
Alem-i Nisvan, ilavesi olduğu Tercü
man gazetesi gibi, Çarlık Rusyası boyun
duruğu altında yaşayan bütün Türk ve 
müslüman eyaletlerle beraber Osmanlı 
topraklarına, Mısır, Çin Türkistanı, Hin
distan ve Japonya'ya kadar yayılmıştı. 
Şefika Hanım ise Azerbaycan Cumhuri
yeti'nin Sovyet istilasına uğrayıp istikla
lini kaybetmesi üzerine 1920'de Türki
ye'ye sığınmış, Haziran 197S'te istan
bul'da vefat etmiştir. 
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~ ZiY AD EBÜZZİY A 

A'LEM eş-ŞENTEMERİ 

( .,s__,..::-:..::.ıl rk- 'ili ) 

Ebü'l-Hawk Yusuf b. Süleyman b. İsa 
el-A'lem eş-Şentemer! en-Nahv! 

(ö. 476/1084) 

Endülüslü 
Arap dil ve edebiyat alimi. 

_j 

Üst dudağı yarık olduğu için "tavşan 
dudaklı" anlamındaki el-A'lem lakabıyla 
tanınan Şenterneri 41 O'da ( 1 019), bugün 
Portekiz sınırları içinde bulunan Batı 

Şentemeriyye (Santa Maria Algarve) şeh
rinde doğdu. Yirmi üç yaşında iken Kur
tuba'ya gitti ve orada devrin tanınmış 
alimlerinden Ebü'I-Kasım İbrahim b. Mu
hammed ei-İflill, EbQ Sehl el-Harran! ve 
Ebu Bekir Müslim b. Ahmed ei-Edlb'den 
ilim tahsil etti. Mütenebbl divanını ken
disinden okuduğu hacası iflm bu eseri 
şerhederken ona yardım etti. Daha son
ra İşbniye'ye giderek oraya yerleşti ve 
İşbniye Emlri ei-Mu'tazıd-Billah Abbad 
b. Muhammed ile iyi ilişkiler kurdu. Ki
taplarının çoğunu emlrin himayesinde 
burada yazdı. Daha sonra Arap dili ve 
edebiyatı alanında büyük bir otorite ola
rak ün yaptı; hatta şöhretini duyanlar 
ona talebe olabilmek için uzak diyariar
dan İşblliye'ye geliyorlardı. Başta EbQ 
Ali ei-Gassanl ei-Ceyyanl olmak üzere 
birçok kimse ondan ilim tahsil etti. Ha
yatının sonlarına doğru gözlerini kay
betti ve İşbTiiye'de Şewal 476'da (Şubat 
1 084) vefat etti. 

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

ma c dini cevheri'J-edeb ii cilmi meca
zati'l- CArab. Slbeveyhi'nin el-Kitdb'ın
daki şiirleri (şevahid) şerhettiği ve 1064 
yılında tamamladığı bu eserin nüshala
rı , Brockelmann'ın kaydettiği gibi Sü
leymaniye Kütüphanesi Aşir Efendi bö
lümünde değil, Relsülküttab (nr 764, is
tinsah 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 Bey
rut'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 Ab
dullah Muhammed b. Tahir el- Endelü
sl'ye (ö. 519/ 1125) nisbet ediyariarsa 
da kitabın mahiyeti hakkında bilgi ver
medikleri için bunların aynı isimde ay
rı kitaplar mı olduğu, yoksa Hazreel'ye 
yanlışlıkla mı nisbet edildiği tesbit edi
lememiştir. 2. Şertıu 'ş-şu c ara, i's-sitte. 
Cahiliye devrinin meşhur altı şairi İmru
ülkays, Nabiga ez-ZübyanL Alkame ei
Fahl. Züheyr b. EbQ Sülma, Tarafe b. 
Abd ve Antere b. Şeddad'ın divanları

nın şerhinden ibaret olan eser, muhte
lif tarihlerde ve farklı adlarla basılmış
tır. Bunlar arasında W. Ahlwardt'ın el
cİ~dü'ş-şemin ii devavini'ş-şu c ara ,i's
sitteti'l-cahiliyyin adıyla yaptığı Londra 
( 1870) ve Paris {I 902) baskıları özellik
le zikredilmeye değer. Dyroff'un Münih 
baskısı {1892) ile Mustafa es-Sekka' nın 

Mu.l]tdrü'ş-şu c ara, i'l-cahili adıyla yap
tığı Kahire baskısı da ( 1954) önemlidir. 
Muhammed Abdülmün'im Hafacl neşri 
ise Kahire'de birçok defa basılmıştı r. 

Eser muhtelif zamanlarda ayrı ayrı ki
taplar halinde de neşredilmiştir: Şerfıu 
Divani İmri, i'J- ~ays li'l- A c le m (nşr 
De Slane, Paris 1836 ; nşr. Muhammed b. 
Şeneb, Cezayir, ts.); Şerfıu Divani Zü
heyr (nşr Landberg, Leiden 1889; nşr. 

