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İREM 
(ı"J!) 

Kur'an'da sözü edilen bir kabilenin 
veya yerleşim merkezinin adı. 

_j 

Kur'i'm-ı Kerim'de azgınlıkları sebebiyle 
helak edilen Ad, Semüd kavimleri ve Fira
vun'la birlikte sadece bir yerde "direkleri 
olan, ülkelerde benzeri yaratılmamış İrem" 
( el-Fecr 89/6-14 ı şeklinde zikredilmekte
dir. Kelimenin aslının İbranice "Aram" ol
duğu ve "yüksek memleket" anlamına 
geldiği belirtilmektedir (M ustafav\', et
Taf:ı/5:U~, "el-irem" md.; )effery, s. 53) . Tev
rat'a göre bu kelime, hem Aram veya Su
riye diye adlandırılan bölgenin hem de 
bu bölgede yaşayan ve Aramller'in atası 
olan kişinin adıdır (DB, lll, s. 875-876). 
Aram, Akkad Kralı Naramsin'in bir yazı
tında Yukarı Fırat yöresinde bir bölgeye 
verilmiş yer adı, milattan önce 2000 yıl
larına ait tabietierde ise Aşağı Dicle hav
zasında bir şehir ismi olarak geçmekte
dir. Kelime sonraları Mari, Alalah ve Uga
rit belgelerinde şahıs adı, Mısır belgele
rinde ise yer adı olarak ortaya çıkmakta
dır (DiA, lll, 268-269) 

Tevrat'a göre Aram, Hz. Nuh'un üç ağ
I undan Sam'ın beşinci oğludur: kendisi
nin de Os (Uts), Hul, Geter ve Maş adında 
dört oğlu vardır (Tekv\'n, 10/22-23). İrem 
kelimesini bir kişi adı kabul eden müslü
man tarihçi ve müfessirler de onun şece
resini İrem b. Sam b. Nuh (Taber!, TarUJ., 
I, 216; Mes'Gd\', I, 41) veya İrem b. Avs (Üs) 
b. Sam b. Nuh (Taber!, Cami'u'l-beyan, 
XXX, lll; İbn Kes\'r, VIII, 394) olarak ver
mektedirler. 

İslam tarihçilerine göre Arap yarıma
dasındaki kavimlerin çoğu İrem 'in soyun
dan gelmektedir. Ahkafta yerleşmiş olan 

(ei-Ahkaf 46/2 ı), kendilerine Hz. Hud'un 
peygamber olarak gönderildiği kavme 
adını veren Ad da İrem'in büyük oğlu 
Avs'tan torunudur. İrem'in diğer oğlu 
Abir'den tarunu Semüd'un kavmi ise 
Hicr'deyerleşmiş olup onlara da Hz. Salih 
gönderilmiştir (Mes'Qd\', ı, 41-42; Cevad 
Ali, 1, 299) 

İrem'in bir kabile adı olduğunu söyle
yeniere göre bu kabile Ad kavminin bir 
kolu olup adını kavmin atası olan İrem'
den almıştır. Tarihçiler ve müfessirler, 
Kur'an'daki bir ifadeden de hareketle 
(en-Necm 53/50) Ad kavmini Ad-i Üla ve 
Ad-i Uhra diye iki kısma ayırmakta ve Ad-ı 
Ola'ya atalarına nisbetle İrem denildiği
ni nakletmektedirler (Fahreddin er-Razi, 
XXXI, 166; İbn Kesl'r, VIII, 394). Eski Arap 
şiirinde Arabistan'da yaşayan İrem adın
da bir kabileden bahsedilmekte ve çoğun
lukla Ad. bazan da Semüd, Himyeriler ve 
diğerleriyle birlikte zikredilmektedir. Bu 
kabile Kudar el-Ahmer (Uhaymir) tarafın
dan ortadan kaldırılmıştır ( Horovitz, s. 
89-90; E/2 1 Fr. J, lll, 1303 ). İbn Haldün da 
İrem'in bir kabile adı olduğunu, çünkü bu 
adla anılan bir şehrin bulunmadığını ifa
de etmektedir (el-'iber, ll , 19) 

