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~ ABDULLAH UÇMAN 

ŞEMSEDDIN-i SİAAC AFIF 
( ~ <:'r ~)<.All~ ) 
(ö. 801/1399 'dan sonra) 

ı 

Tarib-i Firiiz Şahi adlı eseriyle tanınan 
Delhi Sultanlığı tarihçisi. L _j 

Muhtemelen 751 (1350) yılında Abuhar'
da doğdu . Delhi Türk Sultanlığı'nın hizme
tinde bulunan bir aileye mensuptur. Ba
bası Sultan f'irCız Şah Tuğluk'un hizmetin
de önemli görevler yapmıştır (Tarli]-i FfrOz 

Şahf, s. 127, 197). Dedesi ve babası gibi 
çeşitli görevler ifa eden Şemseddin'in ölüm 
tarihi kesin olarak bilinmemektedir. 

Şemseddin-i Sirik'ın en önemli eseri Tô.
rib-i Firıl.z Şahi'dir (Menakıb-ı Ffruz Ştı
hT). 801 (1398-99) yılından sonra telif edi
len eser beş kısımdan ve her kısım on se
kiz alt başlıktan (mukaddime) oluşmakta
dır. Birinci kısımda f'irCız Şah Tuğluk'un tah
ta çıkışına kadar olan faaliyetleri, ikinci kı
sımda Bengal ve Orissa savaşları, Hisar ve 
f'irCızabad şehirlerinin inşası ile Nagarkot 
muhasarası , üçüncü kısımda Tatta seferi, 
dördüncü kısımda Sultan f'irCız Şah'ın ida
re şekli ve imar faaliyetleri, beşinci kısım
da Şehzade Feth Han, büyük hanlar ve me
liklerle Sultan f'irCız Şah'ın son dönemi hak
kında bilgi verilmektedir. Beşinci kısmın 
son üç mukaddimesinin kaybolduğu anla
şılmaktadır. Tô.rib-i Firuz Şahi, Delhi Türk 
Sultanlığı tarihçilerinden Ziyaeddin-i Bere
ni'nin (ö. 758/ 1357) aynı adı taşıyan ese
rine zeyil olarak kaleme alınmıştır (s. 29-
30). f'irlız Şah'ın doğumundan ve ilk sal
tanat yıllarında meydana gelen olaylardan 
kısaca bahseden müellif, f'irCız Şah'ın hü
kümdarlığının altıncı yılından itibaren ce
reyan eden hadiseleri ayrıntılı biçimde an
latmış, bu arada kendi gözlemlerinin yanı 
sıra babasının ve adını zikretmediği bazı 
kimselerin nakillerinden yararlanmıştır (s. 
19, 21, 39, 96, 109, 127, 305). 

Tarib-i Firıl.z Şdhi devrin siyasi hadise
lerinin yanı sıra sosyal, ekonomik ve kül
türel hayatla ilgili önemli bilgiler ihtiva et
mektedir. Bunlar arasında özellikle imar 
faaliyetleri, vergiler ve zirai hayata dair bil
giler dikkati çeker. Kitap dönemin siyasi
idari müesseseleriyle dini tarih için de önem 
taşımaktadır. Müellif eserinde olaylarla il
gili toplayabildiği bütün malumatı aktar
maya çalışmıştır. Bu arada sık sık şiirler
den faydalanmış ve anekdotlara yer ver
miştir. Timur'un Hindistan seferi sonrasın
daki karışıklıklara şahit olan Şemseddin, 
f'iruz Şah Tuğluk dönemini altın çağ, sul
tanın kendisini de ideal hükümdar diye 
tasvir etmektedir. Eser Tarib-i Pirişte baş
ta olmak üzere birçok kitaba kaynak teş
kil etmiştir. 

