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alınmıştır. Bu çalışmaya katılanlar ara
sında Şah Veliyyullah ed-Dihlevfnin ba
bası Şah Abdürrahim de bulunmaktay
dı. Saltanatı sırasında islam esaslarını 
uygulamaya ve sünneti ihyaya çalışan. 

özel hayatında da müttaki bir zat olan 
Sultan Evrengzib'in çalışmalara bizzat 
nezaret ettiğ i ve eserin hazırlanması için 
200.000 rupilik bir harcama yapıldığı 

kaydedilmektedir. Eser tamamlandık

tan sonra sultanın emriyle devletin res
mi makamlarınca uygulamaya konul
muştur. 

Hanefi mezhebine dair birçok muteber 
kaynaktan derlenen el-Fetava'l- 'Alem
giriyye 'nin tertibinde Hanefiler'in meş
hur kitaplarından el-Hidaye örnek alın
mıştır. Eserin telifınde, fetva için tercih 
edilen ve kuwetli rivayetlere (zahirü'r
rivaye•) dayanan görüşler esas alınmış, 

zayıf rivayetlere (nevadir• ) dayanan gö
rüşlere ise meselenin cevabı zahirü'r-ri
vayede bulunmadığı veya nevadir görü
şün "fetva işareti "n i taşıdığı hallerde yer 
verilmiştir. Hükümler alındıkları yerler
deki asıl metinleriyle ve kaynak zikredi
lerek verilmiş, zaruret olmadıkça metin 
değiştirilmemiştiL Alınan metnin de
ğiştirilip değiştirilmediği mukaddimede 
zikredilen özel işaretlerle belirtilmiştir. 

Diğer mezheplerin görüşlerine yer veril
meyen eserde teferruat ve tekrardan 
kaçınılmış, bazı istisnalar dışında hüküm
lerin delilleri verilmemiştir. Kaynaklar
da bir mesele hakkında iki ayrı hükmün 
bulunması halinde, her ikisi de tercih 
ve fetva işareti taşıyorsa veya hiç biri
sinde delilin kuwetini gösteren bir işa
ret yoksa. her iki hüküm de alınmıştır. 
el- 'Alemgiriyye 'ye "Fetava" adı veril
miş olmasına rağmen eser Osmanlı fet
va kitapları tarzında günlük hayattaki 
problemierin cevabı mahiyetinde olma
yıp genel fıkhi hükümleri ihtiva etmek
tedir. 

el- 'Alemgiriyye, Hint-Türk devletle
rinde fiilen yürürlükte olan İslam adli 
ve idari sistemine esas teşkil etmesi 
yanında, hemen hemen İslam dünyası
nın her tarafında görülen çeşitli hukuki 
düzenleme ve kanuniaştırma çalışma

larında ve İslam hukukuyla ilgili diğer 
araştırmalarda başvurulan temel kay
haklardan biri olmuştur. 

İngiliz hakimiyetine girineeye kadar 
Hindistan'da İslam hukukunun uygu
lanmasında en önemli kaynak olan ve 
bu sebeple İngiliz mahkemelerince de 
itibar edilen el- 'Alemgiriyye'nin birçok 
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kütüphanedeki yazmaları yanında de
ğişik baskıları ve bazı dillere yapılmış 
tam veya kısmi tercümeleri vardır (Arap
ça baskıları: Kalküta 1827-1832: 1243; 
1251 , 1-!V; Ahmedi 1278: Leknev 1292: 
KanpOr 1895 JKalküta ı 827 tabının ikinci 
yarıs ı . taş basması!: Bulak 1276, 1278. I-VI 
!Abdurrahman el-Behravi'nin tashihi ileJ. 
1310-1311. ı-vı lkenarında Fetava Kacjf
tıan ve el-Fetava'/-Bezzaziyye ile i ; Kahire 
1282. 1323). el- 'Alemgiriyye'yi ilk defa 
Abdullah Rümi Çelebi Farsça'ya tercü
me etmiştir. Bazı müelliflerin belirttiği

ne göre Aiemgir'in kızı Zibünnisa tara
fından yaptırılan bu tercüme pek itibar 
görmemiş olmalıdır ki mevcut herhangi 
bir nüshasına rastlanmamıştır. Eserin 
daha sonra Muhammed Necmeddin Ali 
Han (ö . 18ı4) tarafından yapılan kısmi 

