
ŞEMSi PAŞA KÜLLiYESi 

rı çalınmış, türbe duvarı ve tonozu yıkıktı; 
camları kırılınıştı ve medresesi hayvan ba
rınağı olarak kullanılmaktaydı. Mustafa 
Kemal Atatürk tarafından külliyenin res
torasyon u emredildikten sonra onarımı 
1940-1943 yıllarında Vakıflar Müdürlüğü 
tarafından gerçekleştirilmiş, 2007-2008'
deki son onarımda deniz yönüne tehlikeli 
bir eğim gösteren minaresi aslına uygun 
biçimde tamir edilmiştir. 

Külliye kesme taştan yapılmış, demir şe
bekeli pencereleri olan bir çevre duvarı
nın içinde yer alır. Bu duvar üzerinde biri 
doğu, diğeri kuzey (deniz) yönünde bulu
nan basık kemerli iki kapı ile avluya geçi
lir. Avlunun orta kısmında yer alan cami 
8 x 8 m. boyutlarında kare planlı ve üstü 
tek kubbeyle örtülü, tamamen kesme taş
tan bir yapıdır. Kuzey ve batı cephelerinin 
önünde on adet ince sütunla desteklenen 
düz çatılı bir son cemaat revakl dolanır. Ba
tı köşesinde tek şerefeli zarif minaresi yük
selir. Kırmızı ve beyaz taşlardan örülmüş 
kapı kemerinin üzerinde yer alan dört ınıs
ralık sülüs yazılı kıtabedeki manzume şair 
Ulvl'ye aittir. Kitabenin son beyti 988 yılını 
verir. Caminin 8,20 m. çapındaki kubbesi 
kalın duvarlar üzerine oturan, köşeleri sta
laktitli, tromplu ve yüksek kasnaklıdır. Alt
ta dikdörtgen söveli, üstte sivri kemerli 
ve dairesel biçimli iki sıra kubbe kasna
ğında kemerli küçük pencereleri vardır. 
Üst sıra pencereleri dekoratif alçı şebeke
li ve revzenlidir. Mermer mihrabı mukar
nas yaşmaklıdır. Ahşap minberi ve vaaz 
kürsüsü yenidir. Kubbe içi ve kasnağı ru
mi, palmet gibi klasik motifler kullanılarak 
meydana getirilmiş çok renkli kalem işi 

süslemeye sahiptir. Kubbedeki celi sülüs 
yazılar İsmail Hakkı Altunbezer tarafından 
yazılmıştır. Cami ile son derece uyumlu 
biçimde inşa edilen kesme taş minaresi
nin şerefe altı stalaktitlidir. Halkın "Kuş
konmaz Camii" diye andığı Sinan'ın bu kü
çük, fakat son derece zarif ve orantılı yapı
sı genellikle külliyenin planı asimetrik ol-
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sa da ahengi bozan bir görüntü teşkil et
mez. 

Külliye inşa edilirken 1 580 yılında vefat 
eden Şemsi Ahmed Paşa'nın türbesi ca
minin deniz yönüne doğru olan kuzeydo
ğu cephesine bitişiktir. Türbe kapısı üze
rinde bulunan, iki satır halindeki dört ınıs
ralık sülüs yazılı kitabede tarih yoktur. 
4,5 x 4 m. boyutlarındaki türbe bir aynalı 
tonazla örtülüdür. Kemerli kapısı kuzey
batı cephesinde yer almakta, diğer cep
helerinde iki kat halinde üç sıra pencere 
bulunmaktadır. Alttaki pencereler dikdört
gen söveli, üsttekiler sivri kemerli ve pe
tek şeklinde alçı şebekelidir. Türbenin ha
rime bakan güneybatı kenan geniş kemer
li bir açıklık halinde olup bronz bir şebekey
le camiden ayrılır. Türbenin içindeki san
duka 1984 yılında yapılmıştır. Caminin do
ğu kısmındaki küçük hazlrede çoğunlu
ğu XVIII. yüzyıla ait mezarlar bulunmak
tadır. 

