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hire 1931). 13. Risâletü’l-¼ac (Kahire
1935). 14. Va¼yü’l-šalem. Üç ciltten olu-
þan eser, 1934-1937 yýllarýnda er-Risâle
dergisinde çýkan makaleleriyle 1910’da ez-
Zühûr dergisine yazdýðý edebî makaleleri
içerir (Kahire 1374/1954). 15. Resâßilü’r-
Râfi£î. 1912-1934 yýllarý arasýnda dostu
Mahmûd Ebû Reyye’ye gönderdiði dinî,
içtimaî ve edebî konulara dair 218 kýsa
mektubunu kapsar (der. Mahmûd Ebû
Reyye, Kahire 1369/1950).

Râfiî’nin diðer eserleri arasýnda þunlar
zikredilebilir: Min fevšý’l-minber (Kahire
1385/1965), el-Ýslâm: Ni¾âm insânî (Bey-
rut 1958), ¥aŠâratü’l-£Arab fi’l-£u½ûri’l-
Ýslâmiyyeti’z-zâhire (Beyrut 1968), Kitâ-
bü Fu½a¼i’l-kelâm, Mev£i¾atü’þ-þebâb,
Meleketü’l-inþâ, Þu£arâßü’l-£a½r ve ¹a-
bašåtühüm, el-Kitâbü’n-Nebevî, Es-
rârü’l-i£câz, E³åni’þ-þa£b, el-Fußâdiyyât
(Kral Fuâd için methiyeler), Bašåye’d-dî-
vân, Neþîdü Sa£d Bâþâ Za³lûl, E³årî-
dü’r-Râfi£î (nþr. M. Nu‘man el-Bedrî, Bað-
dat 1980).

Mustafa Sâdýk er-Râfiî hakkýnda birçok
çalýþma yapýlmýþ olup baþlýcalarý þunlar-
dýr: Abbas Beyyûmî Aclân, Min edebi’r-
Râfi£î ve me£ârikih (Ýskenderiye 1989);
Fârûk Sâlih Bâselâme, en-Našd £inde’r-
Râfi£î (Mekke 1402/1982); Fehd b. Abdul-
lah el-Atram, Mu½¹afâ Øâdýš er-Râfi£î,
¼ayâtühû ve edebüh (doktora tezi, 1407,
Câmiatü’l-Ýmâm Muhammed b. Suûd el-
Ýslâmiyye); Mahmûd Turþûne, el-Edebü’l-
ebya² beyne’r-Râfi£î ve ªâhâ ¥üseyin
(Tunus 1989); Mahmûd Ali es-Semmân,
Mu½¹afâ Øâdýš er-Râfi£î nâšýden (Tan-
ta 1985); Mustafa Nu‘mân el-Bedrî, er-
Râfi£î el-kâtib beyne’l-mu¼âfa¾a ve’t-
tecdîd (Amman 1411); el-Ýmâm Mu½¹a-
fâ Øâdýš er-Râfi£î (Baðdat 1388/1968);
Necâd M. Abdülmâcid el-Abbâsî, el-Câ-
nibü’d-dînî fî edebi’r-Râfi£î (yüksek li-
sans tezi, 1402/1982, Câmiatü Ümmi’l-ku-
râ külliyyetü’l-lugati’l-Arabiyye); Erol Ayyýl-
dýz, XX. Yüzyýl Arap Edebiyatýnda Mus-
tafa Sadýk er-Râfiî’nin Yeri (doktora te-
zi, 1983 Uludað Üniversitesi Ýlâhiyat Fa-
kültesi; diðer çalýþmalar için bk. Abdül-
cebbâr er-Rifâî, VII, 82).