Fahreddin Kaba ve, Halep 1970) ; Şertıu 

Divani Tarafe b. el- cAbd (nşr. M. Se
ligshson [Fransızca tercümesiyle]. Paris 
1900; nşr. Dürriyye el- Hatib - Lutfı es
Sakkal, 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 el
Hatib, H alep 1969) ; Şerfıu Divani cAn
tere (nşr. Muhammed Said Mevlevl, Dı

maşk, Beyrut. ts.); Şerfıu Divani 'n-Na
biga (nşr. H. Derenbourg [ Fransızca ter
cümesi ve basılmamış kasideleriyle bir
likte]. Paris 1869; nşr. Muhammed Ebü 'l
Fazl İbrahim. Kahire, ts.) . 3. Şerfıu'l-Ha-
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mase. Yaküt, İbn Hallikan, Safedi ve Ka
tip Çelebi'nin ifadelerine göre, Ebü Tem
mam'ın el-~amase'sindeki şiirlerin ge
niş bir şerhinden ibaret olan eserde şa
irler alfabetik bir sırayla ele alınmıştır. 

4. Şerfıu'l-Cümel. Ebü'I-Kasım ez-Zec
cacl'nin (ö 3371 949) nahve dair el-Cü
mel adlı eserinin şerhidir. 5. Şertıu eb
yc'iti'l-Cümel. el-Cümel'de örnek ola
rak kullanılan beyitleri (şevahid) müsta
kil bir kitapta şerhetmiş olup eser Sü
leymaniye Kütüphanesi'nde bulunmak
tadır (Laleli, nr. 3255 ). 6. Kitabü'n-nüket 
ii tefsiri Kitabi Sibeveyhi. TaJ:ısilü cay
ni'?-?eheb 'den başka bir eser olan Kitd
bü'n-nüket, Slbeveyhi'nin el-Kitc'ib 'ında

ki bazı müşkülleri halletmek maksadıy
la yazılmıştır. Tek nüshası Rabat Umu
mi Kütüphanesi'nde (Evkaf, nr. 142) bu
lunan eser, Emir Mu'tazıd - Billah adına 
yazılmış ve oğlu Ebü'l- Velid İsmail b. 
Abbad'a takdim edilmiştir. 
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ımı !sMAiL HAKKı SEzER 

ALEMARA-yı ABBASI 

( ~lf. ..s~ı~ı... ) 
İskender Bey Münşi'nin, 

başlangıcından 
1. Şah Abbas dönemi sonlarına kadar 

Safevi Devleti tarihine dair eseri 
(bk. TARIH-i ALEMARA-yı ABBASI). 

L _j 
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ALEMDAR 
(JI..ı..k.) 

Bayrak veya sancak taşıyanlar için 
kullanılmış olan bir terim. 

_j 

"Bayrak, sancak, liva" milnalarına ge
len Arapça alem kelimesiyle "tutan" an
lamındaki Farsça dardan meydana gel
miş birleşik bir kelimedir. Tarih terimi 
olarak hükümdara ait saltanat sancak
larını taşıyanlar için kullanılmıştır. Sel
çuklular ve İlhanlılar'da devlete ait bay
rak ve sancakları taşımak ve muhafa-
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Alemdar 

za etmekle görevli topluluğun reısıne 

emir-i alem, yanındakilere de alemdar 
denirdi. Aynı sınıf Osmanlılar'da da var
dı. Mir-i alem veya miralem· de denilen 
emir-i aleme bağlı olan alemdarlar "el
viye-i sultaniyye"yi (saltanat sancakları) 

taşımakla görevliydiler. Ancak saltanat 
sancaklarının en büyüğü olan ak alemi 
bizzat mir-i alem taşırdı . Kapıkulu ocak
larının bayraklarını taşıyaniara da alem
dar denildiğinden, ikisini birbirinden ayır

mak için, saltanat sancaklarını taşıyan
Iara alemdaran-ı hassa adı verilmiştir. 
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Iii A BDÜLKADiR ÖZCAN 

ALEMDAR MUSTAFA PAŞA 

(1765-1808) 

Rusçuk ayanı, sadrazam. 
_j 

Hotin'de doğdu. Babası Rusçuk yeni
çerilerinden Hacı Hasan Ağa'dır. Önce 
Yeniçeri Ocağı'na intisap etti. Daha son
ra Rusçuk'ta hayvancılık ve ziraatla uğ-
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raşmaya başladı. Bu sırada yörenin en 
güçlü ayanı olan Tirsinikli ismail Ağa'nın 
hizmetine girdi. Kabiliyeti sayesinde kısa 
zamanda yükseldi. Kethüdası sıfatı ile 
onun bütün faaliyetlerinde başlıca yar
dımcısı oldu. Lakabı, Tirsinikli'nin bay
raktarlığını yapmış olmasından gelmek
tedir. 