Günümüze pek çok nüshası ulaşan Ta
rib-i Firıl.z Şahi (Rieu, ı. 241-242; lll, 920-
921; Storey, 1/1 , s. 51 I ; Münzevl, Fihristva
re ... , II , 1197) Mevlevi Vilayet Hüseyin 
tarafından Bibliotheca lndica serisi içinde 
yayımianmış (Calcutta 1307 / 1890) ayrıca 
196S'te Karaçi'de basılmıştır. Feda Ali Ta
lib 1938'de eseri Urduca'ya tercüme etmiş, 

kitabın Hindistan tarihiyle ilgili bölümleri 
Sir Henry Miers Elliot ve John Dowson ta-
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raftndan İngilizce 'ye çevrilmiştir (The His
tory of lndia As Told by /ts own Historians, 
Delhi 1866- 1877, 1990. lll . 269-373) . Mu
hammed Abdülhak ed-Dihlevi 1299 (1881 ) 
yılında eseri özetlemiştir. Kaynaklarda Şern
seddin-i Sirac'a Menakıb-ı 'Ala'i, Mena
]fıb-ı Sultan Gıyaşüddin Tuglu]f Şah, 
Mena]fıb-ı Sultan MuJ:ıammed, Zikr-i 
Ijarab-ı Delhi adlı eserler de nisbet edil
miştir (Luniya, s. 79) . 
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ŞEMSEDDlN siv Asi 
(ö . 1006/ 1597) 

Halvetiyye tarikatının 
Şemsiyye kolunun kurucusu, 

alim ve şair. 
_j 

926 ( 1520) yılında Tokat'ın Zile kazasın
da doğdu. Horasan'dan Zile'ye göç eden 
Ebü'l-Berekat Muhammed Efendi'nin oğ
ludur. Adı Ahmed olup esmer olduğundan 
Kara Şems diye tanınır. Anadolu'da faali
yet gösteren ilk Halveti şeyhlerinden Ha
bib Karamani'nin halifelerinden Amasya
lı Hacı Hızır'dan hilafet alan Muhammed 
Efendi'nin Şemseddin Sivasi'den başka Mu
harrem, İbrahim ve İsmail adlarında üç oğ
lu daha vardır. Şemseddin ilk öğrenimine 
Zile'de başladı, daha sonra Tokat'ta bulu
nan kardeşlerinin yanına gitti. Burada Ara
kiyecizade Şemseddin Mahvi Efendi'den 
faydalandı. Şemseddin Sivasi'nin İstanbul'
da medrese tahsilini tamamladığı ve mü
derrislik yapmaya başladığı, bir gün mü
derrislerin ilim haysiyetine yakışmayacak 
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tarzda yardakçılık yapmalarına rağmen ka
zasker tarafından aşağılanmalarına şahit 
olduğu, bu duruma çok üzüldüğü, Fatih 
Camii'nde iki rek'at tövbe namazı kılarak 
müderrisliği terkettiği ve tasavvuf yoluna 
girmeye karar verdiği, İstanbul'dan ayrılıp 
hacca gittiği, hac dönüşü Zile'ye giderek 
vaizlik yapmaya başladığı kaydedilmek
tedir (Mehmed Nazmi, s. 367). Buradan 
Amasya'ya geçip babasının şeyhi Hacı Hı
zır'ın halifesi Muslihuddin Efendi'ye inti
sap eden Şemseddin, şeyhinin vefatının 
ardından bir süre Tokat'ta kaldıktan sonra 
Zile'ye döndü. Tekrar Tokat'a giderek Şeyh 
Mustafa Kirbi'ısl Efendi'ye biat etmek is
tediyse de Kirbasl Efendi, kendisinin çok 
yaşlı olduğunu söyleyip altı ay sonra Tokat'a 
gelecek olan Abdülmecid Şirvanl'ye intisap 
etmesini tavsiye etti. Şemseddin, Abdül
mecid Şirvani'ye on yıl kadar hizmet et
tikten sonra otuz beş yaşlarında hilafet 
alıp Zile'ye döndü. Sivas Valisi Hasan Pa
şa, inşa ettirdiği Meydan Camii'nin (Yeni
cami) vaizlik görevi için kendisini Sivas'a 
davet etti. Bu daveti, Zile'deki yaşlı baba
sının ve Tokat'taki şeyhinin izniyle ve aile
siyle talebelerini de beraberinde götür
mek şartıyla kabul etti. Sivas'ta vaizliğin 
yanı sıra bir tekke açarak irşad faaliyetine 
başladı. 

