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lenmiştir, Sahih Ahmed Dede'ye göre bu 
liJ ERDoöAN MERÇiL bölüm 7 48 ( 1347) yılında bitirilmiştir. Si-
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Mecdüddin FeridCın b. Ahmed-i Sipehsalar 
(ö. 712/ 1312 [?]) 
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Mevlana Celaleddin-i Rumi 
ve çevresi hakkında 

ilk menakıbnamelerden biri olan 
Hisale-i Sipehsfilfir'ın müellifi. 

_j 

616'da ( 12 ı 9) doğdu (Sahih Ahmed De
de, s. ı 48) . Anadolu Selçukluları sarayın
da sipehsalar (kumandan) olarak görev yap
tığından bu unvanla tanındı. Küçük yaş
lardan itibaren Bahaeddin Veıed'in meclis
lerine devam etti ve kendi ifadesine göre 
kırk yıl kadar Mevlana'ya hizmet etti. Saray
daki kumandanlık görevinden ayrıldıktan 
sonra eşi tarafından akrabası Hüsamed
din Çelebi'nin meşihat döneminde (ı 273-
ı 284) Mevlana dergahının mali işleriyle 
meşgul oldu. Hüsameddin Çelebi'nin ar
dından posta oturan Sultan Veled'e inti
sap ettiğinde seksen beş yaşında olan Si
pehsalar'ın vefat tarihi hakkında kesin bil
gi bulunmamaktadır. Sahih Ahmed Dede 
onun 706 (1306) yılında, Abdülbaki Gölpı
narlı 683-712 (1284-1312) yılları arasında, 
F. Lewis 1295 yılına yakın bir tarihte vefat 
ettiğini kaydeder. Vasiyeti üzerine Saha
eddin Veled ve Mevlana'nın ayak ucuna, 
Mevlana'nın oğlu Alaeddin'in sol yanına 
defnedildi. Sakıb Dede, Sipehsatar'ın cesur, 
olgun. güzel ahlaklı, ilim ve sanata yatkın 
bir kişi olduğunu söyleyerek ilerlemiş yaşı
na rağmen Mevlevl yoluna hizmet konu
sundaki başarısına dikkat çeker. 
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pehsalar, risalesinde Mevlana'nın eserle
riyle Sultan Veled'in İbtidaname'sini kay

nak olarak kullanmıştır. Kendisinin de be
lirttiği gibi eserin özellikle Mevlana ile ilgi
li bölümü bizzat şahit olduğu olayları ak
tarması bakımından önemlidir. Eser Efia
kl'nin Mena]fıbü'l- 'aritin'i, Lokmanl De

de'nin Menakıb-ı Mevlana'sı vb. kitap
lara kaynaklık etmiştir. Başta Konya ve is
tanbul kütüphaneleri olmak üzere Türkiye'
de ve Türkiye dışında birçok yazma nüshası 
bulunan eser Seyyid Mahmud Ali (Cavnpür 
1319/ ı 90 ı) ve Sald-i Neflsl (Tahran ı 325 
h ş .. ı 362 h ş.) tarafından neşredilmiştir. 
Risale Bahariye Mevlevlhanesi şeyhi Hü
seyin Fahreddin Dede, Midhat Baharl (Ter
cüme-i Risale-i Sipehsalar be-Menakıb-ı 
Hazret-i Hudavendigar, istanbul ı 33ı). Ah
met Avni Konuk ( Menaklb-ı Hazret-i Mevla
na Celaleddin-i Rumi, İstanbul ı 33 ı . nşr. 

Feridun-i Sipehsa lar' ın sandukasıyla lsoldal geri planda Mev
lana celaleddin-i Rumi ve oğlu sultan Veled'in sandukaları 

