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len Özbek ve Tacikler'in şamanları ise da
vut ve def kullanır. Özbek davutunun üzeri
ne kurban kanı ile şekiller çizilir. Deri üzeri
ne çizilen ağaç dalları dünya ağacını sem
bolize eder. Türkmenler dütar üzerine bez 
bağlar. Beyaz bez erkek, kırmızı bez dişi 
ruhlar içindir. 

Altaylılar'da şaman (kam) sadece Ülgen' e 
kurban sunmak için göğe çıkar. Bu yolcu
luk üç gün sürer. Şaman göğe çıkmadan 
önce hazırlıklar yapar. bu hazırlığa akşam 
başlanır. Tören alanı ıssız bir ormanda ku
rulan çadırdır. Şaman önce sürüden kur
banlık bir at seçer, seçilen atı Ülgen'in ona
yına sunar, kurban beğenilirse hemen o 
akşam kesilir. Ertesi gün ayine devam edi
lir. Şaman def içine topladığı ruhlarta yol
culuğa çıkar. Kurban göğün en üst katın 

da bulunan Ülgen'e sunulur. Bu olayın ar
dından şaman bayılarak yere yığılır. Töre
nin üçüncü gününde saçı yapılır, eğlence 
düzenlenir. Şaman bu seyahatte karşılaş
tığı ilginç olayları çadırda bulunan kişile
re anlatır. Şamanın seyahati göğe doğru 
olduğu gibi yer altına doğru da olabilir. Kö
tü ruhlar yakaladıkları ruhları yer altına 
götürdükleri için şaman bu ruhları kur
tarmak amacıyla yer altı dünyasının haki
mi Erlik'le de m uhatap olmak zorundadır. 
Şaman için bu karşılaşma anı oldukça güç
tür. Bu sırada şaman büyük bir cezbe ha
linde kendini kaybeder. Yeryüzüne döner
ken Erlik tarafından hapsedilen ruhu yer
yüzüne çıkarır. Bu ayinden sonra ayılan şa
man orada bulunanları selamlar (ayrıca 
bk. AYİN). 

Kazak, Kırgız, Türkmen ve Karakalpak
lar'ın baksıları (şamanları) çoğunlukla er
keklerden oluşur. Bunlar ayinlerine kopuz, 
dombra, dütar, gıcak çalarak başlar. isla
mi etkiyle ruhların yerini alan cinlere sunu
lan kurbanın eti ayinde hazır bulunanlara 
dağıtılır ve kokusu cinlere gider. Baksı yar
dımcı ruhları gelince ayine başlar. Tacik ve 
Özbek baksılannın çoğunluğun u ise kadın
lar oluşturur. Bu kadınlar genellikle koru
yucu ruhları izin vermediği için evlenemez. 
Ayinlerini gündüz yaparlar. Besmete ve ev
liyalara duatarla tambur ve def eşliğinde 
başlanan ayinler sırasında ayna ve içinde 
pamuk parçacıkları bulunan su kasesi kul
lanılır. Ruhlara un ve undan yapılmış yiye
ceklerle boynuzlu küçükbaş hayvan veya 
piliç kurban edilir. Ayin sırasında baksı 
hastanın kafasını veya vücudunun büyük 
bir bölümünü beyaz bir bezle örter ve has
tanın üzerine kurban kanı ile karıştırılmış 
bir yağ serper. Ardından kötü ruhların kö
tülük yapma yeteneklerine göre onların 
zararlarını önlemek amacıyla ip üzerine 
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düğümler atıp cinleri etkisiz duruma ge
tirir. 

Yeni Şamanizm (Neo-chamanisme). Gü
nümüzde Avrupa ve Amerika'da ortaya 
çıkan bu hareketin temelini Avrasya Şa
manizmi oluşturur. Hamayon, üç asır ön
ce Avrasya'ya gelen hıristiyan misyonerler 
tarafından tüccar ve seyyahlar yoluyla Ku
zey Asya steplerinden Batı'ya aktarılan Şa
manlığın önceleri şeytanla özdeşleştirildi
ğine, ardından hekimlikle ilişkitendirildiği
ne ve son gelinen noktada ise idealleşti
rildiğine dikkat çekmektedir. Bilhassa Ay
dınlanma dönemi bilginlerinin çağuna gö
re şamanlar yok edilmesi gereken şarla
tanlar, Şamanlık da akıl dışı davranışın bir 
modelidir. Buna karşı J. Herder, W. von 
Goethe ve V. Hugo gibi bazı yazarlar şa
manı "dini duyguları terennüm eden bir 
virtüoz" diye tanımlamıştır. Eliade'ın Le 
chamanisme et les techniques archai'
ques de l'extase adlı eserinin yayımlan

