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ŞEMSEDDİN CANDAR 
(ö . 708/ 1308 [?]) 

Sinop ve Kastamonu civarına 
hakim olan 

Candaroğulları Beyliği ' nin kurucusu 

(bk. CANDAROGULIARI) . 

ŞEMSEDDİN FENARİ 

(bk. MOLlA FENARİ) . 

ŞEMSEDDiN-i IT AKİ 
( -Jl;;ı:~..>JI~ ) 

(ö. XL/XVII . yüzyılın ilk yarısı) 

Batı dünyasından etkilenen 
ilk Osmanlı hekimlerinden biri. 

_j 

ı 

_j 

ı 

_j 

Aslen Şirvanlıdır. Teşrihu'l-ebdan ve 
Tercüman-ı Kıbale-i Feylesuffın adlı 

eserinin mukaddimesinden anlaşıldığına 
göre Kur'an' ı ezberledikten sonra yirmi yı
lı aşkın bir süre nakli ve akli ilimler üzeri
ne tahsil görmüş, tıp ve eczacılığa dair te
mel eserleri okumuştur. XVI. yüzyılın son
larında bölgede meydana gelen savaşlar 
ve iç karışıklıklar sırasında malları yağma
lanmış, aile fertlerinden birçoğunu kaybet
miştir. 1604'te Şirvan bölgesi İran'a bıra
kılınca otuz yaşlarında iken memleketin
den ayrılmak zorunda kalmış, IV. Murad 
döneminde ( 1623-1640) İstanbul'a gitmiş
tir. Tıp ve tabiat ilimleri okuduğu halde 
kimsenin kendisine değer vermediğinden, 
bu sebeple ömrünün boşa geçtiğinden ya
kınan Şemseddin-i ltaki nihayet devrin ön
de gelen şahsiyetlerinden İbrahim ve Ali 
efendiler tarafından Türkçe bir anatomi 
(teşrlh-i ebdan) kitabı yazması için teşvik 
edilmiş ve sadrazam Topa! Receb Paşa ' 

nın huzuruna çıkarılmış, Receb Paşa'nın 

tavsiyesiyle kendisine Haremeyn payesi ve
rilmiştir. IV. Murad'a ithaf ettiği eserinde 
Receb Paşa'dan övgüyle söz ettiğine göre 
bu çalışmasını onun kısa sadareti zama
nında (Receb-Şewal 1041 1 Şubat-Mayıs 

1632) tamamlamış olmalıdır. 

Şemseddin-i ltaki'nin Teşrihu '1-ebdfın ' 

dan başka bir eser yazıp yazmadığı bilin
memektedir. öte yandan bazı tıp tarihçi
leri, bu kitabın telif değil MansOr b. Mu
hammed b. Ahmed-i Şirazi'nin (VIll!XIV. 
yüzyıl) Farsça Kitab-ı Teşrif:ıu'I-ebdfın'ı

nın ( n ş r. Seyyid Hüseyin Rızavf, Tahran 
1383 h ş.; n ş r. Yusuf Bfk Babapur, Kum 1384 

h ş. ; n ş r. Esin Kahya - Betül Bilgen, tıpkı
basım , Türkçe ve İngilizce çevirileriyle bir-

likte, Ankara 2008) tercümesi olduğunu 
ileri sürmüştür. Ancak Şemseddin-i ltaki'
nin çalışması bu eserle karşılaştırıldığın
da gerek iç düzeni gerekse muhteva ba
kımından aralarında önemli farklılıklar ol
duğu görülmektedir: hacim itibariyle de 
ltaki ' nın eseri daha geniş ve anatomi re
simleri bakımından daha zengindir. Bu
nunla birlikte kitabın en önemli kaynağı
nın MansOr-ı Şfrazi'nin eseri olduğu anla
şılmaktadır. ltaki'nin kaynakları arasında 
Ebu Bekir er-Razi, İbn Sina ve İbnü'n-Ne
fis de bulunmaktadır (eserin İ s lam ve Ba
tı tıbbındaki görüşlerle karşılaştırmalı ola
rak yapılan bir değe rl endirmes i için bk. 
Kah ya, Şemseddin-i İtaki'nin Resimli Ana

tomi Kitabı, Latince metin, s. ll-l 09) . 

Teşrihu'l-ebdfın Osmanlı Devleti'nde 
Batı etkisiyle yazılan ilk ilmi eserlerden 
biridir. İçindeki anatomi resimlerinden 
bir kısmı , XVI. yüzyılda modern anatomi
nin kurucusu olarak kabul edilen And
reas Vesalius'un Fabrica adlı eserindeki
lerle büyük benzerlik göstermekte ve bu 
durum, söz konusu resimlerin muhte
melen bu eserden yararlanılarak çizildiği
ni akla getirmektedir. Özellikle beyin ke
sitlerinde ve bazı iskelet şemalarında bu
nu görmek mümkündür. Benzer resim
ler Doğu etkisiyle çizilmiş olanlardan çok 
farklıdır ve bunlarda Rönesans dönemi 
Batı resminde görülen üç perspektif an
layışı hakimdir. Ayrıca eser, boyun arnur
larının fonksiyonlarıyla ilgili açıklamalar
da olduğu gibi Fabrica'dan etkilendiği

ni gösteren çeşitli bilgiler içermektedir. 
Kitabı değerli kılan önemli bir nokta da 
müellifin kendisine ait anatomi şernala

rı ve bunlarla ilgili yaptığı açıklamalardır. 