İç aviuyu batı ve güney yönlerinden sı
nırlayan medrese " L" şeklinde iki kanat
tan meydana gelir. Batı kanadının mer
kezi kısmında yer alan 7 x 7 m. boyutla
rında, yüksek kasnaklı bir kubbeyle örtü
lü dershane on iki adet kare planlı, 3 x 3 
m. boyutlarında, kubbeyle örtülü hücre
lerden oluşur. Bu bölümün önünde bak
Iava başlıklı on sekiz sütunun taşıdığı sivri 
kemerli, düz çatılı bir revak yer alır. Ders
hane ve medrese hücreleri çift sıra pen
cere ile ışık alır. Medresenin inşaatında ca
mi ve türbeden farklı biçimde kesme ta
şın yanında tuğla kullanılmıştır. Tuhtetü'l
mi'mdrin'deki notlardan anlaşıldığına gö
re medrese tekke olarak hizmet vermiş, 
Balkan savaşları sırasında ve 1914'te için
de göçmenler barınmıştır. 1953 yılından 
itibaren halk kütüphanesi olarak kullanıl
maktadır. Medresenin sahile paralel ka
nadının güney ucundaki tonozlu mekan
da hela ve abdest muslukları yer alır. Kül
liyenin batı kısmında lll. Murad için inşa 
edilen Şemsi Paşa Sarayı (Şerefabad) bulu
nuyordu. 
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ŞEMSIYIL 

Güneşin hareketine göre 
belirlenen takvim yılı 

(bk. TAKVİM). 

ŞEMSİYYE 
(~1) 

Nusayriliğin 

IX. (XV.) yüzyıldaki reisierinden 
Ali e l-Haydari'ye nisbet edilen 

ve Haydariyye, Gaybiyye 
adlarıyla da anılan grup 

(bk. NUSA YRiLİK). 

ŞEMSİYYE 
(~) 

Halvetiyye tarikatının 
Şemseddin Siviisi'ye 

(ö. 1006/1597) 
nisbet edilen bir kolu 

(bk. ŞEMSEDDİN SivASI). 

eş-ŞEMSİYYE 
(~1) 

Ali b. Ömerei-Katibi el-Kazvini'nin 
(ö. 675/1277) 

mantığa dair risalesi. 
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Tam adı er-Risdletü'ş-Şemsiyye ti'l
~avd'idi'l-mantı~ıyye'dir. Müellif mukad
dirnede belirttiğine göre risaleyi İlhanlı Ve
ziri Şemseddin Muhammed b. Sahaed
din Muhammed el-Cüveynl'nin isteğiyle 
yazmış ve eserine ona nisbetle bu adı ver
miştir. Ayrıca kendisinden risalede man
tıkla ilgili bütün kuralların yer almasının 
talep edildiğini, risalesini daha önceki man
tık kitaplarının sistemine bağlı kalmadan 
yazdığım ve eserine önceki eserlerde bu
lunmayan bilgiler eklediğini belirtir. eş-



Şemsiyye bir mukaddime, üç bölüm (ma
kale) ve bir hEltimeden meydana gelmek
tedir. Mukaddimede bilginin tabiatından 
hareketle mantığın gerekliliği incelenir ve 
betimsel (resmi) tanım ı yapılır ; mantığın 

konusu, bilinmeyen bir kavram ve yargı
ya ulaştıran yöntem olarak belirlenir. Dört 
fasıldan oluşan birinci bölümde lafız-ma

na ilişkisi, delalet konuları, kaplam, içlem, 
beş tümel, tanımlar, tanım yanlışları, dilin 
kaynağı gibi konular özet halinde ele alı
nır. Önermelerin incelendiği ikinci bölüm 
bir mukaddime ile üç fasıldan meydana 
gelir. Mukaddimede önerme ve çeşitleri

nin tanımı yapılır. Birinci fasılda yüklemli 
önermenin öğeleri, nitelik ve nicelikleri, 
olumsuzluk ekieminin özne ve yüklemin 
parçası olması durumları ve yüklemli öner
ınelerin altıs ı basit, yedisi bir leşik olan on 
üç kipi anlatı lır. İkinci fasılda şartlı öner
meler ve kipleri, üçüncü fasılda çelişki , düz 
ve ters döndürme, şartlı önermelerin eş 
değerliliği incelenir. Kıyasın ele alındığı 

