
Alaüddevle Camii' nin mi hra bı 

münasebetle mihrap üzerine. metni Ha
cı Abdullah Edib Efendi'ye ait olan bir 
kitabe konulmuştur. İstiridye kabuğu 
nişli mihrap ile minber ve vaiz kürsüsü 
de bu dönemde yenilenmiştiL 
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AlAÜDDEVLE-i SİMNANİ 
( _;4.- :.ı__,...ıl,% ) 

Ebü'I-Mekarim Rüknüdd!n 
Ahmed b. Muhammed es -Simnanl 

(ö. 736 / 1336) 

Rükniyye tarikatının kurucusu, 
iranlı a.lim ve şair. 

_j 

6S9'da (1261) Simnan'a bağlı Biyaba
nek kasabasının Süfiabad köyünde zen
gin ve kültürlü bir ailenin çocuğu olarak 
dünyaya geldi. Amcası Melik Celaleddin. 
İlhanlılar yönetiminde vezirlik ve başve
zirlik yapmış, babası Melik Şerefeddin 
Muhammed de Bağdat emirliğine geti
rilmiş, ayrıca "uluğ bitikçi" unvanıyla Ga
zan Han'ın veziri olmuştu. Büyük bir 
alim olan dayısı Rükneddin Sain ise Ar
gun Han' ın sağ kolu durumuna gelmiş, 
Gazan Han devrinde 1301 yılında öldü-

rülünceye kadar kadı ve vezir olarak gö
rev yapmıştı. İktidara yakın olmak için 
büyük bir gayret gösteren Simnani, on 
beş yaşında iken dayısı ve amcasının nü
fuzundan faydalanarak Tebriz'deki İl 
hanlı sarayına intisap etti. Hükümdar 
adayı Argun Han'ın hizmetine girerek 
kısa bir süre sonra nedimi oldu; on yıl
dan fazla bir müddet onun emrinde ça
lıştı. Ona itaati Allah 'a itaate tercih eder 
duruma gelmişti. 683 ( 1284) yılında ken
di ifadesine göre. "gaibden gelen bir 
ses"in uyarısıyla kendine gelip tövbe et
ti; Argun Han'ın hizmetinden ayrılmak 
istediyse de buna müsaade edilmedi. O 
da boş vakitlerinde kendini ibadete ver
di. Doktorların tedavi etmekten aciz kal
dıkları bir hastalığı olduğunu bahane 
ederek 1286'da Tebriz'den ayrılıp Sim
nan'a döndü. 

Simnan'da dünyayı ve onunla ilgili her 
şeyi terketmeye karar veren Alaüddevle, 
malının ve parasının büyük bir kısmını 
sadaka olarak dağıttı; diğer kısmı ile 
Sekkakiyye Tekkesi'ni tamir ettirerek 
burada ikamet etmeye başladı. Bu sıra
da özellikle hadis. fıkıh ve kelamla meş
gul olmayı , akli ve nakli ilimlerde derin
leşmeyi kararlaştırdı. İzzeddln-i Farüşl, 
Reşldüddin b. Ebü'I-Kasım gibi alimler
den ders almaya başladı. Öte yandan 
Ebü Talib ei-Mekkl'nin Kutü'I-kulılb'u
nu okudu ve okuduklarını uygulamaya 

Al aüddevle-i 

Simnani'nin 

e l· 'Urve 
li ·eh/i ' l· tıalve 

ve 'l-celue 

adlı eserinin 

ilk iki s ayfası 

(SUieylnani ye K tp. , 

Esad Efen di , 

nr. 1583, vr. 1 b . 2") 

