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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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giren Şems'in Konya'ya gitmeden önce 
Moğollar'la irtibat kurduğu, Konya'ya Mo
ğollar tarafından gönderildiği, Mevlana 
ile Moğollar arasındaki ilişkiyi onun sağla
dığı ileri sürülmüştür (Bayram, s. 139-1 42; 

tarih! bir belgeye dayanmayan bu iddiala
rın tenkidi için bk. Küçük, s. 124-1 27) . 

Mevlana ile Şems ilk defa Dımaşk'ta ( Ef
I akl, ll , 193 ) veya Halep'te (Bedlüzzaman 
Fü rOzan fer, s. 18 5) karşılaşmıştır. Efi akl'
ye göre babasının vefatından sonra mür
şidi Seyyid Burhilneddin'in emriyle ilim tah
sili için Dımaşk'a giden Mevlana bir gün 
halkın arasında iken başında külahı , sır

tında siyah elbisesiyle Şems'i görmüş. elin
den tutup ona, "Ey dünya sarrafı beni an
la!" demiş, Şems bu sözün etkisiyle istiğ
rak haline girmiş, kendine geldiğinde Mev
lana oradan gitmiştir. Bazı kaynaklarda 
Şems'in Anadolu'ya yönelmesi Mevlana'
daki bu kemali keşfetmesine bağlanır. Mev
lana'nın Seyyid Burhaneddin, İbnü'I-Arab! 
ve Necmeddln-i Kübra, halifeleri Sahiled
din Veled ve Baba Kemal-i Cendl, Evha
düdd!n-i Kirman ı gibi yakın ve uzak çev
resinin Şems'in de tanıdığı kimseler olma
sı , onun Konya'ya gelmeden önce Mevla
na ile bir şekilde irtibatlı olduğunu düşün
dürmektedir. Mevlana'nın Şems-i Tebriz! 
ile ikinci karşılaşması Seyyid Burhaned
din'in vefatından beş yıl sonra Konya'da 
gerçekleşir. Sahih Ahmed Dede'ye göre 
hayatının sonlarında Konya'dan ayrılıp Kay
seri'ye yerleşmeye karar veren Seyyid Bur
hilneddin daha önce Bağdat'ta tanıştığı 

Şems'in Konya'ya geleceğini Mevlana'ya 
müjdeleyen kişidir (Mevlevflerin Tarihi, s. 
160). Eflaki, Şems'in Konya'ya 26 Cema
ziyelahir 642 (29 Kasım 1244) tarihinde gel
diğini söyler (Ariflerin Menkıbeleri, II, 193 ). 

Buna göre Konya'ya geldiğinde Şems ' in 

altmış , Mevlana'nın otuz sekiz yaşında ol
duğu anlaşılmaktadır. Sahih Ahmed De
de, Şems'in 590 (1194) yılında doğduğu
nu ve elli iki yaşında Konya'ya geldiğini 
kaydeder. Abdülbaki Gölpınarlı , kaynakla
rın Mevlana'nın 604'te ( 1207) dünyaya gel
diği hususundaki ittifakina rağmen onun 
S80'de (1184) doğduğunu ve Şems ile kar
şılaştığında altmış iki yaşında olduğunu 
iddia eder (ŞM, lll [ 19591. s. 156-1 6 1 ). 

Şems ile Mevlana'nın karşılaşması es
nasında aralarında geçen konuşmanın ma
hiyetine dair farklı rivayetler vardır. Efia
kl ve Sipehsalar'ın rivayeti Ma.(n:Ilôt'taki
ne yakındır. Buna göre Şems-i Tebriz! Kon
ya'ya geldiğinde Efiakl'ye göre Şekerciler 
Hanı'na, Sipehsalar'a göre Pirinççiler Han'ı

na yerleşmiş. Mevlana ders verdiği dört 
medreseden biri olan Pamukçular Medre-
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sesi'nden talebeleriyle birlikte ayrılıp gi
derken Şems ansızın önüne çıkmış ve bin
diği katırın gemini tutarak, "Ey dünya ve 
mana nakitlerinin sarrafı! Muhammed 
hazretleri mi büyüktür yoksa Bayez!d-i 
Bistam! mi?" diye sormuş. Mevlana. "Mu
hammed Mustafa bütün peygamberle
rin ve velllerin başıdır" diye cevap verince 
Şems, "Peki ama o, 'Seni tesbih ederim 
Allahım, biz seni layıkıyla bilemedik' dedi
ği halde Bayezid, 'Benim şanım ne yüce
dir, ben sultanların sultanıyım' diyor" de
miş, bunun üzerine Mevlana, "Bayezid'in 
susuzluğu az olduğundan bir yudum su 
ile kandı , idr ak bardağı hemen doluverdi; 
halbuki Muhammed'in susuzluğu arttık
ça artıyordu . Onun göğsü Allah tarafın
dan açılmıştı . Sürekli susuzluğunu dile ge
tiriyor, her gün Allah'a daha çokyakın ol
mak istiyordu" diye cevap vermiş , Şems 

bu cevabı duyunca kendinden geçmiş, bir 
müddet sonra da yaya olarak medreseye 
gitmişlerdir (Ma~alat, s. 685 -686; Sipeh
salar, S. 124- 125; Eflakl, ll , 193-195) . Son 
dönem Mevlevl ariflerinden Midhat Baha
r!, Mevlana'nın bu esnada kutbiyyet ma
kamında bulunduğunu, Şems'in Konya'
ya onu irşad için gelmediğini , Dımaşk'ta 

iken Mevlana'da gördüğü irfan ve aşk n u
runa hayran kaldığını, bunu geliştirmek 
ve Mevlana'yı kendisine göstermek için 
onun sohbet dostu olduğunu , bu sebep
le Şems'in Mevlana ile karşılaştığında ona 
yönelttiği soruların mürşidin dervişini im
tihanı şeklinde aniaşılmaması gerektiğini 

