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ve İstanbul'da (Süleymaniye Ktp., Bağdat
lı Vehbi Efendi, nr. 1002) iki nüshası tes
bit edilmiştir. İlk nüsha eserin aslı olup 
ikinci nüshada buna bazı ilavelerin yapıl

dığı görülmektedir. Paris nüshasının tıp
kıbasımı esere dair bilgilerle Recep Uslu 
tarafından gerçekleştirilmiştir. İlk defa 
Blochet katalogunda tanıtılan kitabın bazı 
yayınlarda Mevlana Celaleddin-i Rumi'ye 
nisbet edilmesi doğru değildir. Safiyyüd
din el-Urmevl ve öğrencileri Şemseddin 
Ahmed es-Sühreverdl, Ali Sital, Hace Ab
dülkadir-i Meragi ile oğlu Hace Abdülazlz, 
Muhammed Lala, Sultan Ahmed-i Bağda
di, Emir Gazanfer, Cüneyd Minkar, Nası

rüddin İskenderani, Rıdvanşah, Safa-yı Se
merkandl, Timur'un tarunu İbn Harden
be, Alican Kalenderi, Kayışhanoğlu, Mevla
na Numan, Mevlana Şavur ve Mehmed 
Siyah eserde bestelerine yer verilen sanat
karlardan bazılarıdır. Şems-i Rumi'nin ken
di bestelerinin de kaydedildiği eser XV. 
yüzyılda kullanılan makam, usul ve form
larla (özellikle amel formu) musikişinas ka
dı ve devlet adamlarının bestelerinin tes
biti yönünden önem taşımaktadır. 
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ŞEMS SÜRESİ 
( ._,...,..;J ii;,;~ ) 

Kur'an-ı Kerim' in 
doksan birinci sfires i. 

_j 

Nübüwetin S. yılında nazil olduğu tah
min edilmektedir. Adını ilk ayetinde ge
çen ve "güneş" anlamına gelen "şems" ke
limesinden alır. "Ve' ş-şemsi", "Ve'ş-şemsi 

ve duhaha" suresi olarak da bilinir. On beş 
ayet olup fasılası .. , .. harfidir. Şems sure
sinde, insanların üzerinde yaşadığı yer kü
resinin güneş sistemi içinde gözlenebilen 
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konumuna ve işleyişine dikkat çekilerek 
tabiatın yaratıcısı ve yöneticisi olan Allah'ın 
varlığına ve birliğine, Hz. Salih'in gönderil
diği Semud kavminin akıbetine temas edi
lir ve İslam akaidinin nübüwet esasına , 
ebedi kurtuluşun yahut hüsranın hatıria

tılmasıyla insanlar ebedi alemi teşkil eden 
ahirete inanmaya davet edilir. Bu çerçe
vede surenin muhtevasını iki bölüm halin
de incelemek mümkündür. Birinci bölüm 
yemin ifadeleriyle başlar. Arka arkaya on 
bir defa tekrarlanan bu yeminin konuları 
şöylece sıralanabilir: Güneş, onun kuşluk 
vaktindeki parıltısı, güneşin batışından 
sonra görünen ay, onun alaca karanlığını 
ortadan kaldıran gündüz vakti, bunu da 
karanlığıyla örten gece, gökyüzü ve onun 
sistemini kuran (yahut sisteminin kuru
luşu). yer ve onu yayıp döşeyen (yahut ya
yılıp döşenmesi). ayrıca insan ve onu en 
güzel biçimde şekillendiren (yahut onun 
en güzel biçimde şekillendirilmesi). Ayet
lerde üzerine yemin edilen şeylerin doku
zu insanın dışındaki varlıklar iken son iki
si bizzat onun kendisidir. Böylece yemin
lerle pekiştirHip dikkat çekilen varlığın in
san olduğu ortaya çıkmaktadır. Nitekim 
yeminierin ardından insanın yaratılışına 
hem iyi hem kötü yetenek ve imkanların 
yerleştirildiği ifade edilmekte, onun ira
desiyle iyi yeteneklerini kullanması halin
de kurtuluşa ve cennete kavuşacağı, aksi 
takdirde hüsrana uğrayacağı belirtilmek
tedir (ayet: 1-10). 