Rumeli ayanlarından asi Pazvandoğ
lu'na karşı verilen mücadelede gösterdi
ği başarılar üzerine çeşitli rütbeler ala
rak ismini duyurmaya başlayan Alem
dar, Pazvandoğlu'nun önde gelen adam
Iarını ele geçirmesi üzerine, önce kapıcı
başılık rütbesiyle taltif edildi. Bir müd
det sonra da Hezargrad ayanlığına ta
yin edildi. Tirsinikli İsmail Ağa'nın ani 
ölümü (12 Ağustos 1806) Alemdar'ın ha
yatında bir dönüm noktası oldu. Bu ha
dise üzerine süratle Rusçuk'a gelerek 
duruma hakim olan Alemdar, Tirsinik
li'nin kontrolünde bulunan topraklarda
ki ayanlarla kendisine tabi diğer bütün 
ayanların ittifakıyla "ayanlar ayanı" se
çildi. Bu kadar geniş bir saha üzerinde 
hakimiyet kurmasını hoş karş ılamayan 

merkezi hükümet. kendisini önce yal
nızca Rusçuk ayanı olarak kabul ettiyse 
de bir süre sonra Tirsinikli'nin kontro
lündekinden çok daha geniş bir bölge 
üzerinde hakimiyetini tanımak zorunda 
kaldı. Aynı yıl başlayan Osmanlı-Rus sa
vaşında kendisinden faydalanılması dü
şünülen Alemdar'a, lll. Selim tarafından 
vezirlik rütbesi ile ömür boyu Silistre 
valiliği veTuna seraskerliği verildi (4 Şu
bat 1807). Bu savaşta gerçekten büyük 
hizmetler gören Alemdar, İsmail Kale
si'ni Ruslar'ın eline düşmekten kurtar
dığı gibi bizzat kendi kuwetleriyle Tu
na'yı geçerek Rus generali Michelson'a 
karşı savaştı ve düşmanı bozguna uğ

rattı. 

Osmanlı - Rus savaşı devam ederken 
istanbul'da Nizam- ı Cedid aleyhtariarı
nın faaliyetleri neticesinde Kabakçı Mus
tafa isyanı patlak verdi ve lll. Selim hal' 
edilerek yerine IV. Mustafa tahta geçi
rildi (19 Mayıs 1807). isyan Nizam-ı Ce
did adı altında yapılmış olan bütün ye
niliklere son verirken bu hususta faali
yet gösteren önde gelen devlet adamla
rının katil ve takibini de beraberinde ge
tirdi. Nizam-ı Cedld'e taraftar bazı dev
let adamları. o zamana kadar bu hare
kete yakınlık duymayan Alemdar'a sı

ğındılar ve ona yapılan reformların za
ruretini, bu hususta lll. Selim'in göster
diği gayret ve hizmeti anlatarak bun
dan sonraki hayatına yeni bir mana ka-

zandıracak tarihi bir görev yüklediler. 
Tarihlere "Rusçuk yaranı " adıyla geçen 
ve Alemdar Paşa'yı yönlendiren Abdullah 
Ramiz, Mehmed Tahsin, Mustafa Refik, 
Mehmed Said Galib ve Mehmed Emin 
Behiç efendilerin hazırladıkları plana gö
re, yeni padişah IV. Mustafa ve yakın 
çevresine hoş görünerek Nizam-ı Cedld 
ihya edilecek ve lll. Selim tekrar tahta 
çıkarılacaktı . Bu arada, mütareke sebe
biyle ordu ile birlikte Edirne'de bulunan 
Sadrazam Çelebi Mustafa Paşa'yı da is
tanbul'daki yeni devlet ricali gibi elde 
etmeyi başaran Alemdar ve ekibi, IV. 
Mustafa'nın yakın çevresinin lll. Selim'i 
öldürmeye hazırlandıklarını duyunca, bir 
an önce istanbul'a gitmek için çalışma
ların ı hızlandırdılar. Nihayet, Alemdar'ın 
nüfuzu ile tekrar önemli devlet hizmet
Ierine getirilen Rusçuk yaranının faali
yetleri sonucu istanbul'a gitmeye ik
na edilen sadrazarnın maiyetinde Edir
ne'den yola çıkıldı . Alemdar, daha he
nüz yolda iken, kendisine tabi Pınarhi
sar ayanı Ali Ağa 'yı Boğaz'da Rumeli
feneri 'ne yolladı ve elebaşılığını yaptığı 
isyandan sonra Boğaz nazırlığını elde 
eden Kabakçı Mustafa 'yı öldürttü. 

istanbul'da Davutpaşa Sahrası'na va
rıldığında ordu ve sancak- ı şerif bizzat 
IV. Mustafa tarafından karşılandı ( 19 
Temmuz 1808) ve Alemdar huzura kabul 
edildi. Bu areıda Alemdar, padişahın tev
kif edilerek saltanat değişikliğinin ko
layca gerçekleştirilebileceği yolunda ya
randan Ramiz Efendi'nin teklifıni, IV. 
Mustafa'nın orduyu ve sancak- ı şerifı 

karşılamakta olduğu bir anda böyle bir 

Alemdar 
Musta fa 
Paşa 'n ın 

Zeynep 
sul tan 
Camii 

haziresindeki 
mezar 
taş ı-

Sultanahmet 1 
istanbul 