üçüncü bölüm beş fasıldan meydana ge
lir. Birinci fasılda kıyasın tanımı ve çeşit
leri (iktiranl-istisnal) üzerinde durulur. İkin- . 
ci fasılda kipli kıyaslar, üçüncü fasılda şart
lı öncüllerden yapılan iktirani kıyaslar kı
saca anlatılır. Dördüncü fasılda istisnai kı
yas ve levahiku'l-kıyas , beşinci fasılda bir
leşik kıyaslar, ters kıyas , türnevarım ve 
temsil konuları yer alır. Hisalenin iki bahis
ten oluşan hatimesinin birinci bahsinde 
"kıyasların maddeleri" başlığı altında öner
ınelerin doğruluk değerleri , kesin önerme
ler ve kesinlik taşımayan önermeler diye 
iki kümede incelenir. Ayrıca bunların han
gilerinden burhan, cedel, hatabe, şiir ve 
mugalata yapıldığı açıklanır. İkinci bahis
te bilginin öğeleri olan konuları, ilkeleri ve 
sorunları kısaca tanıtılır. 

eş-Şemsiyye'nin sistemi ve aynı zaman
da mantığın konusu kavramlar, önerme
ler ve kıyaslar şeklinde belirlenmiştir. Kaz
vlnl konuların anlatımında İbn Sina m an
tığına dayanmakla birlikte eserin t ert ibi 
özgündür (Street, s. 289). Müellif bu risale
de on kategoriye hiç değinmez. Kipli yük
lemli önermeleri daha sistematik biçim
de inceler. Pikabi ve İbn Sina'nın ele al
madığı iktirani kıyasın dördüncü şekline 
yer verir ve öncekilerin dördüncü şekli beş 
kısım halinde incelemelerine rağmen Kaz
vlnl bu şeklin sekiz kısmından söz eder. 
İbn Sina'nın kıyastan önce ele aldığı öner
ınelerin doğruluk değerini Kazvinl kıyas
tan sonraya bırakır. Burada İbn Sina'nın 
el-İşô.rô.t ve't-tenbihô.t'ındaki altıncı ve 
dokuzuncu bölüm birleştirilerek incelen
miş, beş sanat denilen burhan, cedel, mu-

galata, hatabe ve şiire kısaca temas edil
miştir. Dolayısıyla eser İbn Sina'dan son
ra mantığın sürlleşmesini gösteren en iyi 
örneklerden biridir. 

er-Risô.letü 'ş-Şemsiyye, sürl mantığın 
muhtasar ve faydalı bir metni olduğun
dan bütün İslam coğrafyasında üzerine 
şerh, haşiye ve ta'lik şeklinde pek çok ça
lışma yapılmıştır (Keşfü '?-?Unün, ll, ı 063-
1064; Habeşl, ll , I ı 16-1125) Klasikdönem 
çalışmalarının en meşhuru Kutbüddin er
Razl'nin Taf:ırirü'l-~avô.'idi'l-mantı~ıyye 
ii şerf:ıi'r-Risô.leti'ş-Şemsiyye'sidir (İstan
bull259, 1281, 1286, 1288, 1318; Kalkü
ta 1815, 1842; Leknev 1283; Kahire 1293, 
1307, 1325, 1367) Bu şerh üzerine Seyyid 
Şerif ei-Cürcanl, Sa'deddin et-Teftazanl, 
İsamüddin el-İsferaylnl, Celaleddin ed-Dev
van!, Muhammed b. Ahmed ed-Desüki 
ve Dede Cöngl gibi alimler haşiye yazmış, 
Cürcanl'nin haşiyesi için Molla Ali el-Ace
mi, Molla Fenarl, Kara Davud İ zmit! ve Si
yalkütl haşiye kaleme almıştır. Siyalkütl' 
nin haşiyesine Abdülhamld b. Ömer el
Harpütl ve Abdurrahman eş-Şirblnl haşi

ye ve ta'lik yazmıştır. Eser için ayrıca İb
nü'I-Mutahhar el-Hilll (el-~ava'idü'l-celly
ye, nşr. Faris el-Hassün, Kum 1412), Kadi 
Mlr Meybüdl (Şer/:tu 'ş-Şemsiyye, istanbul 
1289, 1327) , Muhammed b. Musa el-Bos
nevl, Musannifek, Eyyüblzade Mustafa ve 
diğer birçok alim şerh ve haşiye kaleme 
almıştır. 