Tahir Galip Seratlı, İstanbu 2004) ve Tah
sin Yazıcı (Mevlana ve Etra{ındakiler, is
tanbul 1977) tarafından Türkçe'ye çevril
miştir. Batı'da Mevlana ve Mevlevilik üze
rine çalışmalarıyla tanınan Franklin D. Le
wis, çağdaş İranlı araştırmacılardan Beh
rand Behzad'ın Risale-i Menhi'ıl-i Sipeh
salar adlı kitabında (Tahran ı 376 hş./1997) 
eserin Eflaki'nin menkıbelerinden derlene
rek XVI. yüzyılda yazıldığını ve son şeklini 
XIX. yüzyılın ortalarında aldığını ileri sür
düğünü belirtir (Rumi: Pastand Present, 
S. 243). 
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24 Ocak 1909'da İngiltere'nin Lancashi

re şehrinde doğdu. Asıl adı Martin Lings'

tir. Protestan bir ailede yetişti . Oxford Üni

versitesi Magdalen College'da İngiliz Ede

biyatı Bölümü'nden mezun olduktan ( 1932) 
sonra Polanya'da bir süre İngilizce öğret
menliği yaptı. 1935-1939 yılları arasında 

Litvanya Kaunas Üniversitesi'nde Angio

Sakson ve Ortaçağ ingilizeesi dersleri ver

di. Burada kısa sürede Litvanya dilini öğ

rendi ve Litvanya okullarında okututmak 
üzere Litvanyaca-İngilizce ders kitabı yaz

dı. Dante'nin İldhi Komedya'sını orjinal 

dilinden okumak için İtalyanca öğrendi. 
1935'te Rene Guenon'un (Abdülvahid Yah
ya) eserleriyle tanıştı. Bu eserler, onun mo

dern dünyayı batıni ve zahiri gelenek açı-



sından her yönüyle sorgulamasında anah
tar rolü üstlendi. 1937'de Guenon'un edi
törlüğünü yaptığı E tu des traditionnelles 
dergisinde Frittıjof Schuon'un (Isa NOred
din) bir makalesini okumasının ardından 
İsviçre'nin Basel şehrin e giderek kendisini 
ziyaret etti (Ocak 1938) Şazeli-Alevl şeyh i 
olan lsa NOreddin'e intisap ederek Ebube
kir Siraceddin adını aldı. Basel'deki zaviye
sinde dört ay kadar kaldıktan sonra 1939'
da Arapça öğrenmek için Mısır'a gitti. ll. 
Dünya Savaşı çıkınca Mısır'a yerleşmek zo
runda kaldı. 1940-1951 yılları arasında Ka
hire Üniversitesi'nde İngilizce hacatığı yap
tı, Shakespeare üzerine dersler verdi. O yıl
larda Kahire'de yaşayan Abdülvahid Yah
ya ile yakın ilişkiler kurdu. 1948'de eşiyle 
birlikte hacca gitti. 19SZ'de İngiltere'ye 
döndü. 19S9'da Londra Üniversitesi'nde 
intisap ettiği tarikatın kurucusu Şeyh Ah
med el-Alevi üzerine doktora tezi hazırla
dı. Emekli olduğu 1973 yılına kadar British 
Museum ve British Library'nin Doğu Yazma 
ve Basma Eserler Bölümü'nde yönetici ola
rak çalıştı . Arapça basma kitapların kata
logunu hazırladı. Londra Merkez Camii'n
de sohbet halkaları oluşturdu. Aralarında 
İslam ve İnsanlığın Kaderi kitabıyla ta
nınan Gai Eaton'un da (Sidl Hasan Abdu l
lah Abdülham!d) bulunduğu birçok ingi
liz'in ihtida etmesine vesile oldu. 

Hayatının son otuz yılında müridierini ir
şad için düzenli biçimde her yıl Mısır, Arap 
yarımadası , Pakistan, Malezya ve Güney 
Afrika'ya seyahatlerde bulunan Ebubekir 
Siraceddin, 1986'da istanbul Büyükşehir 
Belediyesi'nin düzenlediği Doğudan Ba
tıdan Konferansı'nın davetiisi olarak is
tanbul'a geldi ve Cemal Reşit Rey Konser 
Salonu'nda "Onbirinci Saatte Müslüman
ların Görevi" başlıklı bir bildiri sundu. 2004'
te Globe Theatre'da Shakespeare üzerine 
konuşmalar yaptı. Son konuşmasını vefa
tından on gün önce Hz. Peygamber'in Kut
lu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında 
Wembley'de 3000 dinleyici önünde gerçek
leştirdi. 1 Z Mayıs ZOOS'te ingiltere'nin Kent 
County-Westerham şehrindeki evinde ve
fat etti. 