İkinci bölümde geçmiş kavimlerden ib
ret verici bir örnek olarak Kur'an-ı Kerim'in 
birçok yerinde zikri geçen Semud kavmin
den söz edilir. Sürekli biçimde Allah'ın el-

Şems sOresi 

çilerini yalancı ve şımarık, son elçi Hz. Sa
lih'i de büyülenmiş bir kişi diye nitelendi
rilen bu kavmin (eş-Şuara 26/141-1 59; el
Kamer 54/23-3 ı) azgınlıklarına kapılarak 
Hz. Salih'i yalanladıkları , atalarından beri 
süregelen mucize taleplerine karşılık ken
dilerine özelliği bulunan bir deve gönder i
Jip ona ilişmemelerinin istendiği, fakat iç
lerinden en azgın kişinin deveyi kestiği , bu
nun üzerine -korkunç bir sesle- helak edil
dikleri belirtilir (ayet: 11-15 ). Kur'an'da, 
geçmiş peygamberlerin ümmetierine dair 
yer alan bu tür kıssalarla ibretin yanı sıra 
tehdit ve uyarı da amaçlanmaktadır. Su
rede maddi-hissi mucize olarak söz ko
nusu edilen devenin Kur'an'ın ilk muhatabı 
Mekkeliler'in ihtiyaç duyduğu bir hayvan 
olması ayrıca dikkat çekmektedir. Şems 
suresi İslam'ın temel inanç esaslarına iman 
etmeye, kainatın yaratıcısı ve yöneticisi 
olan tekAllah'a teslim olmaya çağrıda bu
lunurken insanın zihnine ve gönlüne hitap 
eden muhtevasından başka üstün seviye
deki edebi üslup ve ifadesiyle de okuyucu
yu etkilemektedir. Sürede harfler, bunla
rın oluşturduğu kelimeler ve bunlardan 
meydana gelen cümlelerin kuruluşu telaf
tuza kolaylık sağlarken süreye hakim olan 
ahenkli ses kişiye ayrıca mensur şiir zev
ki vermektedir. Sürede on beş ayetin her 
biri "-ha" seeileriyle sona ermektedir. 

Şems süresinin ResQiullah'a özgü bir 
lutf-i ilahi olan mufassal sureler grubu 
içinde yer aldığı bilinmektedir (Müsned, 
IV, ı07). Hz. Peygamber'in bu süreyi yat
sı namazlarında okuduğu ve kendi mahal
lesinde namaz kıldıran Muaz b. Cebel'e 
yatsı namazını uzatmayarak Şems, Duha, 
Leyl ve A'la surelerini okumasını tavsiye 
ettiği nakledilmektedir (Buharl, "Ezfm" , 
63; Müslim, " Şalat" , ı 78- ı 79; Tirmizl, "Şa
lat", ı ı 4). Bazı tefsir kaynaklarında yer 
alan, "Şems süresini okuyan kimse, üzeri
ne güneşin ve ayın doğduğu her şeyi sa
daka olarak vermiş gibi olur" mealindeki 
hadisin (mesela bk. Zemahşerl, VI, 384; 
Beyzavl, IV, 423) mevzü olduğu kabul edil
miştir (Zemahşerl, I, 684-685 [neşredenin 
notu]; Trablusl, II , 727) . Friedrich Schult
hess, Şems süresinin 9 ve 1 O. ayetlerinin 
özellikle son kelimelerinin (zekk.aha-dessa
ha) yorumuyla ilgili bir makale yazmış (b k. 
bibl.). Yusuf ed-Dicvl süre hakkında dört 
makale yayımiarnıştır ( "SO.retü'ş-Şems ve 
çluJ::ıaha", Mecelletü '1-Ezher, XI [ 1940 J, s. 
327-330, 39ı-393 , 455-457 , 583-585) 
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ŞEMS-i TEBRIZ( 
( -sj!.~~ ) 

Şemsüdd!n Muhammed 
b. All b. Melikdad Tebriz! 

(ö. 645/1247 [?]) 

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 
sohbet şeyhi. 

_j 

582 (1186) yılı civarında Tebriz'de doğ
du. Adı Muhammed'dir (Eflakl, II, 189) 

Daha çok Şemseddin, Şemsü'l-hak ve'd
din, Şems, Şems-i Tebrizi lakaplarıyla anı
lır. Babası Ali b. Melikdad (Melik DavQd), ti
caret maksadıyla Horasan'ın Bezer viia
yetinden Tebriz' e gelip yerleşen bir kumaş 
tüccarıdır (Devletşah, II, 251) Devletşah, 

