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(~1) 

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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~ NiHAT AzAMAT 

ALEMŞAH KÜMBETİ 

Sivrihisar' da 

L 
XIV. yüzyıla ait bir tiirbe. 

_j 

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 

_j 

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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nasında, ayrıca siyası. tasawufi ve iti
kadi anlamda kullanılagelmiştir. Hz. Ali 
soyundan, oğulları Hasan, Hüseyin, Mu
hammed b. Hanefiyye, Ömer ve Abbas 
vasıtasıyla gelenlere Alevi denilmiştir 

(Makrizi, 1, 8) Emeviler'in son dönemle
rinden itibaren Hz. Ali'nin soyundan ge
lenler, özellikle Hasan ve Hüseyin'in nes
linden olanlar için şerif, seyyid, emir gi
bi lakaplar yanında Alevi nisbesi de kul
lanılmaya başlamış ve bu husus daha 
sonraki devirlerde devam etmiştir. Gü
nümüzde de aynı nesle bağlı olanlar bu 
nisbeyi kullanmaktadır (el·~amQ.sü 'L·is· 
lamf, V, 463-466) Emevi ve Abbasf de
virlerinde iktidara karşı Hz. Ali soyuna 
mensup çevrelerde beliren hareketler
de Alevf nisbesi kendini göstermiş, fa
kat bazan da Hz. Ali soyu ile hiçbir bağı 
bulunmayan çevreler, sadece hareket
lerine nüfuz ve yaygınlık kazandırmak 
amacıyla kendilerini Aleviliğe nisbet et
mişlerdir. 255 (869) yılında Basra'da or
taya 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 başlamıştır. Hz. Pey
gamber'in vefatını müteakip ortaya çı

kan ve üçüncü halifemin öldürülmesin
den sonra da şiddetlenen hilafet müna
kaşalarında Ali tarafını tutanlara ei-Aie
viyye veya şiatü Ali (Aii'ye bağlı olanlar, Ali 
taraftarları). bunların karşısındaki grup
lara da ei-Ömeriyye, ei-Osmaniyye (Ömer 
ve Osman 'a, dolayısıyla Ebu Bekir'e bağlı olan
lar) denilmiştir (bk. Abdüsselam M. Ha
rü n, el· 'Oşmaniyye ICahizJ. Takdim, s. 5 ; 

Ca h iz, s. ı 9, ı 87; Ka di Abdülcebbar, ll, 
377, 380) Bu anlamıyla Alevf terimi Hz. 
Ali taraftarlarından oluşan siyasf toplu
luğu ifade eder. Bununla birlikte, Abba
sfler'in iktidarı boyunca merkezi idare
nin zayıflaması sonucu İslam dünyasının 
muhtelif yerlerinde ortaya çıkan ve ma
ham idareyi ellerine geçiren veya müsta
kil devletler kurabilen sülaleler de ken
dilerinin Hz. Ali soyuna mensup olduk
larını göstermek üzere Alevi nisbesini 
kullanmışlardır. Pas'ta İdrisfler ve bizzat 
Alevf nisbesini taşıyan sülale, Mısır'da Pa
tımfler, Yemen'de Süleymanfler ve Ressi
ler, Kuzey iran'da Zeydiler. Amül'de Ha
senfler ve ispanya'da Hammadfler Alevi 
devletler olarak görülürse de (bk. Bos
worth , s. 25 , 59, 63) bunların çoğunun 

gerçekte Hz. Ali'nin soyu ile bağla rı bu
lunmadığı bugün bilinmektedir. 

Alevf terimi tasawufta bazı tarikat
ların ortak adı olarak da kullanılm ıştır. 

Tasawufun Xl. yüzyıldan itibaren tarikat
lar şeklinde teşkilatlanmasından son
ra bunlardan bazıları silsilelerini çeşitli 

maksatlarla Hz. Ali'ye dayandırdıkları 

için "Alevi tarikatlar" diye tanınmışlar

dır. Kadiriyye ve Rifaiyye bunlardandır. 