Abdülvahid Yahya ile başlayıp Ananda 
Kentish Coomaraswamy, lsa NOreddin, Ti
tus Burchardt ve Seyyid Hüseyin Nasr ile 
devam eden geleneksel okulun en önemli 
halkalarından biri olan Ebubekir Siraced
din, İslam hakkındaki çalışmalarında Hz. 
Peygamber'in hayatını modern insana an
latmayı, kutsallığın ve vahdet-i vücudun 
manasını izah etmeyi, cihad-ı ekber kav
ramını açıklığa kavuşturmayı ve bu cihad-

da en temel silahın zikrullah olduğuna vur
gu yapmayı, Kur'an vahyini tahlil etmeyi, 
gelenekselci perspektiften Kur'an ve Sün
net'in evrensel boyutlarını açıklamayı amaç
ladığı görülmektedir. 

Ebubekir Siraceddin'in kitapları iki kate
goriye ayrılabilir. Birinci kategorideki An
tik İnançlar ve Modern Hurafeler, Sim
ge ve Kökenörnek, Onbirinci Saat gibi 
eserler genelde gelenekselci ekolün, özel
de lsa NOreddin'in kitaplarına bir tür giriş 
ve şerh niteliğindedir. İkinci kategoride
ki kitaplar ise takip ettiği ezell hikmet 1 
hikmet-i halide (sophia perennis) düşünce
sini kabulün sonuçlarını içeren eserlerdir. 
Hz. Peygamber'in hayatı, Shakespeare'in 
oyunları, hat sanatı, Şeyh Ahmed el-Alevi 
hakkındaki kitapları bu kategoriye dahil 
edilebilir. Aynı zamanda şair olan Ebube
kir Siraceddin klasik Arap şiirinden ingiliz
ce'ye tercümeler yapmış , kendi tasavvufi 
şiirlerini Collected Poems adlı kitabında 
toplamıştır (London 1987). 

Eserleri. 1. The Book of Certainty: The 
Sufi Doctrine ot Faith, Visian and Gno
sis (London ı 952; Cambridge ı 996) . Ebu
bekir Siraceddin, Kahire'de iken Arapça 
olarak yazdığı bu kitabı daha sonra ingi
lizce'ye çevirmiştir. Bütün dinlerin özünde
ki külll hakikatterin tasavvufi bir dille açık
landığı eser Yakin Risô.lesi adıyla Türk
çe'ye çevrilmiştir (tre. Veysel Sezigen, is
tanbul 2006). Z. A Moslem Saint ot The 
Twentieth Century: Shaikh Ahmad al
Alawi, his Spiritual H eritage and Legacy 
(London ı 961; Cambridge ı 993). Fransız

ca, ispanyolca, Farsça, Urduca, Arapça (tre. 
Muhammed İsmail el-Mevaf!, eş-Şeyi] Af:ı
med el-'Alevf: eş-ŞQfi el-Müsteganemf el
Ceza'irf, Beyrut ı 973) ve Türkçe'ye (tre. 
Ufuk Uyan- Bekir Şahin, Yirminci Yüzyılda 
Bir Veli, istanbul 1982, 1988, 1 992) tercü
me edilen eser, Batı dünyasında bir müs
lüman safinin hayatı ve düşüncesi üzeri
ne yapılmış en nitelikli çalışmalardan bi
ridir. Seyyid Hüseyin Nasr'a göre kitabın 
ikinci kısmındaki "Oneness of Being" baş
lıklı bölüm vahdet-i vücQd anlayışının bir 
Batı dilinde yazılmış en iyi özetidir. 3. An
cient Beliefs and Modern Superstions 
(London ı 964). Kitabın temel iddiası mo
dern dünyanın akıl yapısının korkunç ve 
yıkıcı hurafelerle yüklü olduğu, buna kar
şılık kendi ezoterik kaynaklarına bağlı ka
dim inançların gerçeğe tekabül ettiği yo
lundadır. Eser Antik İnançlar Modern 
Hurafeler adıyla Türkçe'ye çevrilmiştir (tre. 
N abi Aveı - Ufuk Uyan, istanbul 1980, 