Sivas'ta uzun yıllar irşad faaliyetini sür
düren Şemseddin Sivas! ömrünün sonla
rına doğru lll. Mehmed'in daveti üzerine 
Eğri seferine katıldı (1005/1596). Halvetı
Şemsi şeyhlerinden Mehmed N azmi Efen
di'nin, Şemseddin Sivasi'nin menakıbna
mesini yazan yeğeni Receb Efendi ile Ab
dülmecid Sivas! ve bazı çağdaşlarından 
naklen verdiği bilgiye göre Şemseddin Si
vasl, henüz padişahtan davet almadan 
düşmanla cihad etmek gerektiğini söyle
yip sefer hazırlıklarına başlamış, İstanbul'a 
gitmek için halkla vedalaştığı sırada pa
dişahın cihada davet mektubu kendisine 
ulaşmış, İstanbul'da başta padişah, dev-
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!et adamları ve ulema tarafından karşılan
mıştır. Aziz Mahmud Hüdayl, yaşlı haliyle 
sefere katılmasının sebebini sorduğunda 
şimdiye kadar cihi'ıd-ı ekber yaparak Pey
gamber'in sünnetine uyduğunu, fakat ci
had-ı asgara katılamadığını, bu yolda da 
onun sünnetine uymak arzusunda oldu
ğunu söylemiştir. Eğri seferi dönüşünde 
rahatsızlanıp bir süre İstanbul'da dinlen
miş, Sivas'a dönmek için izin talep ettiğin
de lll. Mehmed kalmasını istemiş, ailesi
nin yanında ölmeyi arzu ettiğini söyleyince 
dönmesine müsaade etmiştir (a.g.e ., s. 
366-374) Osmanlı tarihlerinde Şemsed
din Sivasl'nin bu sefere katılması hususu
na pek yer verilmemektedir. Peçuylu İbra
him padişahtan naklen, "Akşemseddin, İs
tanbul fethinde Sultan Mehmed-i Sani ile 
bulunmuşlar. Kara Şemseddin, Sultan Meh
med-i Salis ile Egre'de bulunsalar aceb mi
dir?" şeklinde bir ifadeye yer vermektedir 
(Tarih, ll, 290 vd.) Şemseddin Sivas!, Si
vas'a döndükten kısa bir süre sonra Rebl
ülewel 1 006'da (Ekim ı 597) vefat etti ve 
Meydan Camii haziresine defnedildi. Receb 
Efendi tarafından kıldırılan cenaze narna
zına 60.000 civarında kişinin katıldığı riva
yet edilir (Mehmed N azmi, s. 375). "Mekan 
u cayı oldu cilvegah-ı kurb-ı lahutl 1 Tolın
dı hayf Şems-i ma'na ilidemden nihi'ın ol
du" (ı 006); "Kadriya tarih-i fevtini dedim 1 
Nüh felek Şems tohndı nur ile" (ı 006); "Ey 
Hüsaml fevtine tarihtir 1 RCıh-ı pak-i Şem

slye firdevs cay" ( ı 006) beyitleri vefatma 
tarih düşürülmüştür. Ölümünden üç yıl 
sonra inşa edilen türbesi Sivas'ın önemli 
ziyaretgahlarındandır. Necmü'l-Hüdd fi 
mendkıbı 'ş-Şeyh Şemseddin Ebi's-Se
nd adıyla Türkçe bir menakıbname kale
me alan Receb Efendi onun Muhammedl
meşrep, Hanefı-mezhep, Halvet-tarik oldu
ğunu söyler (vr. ı5b). 

Şemseddin Sivasl'nin eserlerinin ince
lenmesinden Arapça'ya ve dini ilimiere 
tam vakıf olduğu anlaşılmaktadır. Fars-

