
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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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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turan bütün harfleri, bu harflerden mey
dana gelen besmeleyi, Allah'ın isimlerini 
ve ayetlerin bazı gizli özelliklerini (havas) 
sayılarla ve diğer varlık türleriyle irtibat 
halinde keşfetme, bu keşfin sonunda harf
ler, isimler ve dualarla tasarrufta bulun
ma, ayrıca maddi ve manevi ihtiyaçları te
min etme gayesiyle ortaya çıktığını, bu se
beple havas ilimlerinin temelde tefsir il
minin alt kolları sayıldığını ve şer'! ilimler
den kabul edilebileceğini, bu ilimiere dair 
en meşhur eserin Suni'nin Şemsü'l-ma'a
rifi olduğunu söyler (Mevzüatü'l-ulüm, ll, 
233). Kırk bölümden oluşan eser, İslam 
dünyasında batıni ilimiere dair yazılmış 
ansiklopedik mahiyette en hacimli kitap
-lardan biri olup yedi ilmin konularını içe
rir: Harfler ilmi; sayılar ilmi; cefr ve vefkler 
ilmi, zayirçe ilmi, anasır-ı erbaa ilmi, yıldız

lar, felekler, burçlar ve menziller ilmi; isim
ler, rukyeler, tılsımat ve dualar ilmi; sim
ya ilmi. Müellif eserin girişinde maksadı
nın esrna-i hüsnamn yüceliğini belirtmek, 
harflerin sayılarla muvafakatİnden (vefk) 
ortaya çıkan ilahi hikmetleri açıklamak, 
dua, ilahi isimler ve onlara tabi olan süre 
ve ayetlerdeki harflerle tasarruf ve teshir
de bulunmanın keyfiyetini bildirmek oldu
ğunu söyler. Bu kitaptan ancak maddi ve 
manevi temizlenmeyi gerçekleştiren, Al
lah'ı zikreden, seyrü sülCık yapan kimse
lerin faydalanabileceğini, içerdiği bilgile
rin sadece belli bir riyazet ve halvetle tat
bik edilebileceğini, bu sebeple tasawufi 
bir mahiyet arzettiğini belirtir. Yirmi sekiz 
harf ile sayılardan, harflerle kozmik var
lıklar arasındaki münasebetlerden, felek 
ve burçların havassından, ayrıca bazı geo
metrik ve girift şekillerden ruhani etki
lerin meydana gelebileceği düşüncesinde 
olan Suni eserini başta esrna-i hüsna, 
besmele, Fatiha, Ayetü'l-kürsi olmak üze
re bazı dua, ayet ve sürelerin manevi te
sirlerine dayanarak maddi alemde birta
kım tasarruflarda bulunmanın mümkün 
olduğu görüşünden hareketle telif etmiş
tir. Eser Kur'anl unsurlara dayandığından 
bir tür işarl tefsir; ilahi isimleri açıklamayı 
amaçladığından tasavvufi mahiyette bir 
esrna-i hüsna şerhi; harfler, isimler, ayet
ler, dualar, tılsımlar ve vefklerle alemde 
tasarrufta bulunmak için bazı riyazet ve 
halvet uygulamalarını içerdiğinden tasav
vufi adab kitabı olarak görülebilir. 

Harflerin sırları, harflerle kozmik men
ziller arasındaki ilişkiler, gün ve saatierin 
insanlar üzerindeki etkisi; yirmi sekiz ay 
menzilinin keyfiyeti, harflerle ilişkisi ve koz
mostakl hükümleri; on iki burcun içerdi-
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ği gizli işaretler; besıneledeki sırlar, bes
meleyle yapılan muska (rukye) ve tılsım 
türleri; Hz. İsa'nın ölüleri diriltmek için kul
landığı ilahi isimler ve bu isimlerle yapı
lan vefkler; hurüf-ı mukattaa ve ayetlerin 
havassı; Fatiha'nın sırları, duaları ve havas
sı , Fatiha ile yapılan rukyeler ve riyazet
ler; Allah ismiyle yapılan gizli tasarruflar, 
hastalıklara ve musibetlere karşı okuna
cak dualar. çeşitli ihtiyaçların giderilmesi, 
rızık temini için dualar, bu dualarla bekle
nen tesir ve bereketin gerçekleşmesi için 
yapılacak riyazetler; esrna-i hüsna ve vefk
leri, Hz. Süleyman'ın mührü; Ayetü'l-kür
sl ve gizli bereketleri; Yasin süresi ve du
aları, haftanın günlerine ait dualar; on grup 
esrna-i hüsnanın havassı, duaları , Allah'ın 