masının ardından (Paris 1951) Şamanizm 
Batı'da yeniden değerlendirilmiş, 1960'tan 
sonra özellikle Kuzey Amerika'da Şama
nizm'le ilgili yeni bir dönem başlamıştır. 

Buna paralel olarak Yeni Şamanizm ya da 
Şehir Şamanizmi (chamanisme urbain) diye 
adlandırılan yeni bir anlayış ortaya çıkmış
tır. Bu bağlamda Carlos Castaneda'nın ça
lışmaları önemlidir. Castaneda, Şamanizm'e 
Eliade'in akademik bakış açısından farklı 
bir anlayış getirmiştir. Buna göre Şama
nizm, taraftartarına özgürlük kazandırma, 
kötü ruhların yokluğunu kabul etme gibi 
esaslara dayanmaktadır. Herkes kendinin 
şamanı olmalıdır düşüncesi üzerine ku
rulan Yeni Şamanizm, tutarlı bir hareket 
olmayıp farklı semantiği ve sayısız fraksi
yonları ile karmaşık bir fenomendir. Yeni 
Şamanizm hareketinde Eliade ile Casta
neda'nın fikirlerinin bir sentezini yapma
ya çalışan, Foundation for the Shamanic 
Studies'in (FSS) kurucusu olan ve Michel 
J. Harner ile Dream Change Coalition (DCC) 
organizasyonunu oluşturan John Perkins 
ve Bernardo Peixoto'yu da zikretmek ge
rekir. Yeni şamanistler arasında ayrıca Ye
niçağ (New Age) akımına bağlı gruplar, çev
reciler, feministler ve yeniden tabiata dön
meyi hedefleyen gruplar yer alır. Bu an
lamda Yeni Şamanizm, postmodern felse
fe doğrultusunda içinden çıktığı gelişmiş 
endüstri toplumlarına dogmaları, kurum
ları , ibadetleri olmayan, herkesin kendi mi
tini yaratabileceği bir din sunmayı amaç
lamaktadır. 
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Arapça şem' (m um) kelimesinden Fars
ça -dan ekiyle yapılan şem'dan > şamdan 
"mum taşıyıcı aydınlatma aracı" demek
tir. Kollarının ucundaki tabtatara lamba ve
ya kandil konulan birkaç kollu seyyar lam
balıklar da halk arasında şamdan yahut 
çırakma 1 çırakman (Far. çerağ- pa "ışık 
ayağı") diye anılır. Çeşitli boyda ve biçim
lerde bakır, bronz, pirinç, gümüş ve altın 
gibi malzemelerden yapılan şamdan ma-



nevi aydınlatmayı da temsil ettiği için Mu
sevllik başta olmak üzere hemen her din
de özel bir değer ve sembolik anlam taşır. 
Ahd-i Atlk'te, nasıl yapılacağı bizzat Rab 
tarafından Hz. Musa'ya tarif edilen (Çıkış, 
25/3 ı -40) Menara adındaki yedi kollu kut
sal şamdan halen İsrail Devleti'nin arma
sında yer almakta ve Kudüs'te Knesset'in 
önünde devasa bir örneği bulunmaktadır. 
Şamdan kiliselerde sunağın üstüne konul
makta, ayinler sırasında çömezler tarafın

dan elde taşınmakta ve Paskalya ayinin
de büyük Paskaıya mumu tören sırasında 
özel şamdanına takılmış vaziyette getiri
lip götürülmektedir. İslamiyet'te sembo
lik bir değeri olmamakla birlikte önceleri 
mihrabın iki yanına konulan bir aydınlat

ma aracı iken zamanla camiierin vazge
çilmez bir unsuru haline gelmiş ve elekti
riğin günlük hayata girmesinden sonra da 
tepesine m um yerine ampul takılarak yi
ne mihrabın yanlarına ve kıble duvarı di
bindeki eski yerlerine konulmuştur. Daha 
çok selatin camilerinde bulunan büyük 
şamdanlar, Berat geceleri sabaha kadar 
kılınan Berat namazı boyunca sürekli ışık 
vermesi amacıyla yakılan ve Berat m um u 
denilen, 1-2 m. uzunluğundaki kalın m um
ların dikilmesi içindir. 