Bazıları da -Nakşibendiyye gibi- silsile
sini Hz. Ebü Bekir'e dayandırdıklarından 
"Bekrf" diye anılmışlardı r (Trimingham, s. 
262-263) 

Bununla birlikte alevi teriminin ası l 

anlamını kazandığı ve yaygın olarak kul
lanıldığı saha, Hz. Ali hakkında besle
nen inançlara dairdir. Genellikle Şifler ve 
Şia içinde yer aldıkları kabul edilen bazı 
mezhepler Alevi nisbesini alırlar. Nite
kim Zeydiyye, isnaaşeriyye gibi mutedil 
Şifler' in yanında Beyaniyye, ismailiyye ve 
Batıniyye mensupları Alevf diye bilinir
ler. Fakat çağımııda asıl Alevfler olarak 
tanınan iki itikadf mezhep vardı r. Bun
lardan biri, bugün genellikle Lübnan, Su
riye, Hatay yörelerinde varlığını sürdü
ren Nusayrilik, diğeri ise XIII. yüzyılda 
Anadolu'daki etnik ve sosyai-dinf kaynaş
maların bir sonucu olarak ortaya çıkan 
ve XVI. yüzyılda Safevfler'in propagan
dası ile gelişen Kızılbaşlık' tır. Bu mez
hebe bağlı olanlar Osmanlı arşiv belge
leri ve vekayi'namelerinde kızılbaş • ve
ya Rafiziler• diye geçmesine rağmen 
bunlar kendilerine Alevi nisbesini ver
mişlerdir (bk Öztelli, s. 188-189) 
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(bk. ALEVI) . 
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ALEViYYE 

ALEVİYYE 
( ~j.ll ) 

Ebü'l-Abbas Ahmed b. Mustafa 
el-Alevi (ö. 1934) tarafından kurulan, 

Derkaviyye tarikatının 
Fas-Cezayir kollarından biri 

(bk. AHMED el-ALEVI). 

ALEVİYYE 
( ~_,ı.ı ı ) 

Fas 'ta hüküm süren 
Haseni şeriflerinden 

Fil&li hanedanının diğer adı 
(bk. Fii.ALILER, HASENILER). 

ALEVİYYE 
( ~_,ı.ı ı ) 

Ali eviadı tarafından kurula n ve 
864-1526 yılları arasında 

Taberistan, Deylem ve Gilan'da 
hüküm süren bir hanedan 

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

ALEVİYYE 
( ~j.ll ) 

Hz. Ali'ye nisbet edilen 
bir tarikat. 

.J 

.J 

ı 

.J 

.J 

Süfilere göre Hz. Peygamber ilk dört 
halifeye değişik usuller le zikir telkinin
de bulunduğu için her birine birer tari
kat nisbet edilmiştir. Daha sonra orta
ya çıkan tarikatlar bu usullere göre zi
kirlerine yön ve şekil vermişlerdir. Ta
sawuf tarihinde Sıddfkıyye, Ömeriyye, 
Osmaniyye ve Aleviyye adı verilen bu ta
r ikatlardan Sıddfkıyye ve Aleviyye tari
katları önem kazanmış, genellikle hafi 
zikri esas alan tarikatların Hz. Ebü Be
kir'e, cehri zikri (bk. ZiKiR) benimseyen
lerin ise Hz. Ali 'ye mensup olduklarına 

inanılmıştır. 

Hz. Ali ve soyunun yer aldığı tarikat 
silsilelerine "silsiletü'z- zeheb" ( altın hal
ka) adı verilmektedir. Bu tür silsilelerde 
şu isimler yer alır : 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 el
Katib, Ebü Osman ei-Mağribf, Ebü'I-Ka
sım ei-Gürganf. Ebü Ali ei-Farmedf. Vü
suf -i Hemedanf. Abdülhalik-ı Gucdüva
ni. Bu silsilede yer alan ilk yedi şahıs, 

isnaaşerf ve Ca'ferf Şifleri ' nin de kabul 
ettikleri on iki imarnın ilk yedisidir. 
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