Kütüphanelerde pek çok nüshası bulu
nan eş-Şernsiyye'nin (Brockelmann, GAL, 

l, 612-613 ; Suppl. , 1, 845-847; Mu'cemü'l
mai]tüt[lt, ll , 942-943) gerek müstakil (İs
tanbul 1263, 1279, 1296, 1308; Kalküta 
1815; Taşkent 1894) gerekse şerh, haşiye 
ve ta'likleriyle birlikte birçok baskısı yapıl
mıştır. Ayrıca Kutbüddin er-Razi şerhi ve 
Cürcanl, Siyalkütl, Dewanl, Desüki , Şirbl
nl haşiyeleriyle birlikte Şün1J:ıu'ş-Şem
siyye adıyla iki cilt halinde yayımianmış 
(Kahire 1327-1 328), eserin metni ll. cildin 
sonunda verilmiştir (s . 287-309). er-Risd
letü'ş-Şemsiyye ve şerhlerinin henüz il
ml neşirleri yapılmamış , Mehdi Fazlullah 
üç matbu nüshayı esas alarakyeni bir me
tin kurmaya çalışmıştır (Darülbeyza 1998). 
Muhsin Bldarfer, Kutbüddin er-Razl'nin 
şerhini ve Cürcanl haşiyesinin tashihli bir 
neşrini gerçekleştirmiştir (Kum 2004) Eser 
modern zamanlarda da araştırmacıların 
dikkatini çekimeye devam etmiş, Aloys 
Sprenger risalenin metnini İngilizce'ye çe
virmiştir (Calcutta 1854). Bu çevirinin ka
pağında eserin Arapça ismi verilmekle bir
likte baskıda Arapça metin yoktur. Ancak 
Sprenger ve W. Nassau Lees'in nezaretin-
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de neşredilen Tehanevl'nin Keşşô.fü ıştılô.
J:ıô.ti'l-tünıln'unun ilk baskısının (I-Il, Kal
küta 1862) sonunda eş-Şemsiyye'nin met
ni ve İngilizce tercümesi yer almaktadır. 
Nicholas Rescher Temporal Modalities in 
A rabic Logic adlı çalışmasında (Dordrecht 
1987) iki temel kaynağa dayanır. Bunlar
dan biri Aloys Sprenger'in İngilizce çeviri
si, diğeri İbn Sina'nın el-İşô.rô.t ve't-ten
bihdt'ının A. M. Goichon tarafından Liv
res des directives et remarques adıyla 
Fransızca'ya yapılan tercümesidir (Paris 
195 ı) . Yine Peter Adamson ve Richard 
C. Taylor'un editörlüğünü yaptığı The 
Cambridge Companian to A rabic Phi
losophy adlı eserin (Cambridge 2005; Türk
çe tercümesi: İslam Felsefesine Giriş, istan
bul 2007, s. 273-293) mantık bölümünü 
yazan Tony Street bu bölümü eş-Şem
siyye'yi esas alarak telif ettiği ni belir t
mektedir. Hisalenin Türkçe'ye tam bir çe
virisi mevcut değildir. Safranbolulu Seyyid 
Muhammed Fevzi Efendi, Arapça'da oldu
ğu gibi Türkçe'de de eser üzerine çalışma

ları başlatmak için Tercüman-ı Şemsiy

ye adıyla mukaddimeyi ve bir inci bölümü 
(tasawurat kısmı) Türkçe'ye çevirmiştir (İs
tanbul 1307) 
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ŞEMSÜ'l-MAARiF 
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Ahmed b _ Ali el-Buni'ye 
(ö. 622/1225) 
nisbet edilen 

havas ilimlerine dair ese r. 
_j 

Tam adı Şemsü'l-ma'drit ve letô.'itü'l
'avdriftir. Taşköprizade , havas ilimlerinin 
öncelikle Kur'an sürelerinin başında yer 
alan hurüf-ı mukattaayı, ilahi kelamı oluş-
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