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açılan bir hilal tepelikten oluşmuşlardır 
(Rüstem Paşa Camii, Zal Mahmud Paşa 

Camii, Tophane'de Kılıç Ali Paşa Camii). 
Süleymaniye Camii'nin alemi bu bera
berliğin içinde bulunmanın yanında daha 
birleşik bir kuruluş gösterir. Ayasofya 
Camii'nin alemi de ll. Selim (ı 566- ı 574) 
dönemine tarihlenmektedir. Alemierin 
küp ve armut bölümleri uyumlu bir be
raberlik ve sağ lam oranlar içerisinde bü
tünü değerlendirmektedir. Mimar Si
nan'ın alemlerinfn genel kuruluşunu be
lirgin bir yükseklik ve üç küçük küp ila
vesi ile birleşik bir yapıda tekrarlayan 
Edirne Selimiye Camii'nin alemi tek ör
nek olarak önem taşımaktadır. Mimar 
Sinan'ın eseri olan Üsküdar'daki Şemsi 
Paşa Camii'nin (988/ 1580) bugüne ulaş
mayan. ancak varlığı bilinen güneş biçi
mi alemi de cami ve medresenin kuru
cusu Şemsi Ahmed Paşa'nın adı ile il
gilidir. Nişancı Mehmed Paşa Camii 'nin 
(977 1 1569) aleminde gövde, XVII-XVIII. 
yüzyıllarda sayıları artan küçük küplerle 
belirli bir yükseklik gösterir. Nuruosma
niye Camii'nin (I 169/ 1756) alemi ise ka
lın bir boyunla çok iri bir küpe ulaşan bi
çimi ve küçük armudu ile genel çizgiler
den ayrılır. XVlll -XIX. yüzyıllarda genel
likle şadırvan ve sebil kubbelerinde gö
rülen. kafes oyma kitabeli ve süslemeli 
safiha alemler. "ya Allah" , "la ilahe illal
Iah", "maşallah " yazıları veya çifte rümf
Ierden oluşan palmet şekilleriyle deği
şik bir ifadeye sahiptirler. Ayasofya Ca
mii şadırvanının ( 1153 / 1740) safiha ale
mi, benzeri bulunmayan bir eser olarak 
değer taşımaktadır. Topkapı Sarayı'nda 

Babüssaade önündeki bir bayram tö
renini gösteren lll. Selim dönemine ait 
yağlı boya bir resim (Topkapı Sarayı Mü
zesi), yüksek vazo gövdeli alemlerle Ba
büssaade'nin yeni görünüşünü vermek
tedir. Bu tablodan. XIX. yüzyılda değişik 
şekiller alan alemier in yeni şekillerini lll. 
Selim döneminde (ı 789-1807) kazanma
ya başlamış oldukları anlaşılmaktadır. 

Okmeydanı Camii'nin bugün Türk İnşaat 
ve Sanat Eserleri Müzesi'nde muhafaza 
edilen tunç alemi, Babüssaade alemleri 
ile yakın bir benzerlik gösterir. XIX. yüz
yılın yıldızı sekiz köşeli , güneş şualı, ba
zılarının altında kurdeleli yaprak çelen
gi bulunan ayyıldızlı alemleri, ll. Mah
mud döneminin ( 1808- 1839) Türk arnpir 
üslübuna giren eserlerdir. ll. Mahmud 
Türbesi'nin alemi, yukarı bakan hilalin 
üzerinde yer alan şualı güneş şekli ve ge" 
ne! görünüşü ile bu dönemin en önemli 
alemi olma özelliğini taşımaktadır. Dal
mabahçe Camii'nin (1271 / 1855) ayyıldızlı 
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tepeliklerinin de bu dönem örneklerin
den ilham alınarak yapıldıkları anlaşıl