Örnek olarak beyinden çıkan sinirler ve 
özellikle dördüncü ve beşinci kafa çiftleri
nin dağılımını gösteren şemalarla onlara 
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ait izahlar zikredilebilir. Bir kısmı resimli 
olmak üzere (Süleymaniye Ktp ., Hüsrev 
Paşa, nr. 464 , Bağdatlı Vehbi Efendi, nr. 
1476; iü Ktp., TY, nr. 2662) çeşitli nüsha
ları günümüze ulaşan Teşrihu'l-ebdfın 

üzerinde Esin Kahya doktora tezi hazırla

mış (AÜ DTCF, 1971 ), eser daha sonra ba
sılmıştır (bk. bibl.) Esin Kahya bu kitabı 
ayrıca İ ngilizce 'ye tercüme etmiştir (The 

Treatise on Anatamy of Human Body and 
Interpretation of Philosophers, islamabad 
1990) . 

BİBLİYOGRAFYA : 

Osmanlı Müellifleri, lll, 226; Abdülhak Adnan 
Adıvar, Osmanlı Türklerinde İlim [Pa ri s I 939), 
İstanbul 1970, s. 113-114; Veli Behçet Kurdoğlu, 
Şair Tabibler, İ stanbul 1967, s . 184-186; Şeşen , 
Fihrisü mal;tutati't-tıbbi 'l-İslaml, s. 291 ; Esin 
Kahya, Şemseddln-i itak l'nin Resimli Anatomi 
Kitabı, Ankara 1996, Osmanlıca metin, s . 9-13, 
236-239, Latince metin, s . 1-109; a.mlf., " Şem

sedd!n-i irak!' nin Resimli Anatomi Kitabı" , Araş

tırma, Vlll, Ankara 1970, s . 171-186; a.mlf. - A. D. 
Erdemir, Medical Studies and lnstitions in the 
Ottoman Empire, Ankara 2008, s . 104-106. 

liJ E siN KAm'A 

ŞEMSEDDİN SAMi 
( 1-S"ı... ~..>.l l~ ) 

(1850-ı 904) 

Tanzimat 'tan sonraki 
Türk edebiyatının tanınmış gazetecisi, 

sözlükçü ve dil bilgini, 

L 
t iyatro ve roman yazarı . 

_j 

1 Haziran 18SO'de Yanya (Janine) vila
yetinin Ergiri (Gjirokastra) sancağına bağlı 

Pırmeti kazasının Fraşiri (Frasheri) köyün
de doğdu. Arnavutça literatürde daha çok 
Sami Frasheri olarak tanınmıştır. Babası 

Halid Bey ile büyük babası Durmuş Bey, 
Berat'tan Fraşiri'ye gelip yerleşmiş tirnar 
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beyleri neslinden, annesi Emine Hanım ise 
Fatih Sultan Mehmed ve ll. Bayezid dev
ri ileri gelenlerinden İmrahor İlyas Bey'in 
soyundandır. İlk öğrenimine başladığı Fra
şiri'de Kalkandelenli Mahmud Efendi'den 
Arapça ve Farsça dersleri aldı. Küçük yaş
ta önce babasını ( 1859). iki yıl sonra anne
sini kaybedince ağabeyi Abdül Fraşiri'nin 
yanında diğer beş kardeşiyle beraber Yan
ya'ya gitti (ı 865) Burada büyük kardeşi 
Naim Fraşiri ile birlikte Zosimea Rum Li
sesi'ne kaydoldu ve sekiz yıllık okulu yedi 
yılda bitirdi ( 1871 ). Yeni ve modern bir öğ
renim programının uygulandığı bu okulda 
Latince, Rumca, İtalyanca ve Fransızca öğ
rendi; Müderris Yakub Efendi gibi bazı ho
caların yanında Arapça ve Farsça'sını ge
liştirdi. Bir süre Yanya Mektübi Kalemi'n
de çalıştı. 

1872'de İstanbul'a giden Şemseddin Sa
mi, Naim Fraşiri ile birlikte Matbuat Ka
lemi'nde çalışmaya başladı. Bu arada Ha
dika gazetesinde yazılar yazdı, Fransız
ca'dan çeşitli tercümeler yaptı. Aynı yıl 
Türk edebiyatının ilk telif romanı kabul 
edilen Taaşşuk-ı Tal'at ve Fitnat'ı yayım
tadı. Yayımını üstlendiği ve günlük çıkar
dığı Hadika'nın kapanmasıyla Sirac ga
zetesine geçti. Nisan 1873'te Namık Ke
mal'in Vatan yahut Silistre adlı piyesinin 
Gedikpaşa'daki Osmanlı Tiyatrosu'nda sah
neye konması üzerine çıkan olaylar sıra
sında Sirac da kapandı. Matbuat Kale
mi'ndeki görevini sürdürürken bir yandan 
da bazı tiyatro eserleri kaleme aldı. Bu sı
rada Trablusgarp vilayet gazetesini çıkar
mak için İstanbul'dan tecrübeli bir gaze
teci istenince Matbuat Müdüriyeti tara
fından Trablusgarp'agönderildi (1874) . Ye- . 
ni görev yerine Yanya, Brindisi, Mesina ve 
Napali yoluyla gitmesi ona Avrupa'nın bir 
kısmını görme fırsatı verdi. Orada bir yıl 
kadar Türkçe-Arapça yayımlanan Trab 
lusgarb gazetesinin başyazarlığını yaptı. 
187S'te İstanbul'a döndü, yine gazetecili-
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ğe devam ederken bazı tiyatro eserleri
ni yayımladı. Rodos'ta sürgünde bulunan 
Ebüzziya Mehmed Tevfik adına imtiya
zını aldığı Muharrir mecmuasını çıkardı 
(1876) 9 Şubat 1876'da Mihran Efendi 
ile birlikte Türk basın tarihinin önde ge
len yayın organlarından olan Sabah ga
zetesini kurdu ve kamuoyunda büyük ilgi 
gören gazetenin bir yıl kadar başyazarlığı
nı yaptı . Sava Paşa, Cezayir-i Bahr-i Sefid 
valiliğine tayin edilince mühürdan sıfatıy
la 1877'de onunla beraber Rodos'a gitti. 
1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın çıkma