İslam dünyasında günümüze ulaşmış en 
eski şamdanlar ters havan veya çan şekli

ni andıran tiptedir. Bu tür şamdanlar, göv
de ile onun üstüne -eriyen mumun aşağı 
damlamasını önlemek için- konulan tepsi 
şeklindeki bir tablanın ortasına oturtulmuş 
silindirik bir boynun devamı olan mum di
kilecek yuvadan meydana gelir. Bunların 
üzerine maden sanatının kakma, kazıma, 
dövme, delme gibi farklı süsleme teknik
leri uygulanmıştır. En eski örneklerden biri 
Keir Collection'da yer alan, Büyük Selçuk
lu dönemi İ ran'ına ait, Xl veya XII. yüzyıl 
yapısı, 9 cm. yüksekliğindeki bronzdan ma
mul, Nlşabur menşeli minyatür bir şam
dandır (Fehervari, s. 85, lv. 34b). Bostan 
Museum of Fine Arts'taki Sultan Sencer'in 

Selçuklu 
dönemine ait 
bronz 
şamdan 

(Türk inşaat 
ve Sanat 
Eserleri 
Müzesi, 

Envanter 

nr. 285) 

kufi ki ta beli, 531 ( 1137) tarihli gümüş bir 
şamdam 45 cm. yüksekliktedir ve gövde
siyle boyun kısmı üç dilimli kemer frizleri 
ve bitki motifleriyle süslenmiştir (Ergin
soy, s. 148-149). Aynı müzede bulunan ben
zer pirinç şamdan 621 (1224) tarihlidir ve 
nesih kitabesinden eseri yapan ustanın 
Zeki'nin kalfası Musullu Ebu Bekir b. Hac 
Celdek olduğu anlaşılmaktadır. XIV. yüz
yılın başlarına kadar yapımı sürdürülen bu 
tür şamdanlar arasında maden sanatında 
bir ekol oluşturan Musul ve çevresi ustala
rına ait örneklerin önemli bir yeri vardır. 
Kahire İslam Sanatları Müzesi'nde korunan 
668 (1269-70) tarihli (Envanter m 1657) 
bronz şamdanın ustası Muhammed b. Ha
san da Musunudur (Mayer, s. 68). Bu tür 
şamdanların çini ve seramik olanlarına da 
rastlanır. Yine Selçuklu devrine ait, XII. 
yüzyıl sonu veya XIII. yüzyıl başlarına ta
rihlenen, bazıları delik işi, bazıları kazıma 
tekniği süslemeli bir grup şamdanın bo
ğumlu sütun şeklindeki gövdeleri üç hay
van ayağı üzerine oturtulmuştur. Boyları 

45-72 cm. arasında değişen bu türlerin 
tepe kısmında genellikle ortasında mu
mun saplanacağı bir iğnenin yer aldığı yu
varlak, küçük bir tabla bulunmaktadır. İs
tanbul Türk İnşaat ve Sanat Eserleri Mü
zesi'nde XIII. yüzyıl Selçuklu, XIV. yüzyıl 
Memlüklü ve Osmanlı şamdanları sergi
lenmektedir. 