ı 991). 4. Shakespeare in The Lig ht of 
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Sacred Art (London 1966) . Eserde Sha
kespeare'in oyunlarındaki sembollerin ezo
terik mesajları keşfedilmeye çalışılmıştır. 
Sonraki baskılarında (ı 998) Galler Prensi H. 
R. H. Charles'in takdim yazısı vardır. Ki
tap Shakespeare'in Kutsal Sanatı adıy
la Türkçe'ye tercüme edilmiştir (tre. İhsan 
Durdu, istanbul 2001 ). S. What is Sutism? 
(London ı 975). Tasawufun kökeni, evren
selliği, doktrini. hususiliği, adabı gibi ko
nuların Batılı okuyucunun ilgisini çekecek 
biçimde anlatıldığı eser Tasavvuf Nedir? 
adıyla iki defa Türkçe'ye çevrilmiştir (İs
tanbul 1986; tre. Veysel Sezigen, İstanbul 
2007). 6. The Quranic Art ot Calligraphy 
and Illumination (London 1976). 7. Mu
hammed: His Lite Based on the Earliest 
Sources (London ı 983). Hz. Peygamber'in 
siretinin epik bir üslQpla anlatıldığı kitap, 
Ebubekir Siraceddin'in bütün dünyada en 
çok okunan ve çeşitli dillere tercüme edi
len eseridir. Pakistan ve Mısır tarafından 
her yıl verilen slret ödülüne layık görülen 
eser Hz. Muhammed'in Hayatı: İlk Kay
naklara Göre adıyla Türkçe'ye çevrilmiş
tir (tre. N azife Ş işman, istanbul 1991 ). 8. 
The Eleventh Hour: The Spiritual Cri
sis ot the Modern World in the Light 
ot Tradition and Prophecy (Cambridge 
1987) . Kitapta İncil'deki "on birinci saat" 
meselinden hareketle modern çağın olum
suz işaretleri tasvir edilmekte, bu işaret
Iere rağmen manevi bir hayat ve tekamül 
için mevcut olan imkanlar açıklanmakta
dır. Onbirinci Saat: Modern Dünyanın 
Manevi Bunalımı adıyla Türkçe'ye ter
cüme edilmiştir (tre. Ufuk Uyan, istanbul 
1989). 9. Symbol and Archetype: A 
Study ot the Meaning ot Existence 
(Cambridge ı 99 ı) . Gelenekselci bakış açı
sından semboller ve sembolizm konusu
nun ele alındığı eser sembollerin ulühiy
yet, varlık mertebeleri, insanın mertebe
si ve melekeleri, tabiattaki nesnelerle iliş
kisi bakımından Hıristiyanlık ve İslamiyet' e 
referansla tahlilini içermektedir. Simge 
ve Kökenörnek: Oluşun Anlamı Üzeri
ne adıyla Türkçe'ye çevrilmiştir (tre. Sü
leyman Sahra, Ankara 2003) . 10. Mecca: 
From Betore Genesis Until Now (Lon
don 2004) . Kırk altı sayfalık kitap bir Mek
ke ve hac rehberi mahiyetindedir. Eserde 
yazarın 1948 ve 1976 yıllarında yaptığı hac 
ziyaretleri sırasındaki gözlemleri de yer 
almaktadır. 11. A Return to the Spirit: 
Questions & Answers (Louisville 2005). 