doksan dokuz isminin dışındaki bazı ilahi 
isimler, bu isimlere hizmet eden melek
ler; varlık dairesinin sırlarının şerhi, cefr 
ilmi, zayirçe ilmi; cefr kaidelerinde bulu
nan gizli harfler, bitkilerin havassı; simya 
ilmi; harflerle tasarrufta bulunmak için 
gereken halvet ve riyazetler; Suni'nin tec
rübe ettiği ilahi isimlerle çeşitli vakitlerde 
yapılacak dualar eserin başlıca bölümleri
ni oluşturur. Kitapta en geniş yer esrna-i 
hüsna ile tasarrufta bulunmanın birbirin
den farklı metotlarına ayrılmıştır. Suni'ye 
göre harfler, sayılar, kozmolojik mertebe
ler ve varlıklar (hizmet melekleri), canlı can
sız varlıklardaki unsurlar birbiriyle müna
sebet içinde varlık şifresini çözmektedir. 
Şemsü'l-ma'arif'te yer alan 400 civarın
da şekil (diyagram) bu şifrelerin geomet
rik ifadeleridir. Bu şifrelere ulaşmak ve 
onlarla tasarrufta bulunmak için sülCık, ri
yazet. halvet ve helal lokma zorunludur; 
aksi takdirde kötü sonuçlara yol açabilir. 
Müellif bunların bizzat kendisi tarafından 
tecrübe edildiğini belirtir. 

Ahmed el-BCıni, Şemsü'l-ma'arifte zik
rettiği bilgilerin asıl kaynağının Hz. Adem'e 
kadar uzanan peygamberler olduğunu söy
ler. Hz. Davud, Süleyman, Danyal, Zülkar
neyn, Hz. Muhammed gibi peygamberler 
bu bilgileri açıklamış, bazı peygamberler 
ise saklamıştır. Hz. Muhammed havas bil
gilerini cemetmiş ve Hz. Ali'ye öğretmiş
tir. Evliya bu tür bilgileri Hz. Ali yoluyla al
mıştır. Bu intikalde Ca'fer es-Sadık önem
li halkalardan biridir (Şemsü'l-ma'ari{, III, 
358) İbn Haldun, bu bilgilerin kitapta vur
gulandığı üzere mantık! akıl yürütmeler
le değil ilahi ilham ve hikmetle elde edile
bileceğini söyler. Havas ilimleri sadece ya
zılı metinden okumakla değil silsileye ta
bi bir manevi üstadın verdiği nefes ve ta
limatla öğrenilir ve uygulanır. Şemsü'l-