Gövdesi çan şeklindeki şamdanların kü
çük farklarla Osmanlı döneminde devam 
ettiği görülmektedir. 1582 tarihli Surnd
me-i Hümô.yun'da (vr. ı59a) yer alan şam
dancı esnafıyla ilgili tasvirde aynı formda 
şamdanlar dikkat çeker. Surname-i Veh
bi'de de mumcu esnafının geçişinde ve 
sunulan hediyeler arasında aynı tür şam
danlar vardır (Atıl. s. ı48, ı 79). Osmanlı 
sarayına bağlı imalathaneler arasında şam
dancılar "karhane-i şem'danl" diye geçmek
tedir (Uzunçarşılı, s. 40 ı). Osmanlı devrin
de başka şekillerde de şamdanlar yapıl
mıştır. İstanbul Türk ve İslam Eserleri Mü
zesi'nde bulunan (Envanter m 40 ı 7). Bey
likler veya erken Osmanlı devrine ait oldu
ğu tahmin edilen 22,5 cm. yüksekliğinde
ki bir şamdan, dört ejderin ortasında yer 
alan çift bilezikli silindirik bir gövdenin te
pesine takılmış altı kenarlı mum çanağın
dan oluşmaktadır. Bu dönemden kalma 
çan gövdeli bir şamdan örneğinde ise bo
yun kısmı birbirine dalanmış iki ejder tas
virinden meydana gelmiştir (Tulips, s. 39). 
Bunun XV. yüzyılın sonlarında Horasan 
bölgesinde yapılmış bir örneği Kahire İs
lam Sanatları Müzesi'ndedir (Envanter m 
ı 5 20 ı) Osmanlılar fetihler sırasında Ba-
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tı'dan birçok şamdan getirmişler, son dö
nemlerde Batılılaşma'nın etkisiyle farklı 
modeller geliştirmişlerdiL Topkapı Sarayı 
Müzesi'nde mevcut (Hazine, Envanter nr. 
7639, 7640). Sultan Abdülmecid'in tuğra
sını taşıyan bir çift altın şamdan barak stil
de yapılmıştır. 1 SO cm. yüksekliğindeki 
şamdanlar, 56 cm. çapında dairevi yay
van bir kaide üstünde yaprak motifli üç 
ayak üzerinde yükselmekte ve tekrar vo
lüt üç ayakla uzun boyunlu bir vazo biçimi 
almaktadır. Vazonun ağzı dışa taşan ka
bartmalı çiçek şeklinde olup onun üstün
de yer alan silindirik bölüm hafifçe çukur 
bir tabla ile son bulmaktadır. Her biri 46 
kg. ağırlığındaki şamdanların üzeri Kur'an 
ayetlerini temsilen 6666 pırlanta ile süs
lenmiştir. 1273 tarihli kitabelerinden bun
ların Ravza-i Mutahhara'ya hediye edilmek 
üzere yapıldıkları anlaşılmaktadır. Hediye
ler yerlerine ulaştırılmış, ancak İ ngiliz iş
galinden önce Medine müdafii Gazi Fah
reddin Paşa tarafından trenle İstanbul'a 
gönderilen kıymetli eşya arasında Topkapı 
Sarayı Hazine Dairesi'ne intikal etmiştir. 

Şamdanlar kullanıldıkları mekana, yapıl
dıkları maddeye ve şekillerine göre isim
lendirilir. En büyükleri üzerlerine Berat 
m umlarının yerleştirildiği mihrap şamdan
larıdır. 2 metreye kadar yüksekliği olan or
ta şamdanları evlerde, konaklarda, tekke 
ve türbelerde yaygın biçimde bulunur ve 
yerleri pek değişmez. Masa üzerine konu
lan birkaç kollu tipler genellikle sofra şam
dam diye anılır; bunların aplik gibi duvara 
tesbit edilen türlerine de rastlanır. Şam
danların kullanımını kolaylaştıran bazı yar
dımcı araçlar vardır. Tepedeki çanağa yer
leştirilen, mumun içine dikildiği şamdan 
hokkası eriyen m um un akmasını engeller 
ve gerektiğinde çıkarılıp temizlenebilir. Ay
rıca m um u söndürmeye yarayan özel ma
kas veya saplı külah da önemlidir. 
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şAMi, Nizameddin 
( IŞ"L;Jf ~..IJf ı"Uiı.i ) 

(ö. 814/1411-12) 