Şems'in isınam daisi ve Hasan Sabbah'ın 
halefi olan Kiya Büzürgümmid'in nesiin
den Alamut valiliği yapmış Havend Cela
leddin Nevmüselman adlı bir zatın oğlu ol
duğuna dair bir rivayeti aktarır. Bu rivaye
te göre daha sonra Sünniliği benimseyen 
Havend Celaleddin oğlunu ilim tahsili için 
gizlice Tebriz'e göndermiş, çok güzel bir 
çocuk olduğu için kötü kişilerin nazarından 
korumak amacıyla kadınlar arasında bu
Iundurulan Şems bu sırada altın işleme
ciliğini öğrenmiş ve Tebriz'de "zerdGz" la
kabıyla meşhur olmuştur (a.g.e., a.y.). Bu 
rivayet Mevlevi kaynaklarında yer almadı

ğı ve Cüveyni'nin Tô.ri]]. -i Cihô.ngüşô.'dan 
naklen Celaleddin Nevmüselman'ın Alaed
din Ahmed'den başka oğlunun olmadığı 
gerekçe gösterilerek reddedilmiştir (Göl
pınarlı, Mevlana Celaleddin, s. 49; Bedı

üzzaman FürGzanfer, s. 162-163). 

Ma)fiilô.t-ı Şems-i Tebrizlde ve ondan 
naklen Menô.)fıbü'l- 'ô.rifin'de Şems'in ço
cukluk ve gençlik yıllarında gizemli bir ha
yat sürdüğü, yüksek manevi kabiliyetlere 
sahip olduğu , çokça riyazette bulunduğu, 
sema yaptığı, çeşitli müşahedelere maz
har kılındığı, medrese eğitiminden uzak 
durduğu zikredilir (Ma~alat, s. 77, ı 19, 677, 

7 40, 7 41 ; Eflakl, II , 205) Şems'in ilk defa, 

Ma]falô.t'ta birkaç yerde adı geçen Teb
rizli şeyh Ebu Bekr-i Selebaf'a intisap et
tiği anlaşılmaktadır. Sahih Ahmed Dede, 
Şems'in ona yirmi iki yaşında iken intisap 
ettiğini, on dört yıl şeyhine hizmet ettik
ten sonra seyahate çıktığını belirtir (Mev
levflerin Tarihi, s. 139, ı 48) Tebriz yakın
larındaki bir tekkede şeyhlik yapan, geçi
mini sepet örerek sağlayan, müridierine 
hırka giydirmeyen, fütüwet ve melamet 
ehli sGfilerden olan Selebaf'ın Şems'in ta
sawufi şahsiyetinin teşekkülünde önem
li etkisi vardır. Sipehsalar'a göre Şems, ke
rametlere meyli olmayan, kara keçe giyip 
kendini halktan gizleyen, daima mücahe
de halinde bulunan, tikir kıyafetiyle de
vamlı seyahat eden, medrese ve tekke
terden ziyade kervansaraylarda konakla
yarı, içinde bir şey olmadığı halde kaldığı 
hücrenin kapısını sağlam bir kilitle kilitle
yen, sırtarla dolu, şalvar uçkuru örerek ge
çimini sağlayan bir derviştir ( Risale, s. ı 2 ı ) . 
Abdurrahman-ı Cami, Şems'in Necmed
din-i Kübra ve Baba Perec-i Tebrizi'nin ha
lifelerinden Baba Kemal-i Cendi ile Kut
büddin Ebheri'nin halifesi ve Evhadüdöın-i 
Kirmani'nin hocası Muhammed Rükned
din-i Sücasi'ye hizmet ettiğini söyler (La
mil, s. 520). Devletşah, Şems'in silsilesini 
Sücasi vasıtasıyla Ebü'n-Necib es-Sühre
verdi ve Ahmed el-Gazzali'ye; Kemaleddin 
Hüseyin Harizmi, Baba Kemal-i Cendi va
sıtasıyla Necmeddin-i Kübra'ya ulaştırır. 

Ona göre Şems'i Anadolu'ya manevi bir 
dost bulmak üzere Sücasi ( T ezkire, II, 2 5 2), 
Cami'ye göre ise Baba Kemal-iCendi (La
mil, s. 521) göndermiştir. Ma)fiilô.t'ta Ba
ba Kemal-i Cendi ile Rükneddin Sücasi'
nin adları zikredilmediğinden Şems'in bu 
iki sGfiye mürid olması şüpheyle karşılan
mış , ancak gezgin bir derviş olmasından 
dolayı onlarla taruşıp sohbet etmesi müm
kün görülmüştür. Efiakl'ye göre Şems , 

doğduğu yerde tarikat pirleri tarafından 
"Kamil-i Tebrizi", gezgin bir derviş olduğu 
için "Şemseddin - i Perende" lakaplarıyla 
anılmıştır (Ariflerin Menkıbeleri, II, 190). 