ma'drif'in sonundaki silsilelere göre Bu
ni, kelime-i şehadet sırrını Ebu Abdullah 
Muhammed b. Mahmud b. Ya'küb et-Tu
nisl'den; huruf ve vefk ilmini şeyhleri Ebu 
Abdullah Şemseddin el-İsfahani, Siraced
din el-Hanefi, Ebu Abdullah Muhammed 
b. Ali, Ebü'l-Hasan el-Harran!, Ebu Ab
dullah Muhammed b. Ahmed el-Kureşi'
den ve Kudüs'te görüştüğü abdallardan 
almıştır. Ona göre şeyhi Kureşi bu ilimle
ri 600'den fazla Mağribli ve Mısırlı şeyh
ten öğrenmiştir. Bunun yanı sıra kitapta 
anlattığı havas bilgilerini elde etmek için 
Kudüs, Dımaşk, Halep ve Hermetik biriki
min yaygın olduğu Mısır'daki İhmlm şeh
rine seyahatte bulunmuş; Nuh tufanın
dan önce Yunanlılar tarafından saklanan 
İhmlm piramitlerindeki hazinelerde bul
duğu simya kitaplarıyla Devsem İbn Sa
se, Pisagor, Eflatun, Menelaus, Cabir b. 
Hayyan, Ebu Bekir er-Razi, Ares, Hipok
rat, Hermes, CaiTnCıs , Arsüs, Rolika, Luka, 
Miskin, İbnü'l-Muhtar, Maria, Halid b. Ye
zid gibi müelliflerin kadim okkült ilimiere 
dair kitaplarından faydalanmıştır ( Şem
sü'l-ma'ari{, III, 373). Julius Ruska, Şem
sü '1-ma'drif'teki kimya ilmine dair bilgi
lerin büyük çoğunluğunun Ebu Bekir er
Razl'nin Kitabü'l-Esrdr'ından nakledildi
ğini söyler (lsl., XXII 1 ı 9341. s 307-310). Ba
zı modern kaynaklarda Suni'nin Cezayirli 
olmasından hareketle İspanya yahudileri
nin "kabala" denilen mistik rakamsal sis
temlerinden, muskacılık konusunda Kel
dani kültüründen, "il" ekli hizmet melek
leri, cin ve ifrit isimleri zikretmesiyle İbra
ni ve Süryanl kültürlerinden etkilendiği; 
İsmailller vasıtasıyla Kuzey Afrika'da yayı
lan Ca'fer es-Sadık kaynaklı cefr ilminin Ebu 
Mesleme Muhammed b. İbrahim Ebü'l
Kasım el-Mecriti'den sonra onun tarafın

dan devam ettirildiği ileri sürülmüştür. 
Bununla birlikte Şemsü'l-ma'arifin Her
ınetik literatür içerisinde değerlendirilme
si, kadim okkültist geleneğin İslami dö
nemde de devam ettiğini gösteren bir ki
tap olarak görülmesi daha doğrudur. Şem

sü'l-ma'arii sihir, büyü, tılsım gibi konu
larda pratik metotlar içermesi bakımından 
İslam dünyasında yaygın biçimde kullanıl
mış ve yine bu sebeple bazı İslam ülkele
rinde mutaassıp çevreler tarafından ya
saklanmıştır. 

Şemsü'l-ma'arifin Şemsü'l-ma'ariii'l

kübra, Şemsü'l-ma'ariii'l-vüsta ve Şem
sü'l-ma 'ariii'ş-şugra adlı büyük, orta ve 
küçük hacimli üç versiyonu bulunmakta
dır. Eserin 618 ( 1221) tarihli en eski yazma
sı (Manisa il Halk Ktp., nr. 1445) küçük ha-



cimlidir (60 varak). Paris Bibliotheque Na
tional'daki nüshada (nr 2467), Leiden ve 
Berlin'deki bazı nüshalarda eserin VII. (XIII.) 
yüzyılda yazıldığı belirtilir. Tevfik Fehd'e gö
re Şemsü'1-ma'arifin orüinali bu nüsha
lardır; geniş ve orta hacimli nüshaları ise 
daha geç dönemlere aittir. İlk dönem yaz
malarının adında "kübra, vusta, suğra" ke
limeleri bulunmamaktadır. Bunlarla ese
ri tanıtan en eski kaynak Katib Çelebi'nin 
Keşfü';:o;-;:o;unun'udur. M. Ullmann, M. Gev
herl ve Edgar W. Francis' e göre günümüz
de yaygın biçimde kullanılan Şemsü'1-
ma'drifi'1-kübrd versiyonu BOnl'nin ve
fatının ardından bir talebesi veya takipçi
leri tarafından çeşitli ilavelerle zenginleş
tirilmiş, sonuna da bir senet eklenmiştir. 