söyler. Mithat Baharl'ye göre Şems-Mev

lana mülakatına dair ilk dönem Mevlevlli
teratüründe yer alan rivayetlerin çoğu asıl
sızdır. Özellikle Abdurrahman-ı Cam!, Ab
dülkadir ei-Kureş! ve Devletşah'ın eserle
rinde geçtiği gibi Mevlana'yı kitap okur
ken bulan Şems'in kitapları havuza attır
ması ya da yaktırmasına ve onu kitapları 
mütalaa etmekten alıkoymasına dair men
kıbe tasawufi incelik taşımadığı ve Mev
lana'nın manevi mertebesini küçülteceği 
için gerçek dışı dır. Zira Şems, Mevlana'
nın donuk, cansız kitapta, konuşan , canlı 

kitap arasındaki farkı bilen bir kamil ol
duğunu bilmeyecek bir veli, Mevlana da 
Şems'in bu tür bir müdahalede bulunma
sına imkan tanıyacak ve iki tür kitap ara
sındaki derece üstünlüğünü idrak ederne
yecek kadar mübted! salik değildir (Bey
tur, s. 57-62). 

Şems-i Tebriz! ile Mevlana bu ikinci kar
şılaşmadan sonra Selahaddin-i Zerküb'un 
evinde üç ay boyunca visal orucu tutarak 
iki defa halvete girmişler, halvet esnasın
da onlara Selahaddin-i Zerküb hizmette 

bulunmuş . her ikisi de sema yaparak hal
vetten çıkmıştır. Şems'in, gerçek dost ara
yışın ı tam anlamıyla tatmine erdirmesi, 
ilah! hakikatierin idrak edilebilmesi için 
diğer şeyh ve dervişleri olduğu gibi Mev
lana'yı da Hızır-Musa kıssasını hatırlatır 
biçimde şeriat dışı bazı sorularla imtihan 
ettiği, manevi istidadını ve yüksek irfanı

nı keşfedince dostluğuna kabul ettiği ri
vayet edilir (Sipehsalar, s. 125; Eflakl, ll, 
ı 95- 197). Şems-Mevlana dostluğun u MO
sa-Hızır ilişkisine benzeten iki velinin bu 
dostlukla birbirlerinin manalarını ve haki
katlerini izhar edecek mazharı ve maka
mı bulduklarını belirten Sultan Veled ( İb
tidaname, s. 48-49), Şems-i Tebriz! ile kar
şılaşıncaya kadar babasında ilim. zühd ve 
takviinın baskın olduğunu; Bahaeddin Ve
led'e, kendisine, mürşidi Seyyid Burhaned
din'e ve Çelebi Hüsameddin'e beslediği aş
kın Şems ile kemale erdiğini; insan-ı ma'
şOk mertebesine ulaştığını ve bunu da se
ma vasıtasıyla elde ettiğini söyler. Daha 
önce kayınvalidesi Kira Hatun'un (Büzürg) 
teşvikiyle ellerini çırpıp saliayarak sema 
eden Mevlana, Şems'in öğretmesiyle ar
tık çarh atarak sema etmeye başlamıştır 
(Eflakl, ll , ı 99, 262). Ahmet Avni Konuk 
ve Midhat Bahilr'i'ye göre Şems-Mevlana 
münasebeti bir mürşid-mürid ilişkisi de
ğildir. Mevlana' nın seyrü sülükteki mür
şidleri babası Bahaeddin Veled ve Seyyid 
Burhaneddin'dir; Şems ise onun sohbet 
şeyhidir. 

Mevlana'nın Şems ile tanıştıktan sonra 
medresedeki derslerini bırakması, Şems'in 

isteğiyle babasının Ma'dri f ini, Müteneb
bl'nin divanını okumayı ve okutınayı ter
ketmesi, halktan uzaklaşıp bütün zama
nını Şems'in sohbetine ayırması (a.g.e. , rı . 

ı 98- ı 99) bazı nakıs müridierin şeyhlerini 

kendilerinden ayıran, kim olduğunu bilme
dikleri Şems'e karşı kin beslemelerine ve 
Mevlana'nın vaazlarından mahrum kalan 
halk arasında çeşitli dedikoduların yayıl
masına yol açmıştır (Sipehsalar, s. 126). 

Hacı Bektaş-ı Veli VeJdyetndme'sine gö
re (s . 389-394) Konya uleması, Molla Hün
kar gibi büyük bir alimin bir dervişin peşi

ne düşüp medreseyi terketmesinden do
layı Şems hakkında Sultan 1. Alaeddin Key
kubad'a şikayette bulunmuş, sultan, Mev
lana'nın velayetine müdahalede bulunma
nın kendisine yakışmayacağını söyleyip şi
kayeti geri çevirmiş, alimler bunun üzeri
ne Arabistan'a gitmek için Konya'dan ay
rılmış , tekrar şehre dönmeleri Sadreddin 
Konevi ve Ahi Evran'ın teşebbüsleriyle ger
çekleşmiştir. Şems, Konya'daki bu sıkın
tılı ortam yüzünden 643'te ( 1245-46) ani-



den şehri terketmiş ve Dımaşk'a gitmiş

tir. Devletşah ise Tebriz' e gittiğini, Mevla
na'nın onu bulup Konya'ya geri getirdiğini 

kaydeder (Tezkire, ll, 253). Mevlana'yı çok 
üzen ve inzivaya çekilmesine sebep olan 
bu olayın ardından müridierin Mevlana'
dan özür diledikleri kaydedilmektedir (Si
pehsalar, s. ı 27). Şems'in bu ayrılığı sırasın
da Mevlana, matem tutanların giydiği "hin
dibarl" denilen kumaştan siyah bir fered 
giymiş, başına bal renginde yünden bir 
külah geçirip üzerine şekeraviz tarzında 
sarık sarmış ve öteden beri dört haneli olan 
rebabı altı haneli yaptırarak sema meclis
lerini başlatmıştır. 