BÝBLÝYOGRAFYA :

Brockelmann, GAL Suppl., III, 71-76; M. Saîd
el-Iryân, ¥ayâtü’r-Râfi £î, Kahire 1952, tür.yer.;
Ni‘mât Ahmed Fuâd, Dirâse fî edebi’r-Râfi £î, Ka-
hire 1953, tür.yer.; Þevký Dayf, el-Edebü’l-£Ara-
biyyü’l-mu£â½ýr fî Mý½r, Kahire, ts. (Dârü’l-maârif),
s. 242-251; Kemâl Neþ’et, Mu½¹afâ Øâdýš er-Râ-
fi £î, Kahire 1968, s. 6-81, ayrýca bk. tür.yer.; Mus-
tafa Nu‘mân el-Bedrî, Mu½¹afâ Øâdýš er-Râfi £î,
Baðdad 1388/1968; a.mlf., er-Râfi £iyyü’l-Kâtib
beyne’l-mu¼âfa¾a ve’t-tecdîd, Amman 1411/

1991; a.mlf., “en-Nakd .inde’r-Râfi.î”, el-Mevrîd,
IX/1, Baðdad 1980, s. 27-41; Ali Abdülhalîm Mah-
mûd, Na¼ve edebi’l-Ýslâmiyyi’l-mu£â½ýr: Mu½¹a-
fâ Øâdýš er-Râfi £î, Riyad 1395; Haseneyn Hasan
Mahlûf, Mu½¹afâ Øâdýš er-Râfi £î ¼ayâtühû ve
â¦âruh, Kahire 1976; Hâmid M. Emîn Þa‘bân, Es-
rârü’n-ni¾âmi’l-lu³avî £inde Mu½¹afâ Øâdýš er-
Râfi £î, Kahire 1979, s. 5-10, ayrýca bk. tür.yer.;
Ahmed Ýsmailoviç, Felsefetü’l-istiþrâš ve e¦eru-
hâ fi’l-edebi’l-£Arabiyyi’l-mu£â½ýr, Kahire 1980,
s. 367-373; Mustafa eþ-Þek‘a, Mu½¹afâ Øâdýš er-
Râfi £î, Beyrut 1403/1983, s. 15-32, ayrýca bk.
tür.yer.; Abdülkerîm Osman, Me£âlimü’¦-¦ešåfe-
ti’l-Ýslâmiyye, Beyrut 1984, s. 457-461; Fethî Ab-
dülkadir Ferîd, Belâ³atü’l-Æurßân fî edebi’r-Râ-
fi £î, Kahire 1985, s. 11-74; Mustafa el-Cûzû, Mu½-
¹afâ Øâdýš er-Râfi £î, Beyrut 1405/1985, s. 21-
114, ayrýca bk. tür.yer.; Ýbrâhim Ývaz, Ma£reke-
tü’þ-þi £ri’l-Câhilî beyne’r-Râfi £î ve ªâhâ ¥üse-
yin, Kahire 1987; Abdülazîz el-Mekalih, £Amâli-
ša £inde ma¹la£i’l-šarn, Beyrut 1988, s. 121-196;
Abdüssettâr Ali es-Sütûhî, el-Cânibü’l-Ýslâmî fî
edebi’r-Râfi £î, Kahire 1990; Abdülcebbâr er-Ri-
fâî, Mevsû£atü me½âdiri’n-ni¾âmi’l-Ýslâmî, Kum
1417, VII, 82; M. Receb el-Beyyûmî, Mu½¹afâ Øâ-
dýš er-Râfi £î, Dýmaþk 1417/1997, s. 5-27, ayrý-
ca bk. tür.yer.; Ömer ed-Desûký, “Ma.a’r-Râfi.î el-
Kâtib”, ¥avliyyetü Külliyyeti dâri’l-£ulûm, sy.
1, Kahire 1969, s. 17-50; a.mlf., “Min Ýslâmiy-
yâti’r-Râfi.î”, EŠvâßü’þ-þerî£a, VII, Riyad 1396, s.
66-100; G. Eliraz, “The Social and Cultural Con-
ception of Mustafa Sadýk al-Rafiý”, AAS, XIII
(1979), s. 101-129; Ahmed Mustafa Hâfýz, “Mus-
tafâ Sâdýk er-Râfi.î”, el-Ezher, LVI/4, Kahire 1983,
s. 656-659; Erol Ayyýldýz, “Mustafa Sadýk er-Ra-
fiî’nin Hayatý, Edebî Cephesi ve Eserleri”, Ulu-
dað Üniversitesi Ýlâhiyat Fakültesi Dergisi, II,
Bursa 1989, s. 27-35; a.mlf., “Mustafa Sadýk er-
Rafiî’nin Arap Edebiyatý Tarihi Adlý Eserinin Tet-
kiki”, a.e., III (1991), s. 131-140.