Müellif kitabın girişinde seyrü sülQk ha
yatını anlatmıştır. Eserde "Ağlama ve gül
menin manevi değeri nedir?"; "Medeniye-
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tin manevi ehemmiyeti nedir?"; "Ahirete 
Kur'an'ın yaklaşımı ve tasawufla irtibatı 
nedir?" gibi sorulara cevaplar verilmeye 
çalışılmıştır. 12. Splendours of Qur'fın 
Calligraphy and Illumination (Vaduz 
2004). Kur'an'ın nüshalarından hat örnek
lerinin sergilendiği esereGaller Prensi H. 
R. H. Charles bir takdim yazısı yazmıştır. 
13. The Underlying Religion: An Intro
duction to the Perennial Philosophy 
(Bloomington 2007) . Yazarın Studies in 
Comparative Religion, The Islamic 
Quarterly gibi dergilerde yayımlanan 
makalelerinden derlenmiştir. 14. The Holy 
Qur'an: Translations of Sel ected Ver
ses (Cambridge 2007). Ürdün'deki The Ro
yal Aat AI-Bayt Institute for Islamic Tho
ught adlı enstitünün yönetim kurulu üye
si olan Ebubekir Siraceddin, bu müessese 
tarafından yayımlanmak üzere Kur'an'ı İn
gilizce'ye çevirmeye başlamış, ancak ölü
mü üzerine çeviri tamamlanamamıştır. Bu 
kitapta Siraceddin'in yapabildiği kadar çe
viriyle diğer kitap, makale ve konuşmala
rında geçen süre ve ayet çevirileri bir ara
ya getirilmiştir. Ira B. Zinman, Shakespe
are' e bakışı üzerine Shakespeare's Spi
rituality: A Perspective: An Interview 
with Dr. Martin Lings (Bloomington 
2007), Ovidio Salazar, hac izlenimleri üze
rine Circling the House of Gad: Reflec
tions of Martin Lings on Hajj (London: 
Archetype) adlı iki DVD filmi hazırlamış
tır. 
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SİRACEDDİN ei-URMEVI 
( .ş,_.,JYI ~~~<;:Ir ) 

Ebü's-Sena Siracüddin Mahmud 
b. Ebi Bekr b . Ahmed b. Hamid ei-Urmevi 

(ö . 682/1283) 

L 
Şafii alimi. 

_j 

594 (1198) yılında Azerbaycan'ın Urmi
ye (UrOmiye, bugün iran'ın Rızaiye) şehrinde 
doğdu. Kaynaklarda Tenüh1 nisbesiyle de 
anılır. Ancak Abdülhamld Ali Ebu Züneyd, 
Urmevl'nin kendi neşri olan et-TaJ:ışil mi
ne'l-Maf:ışul adlı eserine yazdığı önsözde 
Kürt asıllı diye bilinen müellifin Yemenli bir 
Arap kabilesi olan TenQh ile ilgisine dair bil
gi bulamadığım, ailesinin Yemen'den Azer
baycan'a göçmüş bir Arap kabilesine men
sup olabileceğini belirtir. Öğrenimine Ur
miye'de başlayan Siraceddin, Musul'a gi
derek akli ve dini ilimlerde iyi bir öğrenim 
gördü. Hocalarından sadece Musul'un en 
büyük alimi olarak bilinen, dini ilimler ya
nında felsefe, mantık, tıp, matematik ve 
astronomide dönemin tanınmış alimleri 
arasında yer aldığı, Tevrat ve İncil'i yorum
lamada yahudi ve hıristiyan alimlerinden 
daha ileride bulunduğu bildirilen Kemaled
din İbn Yunus'un ismi zikredilmektedir 
(Sübkl, VIII, 378-380) . İbn Yunus'un bilhas
sa Fahreddin er-Razi'nin eserlerini çok iyi 
incelediği ve bir Razi uzmanı olduğu be
lirtilmektedir. Siraceddin ei-Urmevl'nin Ra
zl'ye ait eseriere ilgi göstermesinde ve Ra
zl'nin bazı eserlerini ihtisar veya şerh et
mesinde hocasının tesiri olduğu anlaşılmak
tadır. 

Müellifi bilinmeyen Menfı]fıb -i Evf:ıa

düddin Jj.fımid b. Ebi'l-Fa]]r Kirmdni'
de anlatıldığına göre (s. 91-92) Evhadüd
din ile tanışmak için Malatya'ya giden Ur
mevl, Sultan ı. Alaeddin Keykubad tarafın
dan karşılanarak kendisine büyük itibar 
gösterilmiş, cami mescidinin karşısında bir 
medreseye yerleştirilip tedrlsle görevlendi
rilmiştir. Daha sonra Dımaşk'a, oradan Mı
sır'a geçen Urmevl'nin buralardaki hayatı 
ve ilm! faaliyetleri hakkında kaynaklarda 
bilgi bulunmamaktadır. Eyyüb! Hükümda
rı el-Melikü's-Salih Necmeddin Eyyüb'un ik
tidarı döneminde ( 1240-1249) Urmevl'yi im
paratora (VII. Haçlı Seferi'nin lideri IX. Sa
int Louis) elçi olarak gönderdiği, impara
torun ona büyük itibar gösterip ihsanlar
da bulunduğu, Urmevl'nin de yazdığı bir 
mantık kitabını imparatora ithaf ettiği yo
lundaki bilgiler (İbn Vası l , N, 247) onun dev
let adamları nezdinde kazandığı itibarı gös
termesi bakımından ilgi çekicidir. Tahtına 
yeni oturan Eyyübl Hükümdan ei-Melikü'l-