Semseddin 
Sivasi'nin 
türbesi 
ve içindeki 
sandukası 

ça'dan tercümeler yapması, Farsça gra
meri hakkında bir risale yazması, ramazan 
gecelerinde Mevlana Celaleddin-i Rumi' 
nin Me§nevi'sini müridierine okuyup şer
hetmesi onun Farsça'yı da bildiğini ortaya 
koymaktadır. Eğriseferiiçin İstanbul'a gel
diğinde Aziz Mahmud Hüdayl tarafından 
karşılandığı, Hüdayl'nin kendisine büyük 
saygı gösterdiği, elini öptüğü, üç gün Hü
dayl Tekkesi'nde kaldığı, bu sırada İstan
bul'un ileri gelenleri tarafından ziyaret edil
diği, lll. Mehmed'in kendisi için Sinan Pa
şa Köşkü'nde ziyafet verdiği, ziyafette bu
lunanların ve Şeyhülislam Hoca Sadeddin 
Efendi'nin hürmetine mazhar olduğu be
lirtilmektedir. Şemseddin Sivasl'nin Ehl-i 
sünnet'in görüşlerine sıkı bir şekilde bağlı 
olduğu, Ehl-i sünnet dışı görüşlere, Rafi
iiler'e, Şla'ya ve Bektaş'iler'e karşı son de
rece sert bir tavır ortaya koyduğu görül
mektedir. Şiirlerinde "Şemsi" mahlasını kul
lanmış, çok sayıda manzum eseri olmakla 
birlikte zamanının iyi şairleri arasına gire
memiştir. Bunda şiiri irşad vasıtası olarak 
kullanmayı tercih etmesinin etkisi vardır; 
dolayısıyla ağdalı ve mazmunlarla dolu ifa
delerden kaçınmıştır. Gazel şeklindeki ila
hileri ise daha akıcı olup çoğunda redifli 
kafıyeyi tercih etmiş, bu tür şiirleri çok tu
tulmuş ve bir kısmı bestelenmiştir. 

Tarikatı. Şemseddin Sivasi'nin tarikat sil
silesi biri Muslihuddin Efendi, Hacı Hızır 
Amasl, Habib Karaman!; diğeri Abdülme
cid Şirvanl, Şahkubad-ı Şirvanl, Mevlana 
Muhammed Rukıyye, Mevlana Yusuf Mah
dum vasıtasıyla olmak üzere iki koldan Hal
vetiyye tarikatının ikinci plri Seyyid Yah
ya-yı Şirvanl'ye ulaşmaktadır. Onun yirmi 
dokuz halife yetiştirdiği ileri sürülmekte
dir. Şemsiyye tarikatı, Şemseddin Sivasl'
nin yeğeni Abdülmecid Sivasl'nin İstan 
bul'a gelmesinin ardından Abdülahad Nuri 
döneminde Sivasiyye adıyla anılmaya baş
lanmıştır. Kaynaklarda Şemsiyye hakkın 

da fazla bilgiye rastlanmamaktadır. Abdül
baki Gölpınarlı, Şemsiyye'nin kendi döne
minde Mısır'da devam ettiğini ileri sürmüş

tür (İA, Xl, 423) 1987'de Hasan Aksoy ta
rafından Kahire'de yapılan araştırmalar

da Gölpınarlı'nın sözünü ettiği Şemsiyye'

nin başka bir tarikat olduğu tesbit edil
miştir. Şemseddin Sivas!' den sonra yerine 
oğlu Pir Mehmed Efendi, onun ardından 
damadı Receb Efendi postnişin olmuş, ta
rikat daha sonra Abdülmecid Sivas! tara
fından sürdürülmüş, onun İstanbul'a git
mesiyle Sivas'taki Şemsiyye Dergahı ikinci 
planda kalmıştır. Bu dergahtaki irşad fa
aliyeti, Şemseddin Sivasl'nin soyundan ge
len şeyhler tarafından tekkelerin kapatıldı-



ğı 1925 yılına kadar sürdürülmüştür. Şem
siyye tarikatında uygulanan zikirde Halve
tiyye'nin diğer koliarına göre farklılık var
dır. Şemsiyye'de esrna-i seb'a zikrinin yanı 
sıra Şemseddin Sivas! tarafından belirle
nen kadlr, kavl, cebbar. malik, vedCıd isim
Ieri fürCıat esması olarak zikredilir. Tarika
ta girmek isteyenlere tövbe ve istiğfar
dan sonra kalbi temizlemek için kelime-i 
tevhid zikri. nefs-i emmarenin yola gir
mesi için "cu', seher, halvet" ve "samt"ın 
gerekli olduğu telkin edilir. Mehmed Naz
mi bunların tarikatın dört duvarını, devam
lı zikretmenin ise tavanını teşkil ettiğini 
söyler. Taç Şemsiyye'de halvete işarettir. 
Yılda bir veya üç halvet tarikatın erkanı 
diye kabul görmüştür. Taçtaki yirmi dal 
esrna-i fürCıdan tekmil ismi olan vedCıda, 
"pul" diye isimlendirilen güller sırr-ı hüviy
yete, düğme ise vahdet sırrına işaret sa
yılmıştır. 