Senette ve kitabın çeşitli yerlerinde Muh
yiddin İbnü'l-Arabl, Ebü'l-Hasan eş-Şaze-
11, İbn Seb'ln, Taceddin İbn Ataullah el-İs
kender! gibi BOnl'den sonra vefat etmiş 
şahsiyetlerin zikredilmesi, XXXIV. bölüm
de Vlli-IX. yüzyıllarda gizli bilimiere yönel
tilen tenkitlere cevap verilmesi Şemsü'1-
ma'drifi'l-kübrd'nın sonradan yazıldığını 
göstermektedir. Eserin eski nüshaların
da BOnl'nin senedi bulunmamaktadır. 

Şemsü'1-ma'arifi'1-kübrd Kahire (ı 29 ı 
[taşbaskı], 1900, 1321, 1905. 1927 vd); 
Bombay (1287, 1874. 1298/1880) ve Bey
rut'ta (ts., ı 970, ı 985, 2000) genellikle dört 
cilt halinde basılmıştır. Son olarak eseri 
Şemsü '1-ma'drifi'ş-şugrd adıyla neşreden . 

(Kahire 2003) EbO Selame el-Ferldl el-Fe
lekl neşrin girişinde "suğra" versiyonunun 
herhangi bir yazmasını elde edemediğini, 
mevcut "kübra" yazmalarından farklı olan, 
inan! es-Sa'dl'nin 1863'te istinsah ettiği 
bir nüshayı kullandığım belirtmiştir. Şem

sü'1-ma'drifin henüz tenkitli neşri yapıl

mamıştır. Eseri Selahattin Alpay (I-lV, is
tanbul I979, 1988, I995), Mustafa Varlı 
(I-IV, istanbul, ts.) ve A. Nihad Fazı! Alsan 
(İstanbu l 2004) Türkçe'ye çevirmiştir. Ur
duca tercümesi 1978'de yayımlanmıştır. 

Katib Çelebi, BOnl'nin kendi eserini Tey
sirü'1-'avarif ii te1l]işi Şemsi'l-ma'drif 
adıyla (Kah i re I 3 5 8) ihtisar ettiğini belirtir. 
Müellifin e1-Uşı11 ve'z-zavdbıti'1-mu]Jke
me ve Şer]Ju '1-Ce1celıltiyyeti'1-kübrd 
(Menba'u uşuli 'l-f:ıikme içinde I ve IV risa
leler) adlı risaleleri eserde geçen bazı pra
tik uygulamaları içermektedir. 

Şemsü'1-ma'drifin Doğu'da ve Batı'da 
havas ilimlerine dair yazılan eserler üzerin
de önemli etkileri olmuştur. Eserdeki cefr 
ile ilgili açıklamalardan derlenen bir risale 
İbnü'l-Arab'i'ye nisbet edilmiştir (EP [İng ı. 
ll, 375-377) Esere Şemsü'1-dtd~ adlı bir 
nazlre yazan Abdurrahman el-Bistaml (ö. 