Muazzam Turan Şah'ın, Mısır'ın Mansüre 
şehrinde bulunduğu sırada 647 Zilhicce
sinde (Mart 1250) huzuruna davet edip 
ilmi münazarada bulunduğu İzzeddin İbn 
Abdüsselam ve Mısır kadısı İmadüddin 
Kasım b. Hibetullah gibi alimterin arasın
da Siraceddin ei-Urmevl'nin de yer alması 
(Makr!z!, II, 351) onun Musul'da iken ha
tırı sayılır bir alim seviyesine ulaştığını or
taya koymaktadır. 

Mısır'dan Konya'ya giden Urmevl asıl şöh
retine burada ulaştı ve başta Letfı'ifü'l
J:ıikme olmak üzere birçok eserini bura
da yazdı. Urmevl'nin hangi tarihte Konya'
ya geldiği bilinmemekle beraber Letfı'i
fü'l-J:ıikme'nin mukaddimesinde eserini 
655 (1257) yılının sonlarında Anadolu Sel
çuklu Hükümdan II. İzzeddin Keykavus'un 
hizmetinde bulunduğu sırada kaleme al
dığını ve hükümdara sunduğunu yazmak
ta ve bu bilgiden Konya'ya belirtilen ta
rihte veya daha önce geldiği anlaşılmakta
dır. Urmevl'nin ulemanın büyük itibar gör
düğü Konya'ya yerleşmesinde Moğol isti
lasının rolünün olabileceği kaydedilmekte
dir. Sultan III. Gıyaseddin Keyhüsrev'in tah
ta geçtiği 664'ten (ı 266) önce U rm evi Kon
ya kadısı idi (Aksaray!, s. 69). Onun, 675 
(1277) yılında Il. İzzeddin Keykavus'un oğ
lu, Cimri lakabıyla tanınan Alaeddin Siya
vuş ile iş birliği yapan Karamanoğlu Meh
med Bey kumandasındaki isyancılar tara
fından Konya'nın baskina uğrayacağını ha
ber alan Konya halkını şehri savunmaya 
teşvik etmesi, bu maksatla bir fetva çı
kardığı gibi bizzat kendisinin surlara çıka
rak saldırganlara ok atması III. Keyhüsrev 
tarafından büyük bir memnuniyetle kar
şılandı. Sultan ona takdirlerini bir mektup
la bildirdi, İhsanlarda bulundu ve kendisini 
Rum ülkesinin (Anadolu) başkadılığı gö
reviyle taltif etti (İbn B!b!, s. 212). 

Ahmed Eflak'i, "Akli ve nakli bütün ilim
lerde ikinci bir Şafii idi" şeklinde övdüğü 
Urmevl ile çağdaşı Mevlana Celaleddin-i 
Rumi hakkındaki bazı anekdotlardan bah
seder. Bir defasında Kadı Siraceddin, he
nüz "halinin başlangıcında" Mevlana'ya ba
zı sorular yöneltmek suretiyle ilmi konu
larda kendisini denemek için bir plan ha
zırlamış, ancak Mevlana bir kerametle so
ruları duymadan cevaplandırmıştır (Arif
lerin Menkıbeleri, I, 443-444) . Daha sonra 
Konya'nın önde gelen bazı alimleri Kadı Si
raceddin'e gelerek haram olmasına rağ
men halkın rebaba ve sema ayinine rağ
bet etmesinden, özellikle Mevlana'nın ilim 
ve fazilette üstün bir mertebede olduğu 
halde bu bid'atların yayılmasına öncülük 
etmesinden yakınmışlar, kadıdan bunu ön-


