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A'ı.AM 

(bk.ALEM). 

el-A'LAM 
( ~~~\) 

Hayreddin ez-Zirikli 
(ö. 1976) 

tarafından kaleme alınan 
biyografik eser. 

_j 

_j 

el-A ' ldm kısa adıyla bilinen eserin 
muhtevası, tam adını da belirten şu alt 
başlıktan an laşılmaktadır : ~amı1sü terd
cim li- eşheri'r-ri edi ve 'n-ni s d, 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, is
lam devlet başkanları. vezirler. uç beyle
ri, kumandanlar. valiler. kadılar. mezhep 

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. mes
leklerinde meşhur olanlar ve anınaya 

değer eseri bulunanlardır. Cahiliye dev
rinden günümüze kadar islam dünya
sında yaşamış şairlere. ediplere. sanat 
ve kültür hayatına katkıda bulunanlara. 
ayrıca müsteşriklerden Arapça veya is
lam 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 alfabe
tik olarak düzenlenmiştir. Kendi adlarıy
la birlikte baba adları da aynı olan şah ıs

ların sıralanmasında vefat tarihleri esas 
alınmış, üçüncü isme itibar edilmemiş
tir. Bu arada iki adı birbirine bağlayan 
bin, bint, eb, üm gibi kelimeler de dik
kate alınmamıştır. 

Tanıtılan şahsın basılmış eserleri ( .ı. ). 
yazma eserleri de ( t ) harfi ile gös
terilmiş, biyografisinin geçtiği belli baş
lı kaynaklar da dip notunda verilmiş
ti r . 

el-A'ldm, ilki üç büyük cilthalinde ol
mak üzere 1345-1347 yıllarında Kahi
re'de, ikincisi 1373-1378 yılları arasında 
on cilt olarak yine Kahire'de basılmıştı r. 

Bu ikinci baskıda hal tercümesi verilen 
şahıslardan bazılarının resimleri ile el 
yazılarından örnekler de verilmiştir. ikin
ci baskı esas alınarak yapılan üçüncü 
baskıda (Beyrut 13891 1969) bu levhala
rın 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 ye
ni bilgileri, değişiklikleri. düzeltmeleri, 
daha önce haberdar olmadığı eserleri
nin isimlerini bu ciltte toplamıştır. Aynı 
cilt. kendi biyografisi ile kullandığ ı ba
sılı ve el yazması kaynakların bibliyog
rafya listesini de ihtiva etmektedir. el
A '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 mo
dern bir düzen içine konulmuştur. Kitap 
bu son şekliyle daha derli toplu ve kul
lanımı kolay bir tertibe kavuşmuş bu
lunmaktadır. Ayrıca müellif tarafından 
el-İ'ldm bimd leyse fi'l-A'ldm adıyla 
kaleme alınan ve el-A'ldm'da yer alma-

AlA MET 

mış şahıs ve bilgileri ihtiva eden dört 
beş cilt hacmindeki eser de bu baskıya 

katılmıştır. 

el- A 'I dm, islam kültür tarihi içinde 
gelmiş geçmiş meşhur tarihi şahsiyet
ler ile belli başlı şarkiyatçılara dair özlü 
bilgiler veren kullanışlı. faydalı. ciddi bir 
ansiklopedi olarak müracaat kitapları 
arasındaki yerini almış bu lu nmaktadır. 
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Iii M ÜCTEBA u GUR 

Al.AMET 
(;ı.~\) 

Bir hükmün varlığının işareti olan, 
ancak o hükmün ne varlığıyla 

ne de gerekli olmasıyla 
ilgisi bulunmayan şey anlamında 

bir usul-i fıkıh terimi. 
_j 

Alamet. lugatta "emare. nişan: iki top
rak parçası arasındaki sınır" ve "yollara 
dikilen işaretler" gibi manalara gelir. Fı
kıh usulü kitaplarında genel olarak "vaz'i 
hükümler" çerçevesinde veya kıyas bah
sinde illet• konusu işienirken ele alın

maktadır. Hanefi alimleri alameti se
bep, şart ve ilietle birlikte vaz'i hüküm
lerden saymışlardır. Buna göre hükmün 
taalluk ettiği şey hükmün varlığına mü
essirse illet. müessir olmayıp hükme 
ulaşınada vesile ise sebep, ne müessir 
ne de vesile olup hükmün varlığı onun 
varlığına dayamyorsa şart. varlığı ve ge
rekliliği ona dayanınayıp da hükmün var
lığına bir işaretse alarnet denilmiştir. 