sı ve Rus ordularının Balkanlar'a kadar in
mesi üzerine beş ay sonra gittiği Yanya'
da Abidin Paşa nezaretinde kurulan Sev
kiyyat-ı Askeriyye Komisyonu'nda katip 
olarak çalıştı. AYastefanos Antıaşması ile 
savaşın sona ermesinin ardından İstan 
bul'a döndü ve bu defa Tercüman-ı Şark 

gazetesinin başyazarı oldu; burada "Şun

dan Bundan" başlığıyla fıkralar yazdı. 

Savaştan sonra toplanan Berlin Kongre
si'ni takip eden günlerde Arnavutluk top
raklarından bir kısmının Yunanistan'a bı
rakılmasını öngören Ayastefanos Antiaş
ması hükümlerine bir nevi tepki olarak or
taya çıkan, liderliğini ağabeyiAbdül Bey'in 
yaptığı Arnavut ittihadı (Prizren Arnavut Ce
miyeti) grubuyla o da yakından ilgilendi. Bu 
arada Rumeli ve Balkan meseleleriyle ilgi
li siyasal içerikli yazılar yazdı; yazılarında 
Arnavutlar'ın Osmanlı Devleti'nden ayrıl
mak gibi bir niyetlerinin olmadığını belirt
ti. Bu sırada Arnavutluk meselesini birta
kım siyasi manevralarla halletmeyi tasar
layan ll. Abdülhamid'in bilgisi dahilinde ku
rulan Cem'iyyet-i İlmiyye-i Arnavüdiyye'
nin kurucuları arasında Abdül Bey ve Sa
va Efendi ile birlikte Şemseddin Sami de 
yer aldı. Cemiyet adına İstanbul Cemiyeti 
Alfabesi (İstanbu l Alfabesi) adıyla tanınan ve 
Latin harflerini esas alan bir Arnavut al
fabesi düzenlediği gibi Arnavutça'nın gra
merini de hazırladı. 1878'de Tercüman-ı 
Şark gazetesinin kapanmasıyla gazeteci
lik hayatı sona eren Şemseddin Sami, er
tesi yıl yine Mihran Efendi ile birlikte kur
duğu Cep Kütüphanesi'nde Gök, Yer, İn
san, Medeniyyet-i İsldmiyye, Kadınlar 
ve Esatir adlarıyla ansiklopedik nitelikte 
bilgiler içeren küçük hacimli kitaplar ya
yımladı . 1880'de ll. Abdülhamid'in irade
siyle saraya alınarak Mabeyn-i Hümayun'
da kurulan Teftiş- i Askeri Komisyonu ka
tipliğiyle görevlendirildi. Hayatının sonu
na kadar sürdürdüğü bu görevinde rahat 
bir çalışma ortamı içinde sözlüklerini ve di
ğer önemli eserlerini hazırladı. 

Yine bu sırada Victor Hugo'nun Setil
ler'ini Türkçe'ye çevirmeye başladı. Hemen 
arkasından Aile (ı 880, üç sayı) ve Haf
ta (1881-1882) dergilerini çıkardı. 1882'de 
Fransızca'dan Türkçe'ye Kamus-ı Franse
vi'yi yayımladı. Bunu Türkçe'den Fransız
ca'ya Kamus-ı Fransevitakip etti ( 1885); 

bu eseri dolayısıyla ll. Abdülhamid tara
fından kendisine "Üla sınıf-ı sanisi" rütbe
siyle iftihar madalyası verildi. Ertesi yıl Kü
çük Kamus-ı Fransevi'yi yayımladı. Bu 
yoğun faaliyetler arasında ancak 1884'te 
evlenebildi ve Erenköy'de yaptırdığı köş
ke yerleşti. 1889-1898 yılları arasında tek 
başına hazırlayıp tamamladığı tarih, coğ

rafya ve meşhur adamlar ansiklopedisini 
Kamusü'l-a'ldm adıyla neşretti. Bu bü
yük eserin fasiküller halinde yayımı sıra

