ALEM-i iSLAM
ha l kı irşad

de'de

tadır.

a lmıştır. Akif burada, Alem-i İslam 'da

eziyetler anlatılmak
Hindistan'dan hacca giden yazar
eserinin son kısmında hac hatıralarını
nakletmektedir. Eserin ikinci cildi Suriye üzerinden' istanbul'a dönüş ile son
bulur.
İki cilt halinde istanbul'da yayımla
nan Alem-i İslô.m (1328-1329), bazı bölümleri özettenerek Asaf Halet Çelebi
tarafından yeni yazıyla da neşredilmiş"
tir (Türk Yurdu, istanbul 1956, sy. 258260) . Mehmet Paksu eserin tamamını
sadeleştirerek bazı ilavelerle iki cilt halinde yayımiarnıştı r (20. Asrın Başlannda
İslam Dünyası, istanbul 1987). Eser ayrı
ca Ri]J.letü 'Abdirreşid fi'l- 'Alemi'l-İs
lam adıyla Muhammed Subhi Perzat tarafından 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 Doğu'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).

kitab ı

durumuyla ilgili olarak
birçok meseleyi Abdürreşid
İbrahim'in ağzından manzum hale getirmiştir. 1003 m ısralık bu eser Alem-i
İslam 'ın bir nevi manzum özeti kabul
edilebilir.
alınan

Alem-i İslô.m, XX. yüzyılın başlangı
cında islam dünyası ile Japonya, Kore,

Çin gibi Uzakdoğu ülkelerinin genel siyasi, içtimai, iktisadi ve kültürel durumlarını hiçbir mübalağaya yer vermeden,
resmi bir rapor doğruluğuyla ortaya koyan kaynak eser özelliğine sahiptir.
BİBLİYOGRAFYA :
Abdürreşid ibrahim, Alem·i islam ve Japon·
ya'da intişar·ı İslamiyyet, İstanbul 1328·31, 1,

8, 614·620; Fevziye Abdullah Tansel, Mehmed
Aki{, Hayatı ve Eserleri, İstanbul 1945, s. 65·
68; M. Ertuğrul Düzdağ. Mehmed Ak if Hak·
k ında Araştırmalar, İstanbul 1987, s. 139·170;
Mehmed Akif, "Gayet Mühim Bir Eser", SM,
IV /97 (7 Receb 1326), s. 322·323.
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ALEM-i NİSVAN
( ü!_,..;

olan Süleymaniye KürsüsünL

iilem · i.İsliim'ın

yer

müslümanların

ele

Abdürreşid İbrahim, yakın dostu olduğu Mehmed Akifin Safahat'ının ikin-

ci

eden vaiz

kimliğiyle

yaptığı insanlık dışı

~~)

Kırım' da Bahçesaray'da
1906- 1914 yılları arasında yayımlanan
bir kad ın 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 gazetesinin ( 1883-1914) ilave yayını olarak, liseyi yeni bitirmiş kızı Şefika Gaspıralı'nın
idaresinde neşredilmeye başladı (3 Mart

1. cildinin kapağı

milletlerde hanımların hali ve maişeti:
ilim ve edebiyatta. umur ve siyasette
meşhOre olan hanımların tercüme-i hali 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 almaktadır: "Mart başından beri haftada bir
defa neşrolunuyor. Mevadd - ı mündericesi 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 mikdan resim ve şekil dercolunur. Senelik
bedeli üç rubledir. Dört aylığı bir rubledir, nüshası altı kapiktir. •
Türkiye'de. Hakkı Tarık Us Kütüpha nesi'ndeki 4. sayısı dışında hiçbir kütüphanede koleksiyonu veya tek tek nüshaları bulunmayan . der ginin 1906 yılına
ait 15, 35 ve 36. sayıları Paris'te Centre
Russe de l'Ecole Pratique des Hautes
Etudes'de mevcuttur. Eldeki nüshas ı
15 X 24 cm. ebadında, on dört sayfa hacminde olan derginin. Gaspıralı İsmail'in
vefatı (ll Eylül 1914) üzerine yayımı duran Tercüman'ın çıktığı sürece neşri
ne devam edilip edilmediği bilinmemektedir.

Alem-i Nisvan

mecmuas ı nın 4 . sayısının kapağ ı
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Alem-i Nisvan, başlığı altında bulunan "Müslimelere mahsus edebi ve tedrisi haftalık mecmuadır" ibaresi derginin 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 i ara 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 mevad resim ve şekilleri ile: 4. Bizde ve sa ir
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ALEMDAR
Alem-i Nisvan, ilavesi olduğu Tercüman gazetesi gibi, Çarlık Rusyası boyunduruğu altında yaşayan bütün Türk ve
müslüman eyaletlerle beraber Osmanlı
topraklarına, Mısır, Çin Türkistanı, Hindistan ve Japonya'ya kadar yayılmıştı.
Şefika Hanım ise Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Sovyet istilasına uğrayıp istiklalini kaybetmesi üzerine 1920'de Türkiye'ye sığınmış, Haziran 197S'te istanbul'da vefat etmiştir.
BİBLİYOGRAFYA :

