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ııııruJ N EBi BozKURT 

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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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-