Eserleri. A) Manzum Eserleri. 1. Süley
mdniyye (Süleymanname). Şemseddin Si
vasl'nin ilk manzum eseri olup 1684 beyit
ten oluşmaktadır. 964 (1557) yılında naz
medilen mesnevi Hz. Süleyman ile Saba 
Melikesi Belkıs arasında geçen olaylan an
latır. Eser üzerinde Hüseyin Akkaya tara
fından yapılan yüksek lisans çalışması ya
yımlanmıştır (1-11. Cambridge, Harvard Uni
versity 1997) 2. İbretnüma (Tercüme-i İla
hiname-i Attar). 100 hikayeden oluşmak
ta, hikayeterin sonunda okuyucuya nasi
hat verilmektedir. Mesnevi tarzında ya
zılan ve 983'te ( 1575) Sivas'ta tamamla
nan eser üzerinde Burhan Enginoğlu 
yüksek lisans ( 1997, Cumhuriyet Üniver
sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü), Erol 
Çöm doktora (2007, SÜ Sosyal Bilimler 
Enstitüsü) tezi hazırlamıştır. 3. Gülşen
abad*. Şemeddin Sivasl. 560 beyitlik bu 
mesnevisinde on çiçeği konuşturarak vah
det-i vücCıd ve seyrü sütCık hakkında mü
ridlerine bilgi vermektedir (nşr Hasan Ak
soy, istanbul 1990) 4. Mevlid. 1217 be
yitten oluşan eser Reblülewel 988'de (Ni
san 1580) tamamlanmıştır. Eserin çeşit
li baskıları yapılmışsa da bunların hiçbiri 
tam değildir. Eser üzerinde Hasan Aksoy 
doktora çalışması yapmıştır (bk. bi bl.) s. 
Heşt Bihişt. Mesnevi tarzındaki eser dört 
kısma (makam) ve her makam iki bölüme 
ayrılmıştır. Birinci kısım adil emirlerin, ikin
ci kısım ilmiyle amel eden alimlerin, üçün
cü kısım cömert zenginlerin, dördüncü kı
sım fakirierin durumunu anlatır. Nermin 
Bul uz eser üzerinde yüksek lisans çalışma
sı yapmıştır ( 1997, Cumhuriyet Üniversite
si Sosyal Bilimler Enstitüsü). 6. Mir'atü'l-

ahlak ve mirkatü '1-eşvak. Bir nasihatna
me olan bu mesnevide iyi ve kötü huylar
dan bahsedilmektedir. On bab ve on fa
sıldan oluşan ve Receb 996'da (Haziran 
1588) Sivas'ta yazılan eser üzerinde Ömer 
Aldanmaz yüksek lisans (2000, Cumhuri
yet Üniversitesi Sosyal Bi limler Enstitü
sü), Birgül Toker doktora (2003, SÜ Sos
yal Bilimler Enstitüsü) tezi hazırlamış
tır. 7. Divan-ı Şemsi. Tevhid, na't vega
zellerden meydana gelen divançedeki şi
irlerin hemen tamamı tasawufi mahiyet
tedir. Eserin tesbit edilebilen dört nüs
hasından Süleymaniye Kütüphanesi'nde
ki nüshada (Lala İsmail, nr. 453/3) yetmiş 
altı gazel, iki tahmls , dokuz beyit, Millet 
Kütüphanesi nüshasında (Manzum, nr. 
232) seksen altı gazel ve sekiz beyit bulun
maktadır (nşr Recep Toparlı. Sivas 1984). 
8. Tercüme-i Kaside i Bürde (iü Ktp., TY, 
nr. 3053). 9. Menakıb-ı İmam-ı A'zam 
(İstanbul 1291, 1293). 1001 Cemaziyelev
velinde (Şubat 1593) telifine başlanan eser 
aynı yılın şaban (mayıs) ayında tamamlan
mıştır. Şemseddin Sivas! eseri ağabeyi Mu
harrem Efendi'nin arzusu üzerine telif et
tiğini bildirmektedir. Didaktik amaçla ya
zıldığından kafiye düzenine ve nazım yö
nüne pek dikkat edilmeyen eserde Ale
vi. Rafizi ve Bektaşller eleştirilmekte ve 
asıl yolun şeriat yolu olduğu belirtilmek
tedir. 10. İrşadü'l-avam. Tasawufi nasi
hatname tarzındaki 255 beyitlik mesnevi
nin tenkitli metni Hüseyin Akkaya tarafın
dan yayımlanmıştır (Cumhuriyet Üniversi
tesi ilahiyat Fakültesi Dergisi, Vll/2 !Aralık 
2003 ı. s. ı-30) 11. Menasik-i Hac (Umde
tü'l-huccac) . Hakkında yakın zamana ka
dar bilgi bulunamayan eser Mustafa To
ker'in yaptığı çalışma neticesinde gün ışı
ğına kavuşmuştur (bk bibl.). Buna göre 
Menasik-i Hacc'ın biri Darü'l-kütübi'l-Mıs