Diğer fıkıh usulü alimlerinden bir kıs

mı vaz'i hükümleri teklifi hükümler çer
çevesinde mütalaa edip ayrı bir grup ola
rak ele almamışla r. bir kısmı da bunları 
hüküm değil, hükmün varlığına delalet 
eden birer alarnet saymışlardır. Bu ba
kımdan alameti Hanefiler gibi özel bir 
manada değil genel manasıyla zikret
mişlerdir. Esasen vazT hükümler arasın 

daki sı kı ilişki ve benzerlik de göz önü
ne alındığında, vaz'i hükümleri teklifi 
hükümlere delalet eden birer işaret ola
rak düşünmek mümkündür. 

Hanefiler'in yaptığı tarif ve tasnife gö
re alametler dört kısma ayrılmaktadır: 

1. Sırf alarnet olanlar. Bunlar şart ve 
ilietle ilgisi olmayıp sadece hükmü bil
diren işaretlerdir. Ezanın namaz vakti
nin geldiğine, intikal tekbirlerinin na
mazda bir rükünden diğerine geçildiği
ne işaret etmesi, telbiye* nin hac ve um-
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AlAMET 

renin sembolü olması gibi. Bir tasarruf 
için tayin edilen tarih de. böyledir. Mese
la bedeli ramazandan on gün önce öden
mek üzere yapılan satışta "ramazan" ke
limesi, ödemenin yapılacağı tarihe işa
ret eden bir alamettir. 

z. Şart manası taşıyan alametler. Bir 
yönüyle hükmün şartı gibi görünmekle 
birlikte gerçekte o tiükmün alameti olan 
şeylerdir. Burada alamet, ya illetteki giz
liliği kaldırarak onun gerçekleştiğini ve
ya ilietin vasfındaki gizliliği kaldırarak o 
vasfın gerçekleştiğini gösterir. Bu nevi 
alarnet bir yönüyle şart yerindedir. Çün
kü ilietin kendisinin veya vasfının ger
çekleşmiş olduğunu başka şekilde anla
mak mümkün değildir. illet de hükmün 
şartı olduğuna göre bu alarnet doğru

dan doğruya hükmün şartı olmuş olur. 

İlietin gerçekleştiğini gösteren alame
te misal olarak doğum hadisesi göste
rilebilir. Doğum, her ne kadar nesebin 
tahakkukunun illeti gibi görünüyorsa da 
bu konuda esas illet, sperm ve yumur
tanın ana rahminde birleşmiş olması

dır. Dolayısıyla doğum nesebin illeti de
ğil, ilietin gerçekleşmiş olduğunu gös
teren bir alamettir. Bu sebeple Ebu Yu
suf ve Muhammed doğum hususunda 
yalnızca ebenin şahitliğini yeterli gör
müşlerdir. Çünkü doğum sadece bir ala
rnet olduğundan nesebin sübutu hük
müyle bir ilgisi yoktur. Ancak nesep de 
buna_ bağlı olarak sabit olduğu için, yal
nızca ebenin şahitliğini nesebin sübutu 
için yeterli kabul etmişlerdir. Ebu Hani
fe ise doğumu nesebin şartı (şart-ı mahz) 
saydığından nesebin sübutu için doğum 
hadisesinin ya bir erkekle iki kadının ya 
da iki erkeğin şahitliği ile ispat edilme
sini gerekli görmüştür. 

