
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) 

BİBLİYOGRAFYA : 
Cahiz, el· 'Oşmaniyye (nşr. Abdüsselam M. 

Harün). Kahire 1374 / 1955, s. 19, 187 ; Ab
düsselam M. Ha rün, el· 'Oşmaniyye ı cah iz l, 
Takdim, s. 5 ; Nevbahtf, Fıraku '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 de la' ili 'n·nübüvve (nş r. 
Abdülkerfm Osman), Beyrut, ts. , ll, 377, 380, 
535, 553 ; Bağdadf, el.Par~ (Abdülhamid). s. 
250 ; Şehristani. el·Milel (Kilani), ı , 174 ; ibnü'I
Murtaza, Tabakatü 'l·Mu'tezile, s. 126; Mak
rfzf, 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 Abdal, 
istanbul 1971 , s. 188·189; Bosworth, islam 
Devletleri Tarihi, s. 25, 59, 63, 91 ; Altan Gö
kalp, Tetes Rouges et Bouches f'loires, Paris 
1980 ; W. Montgomeıy Watt. islam Düşünces i· 
n in Teşekkül Devri (tre. E. Ruhi F ığlalı ) , Anka· 
ra 1981, s. 92 ; E. Ruhi Fığ la lı, Çağımızda Tti· 
kadr islam Mezhep/eri, Ankara 1983, s. 200 
vd.; eU:\amüsü '/·islam i, V, 463-466; Abdülbakf 
Göl pınarlı , "Kızıl-baş", iA, VI , 789·795; W. Ka-
di, "'Alawi", Elr., 1, 804·806. · 
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ALEVİYYE 

(bk. ALEVI) . 
.J 

L 

ı 

L 

L 

L 

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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ALEViYYE 

Harfrfzade, Abbadiyye, Haddadiyye ve 
AyderQsiyye tarikatlarını Aleviyye'nin kol
ları olarak zikreder (bk. Tibyan, I, vr. 31 "). 
Bunlardan Abbadiyye Abdullah b. Mu
hammed ei-Abbad'a (ö ?). Haddadiyye 
Abdullah b. Alevi el-Haddad 'a (ö 1132/ 
1720). AyderQsiyye Abdullah b. EbQ Bekir 
ei-AyderQs'a (ö 914/1508) nisbet edilir. 
BİBLİYOGRAFYA : 

Reşahat Tercümesi, s. 13-14; Zeb1d1. 'i kd, s. 
116; a.mlf .. itha{ü'l-as{iya', s. 221; Harlri~ade. 
Tibyan, 1, vr. 23'-32h, 274h; ll, vr. 268b, 275b-
290'; Tomar-Melamflik, s. 23; Tomar-1\adiriy
ye, s. 10; Tomar-Haluetiyye, s. 2; Mehmet Ali 
Aynı, Tasauuuf Tarihi, İstanbul 1341, s. 199-
200; Kamil Mustafa eş-Şeybl. eş-Ş ıla beyne't
tasauuu{ue't-teşeyyu', Kahire 1969, s. 438. 
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ALEVİYYE 
( ~__,l..ll) 

Alevi oğullarından 
Muhammed b. Ali b. Muhammed'e 

(ö. 653/1255) 
nisbet edilen bir tarikat. 

_j 

Hadramut'ta yaşayan Alevi oğulları

nın soyu, Alevi b. Ubeydullah b. Ahmed 
ei-Ureyzf (VI/XII asır) vasıtasıyla Ca'fer-i 
Sadık'a ulaşır. Ubeydullah'ın oğlu Alevfye 
nisbetle onun soyundan gelenlere Bii 
Alevi* (Ben! Alev!, Al-i Ba Alevi) denilmiş
tir. Şillf, el-Meşre 'u'r-revi ii mendkıbı 
Beni 'Alevi adlı eserinde bu aile hak
kında geniş bilgi verir. Fazı b. Gavs el
Alevi, liahu'l-esrdr'da tarikatın evrcid* 
ve ezkcir* ının ayet ve hadislerden der
lendiğini, mensuplarının herkesten fark
lı şekilde giyinmemeye dikkat ettikleri
ni söyleyerek görünüş ve şekil açısın

dan onlarla ulema arasında bir ayrılık 
bulunmadığını belirtir. Gavs ei-Aievfye 
göre Aleviyye tarikatı mensupları şer'f 

emirlere eksiksiz bağlı olanları, keşf ve 
keramet sahibi olup olmamalarına bak
maksızın veli sayarlar. 
BİBLİYOGRAFYA: 

Ş illi, el-Meşre 'u 'r-reuf {f mena~ıbı Beni 'Ale
ur, Kahire 1319; Fazi b. el-Alev!, lzahu 'l-esra
ri'l- 'uluiyye ue rı{inhtici's-sadeti'l- 'Aleu.iyye, Ka
hire 1316; O. Löfgren, "Ba 'A!aw1", E/2 (İng.). 
ı , 828-830. Iii SÜLEYMAN ULUDAG 
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ALEYHİSSELAM 
( ty._J \~ ) 

Peygamberlerden biri anıldığında 
söylei-ırnesi gereken 

"Ailah'ın selamı üzerine olsun" 
anlamında bir tazim ifadesi 

(bk. SAIAT). 
_j 

L 

L 

1 

L 

L 

ALFABE 

(bk. ELİFBA). 

ALFRAGANUS 

Ünlü astronomi bilgini 
Fergani'nin 

Ortaçağ Latin literatüründeki adı 
(bk. FERGANI). 

ALGORİTMA 

(bk. LOGARİTMA). 