Şems'in Tebriz'de Selebaf'ın yanından 
ayrıldıktan sonra Bağdat, Dımaşk, Halep, 
Kayseri, Aksaray, Sivas, Erzurum ve Er
zincan'a gittiği bilinmektedir. Efiakl onun 
bu seyahatleri zamanın abdal ve kutub
larının sohbetine katılmak, manevi feyiz
ler kazanmak ve gerçek dostu bulmak ar
zusuyla gerçekleştirdiğini söyler (a.g.e., 
ay.). Bağdat'ta ve Kayseri'de Evhadüd
din-i Kirmani ile Seyyid Burhaneddin Mu
hakkık-ı Tirmizi; Dımaşk'ta Muhyiddin İb
nü'l-Arabi, Şam Kadılkudatı Şems-i HGyi, 
dehri filozoflardan Şehab-ı Herive; Sivas'-
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ta ketarn alimlerinden Esedüddin-i Müte
kellim ile sohbette bulunmuş, onların ders
lerine katılmıştır. Mevlana'nın ifadesiyle 
Şems tasavvufun yanı sıra kimya, n ücum, 
riyaziyat, ilahiyat, hikemiyat, mantık, hi
laf ve narenciyat ilimlerinde de mahirdir 
(a.g.e., II, 20ı) Şafii mezhebine mensup 
olmakla birlikte (Ma~alat, s. 182) yine Mev
lana'nın ifadesiyle ricalullahın sohbetine 
eriştikten sonra bilgilerinin hepsini def
terden silmiş, akli ve nakli ilimlerden sıy
rılıp tecrid, tefrid ve tevhid alemini tercih 
etmiştir (a.g.e., ay.). Şems-i Tebrizi, se
yahatleri boyunca karşılaştığı şeyhleri ve 
alimleri melamet tavrının bir gereği ola
rak gerçeklerin ortaya çıkması için imti
hanlara tabi tuttuğunu, velayet tavrı bas
kın olanları şeriatla, şeriat tavrı baskın 

olanları velayetle denediğini, bunların tes
limiyet ve hakikat arayışlarının eksik ol
duğunu, cedelle vakit geçirdiklerini , hiç
birinin kendisini tatmin etmediğini , ger
çek şeyhliği ve dostluğu Mevlana'da bul
duğunu ifade eder (Ma~alat, s. 2 ı 9, 756, 

784) 1237'de Bağdat'ta görüştüğü Ev
hadüddin-i Kirmani'yi şahidbazi tavrından 
ve sü!Gkte mübtedi olmasından dolayı 
dostluğa layık görmeyen Şems (a.g.e., s. 
218,294. 700 ; Eflak'i, ıı. 191-193; Lamii, s. 
639), 1240 yılı civarında Dımaşk'ta görüş
tüğü ve Ma]falô.t'ta daha çok Şeyh Mu
hammed diye andığı Muhyiddin İbnü'l
Arabi'den övgüyle bahseder, ancak ondan 
meşrep bakımından farklı olduğunu belir
tir. William Chittick, Şeyh Muhammed'in 
İbnü'l-Arabi olduğu konusunda tereddüt 
göstermekle birlikte (Me and Rumi, s. 
XVIII, 380) Ma]falô.t'ın bir yerinde (s 299) 

ondan Şeyh Muhammed b . Arabi diye 
bahsedilmesi bu tereddütü ortadan kal
dırmaktadır. Şems, Halep'te on dört ay bo
yunca bir medrese hücresinde riyazette 
kalmış ve manevi işaret gereği sohbet dos
tunu bulmak için Anadolu'ya yönelmiştir. 

Ma)falô.t'ta, "Beni velilerinle tanıştır" diye 
dua etmesi üzerine rüyasında, "Seni bir 
veliye yoldaş edelim" denildiğini, onun ne
rede olduğunu sorduğunu , ertesi gece o 
velinin Anadolu 'da bulunduğunu , ancak 
tanışma vaktinin henüz gelmediğinin söy
lendiğini belirtmektedir. Sipehsalar, bu rü
yanın onun Anadolu'ya gidip Mevlana ile 
buluşmasına vesile olduğunu kaydeder (Ri
sa/e, S. 123-124). Efiakl'ye göre Şems, Kon
ya'ya gitmeden önce Erzurum'da şehrin 
melikinin çocuklarına hocalıkyapmış (Arif
lerinMenkıbeleri, II, 264, 275) ve Kayseri'
deki Hacılar su yolu vakfiyesine imza at
mıştır. Bazı son dönem araştırmalarında 
Erzurum-Erzincan üzerinden Anadolu'ya 
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