Eflakl, Şems'ten aldığı bir mektuptan 
Dımaşk'ta olduğunu öğrenen Mevlana'
nın Şems'e Arapça-Farsça dört manzum 
mektup gönderdiğini (metinleri için bk. 
Ariflerin Menkıbeleri, II, 283-286). Şems'in 
Dımaşk'ta yaklaşık bir yıl kaldıktan sonra 
Konya'ya döndüğünü, Mevlana'nın evlat
lığı Kimya Hatun ile evlendiğini, eşinin ölü
münden yedi gün sonra Şaban 644'te (Ara
lık ı 246) ikinci defa kaybolup Dımaşk'a 
gittiğini söyler (a.g.e., Il, 218, 270-271) 

Efiakl ve Sahih Ahmed Dede, Şems'in ikin
ci gidişinin ardından Mevlana yirmi kişilik 
bir heyetin başında Sultan Veled'i gönder
diğini belirtir (a.g.e., II, 270-271, 277-279; 

Mevlevflerin Tarihi, s. 166) Sipehsalar ve 

Şems·i 

Tebr1z1'ye 
atfedilen 
serpuş 

ve alem 
(Konya 

Mevlana 
Müzesi, 

Envanter 
nr. 707 , 1518) 

Sultan Veled'e göre ise Şems Dımaşk'a bir 
defa gitmiş, Mevlana onu geri getirmek 
için Sultan Veled'i bir heyetle Dımaşk'a 
göndermiş (Risale, s. 127-129; İbtidana

me, s. 56-60), Sultan Veled, İbnü ' l -Arabl'
nin de ikamet ettiği Cebelisalihiye'de onu 
bulmuş, beraberinde Konya'ya getirmiştir. 
Gölpınarlı Makiilat'a dayanarak Şems'in 
önce Halep'e gittiğini, Sultan Veled'in Dı
maşk'a geldiğini öğrenince buraya intikal 
ettiğini ileri sürer (Mevlana Celaleddin, s. 
79-80) 

Efiakl'ye göre Şems'in melamet tavrı
nın gereği olarak Mevlana'yı bırakıp gidişi 
bir tür celal tecellisidir. O zamana kadar 
Mevlana, Şems'te sadece cemal tecellisi
ni görmüş, Şems Konya'dan ayrılarak ona 
celal tecellisini de göstermiş, bunu da Mev
lana'nın kendisini tam anlamıyla müşahe
de etmesi için yapmıştır (Ariflerin Menkı
beler!, ll, 218). Makiilat'ta geçen (s. 73), 

"Mevlana tamamıyla lutuftur, Şemseddin'

de ise hem lutuf hem kahır sıfatı vardır" 
sözü de bunu teyit eder. Muhammed Ali 
Muvahhid'e göre Şems-Mevlana ilişkisin
de üç aşama vardır : Mevlana, Şems ayrıl
madan önce güneşten aldığı ışıkları yan
sıtan bir ayna gibi Şems mazharında gör
düğü hakikatleri Divan-ı Şemsi'l-J:ıakii
yı]f'ta aşk gazelleri şeklinde terennüm 
ederken ayrılış kemalinin artmasına ve 
marifet mertebesine yükselmesine vesile 
olmuş, Şems'in gaybCıbetinden sonra Mev
lana kamil bir arif olarak Me§nevi'de sü
ICık ve marifetullah bahislerini anlatmaya 
başlamıştır (Şems-i Tebrfzf, s. 145-151). 

Midhat BaharY'ye göre Mevlana küçüklü
ğünde babası Bahaeddin Veled'in, gençli
ğinde Seyyid Burhaneddin'in terbiyesi al
tında yaşadığı aşk hallerini ve marifet kes
bini Şems ile daha yüksek bir mertebede 
yeniden tahsil etmiştir. Mevlana, Şems-i 

Tebrlii mahlaslı Divan-ı Kebir'inde onu 
"şemsü'l-hak ve'd-dln, bahr-i rahmet. hur
şld-i lutf, hüsrev-i a'zam. nCır- ı mutlak" gi
bi vasıflarla övmüştür. 

Müridier ve halk tekrar dedikodu yap
maya başlayınca Şems, Sultan Veled'e ilim 
ve irfanda eşi benzeri olmayan Mevlana'
dan kendisini ayırınayı istediklerini. bu de
fa ortadan kaybolduktan sonra kimsenin 
bir daha izini bulamayacağını söyler ve 8 
Şaban 645 (8 Ara lı k 1 247) tarihinde kayıp

lara karışır (İbtidaname, s. 62, 64) Eflakl. 
Şems-i Tebrlzl'nin bu kayboluşundan kırk 
gün sonra Mevlana'nın başına beyaz sa
nk yerine duman renkli bir sarık sardığı

nı. Yemen ve Hint kumaşından bir fered 
yaptırdığını ve ömrünün sonuna kadar bu 
kıyafeti kullandığım (Ariflerin Menkıbele-
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ri, ll, 269). Sultan Veled ise babasının aşk
la şiirler söylemeye başladığını ve daima 
sema yaptığını (İbtidaname, S. 65 , 69) söy
ler. Mevlana bir müddet sonra aldığı ha
ber üzerine Şems'i bulma umuduyla Dı
maşk'a gitmiş, ancak bulamadan geri dön
müş, birkaç yıl sonra tekrar gitmiş, aylar
ca aradığı halde yine bulamamıştır (a.g.e., 
s. 71, 73-76) . Sultan Veled'e göre Mevlana 
bu dönemde iki defa (a.g.e., s. 76), Efia
kl'ye göre üç defa, FürCızanfer'e göre dört 
defa Dımaşk'a yolculuk yapmıştır. Eflakl, 
onun üçüncü yolculuğu sırasında mürid
lerle ilgilenmesi için yerine Hüsameddin 
Çelebi'yi bıraktığım, Dımaşk'ta yaklaşık bir 
yıl kaldığını, Selçuklu sultanı başta olmak 
üzere ileri gelen alim ve yöneticilerin Ana
dolu'ya dönmesi için mektup yazmaları 
üzerine geri geldiğini kaydeder (Ariflerin 
Menkıbeler!, ı ı, 280-281) Sipehsalar, Mev
lana'nın Dımaşk'ta Şems' i soruşturduğu

nu, ancak sonuç alamadan Konya'ya gel
diğini (Risale, s. ı 31). Sultan Veled ise ba
basının Dımaşk'ta Şems'in bedenini değil 
manasını bulduğunu, bu mananın ken
disinde tezahür ettiğini, bundan sonra 
Şems'e artık ihtiyaç duymadığını (İbtida
name, s. 73) ifade eder. Nitekim Mevla
na, Konya'ya dönüşünün ardından Şems 
kendisine sorulduğunda, "Şems-i Tebriz! 
sadece bahanedir, güzel ve latif olan biziz" 
şeklinde cevap vermiştir (Eflakl, ll, 282) 