ilber Ortaylı. Çarlık Rusyas ı 'nda Türkçü/ük
Hareketleri ue Gaspıra/ı ismail Bey, istanbul
1968; S. A. Zenkovsky. Rusya 'da Pan-Türkizm
ue Müslümanlık (tre. izzet Kantemir). Ankara
1971 ; Nadir Devlet. Rusya Türkleri'nin Milli
Mücadele Tarihi, Ankara 1985, s. 201·202;
Hasan Duman. Katalog, s. 14, 405; R. Rahmeti
Arat. "Matbuat", iA, VII, 388; Kerim Yund.
"Gaspıralı Şefika", TDEA, lll, 289.
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A'LEM eş-ŞENTEMERİ
( .,s__,..::-:..::.ıl
'ili )

rk-

Ebü'l-Hawk Yusuf b. Süleyman b. İsa
el-A'lem eş-Şentemer! en-Nahv!
(ö. 476/1084)

L

Endülüslü
Arap dil ve edebiyat alimi.
_j

Üst dudağı yarık olduğu için "tavşan
el-A'lem lakabıyla
tanınan Şenterneri 41 O'da ( 1019), bugün
Portekiz sınırları içinde bulunan Batı
Şentemeriyye (Santa Maria Algarve) şeh
rinde doğdu . Yirmi üç yaşında iken Kurtuba'ya gitti ve orada devrin tanınmış
alimlerinden Ebü'I-Kasım İbrahim b. Muhammed ei-İflill, EbQ Sehl el-Harran! ve
Ebu Bekir Müslim b. Ahmed ei-Edlb'den
ilim tahsil etti. Mütenebbl divanını kendisinden okuduğu hacası iflm bu eseri
şerhederken ona yardım etti. Daha sonra İşbniye'ye giderek oraya yerleşti ve
İşbniye Emlri ei-Mu'tazıd-Billah Abbad
b. Muhammed ile iyi ilişkiler kurdu. Kitaplarının çoğunu emlrin himayesinde
burada yazdı. Daha sonra Arap dili ve
edebiyatı alanında büyük bir otorite olarak ün yaptı; hatta şöhretini duyanlar
ona talebe olabilmek için uzak diyariardan İşblliye'ye geliyorlardı. Başta EbQ
Ali ei-Gassanl ei-Ceyyanl olmak üzere
birçok kimse ondan ilim tahsil etti. Hayatının sonlarına doğru gözlerini kaybetti ve İşbTiiye'de Şewal 476'da (Şubat
1084) vefat etti.
dudaklı" anlamındaki

Eserleri. 1. A'lem'in başlıca eserleri
şunlardır: TaJ:ışilü cayni'?-?eheb min

ma c dini cevheri'J-edeb ii cilmi mecazati'l- CArab. Slbeveyhi'nin el-Kitdb'ın
daki şiirleri (şevahid) şerhettiği ve 1064
yılında tamamladığı bu eserin nüshaları , Brockelmann'ın kaydettiği gibi Süleymaniye Kütüphanesi Aşir Efendi bölümünde değil, Relsülküttab (nr 764, istinsah tarihi 572 h ) ile Laleli (nr. 3256)
bölümlerinde bulunmaktadır. cAynü'??eheb diye de anılan eser el- Ki tab 'ın
kenarında 1316- 1318 yılında Bulak'ta
basılmıştır. İkinci baskısı 1967'de Beyrut'ta yapılmıştır. Bağdatil İsmail Paşa
(bk. lüihu 'l-meknan, 1, 235; Hediyyetü 'l·
cari{in, ll, lll). Zirikil (VI. 172) ve Kehhale
(X. 99) bu adı taşıyan bir eseri Ebü Abdullah Muhammed b. Tahir el- Endelüsl'ye (ö. 519/ 1125) nisbet ediyariarsa
da kitabın mahiyeti hakkında bilgi vermedikleri için bunların aynı isimde ayrı kitaplar mı olduğu , yoksa Hazreel'ye
yanlışlıkla mı nisbet edildiği tesbit edilememiştir. 2. Şertıu 'ş-şu cara, i's-sitte.
Cahiliye devrinin meşhur altı şairi İmru
ülkays, Nabiga ez-ZübyanL Alkame eiFahl. Züheyr b. EbQ Sülma, Tarafe b.
Abd ve Antere b. Şeddad'ın divanları
nın şerhinden ibaret olan eser, muhtelif tarihlerde ve farklı adlarla basılmış
tır. Bunlar arasında W. Ahlwardt'ın elcİ~dü'ş-şemin ii devavini'ş-şu cara ,i'ssitteti'l-cahiliyyin adıyla yaptığı Londra
( 1870) ve Paris {I 902) baskıları özellikle zikredilmeye değer. Dyroff'un Münih
baskısı {1892) ile Mustafa es-Sekka ' nın
Mu.l]tdrü'ş-şu cara, i'l-cahili adıyla yaptığı Kahire baskısı da ( 1954) önemlidir.
Muhammed Abdülmün'im Hafacl neşri
ise Kahire'de birçok defa basılmıştı r.
Eser muhtelif zamanlarda ayrı ayrı kitaplar halinde de neşredilmiştir: Şerfıu
Divani İmri, i'J- ~ays li'l- A cle m (nşr
De Slane, Paris 1836 ; nşr. Muhammed b.
Şe neb , Cezayir, ts.); Şerfıu Divani Züheyr (nşr Landberg, Leiden 1889; nşr.
Fahreddin Kaba ve, Halep 1970) ; Şertıu
Divani Tarafe b. el- cAbd (nşr. M. Seligshson [Fransızca tercümesiyle]. Paris
1900; nşr. Dürriyye el- Hatib - Lutfı esSakkal, Dımaşk 1975); Şertıu Divani cAl~ametü'l-Fahl li'l-A elem eş-Şentemeri
(nşr. Muhammed b. Şeneb, Cezayir-Paris
1925; nşr. Lutfı es-Sakkal - Dürriyye elHatib, Halep 1969) ; Şerfıu Divani cAntere (nşr. Muhammed Said Mevlevl, Dı
maşk , Beyrut. ts.); Şerfıu Divani 'n-Nabiga (nşr. H. Derenbourg [ Fransızca tercümesi ve basılmamış kasideleriyle birlikte]. Paris 1869; nşr. Muhammed Ebü 'lFazl İbrahim. Kahire, ts.) . 3. Şerfıu'l-Ha-