ALAÜDDEVLE-i SİMNANf 

çalıştı. Bu arada bazı felsefi akımları, 
dinler ve mezhepler tarihini gözden ge
çirdi. Tasawufla ilgili kaynak eser ler in 
yanı sıra Sünni mezheplerin temel ki
taplarını inceledi. Sünni camianın muta
sawıfları arasında, kendi ifadesine gö
re, "ortanın ortasının ortasında" yer al
mak gerektiği sonucuna vardı. İlk işi, 
bu vasıflara sahip bir şeyh aramak ol
du. Dostu Ahi Şerefeddin ona aradığı 

zatın Bağdat'ta yaşayan Şeyh Nüreddin 
Abdurrahman el- İsferaylnl olduğunu, 
kendisinin de onun müridi bulunduğu
nu söyleyince İsferaylnl'ye intisap etmek 
amacıyla Bağdat'a doğru yola çıktı. An
cak Simnanl'yi takip ettiren Argun Han 
onun Bağdat'a gitmesine engel oldu. Bu 
durumu öğrenen Şeyh Nüreddin halve
te girmesini ona yazılı olarak emretti. 
Ancak Simnanl Ramazan 688'de {Ekim 

1289) Bağdat'a gitmeye muvaffak oldu. 
İsferaylnl kendisine Halife Camii'nde iti
kafa girmesini emredip zikir telkin etti 
ve onu halvete soktu. halveti bitince de 
hacca gitmesini söyledi. Hac vazifesini 
ifa edip 6 Şubat 1290'da Bağdat'a gel
di. Bir süre daha şeyhine hizmet ettik
ten sonra aynı yıl Ebü Hafs Şehabeddin 
es- Sühreverdl'den intikal eden irade* 
hırkasını onun elinden giydi ve irşad gö
revini alarak Simnan'a döndü. Kısa za
manda halifeler yetiştirip onları irşadla 
görevlendirdi. Şeyhi İsferaylnl ile müna-
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sebetini o ölünceye kadar. otuz iki yıia 
yakın bir süre devam ettirdi. Bu arada. 
sonuncusu 1332'de olmak üzere birkaç 
defa daha hacca gitti. İran sınırları için
de de çeşitli seyahatler yaptı. Ebü Said 
Sahadır Han ile Horasan emirleri arasın
daki siyasi çatışmayı halletmek için Emir 
Çoban'ın isteği üzerine ara buluculuk 
yaptı ·; benzer maksattarla Olcaytu ve 
Emir Nevruz ile görüştü. Ayetullah-ı Hilli 
ve Safiyyüddin-i Erdebill gibi alim ve mu
tasawıflarla tanıştı. 22 Receb 736'da (6 
Mart 1336). doğduğu yer olan Süfiabad' 
da vefat etti ve Ahrar haziresine defne
dildi. Ardında birçok seçkin mürid, bir 
tekke ve zengin bir kütüphane bıraktı. 

Nüreddin el- İsferayini'den başka Sey
yid Taceddin, Sadreddin Ahfeş-i Sa ni ve 
özellikle dayısı Rükneddin Sain gibi za
manının büyük şahsiyetlerinden feyz 
alan, İbrahim b. Edhem, Bayezid-i Bis
tami, Cüneyd-i Bağdadi. Ebü Hafs el
Haddad en- Nisabüri ve Ebü Tali b el
Mekki gibi ilk süfilerin ruhaniyetinden 
ve eserlerinden istifade ettiğini söyle
yen Simnani, sahv* halini, sekr* ve ga
lebe* hallerine tercih eder ve bu görü
şü ile. her ne olursa olsun Kitap ve Sün
net' e bağlı kalmanın şart olduğunu özel
likle belirten Cüneyd-i Bağdadi'nin ya
nında yer alır. Vahdet-i vücild* telak
kisine karşılık "vahdet-i şuhüd" nazari
yesini geliştirir. Simnani'ye göre tasav
vufun esası. iman açısından ikan •, am el 
açısından ubüdiyyet* makamına yüksel
rnek ve kulluk görevlerini ihsan• mer
tebesinde ifa etmel<tir. Şeriat. tarikat, 
hakikat ayırırnma yer vermekle beraber 
ona göre tarikatı şeriatsız. marifeti iba
detsiz düşünmek mümkün değildir ve 
böyle bir düşünce din dışı bir keyfıyettir. 