Bazılarına göre İrem İskenderiye veya 
Şam'dır. Fakat Taberi, İskenderiye ve Şam 
şehirlerinin Ad kavminin yaşadığı yerle 
ilgili Kur'an'da verilen bilgilere (ei-Ahkaf 
4612 ı) uymadığını belirtmektedir (Ca
mi'u'l-beyan, XXX, 113), İrem'in Yemen'
de Hadramut ile San'a arasında Şeddad 
tarafından inşa ettirilen şehir olduğu ri
vayeti daha çok benimsenmektedir (Ya
küt, ı. 155; Nüveyr\', XIII, 61-70). İslami kay
naklarda bu şehrin özelliklerine dair ol
dukça ayrıntılı rivayetler vardır. Yaküt, 
Eyle (Akabe) ile Beni İsrail çölü arasında 
Cüzam diyarında yüksek bir dağın da 
İrem adıyla bilindiğini nakletmektedir 
(Mu'cemü'l-büldan, I, 154-155). Batlam
yus'un Suriye'de olduğunu söylediği Ara
mawa denilen yerin İrem olduğu ileri sü
rü lmüştür. Arkeolajik araştırmalar da 
İrem'in Akabe'nin 25 km. doğusundaki 
Rem dağı olduğunu göstermektedir. Son 
dönem araştırmacıları Ad kavminin Arap 
yarımadasının kuzeybatısında, Hicaz ve 
Necid'den Şam'a doğru uzanan sahada 
yaşadığına kanidir. Kur'an'da zikredilen 
"İrem zati'l-imad"ın Akabe yakınlarında
ki bu yer olduğu ileri sürülmektedir (Ce
vad Ali, 1, 301; el-Mevsü'atü'l-'Arabiyye, 
1, 932). Şam'ın İrem olduğunu söyleyen
Iere göre Şam. Aramller'in önemli mer
kezlerinden ve başşehirlerinden biri olup 
İrem'den maksat da Aram'dır. Hemeda-
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ni "İrem zati'l-imad"ın Şam olduğu, Cey
rün b. Sa'd b. Ad'ın kurduğu bu şehrin 
mermer sütunları sebebiyle "Ceyrün za
tü'l-imad" diye anıldığını kaydeder (Ce
vad Ali, 1, 303). 

Şemseddin Sami. Muaviye b. Ebu Süf
yan zamanında Abdullah b. Kılabe adın
da bir zatın, Ermen harabelerinde Ad 
kavmine ait bir miktar kıymetli mücev
herat bulduğu yolunda bazı bilgiler akta
rırsa da (Kamüsü'l-a'lam, ll, 839) bu bil
gilerin kaynağı kabul edilen "İrem zatü'l
imad" hadisinin sahih olmadığı tesbit 
edilmiştir (Aydemir, s. 220-222). 

Şark- İslam edebiyatlarında İrem keli
mesi daha ziyade(Bağ-ı İrem) şekliyle 
mutluluk verici, marnur ve gösterişli bi
naları, evleri vb. yerleri ifade eden bir 
mazmun olarak kullanılmıştır. Bağları ve 
rengarenk ağaçları ile İ re m bahçeleri ba
harı temsil eder: ayrıca sevgilinin bulun
duğu evi. gezindiği bahçeyi vb. mahalleri 
tanımlamada kullanılır : "Görmedik öyle 
melek-sureti bu dünyada 1 Belki Rıdvan 
kaçırıp küy- ı İrem'den gelmiş" (Sünbülza
de Vehbi). 

İrem tasawufi edebiyatta da "insanın 
gönlü, Tanrı'nın tecelllgahı. Tanrı ile bu
luşma yeri" anlamında bir re miz olarak 
kullanılmıştır: "Cemalini gören ey ravza
nın gülistanı 1 İrem sarayını ya sahn-ı 
gülsitanı n'ider" (Nes\'ml) . 
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