sında 1892'de Teftiş- i Askeri Komisyonu 
başkatipliğine yükseltildi; 1894'te Ola sı
nıf-ı eweli rütbesine terfi ettirildi. 1896'da 
yine formalar halinde Kamus-ı Arabi'yi 
neşretmeye başladı. Bütün bu faaliyetleri 
sürdürürken bir yandan da dil öğrenimi 
konusunda küçük hacimli kitaplar ve Türk
çe'nin ıslahı üzerine çeşitli makaleler ka
leme aldı. 1900'de Türk dilinin en önemli 
sözlüklerinden olan Kamus-ı Türki'yi ya
yımladı. Bu arada Kütübhane-i Münteha
bat adıyla bir seri kitap neşrine başladı. 
Çeşitli hastalıkianna rağmen hayatının son 
yıllarında kendini doğrudan doğruya Türk 
dili ve edebiyatı araştırmalarına veren 
Şemseddin Sami bu sırada vaktinin bü
yük bir kısmını Orhan Abideleri, Kutad
gu Bilig, et-Tuhfetü'z-Zekiyye ii luga
ti't-Türkiyye ve Lehce-i Türkiyye-i Me
malik-i Mısır gibi Türk kültürünün bazı 
temel eserlerini hazırlamakla geçirdi. An
cak maddi imkansızlıklar ve rahatsızlıkları 
yüzünden bu eserleri yayımlaması müm
kün olmadı. Henüz verimli olabileceği bir 
yaşta iken 18 Haziran 1904'te vefat etti 
ve Erenköy'de Sahrayıcedit Mezarlığı'na 
defnedil di. 1968 yılında kemikleri Feriköy'
deki aile kabristanına nakledildL Daha son
ra adı Fatih'te Akdeniz caddesi üzerindeki 
bir sokağa verildi. 

Tanzimat'ın ilanını takip eden yıllarda 
kendi kendini yetiştiren kişilerden biri olan 
Şemseddin Sami roman ve tiyatro yazar
lığından gazeteciliğe, lugatçılıktan ansik
lopedi yazarlığına kadar değişik alanlarda 
faaliyet göstermiş ve önemli eserler vermiş 
bir şahsiyettir. Elli dört yıllık hayatına tek 
başına bir insanın gerçekleştirmesi pek 
mümkün görünmeyecek sayıda eser sığ
dırmıştır. Yenileşme dönemi Türk edebi
yatında Batılı yeni edebi türlerden roman 
ve tiyatro denemeleri yapmış, Taaşşuk-ı 



Tal'at ve Fitnat adlı romanıyla Türk ede
biyatında roman türünün ilk örneğini or
taya koymuştur. Telif roman türünde ilk 
deneme olmasının getirdiği bazı acemilik
lerle birlikte kadın-erkek ilişkilerini farklı 
bir bakış açısıyla ele alması, anne-baba
nın zorlamasıyla gerçekleşen bir kısım ev
liliklerin faciayla sonuçlanması yüzünden 
görücü usulü evliliğin tenkidi ve toplum
da kadına değer verilmemesi gibi mesele
ler üzerinde durması bakımından aynı ko
nu etrafında daha sonra yazılacak eserler 
için örnek teşkil etmiştir. Piyesleri, gerek 
yazıldığı devrin konuşma dili gerekse ku
ruluşu ve sahnelenmeye uygun oluşları do
layısıyla benzerlerinden daha başarılı bu
lunmasına rağmen muhtemelen Namık 
Kemal'in tiyatrolarının gölgesinde kalmış 
ve fazla şöhret kazanmamıştır. Tiyatro 
eserleri arasında, Arnavutluk'taki yemin 
(besa) adetinin konu edildiği Besa yahut 
Ahde Vefa, Namık Kemal'in Vatan yahut 
Silistre piyesinden önce Gedikpaşa'daki 
Osmanlı Tiyatrosu'nda temsil edilmiş ol
ması bakımından önem taşır. Konusunu 
doğrudan doğruya Endülüs tarihinden 
alan Seydi Yahya ile Dahhak'in zulmüne 
karşı ayaklanan demirci Gave'nin hikaye
sini anlattığı Gave adlı diğer oyunu Fir
devsl'nin Şahname'sinden ilham alınarak 
yazılmıştır. 

Birçok tercümesi ve öğretici nitelikte 
telif eseri bulunan Şemseddin Sami'nin 
Türk dili ve kültürü bakımından üzerinde 
durulması gereken en önemli yanı ansik
lopedi ve sözlük yazarlığıdır. Türk kültür 
hayatında tarih ve coğrafya ile dünya sah
nesinden çekilmiş devletler, milletler ve 
ülkelerle meşhur adamlar üzerine Doğu 
ve Batı kaynaklarından faydalanılarak ha
zırlanmış olan ve Türkiye'de ilk ansiklope
di kabul edilen Kamusü'l-a'lam, müellifi 
tarafından "tarih ve coğrafya fenlerinin bir 
mahzen-i keblri" diye nitelendirilmiştir. 
Fasiküller halinde yayımlanan bu altı cilt
lik eser alfabe sırasına göre tertip edilmiş 
olup toplam 4830 sayfadır. Devrinde şar
kiyatçıların takdirini kazanan eser önem
li bir başvuru kaynağı olma özelliğini hala 
korumaktadır. Türkçe'nin sadeleşmesi ve 
yazı dili ile konuşma dilinin birbirine yakın 
olması meselesi üzerinde de duran Şern
seddin Sami birçok yazısında bilinçli bir dil 
alimi olarak bu konuya dikkat çekmekte
dir. Bu tür yazılarında Türk dilinin ne ol
duğu , nasıl geliştiği ve nasıl incelenmesi 
gerektiği hususları üzerinde ciddi bir şe
kilde durmuştur. 

Daha önce Ali Suavi ile Süleyman Paşa 
tarafından dile getirilen, Türk diline Os-

manlıca denilmesinin doğru olmadığı yo
lundaki görüşün 1880'li yıllardan itibaren 
yazdığı yazılarda Şemseddin Sami tarafın
dan da benimsendiği görülmektedir. Bu 
konudaki yazılarında Osmanlıca ve Çağa
tayca tabirlerine karşı çıkarak bunların esa
sen geniş bir coğrafi alana yayılmış Türk 
dilinin birer kolundan başka bir şey olma
dığını söylemiştir. Türkçülüğün ilmi mana
da bir nevi beyannamesi kabul edilen bu 
yazılarında Türk dilinin ve Türk milletinin 
Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Ga
zi'den çok önce de var olduğu üzerinde 
durmuş, Osmanlıca yerine Lisan - ı Türki 
denmesinin daha uygun olacağını belirt
miş ve bu görüş doğrultusunda hazırla
dığı sözlüğüne de Kamus-ı Türki adını 
vermiştir. 