Simnani, mevcut eserleri dikkate alı
narak değerlendirilir ve hakkında veri
len bilgilerin bir tahlili yapılırsa onun 
samimi. müsamahakar. ifrat ve tefrit
ten uzak, taklit ve taassubu sevmeyen, 
uzlaştırıcı ve müctehid ruhlu bir Sünni 
olduğu sonucuna varılır. Ashaba asla dil 
uzatmayıp onları saygıyla anan. fakat 
hatalı davranışlarını belirtmekten de hiç 
çekinmeyen bir mürşid olarak temayüz 
eder. İtikadi sapıklıklara karşı gir i şilen 
mücadeleyi desteklemekle birlikte Şii 

tahakkümüne baş kaldırma fikrini red
deder ve Hasan-ı Basri gibi. onları doğ
ru yola teşvik ve ıslah için nasihatı. sa
bır ve duayı tavsiye etmekle yetinir. Mu
taassıp Sünniler'in tepkisine yol açan ic
tihadi konulardaki bazı görüşleri Şiiler'ce 
istismar edilmişse de gerçekte onun bu 
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görüş ve ictihadları Sünni telakkiye uy
gun olup kendisinin de Şiilik ve Zeydi
lik'le ilgisi yoktur. Ona göre Dehriler ve 
İbahiler yeryüzünün en zararlı grupları
dır. Hulul*, ittihad* ve tenasüh* akl
delerinin İslam'da yeri yoktur. Ruhun 
tekamülü ancak bir bedende kabul edi
lebilir ve mümkün olanı da sadece bu 
şekil dir. 

Simnani'ye göre mutasawıfların takip 
ettikleri sistem, Ehl-i sünnet ve'l-cema
at prensipleri üzerine kurulmuştur. "Or
tanın ortasının ortası" diye nitelendirdi
ği tasawufta hedefe varabitmek için her 
yönüyle dirayetli bir mürşidin terbiyesi
ne girmek ve ona teslim olmak şarttır. 
Nitekim kendisi de Kübreviyye tarikatı

nın Nüriyye şubesinde tasawuf terbiye
sini almış, daha sonra da bu tarikatın 
kendisine nisbet edilen Rükniyye kolunu 
kurmuştur. Kübreviyye silsilesine bağlı 

olanların kabul ettiği gibi Simnani'ye gö
re de kainat Allah tarafından yoktan ve 
tedrici bir şekilde yaratılmıştır. Allah sa
dece "muzhirü'l-eşya" değil "haliku'l-eş
ya"dır. Halik yarattığı şeyin aynı olmak
tan münezzehtir. Bunun aksinin yani "her 
şey O'dur" şeklindeki vahdet-i vücüdcu 
görüşün İslam'da yeri yoktur. islam'da 
ezeli ve ebedi olan bir Mlik ile O'nun 
sonradan yarattığı, yeri ve zamanı ge
lince yok edeceği masiva • vardır. İslam 
vahdet-i vücüdu değil vahdet-i ma'büdu 
tebliğ etmiştir. Bu görüşleriyle Simnani 
İbn Teymiyye ile aynı paralelde yer alır 
ve Muhyiddin İbn ü' l -Arabi'yi şiddetle ten
kit eder. 

Tasawuftaki 1 00 makamı farklı bir 
şekilde ele alan ve her birindeki derece 
ve hal sayısını Failü't-tarf~a adlı ese
rinde belirleyen Alaüddevle-i Simnani'ye 
göre, fena makamı da vahdet makamı 
da ::;onuncu makam değildir. Sonuncu 
makam. kulun Allah'la seyretmesi için, 
vetayet yönünden ilk haline dönmesi 
demek olan ubüdiyyet makamıdır. O. 
bu görüşünü teyit etmek maksadıyla 
Cüneyd-i Bağdadi'nin, "İlahi seyrin so
nu, kulun ilk haline dönmesidir" sözünü 
nakleder ve bu konuda imam-ı Rabba
ni'ye ışık tutar. Şathiyyatı (bk. ŞATHİYE) 
bir üstünlük eseri değil bir yetersizlik 
örneği olarak kabul eder. Bayezid-i Bis
tami, Hallac ve benzerlerinin gösterdik
leri taşkınlıklar ve İslam'la bağdaştırıl
ması çok güç sözleri, onların kamil ol
duklarının bir delili değil eksikliklerini 
kemal telakki etmelerinin sonucudur. 

