı ile sona ermektedir. Bu ciltte Ja
ponya hatıraları geniş bir yer tutar. Sin
gapur hatıraları ile başlayan ikinci ciltte 
ise Hint denizi adalarındaki İslam emir
liklerinin durumu, Cava, Malaka ve di
ğer müslüman halkın sömürgeci İngiliz 
ve Hollandalılar'ın idaresi altında uğra
dıkları zulümler, Hindistan ve buradaki 
müslümanların durumu hakkında bil
giler verilmekte, İngilizler'in yerli halka 
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yaptığı insanlık dışı eziyetler anlatılmak
tadır. Hindistan'dan hacca giden yazar 
eserinin son kısmında hac hatıralarını 

nakletmektedir. Eserin ikinci cildi Suri
ye üzerinden' istanbul'a dönüş ile son 
bulur. 

İki cilt halinde istanbul'da yayımla
nan Alem-i İslô.m (1328-1329), bazı bö
lümleri özettenerek Asaf Halet Çelebi 
tarafından yeni yazıyla da neşredilmiş" 
tir (Türk Yurdu, istanbul 1956, sy. 258-

260) . Mehmet Paksu eserin tamamını 
sadeleştirerek bazı ilavelerle iki cilt ha
linde yayımiarnıştır (20. Asrın Başlannda 

İslam Dünyası, istanbul 1987). Eser ayrı
ca Ri]J.letü 'Abdirreşid fi'l- 'Alemi'l-İs
lam adıyla Muhammed Subhi Perzat ta
rafından Arapça'ya çevrilmiş, Dr. Cemi! 
Lee Hee-Soo, eserin "Japonya ve Kore 
Hatıraları" bölümünde Abdürreşid İbra
him'in verdiği bilgileri değerlendirerek 
İslam ve Türk Kültürünün Uzak Do
ğu'ya Yayılması Kore'de İslamiyelin 
Yayılması ve Kültürel Tesirleri (İÜ Ed. 
Fak., ı 987) adıyla bir doktora tezi hazır

lamıştır. Bu çalışma daha sonra aynı 

adla yayımlanmıştır (Ankara ı 988). 

Abdürreşid İbrahim, yakın dostu ol
duğu Mehmed Akifin Safahat'ının ikin
ci kitabı olan Süleymaniye Kürsüsün-

iilem · i.İsliim'ın 1. cildinin kapağı 
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de'de ha lkı irşad eden vaiz kimliğiyle yer 
a lmıştır. Akif burada, Alem-i İslam 'da 
müslümanların durumuyla ilgili olarak 
ele alınan birçok meseleyi Abdürreşid 

İbrahim'in ağzından manzum hale ge
tirmiştir. 1003 mısralık bu eser Alem-i 
İslam 'ın bir nevi manzum özeti kabul 
edilebilir. 

Alem-i İslô.m, XX. yüzyılın başlangı
cında islam dünyası ile Japonya, Kore, 
Çin gibi Uzakdoğu ülkelerinin genel si
yasi, içtimai, iktisadi ve kültürel durum
larını hiçbir mübalağaya yer vermeden, 
resmi bir rapor doğruluğuyla ortaya ko
yan kaynak eser özelliğine sahiptir. 
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ALEM-i NİSVAN 
( ü!_,..; ~~) 

Kırım' da Bahçesaray'da 
1906- 1914 yılları arasında yayımlanan 

bir kadın dergisi. 
_j 

Mevcut bilgilere göre Türk ve islam 
aleminde yayımlanan ilk kadın dergisi 
olan Alem-i Nisvan, Kırımlı gazeteci ve 
yazar Gaspıralı İsmail Bey'in çıkardığı 
Tercüman-ı Ahval-i Zaman gazetesi
nin ( 1883-1914) ilave yayını olarak, lise
yi yeni bitirmiş kızı Şefika Gaspıralı'nın 
idaresinde neşredilmeye başladı (3 Mart 
1906) 

Alem-i Nisvan, başlığı altında bulu
nan "Müslimelere mahsus edebi ve ted
risi haftalık mecmuadır" ibaresi dergi
nin özelliğini açıklamaktaysa da ilk sayı
sı Türkiye'de henüz ele geçmediğinden. 
program ve gayesi 28 Nisan 1906'da 
Tercüman gazetesinde yayımlanan iki 
ilandan öğrenilebilmektedir. Birinci ilan 
şöyledir: "Alem-i Nisvan, yani ' hanım
lar dünyası', hanım iara mahsus haftalık 
edebi ve fenni resimli mecmuadır. ( ... ) 
Mecmuanın mevactd-ı mündericesi işbu 
bablardan ibarettir: 1. Hanımiara devlet 
nizarn ları ve şer'an hukukları ; 2. Hane 
idaresine, evlat terbiyesine ve tabipliği 

ne dair malumat ve haberler: 3. Hane 
işleri, dikiş nakış vesaire lazım olan me
vad resim ve şekilleri ile: 4. Bizde ve sa ir 

milletlerde hanımların hali ve maişeti: 

ilim ve edebiyatta. umur ve siyasette 
meşhOre olan hanımların tercüme-i ha
li ve resimleri: s. Mukaddemat-ı fünOn. 
usOI-i ahlak. hikaye, şiir, tarih ve seyahat. 
lazım gelen resimlerle. • Derginin neşre
dilmesinden sonra, 20 Haziran 1906 ta
rihli 18 numaralı Tercüman'da çıkan 

ikinci ilanda ise şu bilgiler yer almakta
dır: "Mart başından beri haftada bir 
defa neşrolunuyor. Mevadd- ı münderi
cesi edebiyattan, maiOmat- ı lazımeden. 

hane idaresinden. sıbyan terbiyesinden. 
dikiş ve nakış fenninden. ilm-i sıhhat
ten. mevadd-ı diniyye ve ahlakıyyeden 
ibarettir. Her nüshasında lüzOm-ı mik
dan resim ve şekil dercolunur. Senelik 
bedeli üç rubledir. Dört aylığı bir ruble
dir, nüshası altı kapiktir. • 

Türkiye'de. Hakkı Tarık Us Kütüpha
nesi'ndeki 4. sayısı dışında hiçbir kütüp
hanede koleksiyonu veya tek tek nüs
haları bulunmayan . derginin 1906 yılına 
ait 15, 35 ve 36. sayıları Paris'te Centre 
Russe de l'Ecole Pratique des Hautes 
Etudes'de mevcuttur. Eldeki nüshası 

15 X 24 cm. ebadında, on dört sayfa hac
minde olan derginin. Gaspıralı İsmail'in 
vefatı (ll Eylül 1914) üzerine yayımı du
ran Tercüman'ın çıktığı sürece neşri

ne devam edilip edilmediği bilinmemek
tedir. 

Alem-i Nisvan mecmuas ının 4. sayısının kapağ ı 
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