mase. Yaküt, İbn Hallikan, Safedi ve Katip Çelebi'nin ifadelerine göre, Ebü Temmam'ın el-~amase'sindeki şiirlerin geniş bir şerhinden ibaret olan eserde şa
irler alfabetik bir sırayla ele alınmıştır.
4. Şerfıu'l-Cümel. Ebü'I-Kasım ez-Zeccacl'nin (ö 337 1 949) nahve dair el-Cümel adlı eserinin şerhidir. 5. Şertıu ebyc'iti'l-Cümel. el-Cümel'de örnek olarak kullanılan beyitleri (şevahid) müstakil bir kitapta şerhetmiş olup eser Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulunmaktadır (Laleli, nr. 3255 ). 6. Kitabü'n-nüket
ii tefsiri Kitabi Sibeveyhi. TaJ:ısilü cayni'?-?eheb 'den başka bir eser olan Kitdbü'n-nüket, Slbeveyhi'nin el-Ki tc'ib 'ında
ki bazı müşkülleri halletmek maksadıy
la yazılmıştır. Tek nüshası Rabat Umumi Kütüphanesi'nde (Evkaf, nr. 142) bulunan eser, Emir Mu'tazıd - Billah adına
yazılmış ve oğlu Ebü'l- Velid İsmail b.
Abbad'a takdim edilmiştir.
BİBLİYOGRAFYA:

itin Beşküval . es·S ıla, ll, 681; Yakut, Mu'ce·
mü 'l·üdebti', XX, 66-61; ibn Hallikan. Ve(eyat,
VII, 81·82; Zehebf. A'lamü 'n·nübela', XVIII,
555-557; Süyutf, Bugyetü'l·uu'at, ll, 356; ibnü'l-imad, Şe?erat, lll, 403; Serkfs. Mu' cem, 1,
459; Brockelmann, GAL, 1, 309 ; Suppl., 1, 542;
a.mlf., "A'lem", iA, 1, 298·299; izahu'l·meknan,
1, 235; Hediyyetü '1· 'ari(fn, ll, lll: 551 ; Ziriklf.
el·A' lam (Fethull ah). VI , 172; VIII , 233; Kehhale, Mu'cemü 'l·mü'elli(in, X, 99; XIII, 302·303;
Ömer Ferruh, Taril]u 'l·edeb, IV, 636; Halid Abdülkerfm Cum'a, "Kitabü'n-Nüket fi tefsrri
Kitabi Slbeveyhi", Mecelletü Ma'hedi'l·m al]·
tütati'l·'Arabiyye, XXIX / 2, Küveyt 1985, s.
557·574.
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ALEMARA-yı ABBASI

( ~lf.
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)

İskender Bey Münşi'nin,
başlangıcından

1.
L

Abbas dönemi sonlarına kadar
Safevi Devleti tarihine dair eseri

Şah

(bk. TARIH-i ALEMARA-yı ABBASI).
_j

ALEMDAR
(JI..ı..k.)

L

Bayrak veya sancak taşıyanlar için
kullanılmış olan bir terim.

_j

"Bayrak, sancak, liva " milnalarına gelen Arapça alem kelimesiyle "tutan" anlamındaki Farsça dardan meydana gelmiş birleşik bir kelimedir. Tarih terimi
olarak hükümdara ait saltanat sancaklarını taşıyanlar için kullanılmıştır. Selçuklular ve İlhanlılar'da devlete ait bayrak ve sancakları taşımak ve muhafa-
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