riyye'de (Ta! 'at. nr. 139) diğeri de Fatih Gü
neren'in özel kitaplığında olmak üzere iki 

Semseddin 
Sivasi'nin 

Meulid 
ad l ı eserinin 

ilk ve son 
sayfaları 

(Süleymaniye Ktp., 
Fatih , 

nr. 2863/4) 
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nüshası bulunabilmiştir. Mesnevi şeklinde 
yazılmış olan eserde haccın edası için ya
pılması gerekenler anlatılmaktadır. 

B) Mensur Eserleri. 1. lfallü me'a].pdi'l
Kava'id (İstanbul 1311 ı. İbn Hişam en
Nahvl'nin el-İ'rab 'an Kava'idi'l-i'rab 
adlı eserinin haşiyesi olup 967 Zilkade
sinde (Temmuz-Ağustos 1560) Zile'de te
lif edilmiştir. 2. Zübdetü'l-esrar ii şer]J.i 
MuJ].taşari'l-Menar. Ebü'l-Berekat en
Nesefi'nin usul-i fıkha dair Menarü'l-en
var adlı eserinin Ebü'l-İz Tahir b. Hasan 
el-Halebl'ye ait muhtasarının şerhidir ve 
Şaban 974'te (Şubat 1567) Sivas'ta kaleme 
alınmıştır. 3. es-Saiayih ii tercemeti'l
Levayih. Molla Cami'ye ait eserin tercü
mesidir. 4. Menazilü'l-ariiin. Dört bölüm
den oluşan nasihat tarzındaki eserde yer 
yer ayet ve hadisler zikredilmekte, ayrıca 
her bahis içinde Türkçe ruMilere yer ve
rilmektedir. S. Menakıb-ı Çehar Yar-ı 
Güzin. Şemseddin Siviisi'nin en tanınmış 
eseridir. On iki bölümden oluşan bu ha
cimli kitapta müellifın oldukça yalın bir dil 
kullandığı görülmektedir (İstanbul 1258, 
1291, 1325). 6. Umdetü'l-edib ii't-ta'lim 
ve't-te 'dib (Kavaid-i Farisiyye). 7. Emr-i 
İlahi ve Hüccet-i İlahi. İki bölümden iba
ret tasawufi bir risaledir. 8. Nakdü'l-ha
tır (Süleymaniye Ktp., Pertevniyal Sultan, 
nr. 85). Kehf suresinin tefsiridir. III. Mu
rad zamanında 1 003'te ( 1595) yazılmaya 
başlanan eser onun vefatından sonra ta
mamlanmış ve III. Mehmed'e takdim edil
miştir. Kısmen manzum olan eserde Hızır 
ile Musa kıssası önemli bir yer tutmakta
dır. Eser üzerinde Yusuf Yıldırım bir yük
sek lisans çalışması yapmıştır (1995, EÜ 
Sosyal Bilimler Enstitüsü). 

Şemseddin Sivas'i'nin Menô.kıb-ı İmam-ı 
A'zam adlı kitabında zikrettiği Dairetü'l
usul adlı eserine henüz rastlanmamıştır. 