İlietin vasfının gerçekleştiğini göste- . 
ren alamete misal ise ihsan • dır. Akıl 
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baliğ bir müslümanın sahih nikahla evli 
olduğu eşiyle cinsi münasebette bulun
muş olması manasma gelen ihsan, recm 
cezası bakımından şart manası taşıyan 

bir alamettir. Zina yapan kimse, eğer 
ihsan vasfına sahip olarak bu fiilde bu
lunmuşsa cezası recm•dir. Bu bakım
dan ihsan recmin yapılabilmesi için şart 
olmaktadır. Gerçekte ise ihsan zina fii
linden önce mevcut olan övgüye değer 
iyi bir vasıftır. Zina bu vasfa sahip ola
rak yapıldığı takdirde recm cezası gere
keceğinden ihsan. zaninin taşıdığı özel
liği ortaya çıkaran bir alarnet olmakta
dır. Çünkü şart, kendisi tahakkuk et
medikçe şeklen var olan bir ilietle hük
mün tahakkuk etmesi mümkün olma
yan şeydir. Buna göre eğer ihsan vasfı 
bir alarnet değil de recm cezasının doğ
rudan bir şartı olsaydı, zinadan sonra 
zaninin bu vasfı kazanmasını beklemek 
gerekirdi. Oysa zinadan sonra kazanıla

cak ihsan vasfı ile recm cezası verile
mez. Bu yönüyle ihsan, recm hükmünün 
dayandığı zina illetinin vasfını açığa çı

karan bir alarnet olmaktadır. İhsanın, 
zina suçu sabit olduktan sonra bile iki 
erkek veya bir erkek ve iki kadının şa
hitliği ile ispatlanabilmesi de onun mut
lak manada bir şart değil, şart manası
nı taşıyan bir alarnet olmasındandır. Yi
ne bundan dolayı, ihsan konusunda şa

hitlikte bulunanlar şahitlikten dönecek 
olsalar, suçlunun recmedilmesine sebep 
oldukları için tazminat cezasına çarptı
rılmazlar. 

3. illet manası taşıyan alametler. Şer'i 
hükümlerin bizce bilinen illetleri de as
lında birer alamettir. Mesela vakit na
mazıı:ı. satım akdi bir mala sahip olma_
nın, kasten adam öldürme kısasın illeti- · 
dir. Fakat aslında bu illetler o hükümle
rin birer işareti, birer alameti. yerinde-

Elbruz 
dağla rı 

üzerinde 
Alamut 
Ka lesi'nin 
ka lıntıla rı -
i ran 

dirler. Çünkü asıl müessir bunlar değil, 
Allah Teala'dır. Ancak Allah Telila'nın 

hükümlerini kullarının vasıtasız olarak 
bilme imkanı olmadığı için, onların birer 
alameti olarak bu illetler vazedilmiştir. 

4. Mecazen alarnet olanlar. Hakiki il
letler ve hakiki şartlar bir yönleriyle de 
alamet, yani bir şeyin varlığının işareti 
sayılırlar. Mesela güneşin doğması gün
düzün varlığının illeti olduğu gibi alame
ti de sayıla bilir. Aynı şekilde, bir nikah
ta şahitlerin varlığ ı nikahın şartı olduğu 

gibi o nikahın sahih olduğunun bir işa
reti ve bir alametidir. 
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Iii HASAN ALi EŞ-ŞAZELI 

D TÜRK TARİHİ (bk. TUGRA). 

AIAMUT 
(..:._,..ı l ) 

İran'da Eiburz dağları üzerinde, 
Kazvin'in kuzeydoğusunda yer alan 

müstahkem bir kale. 
_j 

Ortaçağ'da Hudbar vadisinde bulunan 
elli kadar müstahkem kalenin en meş
huru olan Alamut, Deylem sınırında Hud
hane-i Alamut vadisiyle Talekan nehri
nin birleştiği yerden 2, Kazvin'den ise 
6-8 fersah mesafede 2000 m. yüksek
likteki yalçın kayalar üzerinde kurul
muştur. Aiuh ve amüt (amGht) kelimele
rinden meydana gelen Alamut ismi, es
ki Fars dilinin Taberistan şivesinde "kar
ta! yuvası" veya "karta! eğitimi" (ta'IT
mü' l -ukab) anlamına gelmektedir. 

İbnü ' l-Esir'e göre kale Deylem hüküm
darlarından biri tarafından kurulmuş
tur. Ancak daha sonra 246 (860) yılında 
Taberistan Alevıleri'nin reisi Hasan b. 
Zeyd ed-Dai-İlelhak tarafından yeniden 
inşa edilen kale, asıl şöhretini Haşşa

şin'in lideri ve ismailf Devleti'nin kuru
cusu Hasan Sabbah'a borçludur. Alamut 


