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Abdullah eş-Şerif 
b. İbrahimel-Alemi'ye 

(ö. 1089 / 1678) 
nisbet edilen bir tarikat. 

_j 

Tarikatın kurucusu Şeyh Abdullah el
Alemi Kuzey Afrika'da (Mağrib) Araiş ve 
Tıtvan (Tetuan) şehirleri arasında bulu
nan Cebelialem yakınlarındaki Tazürt 
( ..::...;_,;t;) köyünde doğdu (1005 / 1596) 
Asi en Vezzanlı geniş ve köklü bir , aile 
olan Alemiler'e mensuptur. Adını Cebe
lialem'den alan ailenin soyu Kuzey Af
rikalı ünlü süfi Abdüsselam b. Meşiş'e 

(ö 625 1 1228) ulaşır. Şeyh Alemi eğiti

mini Fas'ta tamamladıktan sonra Mas
müde bölgesindeki Şakra köyüne yer
leşti ve ölümüne kadar burada yaşadı. 
Zühd ve takvasının yanı sıra cesareti, 
ata binme, kılıç kullanma ve okçulukta
ki ustalığı ile meşhur oldu. Selvetü'I
enfô.s müellifi, Şeyh Alemfnin kabrinin 
büyük bir ziyaretgah olduğunu ve ölüm 
yıl dönümünde Mağrib'in her tarafın
dan insanların türbesini ziyarete gel
diklerini bildirir. Torunlarından Abdul
lah b. Tayyib, Şeyh Alemi ve ailesi hak
kında er- Raviü '1- münif fi't- ta 'rif bi
evlô.di mevlô.nô. 'Abdullah eş-Şerif ad
lı bir eser kaleme almıştır. Zirikti bu 
eserin kendisinde bulunduğunu söyler. 
Şeyh Alemi ile, soyu yine Abdüsselam b. 
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Sivrihisar' da 
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XIV. yüzyıla ait bir tiirbe. 
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Kapısı üstündeki Arapça kitabeden an
laşıldığına göre, ithantı Beyi Sultan Şah 
için bir mescid ve bir medrese ile birlik
te 728 ( 1327 -28) yılında M elikşah ta
rafından · yaptırılmıştır. Son yıllarda da 
önemli ölçüde bir tamir görerek harap 
olmaktan kurtarılmıştır. 

Türbenin sekizgen gövdesi muntazam 
işlenmiş kesme mermer taşlarından ya
pılmış, üstü tuğladan yine sekiz dilimli 
bir piramit külahla örtülmüştür. İki ta
raflı merdivenle çıkılan üst mekana zen-
gin süslemeli bir niş içine açılmış kapı
dan girilir. Bir duvarında mihrap olan 
bu mekanın altında esas mezar odası 
bulunmaktadır. Nisbetleri bakımından 

biraz dar ve geometrik motifterin ha-

kim olduğu çerçevelerle sınırlanmıştır. 

Bu çerçevelerde dal kıvrımları araların
da hayvan kabartmaları yer almaktadır. 

Alemşah Kümbeti Anadolu Selçuklu 
türbe mimarisinin devamı sayılan bir 
yapı olmakla beraber, süslemesindeki 
bazı motifler Orta Asya geleneklerine 
işaret etmektedir. 
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ALEMÜDDiN el-BİRZALl 

(bk. BiRZALI). 

ALEVI 
( ._ç)all ) 

Hz. Ali'ye 
bağlılık noktasında birleşen 

çeşitli dini ve 
siyasi gruplar için kullanılan 

bir terim. 

_j 
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Sözlükte "Aii'ye mensup" anlamına ge
len kelimenin çoğul şekli Aleviyye ve Ale
viyyün'dur. Alevi terimi islam kültür ta
rihinde Hz. Ali soyundan gelenler ma-

Meşiş'e ulaştığı rivayet edilen ve Ku- Alemşah Kümbeti ve kümbetln oyma işlemeli taçkapısı . Sivrihisar 1 Eskiş~hir 

zey Afrika'dan Kudüs'e göç edip ora
da köklü bir aile kuran Alemüddin Sü
leyman·a (ö. 790/ ı 388) nisbet edilen 
Alemi ailesi arasında herhalde uzak da 
olsa bir akrabalık bağı bulunmalıdır (bk. 

ALEMI). Zirikti ise bu konuda aksi kana
attedir. 

Şeyh Alemfnin otuz iki yıl kutu b • luk 
makamında bulunduğunu söyleyen Ha
ririzade, onun Muhammed b. Süleyman 
ei-Cezülfye (ö 870/ 1465) ulaşan tari 
kat silsilesini nakleder. Buna göre Ale
miyye, Şazeliyye'nin bir kolu olan Cezü
liyye'nin şubelerindendiL Tarikatın ev
ril.d* ve ezka.r•ı Şeyh Alemfnin Şalô.

tü'l-ümmiyye'si ile Şeyh Ahmed b. Ab
dülfettah 'ın Risô.letü 'ş-şalô.t'ından mey
dana gelir (metinleri için bk. Haririzade. 
ll , 300•- 30 ı b). Bunların yanı sıra Ebü'I
Hasan eş- Şazelfnin f[izbü '1- baJ:ır, Hiz
bü'l-kebir ve f[izbü's-şagfr'i de oku-
nur. 
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