Farsça tercümesi Kittibü 'l-Ifudıld ve 
Kitabü'l-Cinayat ise basılmıştır (Kalkü
ta 18 ı 3) Seyyid Emir Ali Melihabadfnin 
(ö 1917) Fetava-i Hindiyye adıyla yap
tığı Urduca tercüme de matbu olup baş 
tarafında önemli bilgiler ihtiva eden 300 
sayfalık bir mukaddime vardır (1-X Lek
nev; La hor ı 964). İngilizce'ye yapılan kıs
mi tercümeleri de şunlardır : N. B. E. 
Baillie. The Moohummudan Law of Sa
le (London 1850); a.mlf., The Land Tax 
of India (London ı 853); a.mlf., A Digest 
of Moohummudan Law (London ı875 , 

1887: Lah or 1957); Mahomed Ullah İbn 
S. Jung, The Muslim Law of Preempti
on ( Allahabad University Studies, ı 931, 
VII/I, 1-334). Eser, Mustafa Efe tarafın

dan Fetavayı Hindiyye adıyla Türk
çe'ye de tercüme edilmiştir (I-XVI. Anka
ra 1984-1988) 
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ALEMI 
(~1) 

Alemüddin Süleyrnan'a 
(ö. 790/1388) 
nisbet edilen 

Kudüs'ün eski ailelerinden biri. 
_j 

Ailenin soy itibariyle Kuzey Afrikalı 

meşhur süfi Abdüsselam b. Meşiş'e (ö. 

6251 ı 228) ulaştığ ı rivayet edilmekte
dir. Başka bir rivayette ise bu ailenin 
Türkmen asıllı olduğu ileri · sürülmüş
tür. 

Alemüddin Kudüs'te "naibü's-saltana" 
unvanı ile valilik yapmıştı. Musa (ö. 802 / 
1399) ve Ömer (ö 806/ 1403) adlı iki oğlu 
sırasıyla kendisine halef olmuşlar, Ku
düs ve Halep'teki vakıflara nazırü'l-ha
remeyn olarak nezaret etmişlerdir. Aile 
mensuplarından bazıları, 1453'e doğru 
Eşref İnal'ın Memlük Sultanlığı'nı eline 
geçirmesine kadar emir-i hacib görevini 
üstlenmiştir. 

Alemi ailesinden yukarıda adı geçen 
devlet adamlarının yanı sıra birçok mu
tasawıf ve alim yetişmiştir. Bunlardan 
Şeyh Muhammed b. Ömer el-Alemi (ö 

ı 038/ I 628) Suriye bölgesinde devrinin en 
tanınmış mutasawıflarından biri idi. Ol
dukça büyük bir nüfuza sahip olan Şeyh 
Alemi'nin. hıristiyanlarca kutsal sayılan 
Zeytindağı'ndaki Makam-ı UrGc yakınla
rında bir cami inşa etmek istemesi or
taya bazı problemler çıkarmıştı. Şeyh 

Alemi devrin Osmanlı şeyhülislamı Esad 
Efendi'nin desteğini sağlayarak tamam
ladığı camiye (1025/ 1616). şeyhülislamın 
hatırasını yaşatmak düşüncesiyle Esadiy
ye adını vermiş, vefat ettiğinde de bu
raya defnedilmiştir. Şeyh Muhammed'in 
Ta,iyye, Feyiu Fet]J.i'r-raJ:ımiin, Me'a
limü't-taşdi~ ii ma'rifeti du{J.ılliHari~ 
adlı eserleri ve bir de divanı vardır. 

XVIII. yüzyılda Kudüs'e uğrayaı:ı Arap 
seyyahları Mescid-i Aksa'da ders veren 
Alemi ailesine mensup birçok Hanefi ka
dısının bulunduğundan bahsederler. Ale
mi ailesine mensup tanınmış alimlerden 
Nasırüddin Muhammed b. Hıdır (ö. 948/ 
1541). Şemseddin Muhammed b. Ali er
Rifai (ö . 1018/ 1609), Hasan b. Muham
med (ö. ıo55/ 1645). Muhammed et-Ti
hami (ö . ı 130/ ı 7 ı 8'den sonra). Ali b. Isa 
(ö. 1315 / ı897'den sonra). Feyzullah ei
Haseni, Abdüsselam b. Muhammed (ö. 

1323 / 1905) ve Abdullah b. Muhammed 
(ö. 1355/ 1936) özellikle zikredilebilir. 
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Iii MEHMET ŞEKER 

ALEM İ, 
Abdüsselam b. Muhammed 
(~l~.:r.r~l~) 

Abdüsselam b. Muhammed 
b. Ahmed el-Hasenl el-Alemi el-Fas! 

(ö. 1905) 

Faslı tabip 
ve astronomi aletleri yapıcısı. 