Şems'e ulaşıp onu göremeyen bir dervişe 
ise, "Şems-i Tebrlzl'ye erişemediysen öy
le birine eriştin ki saçının her telinde yüz
binlerce Şems varclır'' diyerek sohbet şey
hiyle iki denizin birleşip karışması misali 
tek bir varlık olduğunu ifade etmiştir. Sul
tan Veled, Şems-i Tebrlzl'nin kayboluşun
dan sonra Mevlana'nın Şems'in mazhari
yetini Selahaddin-i ZerkCıb'da bulduğunu, 
süt ile şekerin kaynaştığı gibi onunla kay
naştığını, içine düştüğü aşk ve coşkunluk 
halinin irşada engel olması sebebiyle mü
ridlerin işlerini üstlenmek üzere onu ha
life seçtiğini , ona hitaben gazeller söyle
diğini, kendisine de ona tabi olmasını söy
lediğini belirtir. Selahaddin-i ZerkCıb'un ca
hil olduğunu, şeyhlik için ehil sayılmadığı
nı, hatta Şems'i arattığını söyleyen bir kı
sım müridier onu gizlice öldürmeyi plan
lamışiarsa da suikast önlenmiştir (İbtida
name, s. 79-92; Sipehsalar, s. 133-134). 

Şems'in akıbeti hakkında Efiakl'de ve 
ondan naklen diğer kaynaklarda farklı ri
vayetler varclır. Efiakl'nin bir rivayetine gö
re Şems, Mevlana ile sohbet ederken ye
di kişilik bir grup hücrenin önüne gelmiş , 

içlerinden biri Şems'in dışarıya çıkmasını 

istemiş, Şems de Mevlana'ya, "Beni öldür-
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rnek için çağırıyorlar" deyip çıkmış. o anda 
bir bıçak darbesi alan Şems şiddetli bir 
nara atıp kaybolmuş. ardından birkaç dam
la kandan başka bir şey görülmemiştir 
(Ariflerin Menkıbeleri, ll , 266-267) . Bu ri
vayete göre Şems suikasta uğramış. an
cak sonrasında ortadan kaybolmuştur (gay
bQbet). Efiakl suikastçıların içinde Mevla
na'nın oğlu Alaeddin'in de bulunduğunu, 
bu sebeple diğerleri gibi onun da bir bela
ya uğrayıp öldüğünü ve Mevlana'nın oğlu
nun cenazesine katılmadığını söyler. Si
pehsalar ise Mevlana ile Şems'in Sultan 
Veled'e daha fazla ilgi göstermeleri sebe
biyle Alaeddin 'de kıskançlık başladığını, 
ayrıca Şems, Kimya Hatun'la evlendiği sı
rada kış olduğu için Mevlana'nın kendile
rine mutfağın sofasını tahsis ettiğini. Ala
eddin'in babasının yanına geldiğinde bu
radan geçmek zorunda kaldığını, Şems'in 
dikkatli ve saygılı olması hususunda onu 
uyardığım, bunu hazmedemeyip tepki gös
teren Alaeddin'in durumu halka anlatma
sının dedikoduların artmasına yol açtığını 
belirtmekle yetinmiştir (Risale, s. 130) . 

Efiakl'nin Ulu Arif Çelebi ve annesi Fatma 
Hatun'dan aktardığı diğer bir rivayete gö
re Şems suikast sırasında öldürülmüş ve 
cesedi bir kuyuya atılmıştır. Şems bir ge
ce Sultan Veled'e rüyasında, "Falan yerde 
uyumuşum" diyerek atıldığı kuyuyu bil
dirmiş, Sultan Veled müridleriyle onu ku
yudan çıkarıp Mevlana'nın medresesine, 
medresenin mimarı Emir Bedreddin'in ya
nına defnetmiştir. Efiakl bunun bir sır ol
duğunu ilave eder (Ariflerin Menekıbele
ri, II , 283). Ancak defin işleminin Şems'in 
vefatından ne kadar zaman sonra yapıl
dığı belli değildir. Öte yandan Sultan Ve
led'in eserlerinde Efiakl'nin bu rivayetini 
destekleyecek bir işaret yoktur. Sahih Ah
med Dede ise Şems'in 64S'te ( 124 7) ece
liyle öldüğünü ve Emir Bedreddin'in yanı
na defnedildiğini söyler (Mevlevflerin Ta
rihi, s. 169-170). Efiakl'nin kaydedip Ca
m'i'nin de zikrettiği diğer bir rivayete gö
re Şems'in kabri Bahaeddin Veled'in ya
nındadır. Devletşah , Şems'i Mevlana'nın 

oğlu Alaeddin'in öldürdüğüne dair halk 
arasında bir söylentinin yayıldığını, ancak 
bunun kesinlikle doğru olmadığını ifade 
eder. Abdülkadir el-Kureşi de Şems'in kat
li konusunda tereddüt gösterir ve gaybu
betini daha doğru bulur. 