Türk dilinin belli bir düşünceyle hazır
lanmış ilk sözlüğü kabul edilen Kamus-ı 
Türki'nin Türkçe kelimelere tam alfabe
tik sıra ile yer verilmesi ve Türk adının yi
ne ilk defa bir sözlüğe konulması bakımın
dan önem taşımaktadır. Şemseddin Sa
mi 1899'da Kamusü'l-a'lam'ın yayımının 
tamamlanmasından sonra Kamus-ı Tür
ki'nin hazırlıklarına başlar (Teşrlnievvel 
ı 899) Yirmi yıllık bir birikimin ardından 
iki yıllık yoğun bir çalışma ile 20 Teşrlnisa

ni (3 Aralık) 1901 'de tamamladığı sözlüğü 
onun Türk diliyle ilgili en önemli eserdir. 
Türkçe kelimelere de yer veren ilk sözlük 
olan Ahmed Vefik Paşa'nın Lehce-i Os
mani'sinden ( 1876) sonra Kamus-ı Türki 
o günün konuşma ve yazı dilinde kullanı
lan Türkçe asıllı kelimelerle birlikte Arap
ça, Farsça ve Batı kaynaklı kelimeleri de 
bir araya getiren zengin muhtevalı bir söz-

Semseddin sami köşkündeki çalışma odasında 

ŞEMSEDDiN SAMi 

Iüktür. Namık Kemal daha 1866'da ya
yımlanan "Lisan -ı Osmani'nin Edebiyatı 
Hakkında Bazı Mülahazatı Şamildir" adlı 

makalesinde bir yazı dili ve bir edebi dil 
meydana getirmek için o dildeki bütün 
kelimeleri içeren bir lugata ihtiyaç oldu
ğunu belirtmiştir. Bu görüş doğrultusun
da eserini hazırlamaya başlayan Şemsed
din Sami "İfade-i Meram" başlıklı önsözün
de şöyle demektedir: "Lugat kitabı bir li
sanın hazinesi hükmündedir. Lisan keli
melerden mürekkeptir ki bu kelimeler da
hi her lisanın kendine mahsus birtakım 
kavaidine tevfikan tasrif ve terkip edile
rek insanın ifade-i meram etmesine ya
rarlar. ( .. . ) Dilimiz !isan-ı Türkl'dir, bu !isa
na mahsus lugat kitabına dahi başka isim 
düşünmek abestir. Lisanımızda müsta'
mel kelimelerin cümlesi de herhangi bir 
lisandan me'hüz olursa olsun, hakikaten 
müsta'mel ve ma'lüm olmak şartıyla Türk
çe'den ma'duddur." İyi bir sözlüğümüz ol
madığı için dilimize ait kelimeleri unutup 
bunların yerine Arapça, Farsça, Rumca ve 
İtalyanca gibi dillerden kelimeler alıp kul
landığımızı belirten yazar, daha önce ha
zırlanan sözlüklerde yer alan kelimelerin 
çoğunun konuşma ve yazı dilinde kullanıl
mayan kelimelerden meydana gelmiş ol
masını eleştirir. Şemseddin Sami, bir yan
dan eserine kullanımdan düşmüş olmak
la birlikte ileride canlanmasını arzu ettiği 
birtakım Türkçe kelimeleri alırken diğer 
yandan bir tasfiyeye zemin hazırlamak 
üzere Arapça-Farsça asıllı bazı kelimele
rin terkedilmesinden söz eder. Öte yan
dan sözlükteki kelimelerle ilgili deyimler 
üzerinde de durmuş, her kelimenin fark
lı anlamlarını belirtmeye çalışmış, gerekli 
durumlarda kendi verdiği örneklerle açık
lama yoluna gitmiştir. Arapça ve Farsça 
asıllı kelimelerin Türkçe'de kazandığı an
lamlarına da yer veren müellif, Arapça'da 
kullanılmadığı halde Türkçe'de galat ola
rak türetilmiş bir kısım kelimeleri eserin
de göstermiş, ancak yazı dilinde galat ke
lime kullanılmaması gerektiğini özellikle 
vurgulamıştır. Şemseddin Sami, eserin ön
sözünde daha önce hazırlanan lugatların 
düzenieniş biçimini eleştirmiş, bu husus
ta Batı'daki sözlükleri örnek aldığını söy
lemiş, Türkçe, Arapça ve Farsça asıllı ke
limelerde alfabetik sıraya uyduğunu ifa
de etmiş, kelimeleri harekelerini dikkate 
almadan "hurüf-ı heca" tertibiyle vermiş
tir. Ayrıca kelimelerin hangi dile ait oldu
ğunu belirttiği gibi hangi kökten türedik
lerine de işaret etmiştir. Kelimelere an
lam verilmesi konusunda da eski sözlük
çüleri eleştiren müellif eserinde şöyle bir 
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yol izler: önce -yabancı ise- kelimenin han
gi dilden alındığı, gramer kategorisi (keli
me türü), terimierin hangi bilgi dalına ait 
olduğu belirtilir; daha sonra sıra numara
sıyla farklı manalar açıklanır ve örnekler 
verilir, arkasından o kelimeyle yapılmış de
yimler sıralanır. Ayrıca çeşitli sanat ve bi
lim daliarına ait terimlerle kelimenin anla
mını değiştiren özel tabirler farklı işaret