Şerh-i Gazeliyyat-ı Sultan M urad-ı Sa-

. 
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lis adlı bir yazmanın başında (Süleymani

ye Ktp., Amcazade Hüseyin Paşa, nr. 282/ 

2, vr. 1 1 4 "- 16 7" ı eserin Şemseddin Sivas!'

ye ait olduğu kaydedilmişse de içinde ona 

aidiyeti gösteren bir işaret bulunmamak

tadır ( eserlerinin yazma nüshaları ve bas

kıları için ayrıca bk. Aksoy, Şemseddin Si

vas[, Hayatı, Eserleri, S . 19-55ı. 
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liJ HAsAN AKsoY 

L 

ŞEMSEDDiN-i SUMATRANi 
Şemsüddin b. Abdiilah es-Sumatrani 

(ö . 1039/163oı 

Açeli a.J.im ve sfifi. _j 

Endonezya'nın Sumatra adasının kuzey
doğusundaki Samudra-Pasai liman şehrin

den olduğu için Sumatrani veya Sumat
ral nisbesinin yanı sıra Pasal nisbesiyle de 

anılmıştır. Hayatına dair bilinenierin büyük 
bir kısmı kendisinin eserleriyle Avrupalı 
denizcilerin kayıtları ve mahalli yazarların 
eserlerindeki atıflara dayanır. İlk dini eği-
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timini Açe'de aldı. Burada vahdet-i vücQd 
düşüncesinin Uzakdoğu İslam dünyasında
ki ilk temsilcisi ve hararetli savunucusu 
Hamza-i Fansürl'nin talebesi oldu. 1602'

de Açe sultanının elçisi ve müzakerecisi sı

fatıyla İngiliz Sir James Lancaster ile siya
si ve ticari müzakerelerde bulundu. Açe 
sultanlarının en güçlüsü olan ve ölümün
den sonra "Mokuta Alem" unvanıyla anılan 
İskender Muda döneminde (1607-1636) 
şeyhülislamlık makamına getirildi. Hangi 
tarikata mensup olduğu kesin şekilde bi
linmemekle beraber Hamza-i Fansürl'nin 
tarikatı olan Kadiriyye'ye mensup bulun

duğu kabul edilir. Ancak Sultan İskender 
Muda'nın onun vasıtasıyla Nakşibendiyye 

tarikatına girmesi Nakşibendiyye şeyhi ol
duğunu göstermektedir. Bununla birlik
te Şemseddin'in her iki tarikattan hilafet 

alması mümkündür. Sumatranl, Avrupa 
kaynaklarına göre sultanın başdanışma

nı, siyasal ve ekonomik konularda vekili, 
yabancıtarla ticari görüşmelerde başmü
zakerecisi idi. Protokolde sultandan son

ra ikinci sırada yer alıyor, devlet yöneti

minde en yüksek makamı işgal ediyordu. 
Devletin manevilideri sıfatıyla sultanın ca
miye gelişi sırasında onu karşılar, bayram 

namazlarını kıldırır, törenlerde açılış dua
larını yapardı. Şeyhülislamlık görevini ölü

müne kadar sürdüren Sumatranl 12 Receb 

1039'da (25 Şubat 163oı vefat etti. 

Tasavvufta vahdet-i şühQd anlayışını be
nimseyen Hindistan kökenli Açeli sQfi NQ

reddin er-Ranlrl, Sumatranl'nin savundu
ğu vahdet-i vücQd anlayışını vücQdiyye (pan
teizm) olarak niteleyip fikirlerini reddeden 

çeşitli risaleler yazmış. onu sürekli eleş

tirmiş, ll. İskender döneminde ( 1636-1641 ı 
şeyhülislam olunca Sumatranl'nin kitapla
rını yaktırmış. bazı takipçilerini idamla ce

zalandırmıştır. Nakib el-Atlas gibi çağdaş 

araştırmacılar Raniri'nin Şemseddin-i Su

matranl'nin görüşlerini yanlış anladığını 

söyler. öte yandan Raniri'nin bu aşırı mu
halefetinin vahdet-i vücQd görüşünü o dö

nemde panteizm gibi anlayan taraftarla

rından kaynaklanmış olması da muhte
meldir. Şafii mezhebine mensup olan Su

matranl vahdet-i vücQd anlayışının Su

matra ve Cava adalarında, ayrıca Malay
Endonezya takımadalarında yayılmasın 

da önemli rol oynamış, Cava'da "süiQk 

edebiyatı" adı verilen tasawufi literatü

rün meydana gelmesinde etkili olmuştur. 
Kendisinden sonra vahdet-i şühüd takip

çileri tarafından yazılan Malay edebiyatı 

ürünlerinde onun görüşleri genellikle pan
teizm diye takdim edilmiş ve kendisine sa