Şems suikastı ve kabrinin yeri konusu
na Mevlana ile Sultan Veled'in eserlerin
de ve Sipehsalar'ın Risale'sinde bir işaret 
bulunmamaktadır. Füruzanfer, Sipehsalar 
ve Sultan Veled'e dayanarak Mevlana'nın 

Şems'i arayıp bulma ümidiyle iki defa Dı-
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maşk'a gitmesini suikastın gerçek dışı ol
duğuna delil sayar ve onun gaybubetine 
hükmeder (Mevlana Celaleddin, s. 221). 

Öte yandan Mevlevl kaynaklarının hiçbirin
de Şems'in suikasta uğradıktan ya da ece
liyle öldükten sonra Konya'da veya başka 
bir yerde defnedildiğine, kabrinin Mevla
na ve Sultan Veled tarafından ziyaret edii
diğine dair bir rivayet bulunmamaktadır. 
Midhat Baharl. Mevlana ve Sultan Veled'in 
Şems'in katline inanmadığını, Mevlana'
nın onu bulma arzusuyla birkaç defa Dı
maşk'a seyahat ettiğini, sonradan yazdığı 
gazellerde Şems'in Tebriz'e gitliğine dair 
işaretierin yer aldığını. bu sebeple gaybu
betinin daha doğru olduğuna inanmak ge
rektiğini söyler. Hüseyin Fahreddin Dede, 
Mehmed Celaleddin Dede, Azmizade Ah
med Dede, Ahmed Remzi Dede (Akyü
rek), Veled Çelebi Efendi de (İzbudak) bu 
görüştedir (Beytur, s. 78-80) . 

Mevlana, Meşnevi'de (1 , beyit 123-125 ; 

130- 131) Şems'in gaybubetini Hz. Yusuf'un 
babası Ya'küb peygamberden ayrılıp Mı
sır'a gidişine benzetir: "Şemseddin'in sö
zü gelince dördüncü kat semanın güneşi 
başını çekti gizlendi. Onun adı anılınca ih
sanlarından bir remzi anlatmak vacip ol
du. Can şu anda eteğimi çekiyor. Yusuf'un 
gömleğinden koku almış. Eşi bulunmayan 
o yarin vasfına dair ne söyleyeyim ki bir 
damarım bile ayık değil. Bu ayrılığın, bu 
ciğer kanının şerhini şimdi geç" İsmail An
kar av! bu beyti Yusuf'u Şems, Yusuf'un 
gömleğinden koku alan ve can vasfıyla ni
telenen Ya'küb'u Hüsameddin Çelebi, Ya'
küb'a müjde getiren elçiyi Mevlana ola
rak şerheder. Ona göre bu beyitte Şems'in 
zamanın kutbü'l-aktabı olduğuna işaret 

vardır. Mevlana'ya göre Şems'in sırrı mut
lak vahdet sırrıdır ki bu sırrı idrak etmek 
için mahv ve fena ehlinden olmak şarttır. 
Aksi takdirde sırrın ortaya çıkmasıyla onu 
idrak ederneyecek seviyede olanlar fitne ve 
kargaşaya yol açabileceklerdir. Ankarav'i, 
Şems'i anlayamayanların öncelikle Hüsa
meddin Çelebi gibi bir mürşid-i kamile 
bağlanması gerektiğini vurgular (Şerh-i 
Mesnevf, 1, 76-79, 125-126) . 

Şems'e Konya, Niğde, iran'ın Hoyve Teb
riz şehirlerinde, Pakistan-Mültan'da tür
be ve makamlar izafe edilmiştir. Abdül
baki Gölpınarlı, Şems'e suikast teşebbü
süne ve cesedinin Emir Bedreddin Gev
hertaş'a ait bir bahçenin kuyusuna atıl
masına dair rivayetleri gerçeğin menkı
beleşmiş şekli olarak kabul eder. Ona gö
re Şems, atıldığı kuyunun üzerine inşa edi
len Konya'daki Şems-i Tebriz! Zaviyesi'n
de medfundur. Emir Bedreddin Gevhertaş 

da Şems'in vefatından sonra kendi bah
çesine yani Şems'in yanına defnedilmiş
tir. Gölpınarlı, Şems'in Mevlana dergahın
daki Bahaeddin Veled'in yanına defne
dildiği rivayetinin geçersiz olduğunu , zi
ra bu kabrin Şems-i Tebr'iz'i'ye değil Şern
seddin Yahya'ya ait olduğunu söyler (Mev
lana Celaleddin, s. 82-85). 19STde Şems-i 
Tebriz! Zaviyesi'ndeki sandukanın altında 
yer alan mahzene girip Şems'in mezarını 
keşfettiğini ileri süren Mehmet Önder, 
Gölpınarlı ile aynı kanaattedir (Aydınlık 
Kapı, s. 56; ayrıca bk. ŞEMS-i TEBRizi zA
VİYESİ) . Mikail Bayram, Şems'in dönemin 
vezirlerinden Ahi Evran Nasırüdd.in Mah
mud'un emriyle içlerinde Ahi Emir Bed
reddin Gevhertaş, Emir Nec'ibüddin Müs
tevfı, Fahreddin er-Raz'i'nin talebelerinden 
Seyyid Şerefüddin, Mevlana'nın oğlu Ala
eddin'in bulunduğu suikast grubu tara
fından katiedildiğini ve kuyuya atıldığını, 
cesedin bir kısmının kuyuda kaldığını, bir 
kısmının Sultan Veled tarafından postni
şinliği zamanında Mevlana Dergahı me
zarlığına taşındığını iddia eder; ancak 
Mevlana'nın Şems'in son kayboluşundan 
sonra Dımaşk'a gidişine bir anlam vere
mez (Ahi Evren-Mevlana Mücadelesi, s. 
155-157). Bazı İranlı araştırmacılar, Ebü'I
Mecd Muhammed b. Mes'Gd et-Tebr'iz'i'
nin Setine-i Tebriz'ini (nş r. Nasrullah Pür
cevad! , Tahran 2002) ve Fasih-i Hafi'nin 
Mücmel'ini delil gösterip Şems'in kabri-