ÿErol Ayyýldýz

– —
MUSTAFA SAFFET EFENDÝ

(bk. YETKÝN, Mustafa Saffet).
˜ ™

– —
MUSTAFA SÂKIB DEDE

(bk. SÂKIB DEDE, Mustafa).
˜ ™

– —
MUSTAFA SÂMÝ BEY

(ö. 1146/1734)

Osmanlý vak‘anüvisi, þair.
˜ ™

Babasý Arpaemini Osman Efendi’nin gö-
revinden dolayý Arpaeminizâde olarak ta-
nýnýr. Asýl adý Mustafa olup Sâmi mahlasý-
dýr. Ýsmâil Belîð diðer adýnýn Mehmed ol-
duðunu söyler. Eðitimi ve ilk görevleri hak-
kýnda fazla bilgi yoktur. Ýyi bir öðrenim
gördüðü ve kýsa sürede kâtipliðe yüksel-
diði söylenebilir. Biyografisini veren kay-
naklar onun kitâbet mesleðinde ilerleme
kaydettiðinden, Hocazâde Mehmed Efen-

i£câzi’l-Æurßân’ýnda ortaya koyduðu ve Ab-
dülkahir el-Cürcânî’nin Delâßilü’l-i£câz’ýn-
da geliþtirdiði, Kur’ân-ý Kerîm’in i‘câzýnýn
nazmýnda olduðu teorisi ana fikir olarak
iþlenmiþtir. Fethî Abdülkadir Ferîd, Belâ-
³åtü’l-Æurßân fî edebi’r-Râfi£î adlý bir
çalýþma yapmýþtýr (Kahire 1985). 6. Kitâ-
bü’l-Mesâkîn (Kahire 1917, 1929; Beyrut
1402/1982). 1915’te yazýlan eserde fakir-
lik, zenginlik, cimrilik, fakirlere sabýr tav-
siyesi ve teselli gibi konular ele alýnmýþtýr.
7. en-Neþîdü’l-va¹anî el-Mý½rî (Kahire
1917). 8. Resâßilü’l-a¼zân (Kitâbü’l-A¼-
zân; Kahire 1924). Mektuplar halinde ol-
masý ve umutsuz aþk temasýný iþlemesi
bakýmýndan Goethe’nin Kitâbü Âlâmi’l-
fetâ Verter (Die Leiden des jungen Wert-
hers / The Sufferings of Young Werther,
Leipzig 1774) adlý eserinin tesiriyle yazýl-
dýðý anlaþýlan kitap, Râfiî’nin Lübnan’da ta-
nýþtýðý hýristiyan Arap kýzýna duyduðu pla-
tonik aþkýn felsefesini yapar. Kitâbü’l-A¼-
zân adlý eserinde de Goethe’nin etkisi gö-
rülür. 9. es-Se¼âbü’l-a¼mer (Kahire 1925;
Beyrut 1421/2000). Resâßilü’l-a¼zân’ýn
devamý gibi olup güzellik ve aþk felsefesi,
kadýnlar hakkýnda anýlar, zamanýn bazý ün-
lülerine yazdýðý övgüler, kýssalar vb. konu-
larý kapsayan makalelerden oluþur. Eserin
bir bölümü (el-kamerü’t-tâli‘) yine Lübnan-
lý kýzla ilgili olup ona lakap olarak verdiði
“es-sehâbü’l-ahmer”i eserine isim yapmýþ-
týr. 10. Ta¼te râyeti’l-Æurßân: el-Ma£reke
beyne’l-šadîm ve’l-cedîd (Kahire 1926).
Tâhâ Hüseyin’e ait Fi’þ-þi£ri’l-Câhilî adlý
eserin eleþtirisine dair Kevkebü’þ-Þarš ile
diðer bazý gazete ve dergilerde yayýmla-
dýðý makaleleriyle baþka makale ve konfe-
ranslarýný kapsar. Râfiî bu eserinde Tâhâ
Hüseyin’i, D. Samuel Margoliouth ve Er-
nest Renan gibi þarkiyatçýlarýn Câhiliye þi-
iri hakkýndaki görüþlerini çalmýþ olmakla
itham eder, ayrýca onu inanç yönünden
eleþtirir. 11. Evrâšu’l-verd. 1931’de yazý-
lan eser, güzellik ve aþk felsefesi üzerine