Simnani çalışıp kazanmayı inkar eden 
zihniyeti reddeder ve dünyasız ahire-

tin elde edilemeyeceğini, Kur'an ve Sün
net'in zahirine ait bilgiye sahip olmadan 
şeyhlik yapılamayacağını ısrarla söyler. 
Ona göre. en büyük veliden sadır olsa bi
le, Kitap ve Sünnet'in doğrulamadığı bir 
keşf* in hiçbir değeri yoktur. Kur'an'ın 
yedi batında tefsiri (bk. iŞARİ TEFSİR) ilk 
defa onun tarafından yapılmış, yedi ta
vır (bk. AlVAR-ı SEB'A) ve gaybet*ten ilk 
defa o bahsetmiştir. Hurüfi olmaması
na, hatta harf ilmiyle uğraşmanın. daire 
ve şekillerle meşgul olmanın insanı küfre 
götüreceğini söylemesine rağmen harf
lerin anlamları üzerinde çok durmasıy
la da dikkati çekmektedir. Simnani'nin, 
bazı görüşlerini zayıf hatta uydurma ha
dislere dayandırmak, çok az da olsa çe
lişkili fikirlere eserlerinde yer vermek 
gibi tartışılabili r tarafları vardır. Fakat 
müsamaha fikrini geliştirmesi, alim ve 
ehil olanları ictihada sevketmesi, mez
hepler ve fırkalar arasındaki uzlaştırıcı
lığı onun en önemli özelliğldir. Simna
ni'nin bu müsamahalı görüşleri. bilhas
sa Emir Ali-yi Hemediini ve Nürbahş ta
rafından Şiiliğin. İmam-ı Rabbiini tara
fından Sünniliğin lehine geliştirilmiş, en 
esaslı tesiri de bunlar üzerinde olmuş
tur. Vahdet-i vücüd konusunda Muhyid
din İbnü'l-Arabi'ye karşı olmakla birlikte. 
"el-hazeratü'l-hams" nazariyesini izahta 
ve insan-ı kamil telakkisini benimseyip 
açıklamada ondan faydalanmıştır. 

Eserleri. Simnani'nin tasawuf başta ol
mak üzere fıkıh. kelam. hadis, tefsir ve 
ahlak konusunda Arapça ve Farsça ola
rak yazdığı eserlerinin sayısının 300'ün 
üstünde olduğu söylenmektedir. Ancak 
bunlar hacim bakımından çok küçük olup 
özellikle günümüze kadar gelenlerin bir
kaçı dışında. çoğu elli yaprağın altında 
kalan risaleler halindedir. Aynı konuda 
birkaç risale yazdığı gibi, bir eserini ön
ce Farsça, sonra Arapça kaleme aldığı 

veya bunun aksini yaptığı da vakidir. 
Bundan dolayı sayı it ibariyle kabarık olan 
eserleri muhteva açısından çok farklı ve 
orijinal değildir. İstihare yapmaksızın bir 
satır bile karalamadığını söyleyen Sim
nani, yazdıklarının ve söylediklerinin Ki 
tap ve Sünnet ölçülerine vurutmadan ka
bul edilmemesini, hatalarının okuyucu
lar tarafından düzeltilmesini ister. Belli 
başlı eserleri şunl~rdır: 1. Menazırü'l
mufıaiır li'l -müna:wi'l-Jıaiır. Hz. Ali'nin 
fazileti. halifeliğe layık oluşu. ilk üç ha
lifeye karşı müsbet tavrı. Şia'nın ashap 
konusunda haksız bir yol takip ettiği gi
bi hususların ele alındığı bu risale, Ma
rijan Mole tarafından Bulletin d'etudes 