pık tasawufi geleneğin savunucusu ola-

rak atıfta bulunulmuştur. Sumatranl, AI
Iah'ın kendisine muhabbeti sayesinde in

sanın kemale erdiğini ve yaratanla yaratı

lan arasında birlik kurduğunu, Allah'ın re

sulü Hz. Muhammed'in insanlığın en mü
kemmeli ve insan-ı kamilin en yüce örne

ği olduğunu söyler. Sumatranl çoğu ketarn 
ve tasawufa dair çeşitli eserler kaleme 

almıştır. Malay dilinde yazdığı eserlerden 
bazılarının Arapça başlık taşıdığı, bazıları

nın muhtevasının kısmen Arapça, kısmen 
Malayca olduğu görülmektedir. ll. İsken
der döneminde Raniri'nin etkisiyle eserle
rinin bir kısmı Beytürrahman Camii önün

de yakılmış. bazıları kaybolmuş, bazıları da 
eksik şekilde günümüze ulaşmıştır. 

Eserleri. 1. Cevherü '1-J:ıal):a'il):. 1610-
1620 yılları arasında yazıldığı tahmin edi
len eser müellifin Arapça kitapları arasın

da en önemlisi ve en meşhurudur. Hallan
dalı şarkiyatçı C. A. O. van Nieuwenhuijze 

eser üzerinde çalışma yapmış ve onu dok
tora tezinin bir bölümü olarak neşretmiş

tir (bk. bibi.ı. Kitapta Muhyiddin İbnü'l
Arabl ve İbnü'I-Farız'ın görüşleriyle Mu

hammed b. Fazlullah el-Burhanpürl'nin et
TuJ:ıtetü'l-mürsele ila ruJ:ıi'n-nebi adlı 
eserinin etkileri görülmektedir. Eserde İb
nü'I-Farız'ın et-TuJ:ıtetü't-ta'iyye'sinden ör
neklere yer verilmiştir. 2. Risale tübeyyi
nü mülaJ:ıa?-atü'l-muvaJ:ıJ:ıidin ve'l-mül
J:ıidin tl ~ikrillah. Sekiz sayfadan ibaret 

bu Arapça eser üzerinde de Nieuwenhuü
ze çalışmıştır. 3. Mir'atü'l-mü'm.inin. 1601 

yılında Açe Sultanı Alaeddin Riayet Şah ei
Mükemmil'in isteğiyle kaleme alınmış ve 

kendisine takdim edilmiştir. Arapça ve 
Farsça bilmeyen bölge halkına inanç ko

nularını anlatmak için Malayca kaleme alı

nan eser bir akaid kitabı niteliğinde olup 
günümüze ancak bir kısmı ulaşmıştır. 4. 
Şerhu Rubdfi Hamza Fansuri. 1611'de 
Malayca yazılmış olup vahdet-i vücQd ko

nusunda Hamza-i FansQrl'nin şiirlerinden 
seçilen otuz dokuz beytin şerhini içermek

tedir. s. Şerh Şiir !kan Tongkol. Malayca 
olan bu eser de Hamza-i Fansürl'nin bir 

şiirinin şerhidir ve "nur-ı Muhammedl" ile 

"fena fillah" kavramlarını açıklamaktadır. 
6. Nurü'd-del):a'il): tl keşti esrari'l-J:ıa
l):a'il):. Eserin dokuz sayfası Arapça, on do
kuz sayfası Malayca kaleme alınmıştır. Mü

ellifin tasavvufla ilgili olarak yazdığı ilk eser
lerinden biri olup Sultan İskender Muda'

ya sunulmuştur ve yedi varlık mertebesi 
ve marifetullah hakkındadır. A. H. Johns 

tarafından 1953'te transkripsiyonu yapı

larak tanıtılmıştır (bk. bibl.) 7. Tariku's
salikin. Tasavvufa giriş niteliğinde olan bu 
Malayca eserde vücüd-adem, hak-tatıl, 