Timurlular döneminin 
L önde gelen edip ve tarihçilerinden. _j 

Hayatı hakkındaki bilgiler kendi eserin
de, Hafız-ı Ebru'nun Z,eyl-i ?,aferndme'
siyle Şerefeddin Yezdl'nin ?, afername ad
lı eserinde bulunmaktadır. Tebriz yakınla
rındaki Şenbigazan'i'de doğduğu için Şen
Dı, bazan da Şenb-i Gazani-i Tebriz! nisbe
teriyle anılır. Şam! nisbesinin Şam'la ilgisi 
olmayıp Şen bl kelimesinin değişikliğe uğ
ramış şeklidir. Celayirli hanedamndan Sul
tan üveys ve Sultan Ahmed Celayir'in hiz
metinde bulundu. Timur, Sultan Ahmed 
Celayir tarafından terkedilen Bağdat'a gi
rince (20 Şewal 795129 Ağustos I 393) Bağ

dat ahalisinden Timur'a itaat arzeden, do
layısıyla onun iltifatına mazhar olan ilk ki
şidir (Za{emfıme [tre. Necati Lugal], s. I 70). 

Nizameddin-i Şam'i'nin (Niza.m-ı Şam!) Ti
mur'la ikinci karşılaşması, yine kendi an
latımına göre (a.g.e., s. 271 -272) hac fari
zasım eda etmek için Hicaz'a giderken Ha
lep'te kalenin karşısındaki bir mevkiden 
savaşı takip ederken durumu şüpheli gö
rülerek -Hafız-ı Ebru'nun naklettiğine gö
re Timur lehine casusluk ithamıyla- Mem
lüklü idarecileri tarafından tutuklandığı ve 
Timur'un şehri ele geçirdiği tarihte (Safer 
8031 Eylül -Ekim 1400) vuku buldu. Dolayı
sıyla şehrin işgaline tanık oldu. Emir Cela
lü'I-İslam tarafından kendisine takdim edi
len Nizameddin-i Şaml'ye Timur ilgi gös
terdi. Bu tarihten itibaren Semerkant'a 
dönüşüne kadar Timur'un yanından hiç ay
rılmadı , seferleri sırasında kendisine re
fakat etti ve 1403'te Gürcüler'e ait Sert
visi Kalesi'nin muhasarasında hazır bulun
du. Beylekan'daki imar faaliyetlerini ve ka
nalın açılışını da gördü. Timur Semerkant'a 
hareket ederken Şami'nin Tebriz' e dönme
sine izin verdi. Şam! bu tarihten sonra, Ti
mur'un imparatorluğun batıdaki toprak
larına vali tayin ettiği torunu Ömer Saha
dır ' ın hizmetine girdi ve 814'te (141 1-12) 

vefat etti. 
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Nizameddin-i Şam'i'nin en önemli eseri 
?,atername'dir. Timur, herhalde Bağdat'
taki ilk karşılaşmanın kendisinde bıraktığı 
olumlu intiba sebebiyle 804 (1401-1402) 
yılında Nizameddin-i Şam'i'ye, hanedanının 

tarihine dair eserlerin yetersiz olduğunu 
ve kendisini tatmin etmediğini söyleyerek 
herkesin anlayabileceği bir üslupla fetih
lerinin tarihini yazmasını istemiş (a.g.e., s. 
ı o- ı ı) , bunun üzerine Şam! sade bir üs
lupla eserini kaleme almıştır. Başka kay
naklardan yararlanarak kitabına Timur ve 
hanedanının tarihiyle başlamakla birlikte 
eserin 795 (1393) yılındaki Bağdat kuşat
masından Şewal 806 (Nisan 1404) tarihi
ne kadar gelen kısmı, yazarın kendi mü
şahedelerine ve birinci elden kaynaklara 
dayanması bakımından orüinal bir kaynak 
sayıldığı gibi Şahruh'un şehzadelik dönemi 
için de önemli bir eserdir. Müellifin 806'
da (1404) tamamlayıp Timur'a takdim et
tiği kitabın üzerinde "Zafername" adının 
bulunmadığı ve bu ismin torunu ömer Ba
hadır'a sunulan ikinci nüshada yer aldığı 
belirtilir (EJ2 [İng . ]. IX, 283). Bu nüshada 
çok az değişiklik yapan Şam! girişe bazı 
ilavelerde bulunmuş ve eseri Ömer Saha
dır'ın övgüsüne dair bir hatimeyle bitirmiş
tir. 2aferndme'ye Hafız-ı Ebru tarafından 
bir zeyil yazılmıştır (Zey l-i '?afername-i Şa
mi, ed. Felix Ta u er, Prague I 932; nş r. Be h
men Kerim!, Tahran 1328 h ş.). Felix Tauer, 
2aferndme'nin İstanbul, Paris ve Londra 
kütüphaneterindeki nüshalaryla Hafız-ı Eb
ru 'nun Şam'i'nin kitabından faydalanarak 
hazırladığı Zübdetü't-tevaril;].-i Baysun
guri adlı eserini karşılaştırıp tenkitli neş
rini yapmıştır ('?a{amama, histoire des con
quetes de Tamerlan intitulee '?afanıii.ma par 
N[?amuddin Sami avec des additions em