lerle ayrılmış. kelime türünün değişmesi 
de bir işaretle belirtilmiştir. Kamus-ı Tür
ki tararnaya dayalı bir sözlük olmadığın
dan eserde imzalı örneklere rastlanmaz: 
bütün örnekler müellif tarafından veril
miştir. Eserde kelimelerin doğru okuna
bilmesi için bazı özel işaretler kullanılmış. 
böylece Türkçe kelimelerdeki fonetik prob
lemi bir dereceye kadar çözülmeye çalışıl
mıştır. Başta Redhouse, Zenker ve Ah
med Vefik Paşa'nın lugatları olmak üzere 
yerli ve yabancı çeşitli sözlüklerden yarar
landığı anlaşılan Şemseddin Sami, muh
temelen bazı bilgileri iyice tahkik edeme
mesi ve eserin aceleye gelmesi yüzünden 
eski sözlüklerdeki bir kısım yanlışları tek
rarlamış ve bu sebeple kendi döneminde 
eleştirilm iştir. 

Sözlükte yer alan 29.000 dolayındaki ke
limenin yaklaşık üçte biri Türkçe, geri ka
lan kısmı Arapça, Farsça, Fransızca, Rum
ca, İtalyanca ve diğer yabancı dillerden gi
ren kelimelerden ibaret olup bu aynı za
manda XIX. yüzyılın sonlarındaki Türk
çe'nin söz varlığını göstermektedir. 1317 
( 1899-1900) yılında iki cilt halinde yayım
lanan Kamus-ı Türki'nin ilk iki fasikülü 
bizzat Şemseddin Sami, geri kalan kısmı 
İkdamcı Ahmed Cevdet tarafından itina 
ile basılmıştır. Devrine göre tamamen mo
dern bir görüşle hazırlanan Kamus-ı Tür
ki yayımlandığı sırada büyük bir ihtiyaca 
cevap vermiş, basımı üzerinden 100 yıldan 
fazla bir zaman geçtiği halde değerinden 
fazla bir şey kaybetmediği gibi daha sonra 
hazırlanan hemen bütün sözlükler için vaz
geçilmez bir kaynak olmuştur. 1985, 1990, 
1998 ve 2004 yıllarında tıpkıbasımı yapı
lan sözlük günümüzde de kullanılmaktadır. 

Şemseddin Sami dilin ıslahı ve Türkçe 
kelimelerle zenginleştirilmesi için "asli li
sanımız" dediği Şark Türkçesi'nin lugat ha
zinesine başvurulmasının şart olduğunu 
öne sürmüştür. Kamusü'l-a'Wm'a yazdı
ğı "Türk", "Turan" ve "Tfıraniye" maddele
rinde Türklüğü Osmanlı Devleti sınırları dı
şına çıkararak geniş bir coğrafyaya yaydı
ğı ve İslamiyet öncesi Türk tarihiyle de bü
tünleştirdiği görülmektedir. Tanzimat'tan 
sonra hemen bütün edebiyatçı ve fikir 
adamlarının üzerinde durduğu Türk dili-
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nin ıslahı meselesinde Şemseddin Sami'yi 
en fazla meşgul eden şey, konuşma ve 
özellikle yazı dilinin Arapça-Farsça kelime 
ve terkipierin hakimiyetinden kurtarılma
sı konusudur. Ancak bu hususta aşırılığa 
kaçmamış, sadece Türkçe'de karşılığı bu
lunan ve konuşma dilinde kullanılmayan 
kelimelerin tasfiyesini istemiş, kökeni ne 
olursa olsun konuşma dilindeki kelimelerin 
Türkçe'ye dahil olduğunu kabul etmiştir. 

Türk edebiyatı hakkında da benzer gö
rüşler ileri süren Şemseddin Sami, Türk 
edebiyatının başlangıcını Orta Asya'ya ka
dar götürür. Edebiyat alanında önceliği 
halk edebiyatma vermiş, milli bir hassasi
yetle Orhan Abideleri ve Kutadgu Bilig 
gibi eserlerle Ali Şlr Nevayi gibi büyük Türk 
ediplerinin eserlerinin okullarda okutulma
sını teklif etmiştir. Şemseddin Sami edebi
yatta yenilik taraftarı olmuş, döneminde 
görülen eski-yeni tartışmalarında daima 
yeniliği savunanların yanında yer almış, 
Ahmed Midhat Efendi gibi o da bilhassa 
halk kitlesinin mutlaka eğitilmesi gerek
tiğini, bunun için edebi eserlerde sade ve 
anlaşılır bir dil kullanılmasının Jüzumu üze
rinde durmuştur. Ayrıca Latin harflerinin 
kabulü doğrultusunda bazı fikirler ileri sür
müş, çeşitli Avrupa ülkelerinde olduğu gibi 
Türkiye'de de başta Arapça ve Farsça ol
mak üzere Doğu dillerinin modern usul
Jerle okututması yolunda bir müessesenin 
kurulmasını teklif etmiştir. 