maktadı r. Ayasofya Camii hünkar mahfi
linin XIX. yüzyıl ortasına tar ihlenen alemi, 
Abdülmecid döneminin lll. Selim döne
mine uzanan çizgilerini taşıyan bir ese
ridir. Konya Mevlana Dergahı'nda görü
len hilal içinde Mevlevf sikkeli alemler 
de XIX. yüzyılda yapılmıştır. Sirkeci'de 
V. Mu ra d Sebili'nde ( 12931 1876) görü
len çapraz eksende, genellikle sağa açı
lan hilal şeklindeki alemler, Il. Abdülha
mid döneminde ( 1876-1909) yeniden in
şa edilen Cihangir Camii, Karaköy Mer
zifonlu Kara Mustafa Paşa Mescidi ve 
onarılan Kasımpaşa Güzelce Kasım Pa
şa Camii'nde kullanılmışlardır. Eyüp Ca
mii dış avlusunda bulunan, Gazi Edhem 
Paşa'nın dikili taş görünümünde bir anıt 
olan mezarı ( 13271 1909) bu tür alemie
rin XX. yüzyılda da kullanıldığını göster
mektedir. Aksaray Valide Camii ile Yıl

dız Hamidiye Camii'nin alemleri, bu ya
pıların karma üslüplarına uygun belirsiz 
görünüşleri yansıtmaktadır. 
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Iii TANJU CANTAY 

D FIKIH. Harem'in sınırlarını belirle
mek için dikilen taşlar a'lamü'l -Harem 
veya ensabü'l- Harem adıyla anılmakta
dır. Bugün üzerlerinde bulunan Arapça 
ve çeşitli dillerdeki yazılarla Harem böl
gesinin değişik yönlerdeki sınırlarını gös-
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teren bu işaretierin yerleri, klasik kay
naklarda, bulundukları eski mahal adları 
ve Mekke'ye olan mesafeleri belirtile
rek zikredilmişlerdir. İbn Abbas ve Mu
hammed el-Esved'den gelen rivayetlere 
göre, Harem'in alemlerini ilk defa diken 
Hz. İbrahim olup yerlerini de Cebriiii'den 
öğrenmiştir. Ondan sonra Hz. İsmail, 
Kusay b. Kilab, Mekke'nin fethini müte
akip de Hz. Peygamber tarafından yeni
lenen alemler. daha sonra zaman za
man tamir görerek veya yenilenerek bu
güne kadar gelmişlerdir. 

Klasik kaynaklarda alemierin muhtelif 
yönlerden Mescid-i Haram'a olan uzak
lıkları verilirken bazı noktalar için fark
lı rakamların zikredilmiş olduğu görül
mektedir. Bu durum. muhtemelen za
manın kısıtlı imkanları içinde ölçüm ya
panların esas aldıkları noktaların, takip 
ettikleri yolların ve kullandıkları ölçü bi
rimlerinin birbirlerinden farklı olmasın
dan kaynaklanmaktadır. Takıyyüddin el
Fasf'nin arşın (zira: ortalama 49 cm.) bo
yunda bir iple yaptığı ölçüme göre, Be
nf Şeybe Kapısı'ndan Arafat tarafındaki 
iki aleme olan uzaklık 37.210.28 arşın 
( 18.233.03 m.), aynı kapıdan Irak yönün
deki iki aleme olan uzaklık (Vadiinahle yo
lunda) 27.152 arşın ( 13.304.48 m.), Um
re Kapısı'ndan Ten'fm yönündeki aleme 
olan uzaklık 12.420 arşın (6.085.80 m.) 
ve İbrahim Kapısı'ndan Yemen yönün
deki aleme olan uzaklık da 24.509.57 
arşındır (12.009.68 m.) (bk FasT. I, 39; 
İbrahim Rifat Paşa, I, 225). 

Kabe'nin çevresinde sınırları bu işa

retlerle belirlenmiş olan Harem bölgesi
ne girenierin Kabe'nin kutsallığına bağ
lı olarak gerek hac mevsiminde gerek

. se diğer zamanlarda uymaları gereken 
bazı özel hükümler bulunmaktadır (bk. 
AFAKI, HAC, HAREM, İHRAM). 



Harem'in sınırlarını belirleyen bu alem
ler gibi Arafat'ın sınırlarını gösteren 
alemler de vardır (bl<. ARAF AT). 
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Duyu ya da akıl yoluyla kavranabilen 
veya mevcudiyeti düşünülebilen, 

Allah'ın dışındaki varlık 

ve olayların tamamını 
ifade eden terim. 