pruntees au Zubdatu-t-tawaril]i Baysun
guride f:la{i?-ı Abrü, l-ll , Beyrut I 937; Pra
gue 1937- 1956) . Necati Lugal eseri aynı 
adla Türkçe'ye çevirmiştir (Ankara 1949, 

1987) Hafız-ı Ebru ve Şerefeddin Yezd'i gi
bi müellifler tarafından dönemin en seç
kin edipleri arasında gösterilen Nizamed
din-i Şam'i'nin iki eserinden daha bahsedil
mektedir. Bunlardan biri Riyfızü'l-müluk 
ii riyfızfıti's-süluk olup Celayirli Sultan 
Üveys'e sunulmuştur. Kitap, İbn Zafer'in 
Sülvanü '1-mutfı' ii 'udvfıni'l-etbfı' adlı 
eserinin bazı ilave ve değişikliklerle Fars
ça'ya yapılmış tercümesidir. İkincisi Bi
levher ve Buzesf'tir. Nizameddin-i Şa
m!, destani mahiyette bir eser olan ve es
kiden Arapça'dan Farsça'ya çevrilen bu ki
tabı özetleyip Celayirli Sultan Ahmed' e tak
dim etmiştir (Safa, Edebiyyat, ıv, 477-478; 

Dihhuda, XIII , 1 9953) . 
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• GüLAY ÖöüN BEZER 

L 

şAMi, Şemseddin 
( IŞ"L;Jf ~..1)1~ ) 

Ebu Abdiilah Şemsüddin Muhammed 
b. Yusuf b. All b. Yusuf 

es-Salih! eş-Şam! eş-Şafii 
(ö. 942/1536) 

Sübülü'l-hüda ve'r-reşfid 
adlı eseriyle tanınan alim. 

ı 

_j 

Dımaşk'ın Salihiye semtinde dünyaya 
geldi. Hayatına dair fazla bilgi yoktur. Mı
sır'a giderek Kahire'deki Berkükıyye Med
resesi'nde müderrislik yaptı. Eserlerinde
ki bilgilerden, kendisinden "şeyhimiz" diye 
söz ettiği Süyut'i başta olmak üzere Ah
med b. Muhammed ei-Kastallan'i, Şahin 
b. Abdullah ei-Halvet'i, Şücaüddin ömer b. 
Abdullah ei-Halvet'i, Muhammed eş-Şam! 
gibi alimlerle Mısır'ı ziyaret eden ulema
dan faydalandığı anlaşılmaktadır. Dönemi
nin önemli alimlerinden sayılan ve çok sa
yıda öğrenci yetiştiren Şemseddin eş-Şa

mi 14 Şaban 942'de (7 Şubat 1536) Kahi
re'de vefat etti. Şami'nin ilim sahibi ve fa
ziletli bir kişi olup zahidane bir hayatı be
nimsediği, teklif edilen görev ve ihsanları 
kabul etmediği, çevresinde bulunan her
kese yardım etmeye çalıştığı belirtilmek
tedir. Hiç evlenmemiş ve tamamen ilimle 
meşgul olmuştur. Şafii mezhebine men
sup olan Şami'nin Ebu Hanife'nin mena
kıbına dair kitap yazmış olması dolayısıy
la Hanefi olduğu ileri sürülmüşse de (He

diyyetü'l-'arijfn, ll, 236) bu doğru değildir. 

Eserleri. 1. Sübülü'l-hüda ve'r-reşfıd 
ii sireti l;].ayri'l-'ibdd (es-Slretü'ş-Şfımiy 

ye). Hz. Peygamber'in siyer ve megazlsiy
le ilgili en hacimli ve en kapsamlı eserler
den biri olup hadis, siyer, fıkıh, lugat, en-