Eserleri. Roman: Taaşşuk-ı Tal'at ve 
Fitnat ( 1290; Latin harfleriyle ilk baskısı 
1964'te Sedit Yüksel tarafından yapılmış, 
daha sonra değişik yayınevleri tarafından 
defalarca basılmıştır). Oyun: Besa yahut 
Ahde Vefa (1292), Seydi Yahya (1292), 
Gave ( 1293) (bu eserler Şemseddin Sa
mi'nin Tiyatroları: Besa yahut Ahde Vefa, 
Seydi Yahya, Gaue adıyla yayımlanmıştır 
!haz. Enver Töre, İstanbul 20081). Sözlük 

ve Ansiklopedi: Kamus-ı Fransevi ( Fran
sızca'dan Türkçe'ye, 1299, 1315, 1318, 
1322), Kamus-ı Fransevi (Türkçe'den 
Fransızca'ya, 1302), Küçük Kamus-ı Fran
sevi (Fransızca' dan Türkçe'ye, 1303), Ka
musü'l-a'Wm (I-VI, 1306-1316), Kamus-ı 

Arabi (Arapça' dan Türkçe'ye, d'm harfinin 
sonuna kadar, 1314-1315), Kamus-ı Türki 
(1-11, 1317-1318; tıpkıbasımı 1978; Hayat 
Büyük Türk Sözlüğü adıyla da yayımian
mış !İstanbul, ts.], Temel Türkçe Sözlük is
miyle genişletilmiş yayını Mertol Tulum 
v.dğr. tarafından hazırlanmıştır ll-lll, İstan
bul 1985]). Tercüme: Tarih-i Mücmel-i 
Fransa (Saint-Ouen'den, 1289), İhtiyar 
Onbaşı (Dumanoir-Ennery'den beŞ per
delik trajedi, I 290), Galatee (Florian'dan 

mitolojiye ait manzum bir oyun, 1290) , 
Şeytanın Yadigarları (F. SouliE§'den ma
cera roman ı, 1295), Setiller (V. H u go' dan, 
1297; metne sadakati dolayısıyla çok eleş
tirilen ve yarım kalan bu tercüme daha 
sonra Hasan Bedreddin tarafından tamam
lanmıştır), Robinson (Daniel de Foe'dan, 
1302). Cep Kütüphanesi Serisi: Medeniy
yet-i İslamiyye (1296), Esatir (1296), Ka
dınlar (1296), Gök (1296), Yer (1296), 
İnsan ( 1296), Emsal (1296), Letait ( 1300), 
Yine İnsan (1303), Lisan (1303), Usul-i 
Tenkid ve Tertib (1303). Öğretici Eserle

ri: Arnavutça Alfabe (1296), Küçük Elii
bd (1300), Arnavutça Gramer (1303), 
Tasrifat-ı Arabiyye ( 1303), Yeni Usul 
EliiM-yı Türki ( 1308), Nev Usul Sarf-ı 
Türki ( 1308), Kavaid-i Sarfiyye-i Ara
biyye, Kavaid -i Nahviyye-i Arabiyye, 
Usul-i Cedid Kavaid-i Arabiyye ( 1317), 
Tatbikat-ı Arabiyye (1318). Diğer Eser

leri: Himmetü'l-hümam ii neşri'l-İsldm 
(1301), Hurdeçin ( 1302), Baki'nin Eş' ar-ı 
Müntehabesi (İstanbul 1317), Ali b. Ebi 
Talib Efendimizin Eş'ar-ı Müntehabe
leri ve Şerh ve Tercümesi (1318) . Orhan 
Abideleri, Kutadgu Bilig, et-Tuhtetü'z
Zekiyye, Lehce-i Türkiyye-i MemQJik-i 
Mısır, Kıraat-ı Türkiyye, Nev Usul 
Nahv-i Türki, Müntehabdt-ı Arabiyye, 
el-Muallakatü's-Seb'a, Kavaid-i Nah
viyye ve Sarfiyye, Zübde-i Şehname 
adlı telif ve tercüme eserleriyle bir piyes 
müsveddesi olan Vicdan Muhasebesi ya
yımlanmamıştır. Şemseddin Sami'nin ba
zı makaleleri Sami Fracheri-Vepra (Ti
rane 1988), Kamusü'l-a'lam'da geçen Ar
navutlar ve Arnavutluk'la ilgili maddeler 
Shqiperia dhe Shqiptaret (Tirane 2000) 
ve Personalitet Shqiptare ne Kamüs'el
a'lam (Üsküp 1994) adıyla Arnavutça'ya 
çevrilmiş, ayrıca Letaif, Taaşşuk-ı Tal'at 
ve Fitnat, Seydi Yahya, Lisan, Medeniy
yet-i İsldmiyye, Himmetü'l-hümam ii 
neşri'l-İslam adlı eserleri de bu dile ter
cüme edilmiştir. 
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~ ABDULLAH UÇMAN 

ŞEMSEDDIN-i SİAAC AFIF 
( ~ <:'r ~)<.All~ ) 
(ö. 801/1399 'dan sonra) 

ı 

Tarib-i Firiiz Şahi adlı eseriyle tanınan 
Delhi Sultanlığı tarihçisi. L _j 

Muhtemelen 751 (1350) yılında Abuhar'
da doğdu . Delhi Türk Sultanlığı'nın hizme
tinde bulunan bir aileye mensuptur. Ba
bası Sultan f'irCız Şah Tuğluk'un hizmetin
de önemli görevler yapmıştır (Tarli]-i FfrOz 

Şahf, s. 127, 197). Dedesi ve babası gibi 
çeşitli görevler ifa eden Şemseddin'in ölüm 
tarihi kesin olarak bilinmemektedir. 

