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Abdullah eş-Şerif
b. İbrahimel-Alemi'ye
(ö. 1089 / 1678)
nisbet edilen bir tarikat.
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kurucusu Şeyh Abdullah elAlemi Kuzey Afrika'da (Mağrib) Araiş ve
Tıtvan (Tetuan) şehirleri arasında bulunan Cebelialem yakınlarındaki Tazürt
( ..::...;_,;t;) köyünde doğdu (1005 / 1596)
Asi en Vezzanlı geniş ve köklü bir , aile
olan Alemiler'e mensuptur. Adını Cebelialem'den alan ailenin soyu Kuzey Afrikalı ünlü süfi Abdüsselam b. Meşiş' e
(ö 625 1 1228) ulaşır. Şeyh Alemi eğiti 
mini Fas'ta tamamladıktan sonra Masmüde bölgesindeki Şakra köyüne yerleşti ve ölümüne kadar burada yaşadı.
Zühd ve takvasının yanı sıra cesareti,
ata binme, kılıç kullanma ve okçuluktaki ustalığı ile meşhur oldu. Selvetü'Ienfô.s müellifi, Şeyh Alemfnin kabrinin
büyük bir ziyaretgah olduğunu ve ölüm
yıl dönümünde Mağrib'in her tarafın
dan insanların türbesini ziyarete geldiklerini bildirir. Torunlarından Abdullah b. Tayyib, Şeyh Alemi ve ailesi hakkında er- Raviü '1- münif fi't- ta 'rif bievlô.di mevlô.nô. 'Abdullah eş-Şerif adlı bir eser kaleme almıştır. Zirikti bu
eserin kendisinde bulunduğunu söyler.
Şeyh Alemi ile, soyu yine Abdüsselam b.
Meşiş'e ulaştığı rivayet edilen ve Ku zey Afrika'dan Kudüs'e göç edip orada köklü bir aile kuran Alemüddin Süleyman·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 kanaattedir.
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NiHAT AzAMAT

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.

Tarikatın

Şeyh Alemfnin otuz iki yıl kutu b • luk
makamında bulunduğunu

söyleyen Haririzade, onun Muhammed b. Süleyman
ei-Cezülfye (ö 870/ 1465) ulaşan tarikat silsilesini nakleder. Buna göre Alemiyye, Şazeliyye'nin bir kolu olan Cezüliyye'nin şubelerindendiL Tarikatın evril.d* ve ezka.r•ı Şeyh Alemfnin Şalô.
tü'l-ümmiyye'si ile Şeyh Ahmed b. Abdülfettah 'ın Risô.letü 'ş-şalô.t'ından meydana gelir (metinleri için bk. Haririzade.
ll, 300•- 30 ı b). Bunların yanı sıra Ebü'IHasan eş- Şazelfnin f[izbü '1- baJ:ır, Hizbü'l-kebir ve f[izbü's-şagfr'i de okunur.
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Sivrihisar' da
ait bir tiirbe.

yüzyıla
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1960, s. 72; Hamza Gündoğdu, "Sivrihisar
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SEMA vi EvicE

Kapısı

üstündeki Arapça kitabeden anlaşıldığına göre, ithantı Beyi Sultan Şah
için bir mescid ve bir medrese ile birlikte 728 ( 1327 -28) yılında Melikşah tarafından · yaptırılmıştır. Son yıllarda da
önemli ölçüde bir tamir görerek harap
olmaktan kurtarılmıştır.
Türbenin sekizgen gövdesi muntazam
kesme mermer taşlarından yapılmış, üstü tuğladan yine sekiz dilimli
bir piramit külahla örtülmüştür. İki taraflı merdivenle çıkılan üst mekana zengin 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-

ALEMÜDDiN el-BİRZALl
(bk. BiRZALI).

L

_j

ALEVI
( ._ç)all )
Hz. Ali'ye

işlenmiş

bağlılık noktasında birleşen
çeşitli dini ve

L

siyasi gruplar için kullanılan
bir terim.

_j

Sözlükte "Aii'ye mensup" anlamına gelen kelimenin çoğul şekli Aleviyye ve Aleviyyün'dur. Alevi terimi islam kültür tarihinde Hz. Ali soyundan gelenler ma-