_j 

. 1834 yılı civarında Fas'ta doğdu; soyu 
itibariyle, hicri VII. yüzyilda tasawufun 
Fas'taki baş temsilcisi sayılan Abdüsse
lam b. Meşiş'e (ö. 625/ ı228l dayanmak
ta ve onun kabrinin bulunduğu Cebelia
Jem'e nisbetle Alemi diye anılmaktadır. 

İlk tahsilinden sonra, Afrika'da parlak 
bir geçmişe sahip ilim ve kültür merkez
lerinden biri olan Karaviyyin Medrese
si'nde okudu. Babası Muhammed b. Ah
med el-Alemi ile Ebü İshak İbrahim et
Tadeli'den ilm-i mikat (ibadet vakitlerini 
tesbit ve tayin etme ilmi) dersleri aldı. 

Çalışmalarına bu konuda yazılan eserleri 
inceleyerek başladı. İlk icadı , Ebde cu ·ı
yeva~t adlı eserinin başlarında bahsi 
geçen "ca'betü'l-alem" ve "üstüvanetü'l
alem" isimlerini verdiği usturlaba ben
zer bir alettir. Mahiyeti hakkında fazla 
bilgi bulunmayan ve Fas bölgesi dikka
te alınarak yapılan bu aleti, zamanının 
sultanı Mevlay Muhammed'e takdim et
ti (1866) . Ertesi yıl bunun biraz daha ge
lişmiş şekli olan · rub'u'ş-şua ve'z-zıl" 

adını verdiği ikinci icadını da yine sulta
na arzetti ve bu orüinal hediyelerle dik
katini çektiği Mevlay Muhammed tara
fından Karaviyyin Medresesi'ne ilm-i mi
kat hocası ve divanü'J-müderrisine üye 
tayin edildi. 

XIX. yüzyılın ikinci yarısında Fas'ta zi
rai, teknik, sınai ve ilmi sahalarda kal
kınma hamleleri başlatılarak tıbbi ve ta
bii ilimlerde ilerleme kaydedilmiş, eğiti
min canlandırılması ve geliştirilmesi için 
de yeni medreseler açılıp eleman ihtiya
cını karşılamak gayesiyle Avrupa'nın ve 
Doğu'nun çeşitli ilim merkezlerine öğ
renciler gönderilmişti. Zamanında bil
hassa İslami araştırmaların yeniden can
landığı Mevlay Hasan tarafından tıp tah
sili için Mısır'a gönderilen Abdüsselam 

el-Alemi burada Kasrü'l-ayni Tıp Med
resesi 'ni başarıyla bitirerek icazetname 
aldı ( ı 87 4) . Daha sonraları Ahmed Ura bi 
Paşa'nın Mısır'da İngilizler'e karşı yap
tığ ı savaşta (ı 882) ölen bazı askerlerin 
cesetleri üzerinde yapılan otopsilerde ve 
yarahiara tatbik edilen cerrahi müdaba
lelerde hazır bulunmuş, Fas'a dönüşün
de Mevlay Hasan'ın maiyetine girerek 
özel doktoru olmuştur. Geleneksel tıp 

ile modern tıp arasındaki geçişi temsil 
eden Alemi, hayatının bundan sonraki 
döneminde daha çok tıpla meşgul · ol
muş, açtığı özel muayenehanesinde kı
sa bir süre çalıştıktan sonra belden aşa
ğısına nüzül inmiş ( ı887) ve ölümüne ka
dar hayatını evinde sürdürmüştür. Ye
tiştirdiği talebeleri arasında Ziya' ü ·n
nibras'ın musahhihi Abdülkerim b. Ara
bi Binnis, Muhammed b. Ali ei-Ağzavi 
ve Muhammed b. Ebu Bekir el- Camii 
sayılabilir. 

Eserleri. 1. Ziya'ü'n-nibras if J:ıalli 
müfredati'l-Antakf bi-lugati ( ehli) Fas 
(Fas 1318/ 1900 ; Rabat 1407/ ı986) . Da
vüd-i Antakl-nin (ö 1008/ 1599) Te?ki
retü üli'l-elbdb adlı farmakoloji kitabı 

nın şerhidir. Te?kire'de yer alan ilaçla
rı Fas'ta bilinen isimler iyle açıkladığı bu 
şerhe ayrıca bir mukaddime, bir hatime 
ve bir de zeyil yazmıştır. Mukaddimede 
ilaçları altı gruba ayırarak insan bünye
sinde yaptıkları etkileri ele almış, hati
rnede Künı1zü's - şıJ:ıJ:ıa 'da geçen bazı 

