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riyle bitişip (ittisal) terkipler oluşturur
lar veya birbirlerinden kopup ayrılırlar 

(infisal) ; yani hareket veya sükün halin
dedirler. Atomların hareket ve bitişme
leri neticesinde oluş (kevn) vuku bulur; 
ayrılmaları ise bozuluşu (fesad) meyda
na getirir. Şu var ki hareket ve sükün 
bizatihi atomların tabiatı değildir. Onla
rı hareket ettirip durduran Allah'ın ira
desidir. Oluşun doğrudan faktörü olan 
ilahi irade fikridir ki kelam bilginlerinin 
atomcu alem tasawurunu Grek filozofu 
Demokrit'in atomculuğundan ayırır. De
mokrit'in ezeli ve ebedi olan ve birer ci
sim addedilen atomlarının aksine islam 
atomculuğu, atomları Allah'ın yaratıcı 

kelimesi (kün) ile zaman içinde var ve 
yok edilen boyutsuz varlıklar olarak ta
rif etmiştir. Nitekim Allaf da bu teoriyi 
metafizik görüşlerinden bağımsız ola
rak ortaya koymamıştır. "Bölünemeyen 
parça" fikri yaratıcı ilahi irade ve kud
ret fikriyle bağlantılıdır. Bu fikrin gaye
si, sınırlı ve hadis bir birim elde etmek 
ve böylece atomların toplamından mey
dana gelen varlıkların da sonlu olduğu
nu göstermektir. 

Ehl-i sünnet kelamcılarına göre de 
alem cevher (cüz=atom) ve araziardan 
meydana gelmiştir. Cevherler arazla
rın, dolayısıyla değişmelerin mahallidir. 
Atomların kalıcılıkları ve sabit özellikle
ri yoktur. Kendisine durum (vaz') kate
gorisinin nisbet edilemediği atomların 
hacimleri de yoktur. Mekan, geometrik 
noktalar şeklinde tasawur edilen atom
lar toplamı olduğu gibi zaman da öyle
dir ve zamanın bölünemeyen en küçük 
parçası "an" adını alır. Bir başka açıdan 
alemi a'yan ve a'raz şeklinde ikiye ayı

ran kelamcılar a'yanın basit olanlarına 
cevher (atom), mürekkep olanlarına da 
cisim demişlerdir ki cisimler en az iki 
cevherden meydana gelir. Arazlar ise 
ancak başkasına bağlı olarak yer tuta
bilen ve devamlı olmayan şeyler olarak 
düşünülmüştür. Hareket, sükün, tatlar, 
kokular, kudret, iradeler vb. bu kate
goriye girer. Hadis olan yani sonradan 
meydana gelmiş bulunan arazlar olmak
sızın aynlar da cismani planda var ola
madığı için bunların ezeli olduğu düşü
nülemez. Çünkü aynlar araziardan önce 
olsaydı onlardan ayrı olması gerekirdi. 
Hadisten önce bulunamayanın kendisi 
de hadistir; şu halde araziara olduğu 
gibi ayniara da yokluk tekaddüm etmiş
tir. Bu durumda ayniarın varlığı bizzat 
kendilerinden olamaz. Onun varlığıyla 

yokluğu aklen eşittir; bu iki ihtimalden 
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(caiz) birini tercih edecek bir tahsis edi
ciye gerek vardır ki o da varlığı zorunlu 
olan Allah'tır. 
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Iii SüLEYMAN HAYRi B OLAY 

O T A SAV VUF. İlk süfiler özellikle ta
sawufu tarif ederken alem, kevn ve halk 
kelimelerini kullanmışlar ve bunlara dün
ya ve ahiret manası vermişlerdir. Ebü 
Amr ed-Dımaşki tasawufu "aleme eksik 
gözle bakmak ve hatta ona karşı gö
zü kapamaktır" şeklinde, Şibli de süfiyi 
"halktan (alem) ilgisini kesen ve Hakk'a 
eren kişi" diye tarif etmişlerdir (Kuşey
rT. S . 127)_ Dünyadan yüz çevirip ahirete 
yönelen ilk dönem zahidleri daha çok 
dünya- ahiret ikiliğinden bahsetmişler, 

süfiler ise bütün yaratılmışlardan yüz 
çevirip Allah'a yöneldikleri için Hak-halk 
(Allah-alem) ikiliğini dikkate almışlardır. 