Şems-i Tebrizl've yapılan suikast teşebbüsünün tasvir edil

diği minyatür (TSMK, Revan Köşkü, nr. 1479, vr. 215") 



nin iran'ın Hoy şehrinde olduğunu ileri 
sürmüşlerdir. Hafı'ye göre Şems'in vefat 
tarihi 672'dir (1273) (Mücmel-i Faşl/:ıl, 11 . 
343). Muhammed Ali Muvahhid'e göre 
Konya'dan ayrılıp Tebriz'e gitmeye karar 
veren Şems yolda Hoy şehrine uğramış 
ve orada vefat etmiştir (Şems-i Tebrlzl, s. 
205-2 ı ı) Hoy tarihçisi Muhammed Emin 
Riyahl, Osmanlı sultanı ve sadrazamının 
1535'te Şems'in Hay'daki kabrini ziyaret 
ettiklerini söyler ( Tarli]-i Jjoy, s. 94) Bu 
bilgiye dayanarak Osmanlılar'ın, Şems'in 

kabrinin Konya'da olduğunu söyleyen Ef
laki'nin rivayetine inanmadıkları şeklinde 
bir genelierne yapılmıştır (M. Ali Muvahhid, 
s. 2 11 ). iran-U rumiye Kültürel Mirasları 
Koruma Kurumu'nun son yıllarda başlat
tığı restorasyon çalışmaları sonucu Şems'in 
mezarının Hoy şehrinde, Şah ismail döne
minde yapılan Menar-i Şems'in kenarında 
olduğu kanıtlanmaya çalışılmış. mezar 
2007'de UNESCO Dünya Kültür Mirası'na 
aday gösterilmiştir. Bazı iranlı araştırma
cılar ise Şems'in Tebriz'de vefat ettiğini ve 
Geçil Mezarlığı'na defnedildiğini söyler. 
Mütercim Asım Efendi ve Mah:alô.t mü
tercimi Mehmet Nuri Gençosman da bu 
görüştedir. Diğer bir rivayete göre Şems, 
Konya'dan gizlice ayrılıp önce Tebriz'e, ar
dından Hindistan'a gitmiş, yıllarca orman
larda dolaştıktan sonra Mültan'da vefat 
etmiştir. Günümüzde Pakistan-Mültan'da 
Pir Şah Şemseddln-i Tebriz! adıyla bir tür
be mevcuttur; ancak bu türbe ismaill da
Isi Pir Şah Muhammed Şemseddin Tapa
rez es-Sebzevarl'ye aittir (ö. 757/ 1356). Bu 
rivayetlerden hareketle Şems-i Tebrlzl'nin 
nerede ve ne zaman vefat ettiğine dair 
kesin bir hükme varmak güçtür. Nitekim 
Mevlevl meşayihi, FürCızanfer ve Midhat 
Bahar! Beytur gibi Mevlevllik tarihi uz
manları Şems'in gaybCıbetine inandıkla

rından onun kabri ve ölüm tarihi konusu
na fazla önem vermemişlerdir. Kemal-i 
Hucendl'nin , "Gönül ehli olanlar gittiler, 
aşk şehri boş kaldı deme 1 Cihan Şems-i 
Tebriz! ile doludur, onu görecek Mevlana 
gibi bir zat nerede?" beytine dayanarak 
Mevlana gibi Şems'in de zahiri keyfiyetin
den ziyade batıni keyfiyetini idrak etme
nin asıl olduğunu ileri sürmüşlerdir. 

Mah:ölôt'ta Şems, şeyhi Selebaf'ın ken
disine hırka giydirmediğini, dolayısıyla onun 
halifesi olmadığını, hırka giymenin soh
bette bulunmak anlamına geldiğini, Mev
lana ile sohbet ettiğini , bu sohbetin aynı 
zamanda rüyada Hz. Peygamber ile ger
çekleştiğini söyleyerek bir nevi Üveyslmeş
rep olduğunu ifade eder (Makalat, s. 784). 

Abdülbaki Gölpınarlı, Şems'in gittiği yer-

lerde kalender! zaviyelerine uğramaya iti
na gösteren, sema yapan, kalendermeşrep 
bir sCıfı olduğunu kabul etmekle birlikte 
gezgin Kalenderller gibi dilenmediğini, es
rar içme adetinin bulunmadığını , çardarb 
yapmadığını, bu sebeple onun için "mela
meti" nitelemesinin daha uygun sayılaca
ğını ifade eder (Mevlana Celaleddin, s. 65). 

Ahmet Yaşar Ocak, Şems'i Cevleki ve Ba
baller'den farklı olarak bir şekilde ilim tah
sil etmiş, vahdet-i vücCıd neşvesine sa
hip, Fahreddln-i lraki ve Evhadüddin-i Kir
man! ile birlikte yüksek zümre Kalende
riliğinin Anadolu'daki başlıca mümessille
rinden sayar ( Osmanlı imparatorluğu 'n
da Marjinal Süfilik, s. 75-79). Mikail Bay
ram, Şems'in Cevleki şeyhi olduğunu , Ebu 
Bekr-i Niksarl'yi bu yolda halife tayin etti
ğini, Cevlekıyye'nin kurucusu Şeyh Cema
leddln-i Sav! ve arkadaşları ile daha önce
den irtibatı bulunduğu için Konya'dan ilk 
ayrılışında Dımaşk'taki Cevlekiler'in yanı
na gittiğini iddia eder (Ahi Evren-Mevla
na Mücadelesi, S. 139-1 40) . Ancak Mah:ö-
1ôt'ta ve ilk dönem M evievi kaynaklarında 
buna dair doğrudan bir atıf yoktur. Bazı 
kaynaklar Devletşah'ta geçen rivayete da
yanarak onun ismaill dalsi olduğunu ileri 
sürmüşlerdir. Bu iddia sahipleri, Şems-i 
Tebrlzi ile Bahaeddin Zekeriyya'nın müridi 
Pir Şah Muhammed Şems-i Tebrizi-i Seb
zevarl'yi birbirine karıştırmaktadır (!<azi Ah
med Mian Akhtar, X 11 936], s. 131-1 36). 