yeni, kimyevi ve Batı dillerinde kullanı
lan ilaç adlarını açıklamış, zeylinde ise 
tıp tahsili sırasında edindiği tıbbi tecrü
belerini kısaca anlatmıştır. 2. el-Bedrü'l
münfr if cilaci'l- bevasfr. Basurun te
davisi hakkında yazılan bu eser bir mu
kaddime, iki makale ve bir hatimeden 
ibaret olup Ziyô'ü'n-nibrôs'ın kenarında 
basılmıştır (Fas ı3ı8/ ı900) . 3. MiftaJ:ıu't
teşrfJ:ı. Özellikle otopsiyi anlatan yetmiş 
sekiz beyitlik anatemi ile ilgili bir man
zumedir (urcüze): Ziya' ü'n-nibras'ın so
nunda basılmıştır (Fas ı3 ı 8 / ı900) 4. el
Esrarü 'l-muJ:ıkeme if halli rumı1zi'l

kütübi'l-müterceme. Bu eserinde mü
ellif Arapça'ya tercüme edilen tıbbi eser
lerdeki yabancı asıllı terimleri açıklama
ya ve yeni elde edilen bazı ilaçları tanıt
maya çalışmıştır. s. et-Tebşıra if sühı1-
leti'l-intitô' bi-mecriyyati't-Te?kire. Da
vüd-i Antiiki'nin Tezkire 'sinde zikredi
len ilaçları hastalıklara göre tertip ede
rek hekimlere bir hastalığın tedavisin
de kullanılabilecek ilaçları aynı bölüm 
içerisinde bulabilme imkanı sağlamıştır. 
6. Ebdecu'l- yeva~t c ala TaJ:ırfri'l-me-

ALEMi. Abdüsselam b. Muhammed 

va~t. Abdülaziz b. Abdüsselam el- Vez
zanfnin manzum Tahrirü'J-mevakıTine 
yazdığı şerhtir. Eser, Abdurrahman b. 
Ömer ei-Ba'kTii'nin KaUü'l-envar adıyla 
Abdurranman b. Ebü Galib ei-Caderi'
nin Raviatü'l-ezhdr ii cilmi vakti'l-leyl 
ve'n-nehar adlı eserine yazdığı şerhin 
kenarında basılmıştır (Fas 1326/ 1908) ; 
yazma bir nüshası da Darü 'l-kütübi'l-Mıs

riyye'dedir (Teymür, Riyaze, nr. ı 32 / 2) 

Alemi, bu şerhe mukaddime olarak ka
leme aldığı D üsturu Ebde ci'l-yeva~t 
adındaki müstakil risalesinde, daha çok 
kendi zamanında tercüme edilen eserle
re dayanarak cebir. geometri. fizik, as
troloji, astronomi ve coğrafya gibi ilim
leri on yedi grupta ele alıp bunların esas 
ve prensiplerini izah etmiştir. Bu eserin. 
onuncu bölümünden (ilm-i hey'et) son
rası eksik olan altmış dört sayfalık bir 
nüshası Hamed ei-Menüni'de, tamamına 
yakın bir nüshası da Merraküşülhamra 
muvakkiti Muhammed b. Abdülvehhab 
b. Abdürrazık'ın kütüphanesindedir. 7. 
Haşiye cale'r-Risaleti'l-fethiyye. ilm-i 
mikat konusunda. Sıbtu'I-Mardini'nin er
Risaletü 'l-fethiyye fi'l -a 'mali'l -ceybiy
ye adındaki eserinin haşiyesidir. 8. İr
şadü 'l-l].ıl li - taJ:ıkı'ki's-sa ca bi-rub ci'ş
şu ca' ve'z-zıl. Namaz vakitlerinin tes
bitine dair yaptığı "rub'u'ş-şua ve'z-zıl" 

adlı aletin resminin bulunduğu ve kul
lanılışının açıklandığı küçük hacimdeki 
bu risalesini müellif tıp tahsili için gitti
ği Mısır'da hastırmıştır (ts. ) Eserin bir 
mukaddime ve dört babdan meydana 
gelen yedi varaklık yazma bir nüshası 
Darü'l-kütübi'I-Mısriyye'dedir (Mikat, nr. 
207) Yine aynı yerde muhafaza edilen 
"rub' rasadi afakr adında bakırdan ya
pılmış bir aleti daha bulunmaktadır. 

Alemi'nin, astronomi ve tıp alanları 

dışında, satrancı öğreten kırk beyitlik 
bir manzumesi daha vardır (Rabat, ei
Hizanetü' l-amme. koleksiyon nr. D 3408, 
s. 255). 
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