858/1454 ), e1-Fevd'iJ:ıu'1-miskiyye fi'1-fe
vdtiJ:ıi'1-Mekkiyye adlı bu kitabında Şem
sü '1-ma'drif ile e1-Fütı1J:ıdtü'1-Mekkiy
ye'yi mezcetmiştir. İbnü'l-Hac et-Tilimsa
nl'ye nisbet edilen, ancak ona aidiyeti şüp
heli olan Şümusü'1-envdr ve künılzü'1-
esrdr'ı Taşköprizade Ahmed Efendi'nin 
Risd1etü'ş-şifd' ii advdi'1-vebd'sı, EbO 
Salim en-Naslbl'nin Dürrü'1-muna;:o;;:o;am 
fi's-sırri'l- a';:o;am'ı, Seyyid Süleyman el
Hüseynl'nin Kenzü'1-havds ve Keyfiy
yet-i Ce1b ve Teshir'i (İstanbul ı 322, 
I 341) Şemsü '1-ma'drif'e dayalı çalışma
lar arasında zikredilebilir. Vefk ilminin Av
rupa'ya BOnl vasıtasıyla geçtiği, Bizans 
alimi Manuel Moscopoulos'un 1300'lü yıl
larda vefklere dair yazdığı kitapta Şem
sü'1-ma'drit'ten esinlendiği, H. P. Lovec
raft'ın hayall kitabı Necronomicon'un 
Şemsü'1-ma'drif ile, aslı Mecrlti tarafın
dan Gaye tü '1-J:ıakim adıyla yazılıp 1256'
da Kral X. Alfansa'nun sarayında Latince'
ye çevrilen Picatrix kitabından ilhamla ka
leme alındığı Batılı çağdaş okkültist akım
larca iddia edilmiştir (http:!/danharms 
wordpress.com/2009/0 I/1 9/is-the-shams
al-maarif-the-necronomicon/). Kitap Do
ğu'da HurOfilik, Batı'da New Lettrist In
ternational hareketlerinin ortaya çıkma
sında etkili olmuştur. Şemsü'1-ma'drif'i 

Batı bilim çevrelerine Wilhelm Ahlwardt ta
nıtmış, bunu W. Ahrens, Jan Just Witkam, 
Tevfik Fehd, Pierre Lorry'nin çalışmaları 
takip etmiştir (bk bibl.) Eserdeki bilgile
re dayanarak BOnl hakkında Muhammed 
el-Gevherl (Die Gottesnamen im Magischen 
Gebrauch in den al-Buni zugeschriebenen 
W erken, Bonn ı 968) ve Edgar Walter Fran
cis (lslamic Symbols and Sufi Rituals for 
Protection and Healing: Religion and Ma
gic in the Writings of Ahmad ibn Ali al-Bu
ni (d. 622/1225), University of California. 
Los Angeles 2005) tarafından doktora ça
lışmaları yapılmıştır. 
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ŞEMSÜ'l-ULÜM 
(!"#!~ ) 

Neşvan ei-Himyeri 
(ö. 573/11 78) 

tarafından hazırlanan 
Arapça ansiklopedik s özlük 

(bk. NEŞVAN el-HİMYERİ). 

ŞEMSÜLMEALi 

(bk. KABÜS b. VEŞMGIR) . 

ŞEM'ÜN b. ZEYD 

(bk. EBÜ REYHANE). 

ŞEN, Bimen 
(1873- ı 943) 

Türk musikisi bestekarı 
ve hanendesi. 

.J 

.J 

.J 
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Bursa'da doğdu. Kaspar Dergazaryan 
adlı bir Ermeni rahibinin dördüncü oğlu
dur. Babası, annesi ve kardeşleri mOsikiy
le meşgul olduklarından bir mOsiki orta
mında yetişti. 1884 yılı başlarında Bursa'
ya gelen Hacı Arif Bey'in onu dinleyip se
sini beğenmesi üzerine istanbul'a gitme
sini tavsiye etti. Ailesinin karşı çıkmasına 
rağmen on dört yaşında istanbul'a gide
rek bir Erm eni bankerin yanında çalışma

ya başladı. Bir müddet sarraflık yaptıysa 

da hanendefiği devam ettirdi. Okuyuşu Ata
türk tarafından beğenilince zaman zaman 
Ankara'ya ve Daimabahçe Sarayı'na çağ
rılarak buralarda düzenlenen müsiki ic
ralarına katıldı. "Yüzüm şen hatıram şen 
meclisim şen mevkiim gülşen" mısraıyla 
başlayan kürdlli-hicazkar makamındaki 
şarkısının çok rağbet görmesi üzerine Şen 
soyadını aldı. Yahya Kemal'in bestelenme
si için Varşova'dan gönderdiği, "Mevsim 
sonu yas bağladı gülşen yanımızda" mıs

raıyla başlayan dörtlüğe yaptığı beste (acem

kürcfı şarkı) dolayısıyla Süleyman Nazif'in söy
lediği, "Ebedl nazımıdır san'atı feryadımı-
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