ALINCAK 

Sovyet Azerbaycanı'nda, 

Nahcıvan -Culfa yolu üzerinde 
yüksek bir tepede kurulan, 

Selçuklular devrinden kalma 
bir kale. 

ı 

_j 

ı 

_j 

ı 

_j 

ı 

_j 

Alancık şeklinde de kaydedilen Alın
cak Kalesi'nin adı çeşitli kaynaklarda, 
Irak Selçukluları'nın son sultanı Tuğrul 
Bey ile emirleri arasındaki mücadeleler
den bahsedilirken geçmektedir. Kale, hü
kümdar ailesi için tehlike zamanlarında 
sığınak olarak kullanılmıştır. XIII. yüz
yılda İran Moğolları'nın ve XV. yüzyılın 
başlarında Timur'un idaresi altında bu
lunan Alıncak, daha sonra Celayirliler'in 
ve Karakoyunlular'ın eline geçti. Kara
koyunlu Hükümdan iskender, Timur'un 
oğlu Şahruh'a yenilince Alıncak Kalesi'ne 
sığınmak zorunda kaldı (1435). Bir müd
det sonra Timur'un himayesindeki Ci
hanşah tarafından alınan kale Azerbay
can'ı zapteden Akkoyunlular'ın eline geç
ti. Akkoyunlu Hükümdan Sultan Yakub, 
Şah ismail 'in babası $eyh Haydar'ın is
yanını bastırdığında, bütün aileyi arala
rında İsmail de olduğu halde Alıncak Ka
lesi'nde göz hapsinde tuttu. Daha sonra 
Safevfler'in hakimiyetine geçen kale, Ka
nuni Sultan Süleyman'ın Irakeyn Seferi 
sırasında ilk defa Osmanlı idaresine gir
di (15 34). Sonradan tekrar Safevfler'in 
eline geçmiş ve XVI. yüzyıl sonlarında 

Nahcıvan ile birlikte Osmanlılar tarafın
dan yeniden zaptedilmiştir. Ancak Şah 
Abbas, Azerbaycan bölgesini Osmanlı

lar'dan geri aldığı sırada (1603) Alıncak 
Kalesi'ni de ele geçirmişti. · 

Bugün harabe halinde bulunan ve De
de Korkut Kitabı'nda da adı geçen Alın
cak, Evliya Çelebi tarafından Nahcıvan 
bölgesinin en sağlam ve önemli_ kalesi 

olarak anılmaktadır. Kuleli. bir sur ile iç 
ve dış hisariardan ve her hisarı çeviren 
çeşitli burçlardan meydana gelen Alın

cak Kalesi, Ortaçağ'daki müslüman as
keri mimarinin karakteristik özellikleri
ni taşımaktadır. 
BİBLİYOGRAFYA: 

Evliya Çelebi, Seyahatname, ll, 240; Al]ba
rü'd-deuleti's-Selcukıyye (nşr. Muhammed ik
bal). Lahor 1933, s. 181; Clavüo, The Court of 
Timour at Samarcand, New York 1970, s. 84; 
M. Fahrettin Kırzıoğlu, Osmanlılar'ın Kafkas -El
leri 'n i Fethi (1451-1590), Ankara 1976, s. 148-
149, 375, 384; M. Fuad Köprülü, "Alıncak", iA, 
1, 302-304; V. Minorsky, "Alincljal{', E/ 2 (İng.), 

1, 404. r:o:ı. 
JıiW İDRİS BosTAN 

L 

ALl 
( ~1 ) 

Allah'ın isimlerinden 
(esmiH hüsna) 

biri. 
_j 

"Yükseklik ve yücelik; şan, şeref, kuv
vet ve kudret sahibi olmak" manasın
daki ulüv ve ala' kökünden türetilmiş 
bir sıfat olup Kur'an-ı Kerim'de sekiz 
yerde Allah'ın ismi olarak geçer. Bunla
rın beşinde kebir, ikisinde azim, birinde 
de hakim ismiyle beraber yer alır. Kebfr 
ile azfm, aif isminin manasını teyit et
mekte. hakim ise çeşitli yollarla peygam
berlere bildirilen vahyin yüce Allah'ın 

hikmetine uygun bir şekilde tecelli etti
ğini vurgulamaktadır (l:ik .. eş-Şüra 42/4). 
Aif. Allah'ın isimlerinden biri olarak meş
hur esrna-i hüsna hadisinde yer aldığı 
gibi (bk İbn Mace, "Du 'a'", 10) ResQI-i 
Ekrem'in kendi dualarında (bk. Müsned, 

IV, 54), ayrıca Hz. Ali 'ye öğrettiği duada 
da (b k. Tirmizi, "Da 'avat", 82) yer almış
tır. 

Aif ismi esrna-i hüsnanın içinde, "yü
celik ve hükümranlıkta kendisine eşit 

veya kendisinden daha üstün bir varlık 
bulunmayan, mutlak olarak yüce olan. 
örf, akıl ve din açısından övgüye değer 
bütün müsbet nitelikleri kendisinde top
layan, yine örf, akıl ve din açısından ye
rilmiş bulunan ve uiQhiyyetle bağdaşma
yan bütün menfi niteliklerden münez
zeh bulunan kemal sahibi ulu Allah" an
lamına gelir (bk. Cürcanf, et-Ta'rf{at, "'ali 

li-nefsih" md.). Aif isminin ve bunun gi
bi yücelik (ulüv) manası ifade eden, nas
Iarda Allah'a nisbet edilmiş bulunan di
ğer kavramların nasıl anlaşılması ve yo
rumlanması gerektiği konusunda farklı 
görüşler ileri sürülmüştür. Arşın üzerin
de olmak (istiva'), gökte bulunmak (fi's-