Bazı Şii araştırmacıları ise gaybCıbetiyle ir
tibat kurarak Şems'i Şii kabul etmişlerdir. 

Şems-i Tebrlzl'nin, Vahidl'nin Menah:ıb-ı 
Ij ô.ce-i Cihan adlı eserinde şiddetle kı
nadığı kalenderiler gibi çardarb yapan, 
siyah ve beyaz sCıf giyen, şaraba düşkün, 
tepeleri düz keçe külah giyen, davul ve 
alemlerle toplu halde gezen, Ehl-i beyt 
muhibbi olduğunu zanneden Şemsiler ta
ifesinin ve Şemsiyye-i Celaliyye tarikatının 
plri , bu tarikatın da Mevlevlliğin bir kolu 
olduğu iddia edilmiştir (Gölpınarlı'nın Şem

siyye hakkında çelişkili görüş l eri için bk. 
Mevlana Celaleddin, s. 99, 101-102; Mev
lana'dan Sonra Mevlevllik, s. 204-2 15). 

Mah:iilô.t'ta ve diğer Mevlevl kaynakların
da onun Şemsiler taifesinin piri addedile
bilecek tavırlara sahip olduğu zikredilme
miştir. Bununla birlikte Mevlevllik'te aşk 
ve melamet tavrı ön planda olan derviş
ler için "Şems meşrebinde" ifadesi kulla
nılmıştır. Şems, "Ben mürid kabul etmem, 
fakat şeyhleri irşad ederim; her şeyh i de
ğil kamil olanı" (Makalat, s. 227) sözüyle 
bir tür irşad vazifesi yerine getirmiş olsa 
da şeyhi gibi yerine halife bırakmamıştır. 

Bu sebeple kendisine bir tarikatın ya da 

ŞEMS-i TEBRIZ! 

Mevlevilik'te bir kol un nisbet edilmesi doğ
ru değildir. Nitekim M evievilik silsilesinde 
Şems'in adı geçmemektedir. Fasm-i Hafi'
ye göre Sühreverdiyye tarikatının önde ge
lenlerinden Selahaddin Hasan ei-Bulgarl, 
Şems'in elinden hırka giymiştir (Mücmel-i 
Faşl/:ıl, ll , 380); ancak Mah:iilô.t'ta ve Mev
levl kaynaklarında buna dair bir rivayet bu
lunmamaktadır. Mah:iili'ıt'taki ifadelerine 
bakılarak Şems'in melamet tavrı baskın 
olan, ilahi ve insani muhabbeti her şeyin 
başı sayan, şeriatın ancak tarikat ve haki
katle anlaşılabileceğini söyleyen, dili zik
reden, gönlü şükreden , vücudu sabreden 
ariflerin gerçek hikmete sahip bulundu
ğunu savunan, nübüwet ve velayet ma
kamının yüceliğini layıkıyla ispat edeme
yen nazar ehlinden uzak duran, sema eh
li, celal yönü ön planda bir cemale sahip 
Muhammedimeşrep bir sCıfı olduğu söy
lenebilir. 

Şems-i Tebrizl'nin tasavvufı sözlerinden, 
fikirlerinden. menkıbelerinden , Mevlana ve 
diğer sCıfılerle konuşmalarından, hayatı

na dair anekdotlardan meydana gelen 
Mah:iiliit, Mevleviler tarafından Ijırh:a-i 
Şems ve Esrar-ı Şemseddin-i Tebrizi 
adıyla da anılır. Bazı nüshalarda adı Keli
mô.t-ı Şems-i Tebrizive Ma'arii-i Şems-i 
Tebrizi şeklinde kaydedilmiştir. Eserin Sul
tan Veled ya da onunla birlikte birçok kişi 
tarafından derlendiği ileri sürülmüştür. is
mail Arıkaravi ve Muhammed Ali Muvah
hid ise Mevlana tarafından derlendiği ka
naatindedir (Şerh-i Mesnevl, VII, vr. ı 8sa-b; 

Makalat, neşredenin gi ri ş i , s. 39-40) . Me;ı

nevi'de geçen bazı hikaye ve nükteler bu 
eserde de yer alır. En eski nüshası Konya 
Mevlana Müzesi Kütüphanesi'nde (nr. 2154) 

kayıtlıdır (diğer önemli nüshaları için bk. 
Gölpınari ı , Mevlana Celaleddin, s. 27-3 ı) . 

Risô.le-i Sipehsalô.r, Sultan Veled'in İbti
ddnô.me'si ve Efiakl'nin Menô.h:ıbü'I-'ari
tin'i gibi Mevlevlliğin teşekkül dönemin
de yazılan eserlerde Mah:a1ôt'tan fayda
lanılmıştır. Eser Ahmed Hoşnüvls ( Maka
lat-ı Şems-i Tebrizl, Tahran 1349 hş .) . Na
sırüddin Sahibüzzamanl (Jjatt-ı Seuvum, 
Tahran 135 ı h ş.), Muhammed Ali Muvah
hid (Makalat, Tahran 1369 hş ) ve Ca'fer 
Müderris-i Sadıki (Makalat, Tahran ı 994) 

tarafından neşredilmiş. Bediüzzaman Fü
rCızanfer'in neşir girişimleri sonuçsuz kal
mıştır. Kitabın Türkçe tercümesi Mehmet 
Nuri Gençosman'a aittir (Konuşmalar 1-11, 
istanbul 1974- ı 975; !İstanbul 2006, Maka
lat adıyl aJ) William Chittick'in 2005'te 
iran'da yılın kitabı ödülünü alan, Anne
marie Schimmel'e ithaf edilen Me and 
Rumi adlı eseri (Loisville 2004) M ah: ii-
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lat'ın üçte ikisinin İngilizce tercümesidir. 
Tercümede Şems-i Tebrlii'nin otobiyogra
fisi ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Şems-i 
Tebrlzl'ye Menjübü 'l-]fulub adlı 138 be
yitlik mesnevi tarzında bir eser izafe edil
mişse de kabul görmemiştir. 
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m SEMiH CEYHAN 

ŞEMS-i TEBRIZI zA VİYESİ 
Konya'da 

Makam-ı Şems-i Tebrifı'nin bulunduğu 

L 
Mevlevi tekkesi. 

