
SEMSEDDiN SiVAST 

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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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, 



vacip, mümkin, mümteni vb. kavramlar 
açıklanmıştır. Sultan İskender Muda dö
neminin başlarında yazılıp sultana takdim 
edilmiştir. 8. Mir'fıtü'l-imfın (Kitabü Bah
ri'n-nD.r). Yine Malayca yazılmış eser ma
rifet, meratib-i vücüd ve ruh hakkındadır. 
9. Kitfıbü'l-lfareke. Dört sayfalık Arapça 
ve Malayca bu risale marifet ve meratib-i 
vücüdla ilgilidir. 10. Mir'fıtü'l-muhakkıldn. 
Raniri tarafından zikredilen eser muhte
melen kaybolmuştur. Sumatranl'ye atfe
dilen diğer eserler de şunlardır: Zikr Dfı
irat Kö.b Kavseyn ev Ednfı, Risfıle cevfı
miu '1-amel, Şuabü 'l -iman hakikatü '1-
ma'rife, Tenbihü't- tullfıb fi ma'rifeti'l
Meliki'l-Vehhfıb, Tevkidü '1-uküd. 
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ŞEMSEDDiN ZiYA BEY 
(1882- ı 925) 

Türk musikis i bestekarı. _j 

12 Ekim 1882 tarihinde İstanbul Vefa'
da doğdu. Babası devlet adamı, bestekar 
ve tarihçi Çorlutuzade Mahmud Celaleddin 
Paşa , annesi Leyla Hanım'dır. İlk ve orta 
öğreniminin ardından girdiğ i Galatasaray 
Mekteb-i Sultanisi'nden mezun oldu; ayrı
ca aldığı özel derslerle kendini yetiştirdi. 
1898'de Ertuğrul Süvari Hassa Alayı kad
rosundan ll. Abdülhamid'in oğlu Abdül-

Semseddin 
Ziya Bey 

kadir Efendi'nin maiyetine verildi. Bir yıl 
sonra babasının ölümü üzerine ağabeyi 
Salih Münir Paşa'nın yanında kaldı. Beş 
yıl Abdülkadir Efendi'nin emir subaylığını 
yaptıktan sonra mülazım-ı ewel rütbesiy
le hünkar emir subaylığına getirildi. Bir 
süre sonra saraydan ve askerlik mesleğin
den ayrılarak Ticaret ve Natia Nezareti'n
de çalıştı. Meşrutiyet öncesinde bu kurum
daki görevi mektupçu ikinci muavinliğiy
di. Meşrutiyet' in ardından aynı nezaret
te Ticaret Müdüriyeti ikinci mümeyyizi ol
du. 2 Ekim 1896'da beşinci rütbe, 2 Ekim 
1903'te ikinci rütbe Meddl, 15 Aralık 1901 '
de Gla sanisi ve 31 Aralık 190S'te Gla, 26 
Mart 1898'de dördüncü rütbe, 7 Ocak 
1903'te üçüncü rütbe, 14 Ekim 1907'de 
ikinci rütbe Osmanl nişanlarıyla taltif edil
di. Devlet kademesindeki son görevi İstan
bul vilayeti mektupçuluğudur. Şemsed

din Ziya Bey vefatında Beşiktaş'ta Yahya 
Efendi Dergahı haziresindeki aile mezar
lığına defnedildi. Eski Dışişleri bakanı ve 
Washington büyükelçilerinden Melih Esen
bel onun üç oğlundan biridir. 

Dönemin önde gelen müsikişinasların
dan olan Şemseddin Ziya Bey özellikle bes
tekarlığıyla şöhret bulmuştur. Babasının 

konağındaki müsiki toplantılarıyla büyü
müş ve ilk müsiki bilgilerini babasından 
almıştır. Onun ölümünden sonra Tanbürl 
Cemil Bey'den tambur ve kemençe öğren
miştir. Babası gibi ünlü bir sazende olma
masına rağmen bestelediği şarkılarta Türk 
mOsikisinin büyük şarkı bestekarları ara
sında anılmıştır. İlk eserlerinde babasının 
üslübu sezilmekle birlikte zamanla kendi 
şarkı üslübunu geliştirmiştir. Fransızca , 

Arapça ve Farsça bilen, nazik ve roman
tik bir kişiliğe sahip olan Şemseddin Ziya 
Bey müsiki çalışmalarında iyi bir lavta icra
cısı olan eşi Fatma İsmet Hanım 'ın yar
dımlarını görmüştür. Onun pek çok ese
rini Fatma İsmet Hanım'ın notaya aldığı 
söylenir. Şemseddin Ziya Bey felsefe ve ta-

ŞEMSi AHMED PAŞA 

rihle de ilgilenmiş, zengin bir edebiyat ve 
şiir birikimine sahip olmuş, şarkılarından 
çoğunun güftesini kendisi yazmıştır. Ge
rek teknik gerekse metodik yapı bakımın
dan başarılı sayılan eserlerinde içti bir li
rizm, mizacındaki karamsarlığın etkisiyle 
de hafif bir hüzün dikkati çeker. Şemsed
din Ziya Bey, aşırı hassas kişiliği ve bu sa
hadaki titizliği sebebiyle başarılı kompo
zisyonlarına rağmen velüd bir bestekar 
olamamıştır. 

Şemseddin Ziya Bey'in günümüze ula
şan bir Anadolu Türk Marşı ve elli iki şarkı
dan ibaret eserlerinin listesini Yılmaz Öz
tuna yayımiarnıştır (BTMA, II, 343-344) 

Besteleri arasında sengin semai usulün
de, "Ey gonca açıl , zevkini sür fasl- ı baha
rın" mısraıyla başlayan süzidil şarkısı (bazı 
repertuvarlarda şedaraban olarak kayıtlı
dır), bu formun en başarılı eserleri ara
sında sayılır. Ayrıca, "Kim görse seni aşkı
na hasr-ı emel eyler" ve, "Ne bahtımdır ne 
yar-i bl-amandır" mısralarıyla başlayan hi
caz, "Güvenme hüsnüne bu çağın geçer" 
mısraıyla başlayan kürdlli-hicazkar; "Şu 
güzele bir bakın, bakışı nur saçıyor" mıs

raıyla başlayan mahur; "Ey hab-ı naza kan
mayan nergis, uyan kat cana can" mısra
ıyla başlayan şehnaz ve, "Şu salkım söğü

dün altı daima" mısraıyla başlayan uşşak 

şarkıları onun çok sevilen eserlerindendir. 
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ŞEMSi AHMED PAŞA 
(ö. 988/1580) 

L 
Osmanlı beylerbeyi ve t arihçisi. 

_j 

Bolu'da doğdu. Anadolu beylikler inden 
İsfendiyaroğulları 'na mensup olup İstendi
yaroğlu Kızıl Ahmed Bey'in tarunu ve Mir
za Mehmed Paşa'nın oğludur. Annesi ll. 
Bayezid'in oğlu Şehzade Abdullah'ın büyük 
kızı Şahnisa Sultan 'dır. Vikö.ye Tercüme
si adlı eserinde yer alan silsilenamesinde 
atalarını kendisinden itibaren dokuzuncu 
kuşakta Halid b. Velld'e nisbet eder. An
cak bu iddia muhtemelen doğru değildir. 
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