
ALCALA. Pedro de 

zılış amacı ilmi olmasa dahi, Arap dili 
üzerine çalışan bugünkü bilim adamla
rının büyük değer verdikleri Aleala'nın 
eserinden, İspanya'da yaklaşık VIII yüz
yıl süreyle konuşulmuş olan Arapça'nın 
ispanyolca'dan ne derecede etkilendiği
ni ve bu dilden hangi Hint-Avrupa kö
kenli kelimeleri aldığını (yalnı z Gırnata 

ağzında da olsa) öğrenmek mümkün ol
maktadır. 

Avrupalılar tarafından Arapça üzerine 
yapılmış ilk kapsamlı çalışma ve mat
baada basılmış dünyanın ilk Arapça dil 
kitabı olması açısından da ayrı bir önem 
taşıyan Aleala'nın eseri Paul de Lagarde 
tarafından 1883 yılında Göttingen'de. yi
ne ilk neşrindeki gibi gramer kısmı ön
de olmak üzere bir tek kitap halinde ya
yımlanmış (Petri Hispani de Ungua Ara

bica libri duo Pauli de Lagarde studio et 
sumptibus repetiti) ve hatalı kısımları dü
zeltilerek muhtevası ilmi açıklamalarla 
zenginleştirilmiştir. Bu yayının da ayrı 

ca 1928 yılında Hispanic Society of Arne
rica tarafından tıpkıbasımı yapılmıştır. 
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ALÇI 

İlhanlılar' da 
inşa: divanında çalışan 

ve divanın en yetkili dört şahsından 
biri olan kişiye verilen isim. 

_j 

"Kırmızı" manasma gelen al kelime
siyle +çı ekinden meydana gelen bu te
rim, "resmi evraka damga-nişan vuran 
kimse" anlamını taşımaktadır. 

Reşidüddin, Gazan Han'ın idari reform
ları ile ilgili -olarak verdiği bir kayıtta 
alçılardan bahsetmekte ve bunların el
lerindeki damgayı bir menfaat karşılı

ğı kullanmalarının yasaklandığını belirt
mektedir. İlhanlılar zamanında han ta
rafından verilen emirler usulüne uygun 
olarak düzenlenir ve hana arzedilirdi. 
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Evrak ancak bundan sonra divan kale
mine gönderilirdi. Burada hanın evrakı 
tasdik tarihi ve evrakı alacak kişi yazı
larak tesbit edilir. işlerin gidişini kontrol 
bakımından da evrak üzerine kara dam
ga basılırdı. Kara damganın kullanılma 

sından önce en yüksek devlet mührü ola
rak "al damga" kullanılmıştır ki alçı te
rimi de buradan gelmiştir. 

Bu terime sonraki dönemlerde pek 
rastlanmamakla beraber Kanani devri
ne ait bir tahrir* defterinde Dulkadırlı 
Türkmenleri arasındaki bir boyun Alçı 

adını taşıdığı görülmektedir. Bunun İl
hanlılar'daki alçı ile bir münasebetinin 
bulunup bulunmadığı şimdilik bilinme
mektedir. 
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ALE CSO 

(bk. ARAP BiRLiGi EGiTiM KÜLTÜR 
ve BiLiM TEŞKİI.ATI). 

ALEM 
(~1) 

_j 

Tuğ, bayrak ve sancak gönderleriyle 
kubbe, küiAh ve çatıların tepesine takılan 

L 
sembol; sınır taşı. 

_j 

Alem kelimesi Arapça ilm (bilmek; bil
dirmek. işaret etmek) kökünden türemiş 
kuralsız bir isim olup anlamı "belli eden. 
bildiren; iz, alamet, işaret. ni şan" dır. Ta
şıdığı bu sözlük anlamından dolayı "sem
bol, standart; bayrak. sancak; lider. 
imam; sın ır, sınır taşı; uzun dağ" ve 
Arap gramerindeki "özel isim" iÇin müş
terek terim olarak kullanılmaktadır; ço
ğulu a'lamdır. 

Alemin ortaya çıkması tarih öncesi de
virlere rastlar. Bunlar daha çok savaş
lar ve kalabalıkta icra edilen dini tören
ler sırasında. kişilerin kendi lider ve top
luluklarını tanıyabilmeleri amacıyla ko
lay görülebilecek biçimde, mızrak gibi 
uzun bir gönderin ucuna takılarak birlik
lerin önünde taşınan alametlerdir. Ale
min, kalabalık ve kargaşalık anında lide
rin bulunduğu yere işaret etmesinin ya
nında yerine getirdiği diğer önemli gö
rev. o topluluğu birlik ve beraberlik için
de tutmasıdır. Bu sebeple gerek alem-

ler, gerekse sonraları onlardan gelişen 
bayrak ve sancaklar daima manevi bir 
güç taşımış ve mukaddes sayılmışlardır 
(bk. BAYRAK, SANCAK). 

İlk alemler (standart) totemik devirle
re aittir. Bunlar tanrı sOretleri, semavi 
semboller ve çeşitli hayvan şekillerinde 
genellikle bakır. tunç. gümüş, a-ltın gibi 
madenierden yapılarak mabedierde mu
hafaza edilen ve törenlerde alayların, 

savaşlarda da askeri birliklerin önünde 
taşınan gönderlere takılmış küçük hey
kellerdir. Bilinen ilk alemler Mezopotam
ya ve Mısır tasviri sanatlarından tanın
makta ve bunların tanrı sembolü olduk
ları görülmektedir. Tasviri sanatta n_ ta
nınanlann dışında, doğrudan kendisi ele 
geçmiş ilk alemierin en güzel örnekleri, 
milattan önce III. binyılın sonlarına ait 
Alacahöyük kral mezarlarından çıkarılan 
Hatti güneş kurslarıyla geyik ve boğa 
heykelleridir. Hunlar'a ait Pazırık kur-
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