Orientales ·de ( Damas ı 958- ı 960, XVI. 6 ı-
99) Fransızca tercümesiyle birlikte neş
redilmiştir. z. Meşari 'u ebvabi'l-~uds 
(Süleymaniye Ktp., Şehid Ali Paşa, nr. 
1378/2, vr. 9•-5ıbı. Akaid ve tasawufla 
ilgili bazı konuları ihtiva etmekte olup 
el- 'Urve ve Şafvetü'l- 'Urve adlı eser
lerine bir hazırlık mahiyetindedir. 3. el
'Urve li-ehli'l-l]alve ve'l-celve (Sü-ley
maniye Ktp., Esad Efendi, nr. I 583; Rei
sülküttab, nr. 482). Bu eserde ivreşari 'u 
ebvabi'l- ~u ds ile Beyanü ·ı- ifısan adlı 
eserlerindeki konuları geniş şekilde ele 
almıştır. 4. Şafvetü'l- 'Urve li'l-il]ve min 
ehli'ş-şafve (Süleymaniye Ktp ., Laleli. nr. 
1432, 128 varakl Bir önceki eserin ge
nişletilmiş şekli olup Simm3ni'nin eser
leri içinde en gelişınişi ve en değerlisidir. 
Mevcut eserlerinin bir özetini ve bütün 
görüşlerinin özünü aksettirmektedir. s. 
Beyanü '1-iJısan li-ehli'l-i~an (Süleyma
niye Ktp ., Şehid Ali Paşa, nr. I 188/ I. vr. 
ı b-55b)_ ilahiyyat, peygamberlik ve vela
yetle ilgili konulara yer verilen bu eserin 
M. Nazif Şahinoğlu tarafından edisyon 
kritiği yapılmıştır (bk bib!J 6. Sırru bô
li'l - bôlli-?evi'l-Jıal (Nuruosmaniye Ktp., 
nr. 5007, vr. I b_ 33b; i ü K tp ., AY, nr. 564. 
vr. 143b- 162b)_ Manevi alemde yaptığı bir 
seyr• i anlattığı risaledir. 7. Fetfıu'l-mü
bin li-ehli'l-ya~n (Bursa Eski Yazma ve 
Basma Eserler Ktp , Bursa Genel, nr. I 592, 
vr. 70b- ı O ı b). Tasawuf yoluna nasıl gir
diğini ve süluk•ün mahiyetini anlatır. 8. 
Kitabü Beda ,i 'i'ş-şana ,i' (Beyazıt Dev
let K tp., Veliyyüddin Efendi, nr. 1796, vr. 
ı b-44•). Muhtelif konulara dair 100 "sa
nia"dan ibarettir. 9. Zeynü'l-mu 'te~ad 
(N uruosmaniye I<tp., nr. 5007, vr. 34b-85"; 
Murad Molla Ktp., nr. 1827, vr. 248b-259• ). 
Akaide dairdir. 10. Fuşı11ü'l-uşı11 (Süley
maniye Ktp., Esad Efendi, nr. 1431. vr. 
ı b_64b)_ Bazı fıkhi konuları ihtiva eder. 
11. Failü't-tarika (Millet Ktp , Feyzullah 
Efendi, nr. 2135, vr. 46b-ı 12b).12. Risale
tü'l-~udsiyyat (Süleymaniye Ktp ., Şehid 