_j 

Alem, "alamet ve nişan koymak" ına
nasındaki alm veya "bilmek" anlamında
ki ilm kökünden türetilmiş olup yaratıcı
sının varlığına alarnet teşkil eden. onun 
mevcudiyetinin bilinmesini sağlayan de
mektir. insanlar. cinler ve melekler gibi 
akıl sahibi varlıkları ifade etmek için ale
mün-alemin, diğer varlıkları belirtmek 
için de avatim şeklinde çağulu kullanılır. 

Birinci şekliyle canlı cansız bütün varlık
ları anlatması da mümkündür (bk. Ragıb 
el-isfahanT, "'alem" md., Lisanü 'l· 'Arab, 
"'alem" md.) Hz. Ali'ye nisbet edilen ve 
insanın tek başına bütün alemleri tem
sil ettiğini benimseyen görüşe dayanıla
rak alem kelimesinin bazan sadece in
san için kullanıldığı da olmuştur. Genel 
kullanımda alem teriminin kapsamlı ta
rifi maddi veya manevi olan varlıkların 
hepsini içine alır : tabiat alemi, ruh ale
mi, akıl alemi, melekler alemi, edebiyat 
alemi, islam alemi gibi. 

Alem kelimesi Kur'an-ı Kerim'de. ge
rek kainatı gerekse özel olarak insanlar 
topluluğunu ifade etmek amacıyla ve 
hepsi de "alemin" şeklinde çoğul olmak 
üzere yetmiş üç defa kullanılmıştır. Bun
ların kırk ikisinde ·rabbü'l-alemin" ter
kibiyle zikredilerek Allah Teata'nın canlı 
cansız bütün varlıkların ilahı olduğu vur
gulanmıştır. Bunun yanında gelmiş geç
miş bütün insan türü anlamında (bk. ei
Ankebüt 291 ı Ol. ayrıca, "Size verdiğim 
nimeti ve sizi alemiere üstün kıldığımı 
hatırlayın" (ei-Bakara 2/ 47) mealinde-

ki ayette olduğu gibi "çağın insan top
lulukları " manasında da kullanılmıştır. 

Hz. Muhammed için kullanılan "alemle
re rahmet" (el-Enbiya 2 ı 1 ı 07) tabirin
deki "alemin" kelimesiyle bütün yara
tıkların kastedildiği yolunda umumi bir 
kanaat vardır. 

Kur'an'da 176 defa bir arada tekrar
lanan "semavat" ve "arz" kelimeleri bir
likte göz önünde bulundurulduğu tak
dirde bu kelimelerin alemi, yani kainatı 
ifade ettiği anlaşılır. Bu tür ayetlerde 
Cenab-ı Hakk'ın gökleri ve yeri yarattı
ğı, bunların maddi ve manevi tasarruf 
ve hakimiyetini kendi idaresinde bulun
durduğu, semavat ve arzın sırlarını sa
dece onun bildiği ve bunlarda bulunan 
şuurlu şuursuz her şeyin kendisine bo
yun eğdiği (secde ettiği) ifade edilir (bk 
M. F. Abdülbakı, Mu'cem, "semaviit" md.). 

Alem kelimesi "bütün insanlar, mü
minler" manasında ve ayrıca · rabbü'l
alemin" şeklinde hadislerde de geçmek
tedir (bk. Wensinck, Mu 'cem, "'alem" 
md). 

Kur'an -ı Kerim'de geçen, "Halk da emir 
de ona mahsustur" (ei-A'raf 7 / 54) mea
lindeki ayette yer alan halk ve emr, da
ha sonra İslam düşünürlerince halk ale
mi ve emr alemi şeklinde, fenomenler 
ve numenler alemini ifade eden birer te
rim haline getirilmiştir. Ayrıca Kur'an'da 
şehadet-gayb, mülk-meleküt şeklinde 

geçen birbiriyle bağlantılı kelimelerin her 
biri felsefi ve tasawufi literatürde birer 
alemi ifade eden kavramlar olarak kulla
nılmıştır. Aynı durum Kur'an- ı Kerim'de, 
neredeyse müphem olduğu hissini ve
recek kadar ve her devrin ilmi telakkİ
lerini tatmin edecek şekilde ana hatla
rıyla çizilmiş bulunan kainat tasvirinin 
tamamı için de geçerlidir. Çok sayıda 

ayette arş, kürsi, felek, semavat, arz, 
yıldızlar. gezegenler gibi kozmik nesne
lere yapılan atıflar, daha sonraki islam 
ilim ve fikir ekallerinin kozmolojiye dair 
ürünleri içinde hususi ve sistemli kainat 
modellerinin merkezi kavramlarını oluş
turacaktır. 