Gazzalfden itibaren mutasawıfların 

alem anlayışı değişmiş ve bu konuda 
farklı görüşler ortaya konulmuştur. Hat
ta aynı müellifin bile eserlerinde alemi 
farklı şekilde tasvir ve tasnif ettiği gö
rülür. Mesela Gazzali İfıya 'ü <uıumi'd
din adlı eserinde üç alemden bahsede
rek madde ve cisimler sahasına mülk 
alemi, manevi varlıklar sahasına mele-

küt alemi, ikisi arasındaki sahaya da ce
berüt alemi adını verir (IV, 420). Mişka

tü1-envar'da ise alemi maddi (şehadet, 

halk) ve manevi (gayb, emr) olmak üzere 
ikiye ayırır. Maddi aleme yakın olanına 
bazan ceberüt, bazan da meleküt alemi 
adını verir (s . 65) Sühreverdi ei-Maktül 
alemi nur tabakaları (heykelleri) şeklinde 
tasawur etmişti r. Ona göre Allah nurla
rın nurudur (nürü 'l-envar) . Alemler ise 
ona yakın olduğu nisbette nurlu, ondan 
uzak bulunduğu nisbette de karanlık 

olur. Yokluk ve madde karanlık alemi 
meydana getirir, ruhani alem ise nurlu
dur. 

Vahdet-i vücud• esasına dayanan İb
nü'I-Arabi aleme Allah'ın sureti, Allah'a 
da alemin ruhu nazarıyla bakmıştır. Ona 
göre sadece Allah vardır, alem ise onun 
varlığının çeşitli tecellilerinden ibarettir. 
Bu sebeple bazı mutasawıflar, "Allah 
vardı, O'nunla birlikte başka bir şey yok
tu" (BuharT, "Bed 'ü'l-!Jalk", I) mealindeki 
hadise, " Şimdi de öyledir" ifadesini ekle
mişlerdir. İbnü'l-Arabrye göre alem her 
an yaratılmak'ta ve yine yaratıldığı anda 
yok olmaktadır. O buna "el-halku'l-cedid" 
adını verir (AffffT, ll, 213-215) . Bu anlam
daki-yaratma, aslında sürekli tecelliden 
başka bir şey değildir. Bu tecellinin fark
lı dereceleri beş alemi (avalim-i hamse) 
meydana getirir (bk. HAZARAT-ı HAMS). 

Kelamcılar alemin yaratılmış, İslam 
filozofları ise kadim olduğunu savunur
lar. ilk safiler bu konuda kelam alimle
ri gibi düşündükleri halde sonraki mu
tasawıflar bu iki görüşü uzlaştırmaya 
çalışmışlar, fakat sonuç itibariyle filo
zofların görüşlerini kabullenme yoluna 
girmişlerdir. İbnü'I -Arabi. Sadreddin Ko
nevi, Sadreddin eş-Şirazi ve Cami gibi 
mutasawıflarda bu durum açıkça gö
rülür. 

Tasawufta genellikle üç alemin varlı
ğı kabul edilir. Akıl ve duyu ile bilinen 
maddi alem, bu yolla bilinerneyen ma
nevi alem ve ikisi arasında köprü vazi
fesi gören berzah alemi. Maddi ve ma
nevi alemler, yapılarına göre cismani
ruhani, şeffaf olup olmadıkianna göre 
kes if - latif. kaynaklarına göre zulmanT
nQrani, idrak edilir olup olmadıklarına 
göre şehadet- gayb, derecelerine göre 
de sQfli-ulvi gibi çeşitli isimler alırlar (bk. 
GazzalT. Mişkatü 'l-envar, s. 25) . ibnü'I-Ara
bfden itibaren insana küçük alem (el-ale
mü's-saglr, el-alemü 'l-asgar). kainata da 
büyük alem (el-alemü'l-kebTr. el -alemü 'l
ekber) denilmiş, insanın küçük alem, ale
min büyük insan olduğu vurgulanmıştır 



(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-

ALEM-i iSLAM 

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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