_j 

Şehrin merkezinde yer alan Şems-i Teb
rlzl türbe-semahanesi eskiden pir evi, Kon
ya Mevlana Dergahı'na bağlı beş Mevlevl 
zaviyesinin en önemlisiydi. Mevlevllik'te 
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Konya Şems-i Tebrlzi Zaviyesi "Makam-ı 

Şems" diye adlandırılmış ve önemli bir zi
yaretgah kabul edilmiştir. Ancak bu zavi
yede bulunan türbeden başka Niğde'de Ke
sikbaş Türbesi (Özkarcı. s. 146-149). İran'ın 
Hoy şehrindeki Şems Minaresi'nin yanın
da, Tebriz'de Geçil denilen mezarlıkta ve 
Pakistan'da Mültan şehrindeki Pir Şah 
Şemseddln-i Tebrlzl Türbesi gibi Şems-i 
Tebrlzl'ye izafe edilen başka türbeler de 
mevcuttur. 

Şems-i Tebrizi Zaviyesi her şeyden önce 
bir ziyaretgah olup Şems-i Tebrlzl türbe
si, bütün müphemiyetine rağmen (Şems'in 

akıbet i hakkında farklı rivayetler için bk. 
ŞEMS-i TEBRiZ!) yüzyıllar boyu MevlevHer 
tarafından Makam-ı Şems olarak büyük 
saygı görmüştür. MevlevHer'in asırlarca 
Mevlana Dergahı'nı ziyaret öncesinde 
Şems-i Tebrlzi Türbesi 'ni ziyareti adet ha
line gelmiştir. Konya'yı ziyaret eden her 
Mevlevl, Mevlana ile Şems'in buluştuğu 
"meracü'l-bahreyn"e (iki denizin birleşti
ğ i yer). oradan Şems-i Tebrizi Türbesi'ne 
gider, ardından Mevlana'yı ziyaret ederdi. 
Mevlevilik'te yeni tayin edilen şeyh , Mevla
na Dergahı'ndaki merasimini tamamla
dıktan sonra Şems-i Tebrizi zaviyesi'ne zi
yarete gider ve en az bir gece orada kalır
dı . Şems-i Tebrizi Zaviyesi'nde şeyh olan
lara "Şems dedesi" adı verilirdi. Bu zat, 
Mevlana Dergahı'ndaki zabitan denilen ve 
Mevlevi teşkilatının erkanı olan dedeler
dendi ve Mevlana Dergahı'ndaki sema mu
kabelelerinde postta çelebi efendinin ya
nındaki zabitan sıralamasında özel bir ye
re sahipti. Tekkelerin son zamanlarında 
bilhassa İstanbul mevlevlhanelerine şeyh 
tayin edilen MevlevHer'in meşihatnamesi
ni genellikle ya Şems dedesi veya Konya 
Ateşbaz Zaviyesi şeyhi getirirdi. 

Zaviyenin semahanesi iki amaçla kul
lanılıyordu. Mevlana Dergahı'nda yetişen 

Sems-i Tebriz! 
makam 

türbesinin 
1953 yılındaki 

cameka n 
bölmeli 
özgün 

durumu 

yeni semazenlerin mübteôı mukabelesi bu
rada icra ediliyordu. Dergahın mukabele 
gününde (cuma) mukabeleden birkaç sa
at önce ziyaretçi olmadan ve nisbeten kı
sa selamlarla icra edilen bu mukabelenin 
sonunda yeni semazen Şems dedesi ve 
diğer semazenlerle görüşür, ardından se
ma dedesine, öbür dedelere, şeyhe ve mat
bah caniarına hediyeler verirdi. Semaha
neden diğer zamanlarda bir mescid ve der
vişlerin toplantı yeri olarak faydalanılıyor
du. Eski kayıtlara göre tekkeler kapatılclığı 

zaman, Şems-i Tebrizi Zaviyesi XVIII. yüz
yıldan 19SS yılına kadar kullanılan bir me
zarlıkla çevrili olup türbenin kuzeybatısın
daki avlu etrafında Şems dedesi ve ailesi 
için bir harem dairesi, konuklar için dört 
hücreli ve salonlu daireden oluşan bir ker
piç manzume bulunuyordu. Avlu içinde de 
1331 (1913) ve 1343 (1924) tarihli kitabe 
taşları olan bir şadırvan harabesiyle ağ
zında sekiz köşeli bilezik bulunan bir Sel
çuklu kuyusu vardı (Konyalı. s. 936). An
cak günümüzde bu eserlerden hiçbiri mev
cut değildir. Zaviyenin türbe-semahane 
ana ünitesi bir mahalle mescidi ve ziya
retgah şeklinde kullanılmaktadır. 

Kitabesi ve vakfiyesi bulunmadığı için 
Şems-i Tebrizi Türbesi ve Zaviyesi'nin ilk 
defa kimin tarafından hangi tarihte ya
pıldığı bilinmemektedir. Bazı rivayetlere 
göre türbe ve zaviye, Ahi yanlısı Bedred
din Gevhertaş'ın bağı veya Mevlana için 
yapılan medresenin eski yeri üzerinde ku
rulmuştur. Ancak burası eldeki ilk belge
lerde türbe veya makam olarak değil zavi
ye olarak geçmektedir. Fatih Sultan Meh
med'in Konya'yı Osmanlı sınırları içine da
hil etmesinden sonra zaviyeyi 881 (1476) 
tarihli Evkaf Defteri Kuyı}d-ı Kadlme Ar
şivi'nde (nr. 256) tesbit ettirdiği, burayı 

Şemseddln-i Tebrlzi Zaviyesi diye belirle
diği ve Arif Çelebi'nin mütevelliliğinde "ge-