D FELSEFE. VIII -Xl. yüzyıllar arasın
da islam dünyasında meydana gelen ter
cüme faaliyetleriyle Eflatun, Aristo, Plo
tin, Batlamyus vb. Grek filozof ve bilgin
lerinin kozmolojiye dair fikirlerine müs
lüman mütefekkirler vakıf olmuştu. is
lam felsefesini daha çok metafizik, psi
koloji ve ahlak sahasında tesiri altında 
bırakan Eflatun, Arapça'ya tercüme edil
miş bulunan Timaios diyalogu aracılı

ğıyla islam kozmolojisinin teşekkülüne 
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de katkıda bulunmuştur. Özellikle onun 
ideler alemi ve gölgeler alemi ayirımı, 

Kindi ile başlayacak olan "akledilir alem"
"duyulur alem" ayırırnma ilham vermiş, 
ayrıca Eflatun'un alemi insan gibi cisim
den ve ruhtan müteşekkil saymış olma
sı . "alem ruhu" kavramının İslam koz
moloji doktrinlerinde hareket prensibi 
olarak merkezi bir yer işgal etmesini 
sağlamıştır. Bunun yanında Tanrı'dan 

başka ilahi bir cevher olarak gayri mad
di telakki. edilen ruh anlayışı , islam filo
zoflarınca benimsenmiş bir başka önem
li fikirdir. 

Aristo'nun De Caelo (gök hakkında) 
adlı eseriyle, kendisine isnat edilen De 
Mundo (alem hakkında) adlı kitap, is
lam dünyasına es-Semcf ve'l- 'alem şek
linde birleştirilerek aktarılmış ve bu eser 
felsefi islam kozmolojilerinin Helenis
tik kaynaklarından birini teşkil etmiştir. 

Onun özellikle ay altı ve ay üstü alem
ler ayırımı doğrudan bir tesir olarak zik
redilmelidir. Filozofa göre, ay altı alem 
oluş ve bozuluş (kevn ü fesad) alemidir: 
ay üstü alem ise ezeli ve ebedi (ilahi) 
varlıkların bulunduğu alemdir. Oluş ve 
bozuluş aleminin dört unsurdan oluş

masına karşılık semavi alem beşinci un
sur olan esir* den meydana gelmiştir. 
Alemin en dışında ilk muharrik olan Tan
rı'nın hareket ettirdiği ve sabit yıldızla
rın yerleştirildiği birinci gök. merkezin
de ise sabit halde yeryüzü bulunmakta
dır. Bu ikisi arasında da sayıları elli beşi 
bulan canlı felekler ve onlarla birlikte 
devri şekilde hareket eden gök cisimle
ri yer almaktadır. İlk hareket içe doğru 
çevrilerek kozmik dönüşler sağlanır. Bu 
şekilde işleyen alemin Aristo'ya göre eze
li oluşu, daha sonra bu fikri yoktan ya
ratma inancıyla telif ederek yorumlama
ya çalışan müslüman filozoflar için prob
lem teşkil etmiştir. Aristo'nun islam dün
yasında yaygın olarak Mô. ba'de't-tabi'a 
adıyla bilinen Metaphysica'sına ait çe
şitli bölümler, özellikle "Lamda" bölümü, 
alem tasawurunu metafizik kavramlar
la temellendirme hususunda müslüman 
düşünürler! hayli etkilemiştir . Onun bu 
eserinde geliştirdiği ve başlıcalarını cev
her-araz, madde-suret ve dört sebep 
fikrinin teşkil ettiği teoriler, İslam Meş
şai felsefesinin de başlıca temaları hali
ne gelmiş, fakat bu fikirler müslüman 
filozofların kaleminde az çok kılık de
ğiştirmiştir. Bu değişmenin en çok Al
lah - alem münasebeti, daha doğrusu 
alemin yaratılışı konusunda olduğu söy
lenebilir. 
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