Ali Paşa, nr. 165, vr. 168b-211•). 13. Nec
mü'l-~ran ii te,vilati'l-j(ur,an. Nec
meddin-i Daye'nin dokuz ciltlik Bahrü'l
Jıa~a, ik adlı tefsirinin Necm sOresinden 
Kur'an-ı Kerim'in sonuna kadar Alaüd
devle tarafından tamamlanmış zeylidir. 
Eser bir cilt olup muhtelif kütüphane
lerdeki yazmaları farklı adlarla anılmak
tadır (bk. Süleymaniye Ktp , Hasan Hayri, 
nr. 162; Şehid Ali Paşa, nr. 165; Hekimoğ

lu. nr. 54; eserin diğer yazmala rı. Alaüd
devle'nin tefsire dair diğer teli fleri ve gö rüş

leriyle ilgil i geniş bilgi için bk. Şahinoğlu. 
s. 131-135, 285-289). Bu tefsirin baş tara
fında bulunan ve Alaüddevle'nin Kur'an 
tefsiriyle ilgili görüşlerini ihtiva eden 
mukaddimeyi P. Paul Nwya neşretmiştir 
(bk bibl) 14. Divan. Alaüddevle. Ala-i 
Devle, Ala -d evle, bazan da sadece Ala 
mahlasını kullanan Simnani'nin ölümün
den sonra bir divanda toplanmış olan 
şiirlerinin asıl önemi, hicri VII. ve VIII. 
yüzyılın meşhur safllerinden birine ait 
olmalarında, terbiyevi ve ahlaki unsur
lar taşımış bulunmalarındadır. 
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ALAY 

AlAY 

(bk. İSTİHFAF). 

AlAY 

Osmanlı devlet teşkilatında 
askeri ve idari merasimlerin tertibini, 

XIX. yüzyıldan itibaren de 
askeri bir birliği ifade eden 

teri m . 

_j 

_j 

"Kalabalık, cemaat güruh" anlamın
daki Grekçe allagiondan gelen ve daha 
Bizans'la temastan önce Selçuklu Dev
leti'nde kullanılan alay kelimesinin Os
manlı teşrifatında yaygın bir kullanım 
alanı vardır. Padişahın sefere gidiş ve 
dönüşleri sırasında saraydan Davutpa
şa'ya kadar yapılan merasime alay-ı hü
mayun, rebiülewelin on ikinci günü oku
nan mevlid-i şerif dolayısıyla yapılana 

mevlid alayı, yeni tahta çıkan hükümdar 
için Eyüp Sultan Camii ve Türbesi'ndeki 
kılıç kuşanma merasimine kılıç alayı, hü
kümdarın bayram namazını kılmak üze
re camiye gidip gelirken icra edilene bay
ram alayı, bir şehzadenin cüiOsundan 
sonra eski sarayda bulunan annesinin 
Topkapı Sarayı'na nakli sırasında yapılan 
törene ise valide alayı denirdi. 

Alay, askeri terim olarak, Asakir-i Man
süre'nin kurulmasından sonra tabur ile 
liva arasında ordunun belli bir bölümü 
için kullanılmış ve bugün de hala kulla
nılmaktadır. Piyadeterin sekizer bölüklü 
üçer taburu, süvarilerin beşer bölüğü, 
topçuların ise dörder toplu altışar ba
taryası birer alay kabul edilmişti. Alayın 
en büyük amiri miralaydı. Alayın Osman
lılar'da ayrıca alay imamı, alay kanunu, 
alay müftüsü, alay sancağı [aş . bk ı ve 
alaylı•, surre• alayı gibi değişik kulla
nımları vardır. Bunlardan başka alay 
arabası merasimlerde padişahın bindiği 
saltanat arabasını, alay bağlamak aske
rin saf saf olmasını ve savaş nizamma 
girmesini ifade ederdi. Alay beyi timarlı 
sipahi kumandanlarından biri idi ve ter
fii halinde sancak beyi de olabilirdi. Alay 
çavuşu hem Divan-ı Hümayun çavuşları
nı. hem de orduda emir ve kumandadan 
askeri haberdar eden görevlileri ifade 
eden bir tabirdi. Alaya gitmek tabiri ise 
askeri mekteplerden çıkartılarak nefer
likle kıtaya gönderilenler için kullanılır

dı. Alay emini yüzbaşı ile binbaşı ara
sında hesap işleriyle uğraşan bir görevli 
olup alay katipleri arasından tayin edi
lir. terfii durumunda binbaşı olurdu. 
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