Alemşah Kümbeti ve kümbetln oyma işlemeli taçkapısı . Sivrihisar 1 Eskiş~hir

ALEViYYE
nasında, ayrıca siyası. tasawufi ve itikadi anlamda kullanılagelmiştir. Hz. Ali
soyundan, oğulları Hasan, Hüseyin, Muhammed b. Hanefiyye, Ömer ve Abbas
vasıtasıyla gelenlere Alevi denilmiştir
(Makrizi, 1, 8) Emeviler'in son dönemlerinden itibaren Hz. Ali'nin soyundan gelenler, özellikle Hasan ve Hüseyin'in neslinden olanlar için şerif, seyyid, emir gibi lakaplar yanında Alevi nisbesi de kullanılmaya başlamış ve bu husus daha
sonraki devirlerde devam etmiştir. Günümüzde de aynı nesle bağlı olanlar bu
nisbeyi kullanmaktadır (el·~amQ.sü 'L·is·
lamf, V, 463-466) Emevi ve Abbasf devirlerinde iktidara karşı Hz. Ali soyuna
mensup çevrelerde beliren hareketlerde Alevf nisbesi kendini göstermiş , fakat bazan da Hz. Ali soyu ile hiçbir bağı
bulunmayan çevreler, sadece hareketlerine nüfuz ve yaygınlık kazandırmak
amacıyla kendilerini Aleviliğe nisbet etmişlerdir. 255 (869) yılında Basra'da ortaya çıkan Zenc ihtilali buna bir örnek
teşkil eder (bk Mes'üdi, VIII , 58)
islam siyasi tarihinde ise bu terim ilk
defa hilafetle ilgili anlaşmazlıklar sıra
sında kullanılmaya başlamıştı r. Hz. Peygamber'in vefatını müteakip ortaya çı
kan ve üçüncü halifemin öldürülmesinden sonra da şiddetlenen hilafet münakaşalarında Ali tarafını tutanlara ei-Aieviyye veya şiatü Ali (Aii'ye bağlı olanlar, Ali
taraftarları). bunların karşısındaki gruplara da ei-Ömeriyye, ei-Osmaniyye (Ömer
ve Osman 'a, dol ay ıs ıy la Ebu Bekir'e bağlı olanlar) denilmiştir (bk. Abdüsselam M. Harü n, el· 'Oşmaniyye ICahizJ. Takdim , s. 5 ;
Ca hiz, s. ı 9, ı 87; Ka di Abdül cebbar, ll,
377, 380) Bu anlamıyla Alevf terimi Hz.
Ali taraftarlarından oluşan siyasf topluluğu ifade eder. Bununla birlikte, Abbasfler'in iktidarı boyunca merkezi idarenin zayıflaması sonucu İsla m dünyası nın
muhtelif yerlerinde ortaya çıka n ve m aham idareyi ellerine geçiren veya müstakil devletler kurabilen sülaleler de kendilerinin Hz. Ali soyuna mensup olduklarını göstermek üzere Alevi nisbesini
kullanmışlardır. Pas'ta İdrisfler ve bizzat
Alevf nisbesini taşıyan sülale, Mısır' da Patımfler, Yemen'de Süleymanfler ve Ressiler, Kuzey iran'da Zeydiler. Amül'de Hasenfler ve ispanya'da Hammadfler Alevi
devletler olarak görülürse de (bk. Bosworth , s. 25 , 59, 63) bunların çoğunun
gerçekte Hz. Ali'nin soyu ile bağla rı bulunmadığı bugün bilinmektedir.

Alevf terimi tasawufta
ların ortak adı olarak da

bazı

Tasawufun Xl. yüzyılda n itibaren tarikatlar şeklinde teşkilatlanmasından sonra bunlardan bazıları silsilelerini çeşitli
maksatlarla Hz. Ali'ye dayandı rdıkları
için "Alevi tarikatlar" diye tanınmışla r
d ır. Kadiriyye ve Rifaiyye bunla rdandır.
Bazıları da -Nakşibendiyye gibi- silsilesini Hz. Ebü Bekir'e dayandırdıklarından
"Bekrf" diye anılmışlard ı r (Trimingham, s.

kullanılm ı ştır.

Bununla birlikte alevi teriminin ası l
anlamını kazandığı ve yaygın olarak kullanıldığı saha, Hz. Ali hakkında beslenen inançlara dairdir. Genellikle Şifler ve
Şia içinde yer aldıkları kabul edilen bazı
mezhepler Alevi nisbesini alırlar. Nitekim Zeydiyye, isnaaşeriyye gibi mutedil
Şifler' in yanında Beyaniyye, ismailiyye ve
Batıniyye mensupları Alevf diye bilinirler. Fakat çağımııda asıl Alevfler olarak
tanınan iki itikadf mezhep vard ı r. Bunlardan biri, bugün genellikle Lübnan, Suriye, Hatay yörelerinde varlığını sürdüren Nusayrilik, diğe ri ise XIII. yüzyılda
Anadolu'daki etnik ve sosyai-dinf kaynaş
maların bir sonucu olarak ortaya çıkan
ve XVI. yüzyılda Safevfler'in propagandası ile gelişen Kızılbaşlık' tır. Bu mezhebe bağlı olanlar Osmanlı arşiv belgeleri ve vekayi'namelerinde kızılbaş • veya Rafiziler• diye geçmesine rağmen
bunlar kendilerine Alevi nisbesini vermişlerdir (bk Öztelli, s. 188-189)
BİBLİYOGRAFYA :
Cahiz, el· 'Oşm aniyy e (n şr. Abdü sselam M .