Şemseddin-i Sirik'ın en önemli eseri Tô.
rib-i Firıl.z Şahi'dir (Menakıb-ı Ffruz Ştı
hT). 801 (1398-99) yılından sonra telif edi
len eser beş kısımdan ve her kısım on se
kiz alt başlıktan (mukaddime) oluşmakta
dır. Birinci kısımda f'irCız Şah Tuğluk'un tah
ta çıkışına kadar olan faaliyetleri, ikinci kı
sımda Bengal ve Orissa savaşları, Hisar ve 
f'irCızabad şehirlerinin inşası ile Nagarkot 
muhasarası , üçüncü kısımda Tatta seferi, 
dördüncü kısımda Sultan f'irCız Şah'ın ida
re şekli ve imar faaliyetleri, beşinci kısım
da Şehzade Feth Han, büyük hanlar ve me
liklerle Sultan f'irCız Şah'ın son dönemi hak
kında bilgi verilmektedir. Beşinci kısmın 
son üç mukaddimesinin kaybolduğu anla
şılmaktadır. Tô.rib-i Firuz Şahi, Delhi Türk 
Sultanlığı tarihçilerinden Ziyaeddin-i Bere
ni'nin (ö. 758/ 1357) aynı adı taşıyan ese
rine zeyil olarak kaleme alınmıştır (s. 29-
30). f'irlız Şah'ın doğumundan ve ilk sal
tanat yıllarında meydana gelen olaylardan 
kısaca bahseden müellif, f'irCız Şah'ın hü
kümdarlığının altıncı yılından itibaren ce
reyan eden hadiseleri ayrıntılı biçimde an
latmış, bu arada kendi gözlemlerinin yanı 
sıra babasının ve adını zikretmediği bazı 
kimselerin nakillerinden yararlanmıştır (s. 
19, 21, 39, 96, 109, 127, 305). 

Tarib-i Firıl.z Şdhi devrin siyasi hadise
lerinin yanı sıra sosyal, ekonomik ve kül
türel hayatla ilgili önemli bilgiler ihtiva et
mektedir. Bunlar arasında özellikle imar 
faaliyetleri, vergiler ve zirai hayata dair bil
giler dikkati çeker. Kitap dönemin siyasi
idari müesseseleriyle dini tarih için de önem 
taşımaktadır. Müellif eserinde olaylarla il
gili toplayabildiği bütün malumatı aktar
maya çalışmıştır. Bu arada sık sık şiirler
den faydalanmış ve anekdotlara yer ver
miştir. Timur'un Hindistan seferi sonrasın
daki karışıklıklara şahit olan Şemseddin, 
f'iruz Şah Tuğluk dönemini altın çağ, sul
tanın kendisini de ideal hükümdar diye 
tasvir etmektedir. Eser Tarib-i Pirişte baş
ta olmak üzere birçok kitaba kaynak teş
kil etmiştir. 

Günümüze pek çok nüshası ulaşan Ta
rib-i Firıl.z Şahi (Rieu, ı. 241-242; lll, 920-
921; Storey, 1/1 , s. 51 I ; Münzevl, Fihristva
re ... , II , 1197) Mevlevi Vilayet Hüseyin 
tarafından Bibliotheca lndica serisi içinde 
yayımianmış (Calcutta 1307 / 1890) ayrıca 
196S'te Karaçi'de basılmıştır. Feda Ali Ta
lib 1938'de eseri Urduca'ya tercüme etmiş, 

kitabın Hindistan tarihiyle ilgili bölümleri 
Sir Henry Miers Elliot ve John Dowson ta-
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raftndan İngilizce 'ye çevrilmiştir (The His
tory of lndia As Told by /ts own Historians, 
Delhi 1866- 1877, 1990. lll . 269-373) . Mu
hammed Abdülhak ed-Dihlevi 1299 (1881 ) 
yılında eseri özetlemiştir. Kaynaklarda Şern
seddin-i Sirac'a Menakıb-ı 'Ala'i, Mena
]fıb-ı Sultan Gıyaşüddin Tuglu]f Şah, 
Mena]fıb-ı Sultan MuJ:ıammed, Zikr-i 
Ijarab-ı Delhi adlı eserler de nisbet edil
miştir (Luniya, s. 79) . 
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liJ OsMAN GAZi ÖzGÜDENLi 

ŞEMSEDDlN siv Asi 
(ö . 1006/ 1597) 

Halvetiyye tarikatının 
Şemsiyye kolunun kurucusu, 

alim ve şair. 
_j 

926 ( 1520) yılında Tokat'ın Zile kazasın
da doğdu. Horasan'dan Zile'ye göç eden 
Ebü'l-Berekat Muhammed Efendi'nin oğ
ludur. Adı Ahmed olup esmer olduğundan 
Kara Şems diye tanınır. Anadolu'da faali
yet gösteren ilk Halveti şeyhlerinden Ha
bib Karamani'nin halifelerinden Amasya
lı Hacı Hızır'dan hilafet alan Muhammed 
Efendi'nin Şemseddin Sivasi'den başka Mu
harrem, İbrahim ve İsmail adlarında üç oğ
lu daha vardır. Şemseddin ilk öğrenimine 
Zile'de başladı, daha sonra Tokat'ta bulu
nan kardeşlerinin yanına gitti. Burada Ara
kiyecizade Şemseddin Mahvi Efendi'den 
faydalandı. Şemseddin Sivasi'nin İstanbul'
da medrese tahsilini tamamladığı ve mü
derrislik yapmaya başladığı, bir gün mü
derrislerin ilim haysiyetine yakışmayacak 
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