Harü n). Kahire 1374 / 1955, s. 19, 187 ; Abdüsselam M. Ha rün, el· 'Oşmaniyye ı cah i z l,
Takdim , s. 5 ; Nevbahtf, Fıra ku 'ş·Şf'a (nşr. H .
Ritter). istanbul 1931 , s. 15·16; Taberf, Tari!]
(Ebü' I-Fazl). IV, 283, 326, 340·341 , 493-495;
Mes'üdf, Mürücü'?·?eheb (Abdülhamfd ). VIII ,
58; Malatf, et·Tenbfh ve 'r·red, s. 18, 156; Kadf
Abdülcebbar, Teşbftü dela' ili 'n·nübüvve (n ş r.
Abdülkerfm Osman), Beyrut, ts. , ll, 377, 380,
535, 553 ; Bağdadf, e l.Pa r~ (Abdülhamid). s.
250 ; Şehristani. el·Milel (Kilani), ı , 174 ; ibnü 'IMurtaza, Tabakatü 'l·M u'tezile, s. 126; Makrfzf, itti'azil'l-h~nefa', Kahire 1967, 1, 8; J . S.
Trimingham, The Sufi Orders in Islam, Oxford
1971 , s. 262·263 ; C. Öztelli, Pir Sultan Abda l,
istanbul 1971 , s. 188·189; Bosworth, islam
Devletleri Tarihi, s. 25, 59, 63, 91 ; Altan Gökalp, Tetes Rouges et Bouches f'loires, Paris
1980 ; W. Montgomeıy Watt. islam Düş ünces i·
n in Teşekkül Devri (tre. E. Ruhi F ı ğlalı ) , Anka·
ra 1981, s. 92 ; E. Ruhi Fığ la lı, Çağım ızda Tti·
k adr islam Mezhep/eri, Ankara 1983, s. 200
vd .; e U:\amüsü '/·islam i, V, 463-466; Abdülbakf
Göl pınarlı , "Kızıl-b aş ", iA, VI , 789·795; W. Kadi, "'Alawi", Elr., 1, 804·806.
·

Iii

AHMET

yAŞAR ÜC AK

ALEVİYYE

L

( ~j.ll )

L

Ebü'l-Abbas Ahmed b. Mustafa
el-Alevi (ö. 1934) tarafın dan kurulan,
Derkaviyye tarikatının
Fas-Cezayir kollarından biri
(bk. AHMED el-ALEVI).

ı

262-263)

tarikat-

ALEVİYYE

(bk. ALEVI) .
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ALEVİYYE

( ~_,ı.ı ı )
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Fas 'ta hüküm süren
Haseni şeriflerinden
Fil&li hanedanının diğer adı
(bk. Fii.ALILER, HASENILER).
ALEVİYYE

.J
ı

( ~_,ı.ı ı )
eviadı tarafından kurula n ve
864-1526 yılları arasında
Taberistan, Deylem ve Gilan'da
hüküm süren bir hanedan

Ali

L

(bk. HASAN ei-ALEVİ,
HASAN ei- UTRÜŞ, ZEYDİLER) .

.J

ALEVİYYE

(

L

~j.ll

)

Hz. Ali'ye nisbet edilen
bir tarikat.

.J

Süfilere göre Hz. Peygamber ilk dört
halifeye değişik usullerle zikir telkininde bulunduğu için her birine birer tarikat nisbet edilmiştir. Daha sonra ortaya çıkan tarikatlar bu usullere göre zikirlerine yön ve şekil vermiş l erdir. Tasawuf tarihinde Sıddfkıyye, Ömeriyye,
Osmaniyye ve Aleviyye adı verilen bu tarikatlardan Sıddfkıyye ve Aleviyye tarikatları önem kazanmış , genellikle hafi
zikri esas alan ta ri katla rın Hz. Ebü Bekir'e, cehri zikri (bk. ZiKiR) benimseyenlerin ise Hz. Ali'ye mensup o l d u kl a rına
inanılmıştır.

Hz. Ali ve soyunun yer aldığı tarikat
silsilelerine "silsiletü'z- zeheb" ( altın halka) adı verilmektedir. Bu tür silsilelerde
şu isimler yer alı r : Hz. Ali, Hz. Hüseyin,
Zeynelabidin, Muhammed Bakır. Ca'fer
es-Sadık, Müsa el-Kazım , Ali er-Rıza ,
Ma ' rüf-ı Kerhi, Seri es-Sakati, Cüneyd-i
Bağdadf, Ebü Ali er-Rüzbari, Ebü Ali elKatib, Ebü Osman ei-Mağribf, Ebü'I-Kasım ei-Gürganf. Ebü Ali ei-Farmedf. Vüsuf -i Hemedanf. Abdülhalik-ı Gucdüvani. Bu silsilede yer alan ilk yedi şahıs ,
isnaaşerf ve Ca'ferf Şifleri ' nin de kabul
ettikleri on iki ima rnın ilk yedisidir.
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