hayalî mektuplar tarzýnda olup Resâißlü’l-
a¼zân ve es-Se¼âbü’l-a¼mer’in tamam-
layýcýsý niteliðindedir. Ayrýca dostluk, has-
talýk, yaþlýlýk, ölüm, acý ve zühd gibi konu-
larýn yer aldýðý eser vezinli þiir, mensur þiir
ve nesir parçalarý biçimindedir. 12. £Ale’s-
seffûd. Abbas Mahmûd el-Akkad ve Ab-
dullah Afîfî gibi bazý çaðdaþ yazarlarýn eleþ-
tirisine dair 1929 yýlýnda el-£U½ûr dergi-
sinde yayýmladýðý makalelerden meydana
gelmiþtir (I, Kahire 1930). Eserin II. cildi,
Câhiliye þiirinin tenkidi meselesinde Tâhâ
Hüseyin’i destekleyen Zekî Mübârek’in Ebû
Ýshak el-Husrî’ye ait Zehrü’l-âdâb’ýn tas-
hihi sýrasýnda yaptýðý hatalara dairdir (Ka-
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di’nin yanýnda sülüs ve nesih öðrendiðin-
den, icâzet alarak özellikle ta‘lik ve þikes-
te-ta‘lik yazýda maharetiyle tanýndýðýndan
söz eder. Bilinen ilk resmî görevi ýstabl-ý
âmire-i evvel ambarý ikinci kâtipliðidir. Ar-
dýndan rikâb-ý hümâyunda baþmuhasebe-
ci vekilliðine tayin edildi. 20 Zilkade 1127’-
de (17 Kasým 1715) iki ay kadar sürecek
olan küçük evkaf muhasebeciliðine geti-
rilerek hâcegân zümresine katýldý. 20 Mu-
harrem 1128’de (15 Ocak 1716) þehremin-
liðine tayin edildi. 27 Cemâziyelâhir 1130’-
da (28 Mayýs 1718) küçük rûznâmçeciliðe
nakledilmesine kadar bu görevde kaldý.
Küçük rûznâmçecilikte iki ay çalýþtýktan
sonra azledildi. 3 Rebîülevvel 1132’de (14
Ocak 1720) ikinci defa þehremini oldu ve
Þevval 1133’e (Aðustos 1721) kadar bu gö-
revini sürdürdü. Bu tayinle ilgili belgeler-
deki “sâbýkan haslar hâcesi” ifadesi ara-
daki dönemde haslar mukataacýlýðý yaptý-
ðýný düþündürmektedir. Mustafa Sâmi Bey
6 Þevval 1134’te (20 Temmuz 1722) cebe-
ciler kâtipliðine, 17 Þevval 1136’da (9 Tem-
muz 1724) ikinci defa küçük rûznâmçeci-
liðe tayin edildi ve 8 Þevval 1138’de (9 Ha-
ziran 1726) piyade mukabelecisi oldu. 11
Þevval 1140’ta (21 Mayýs 1728) üçüncü de-
fa küçük rûznâmçeciliðe getirildi ve bu gö-
revi bir yýl kadar sürdü. 14 Þevval 1142’-
de (2 Mayýs 1730) ikinci defa piyade mu-
kabeleciliðine tayin edildi. 15 Cemâziyelev-
vel 1143’te (26 Kasým 1730) arpa eminliði-
ne getirildi ve dört buçuk ay bu görevde
kaldý. Bu sýrada Çelebizâde Âsým Efendi’-
nin yerine vak‘anüvis tayin edildi. 26 Ra-
mazan 1144’te (23 Mart 1732) üçüncü de-
fa piyade mukabelecisi olduðunda vak‘a-
nüvislik vazifesini de sürdürüyordu. 15 Þev-
val 1146’da (21 Mart 1734) getirildiði ma-
liye tezkireciliði son görevi olmuþtur (Af-
yoncu, sy. 1 [2000], s. 236-239). Fatin Efen-
di’nin ve Müstakimzâde Süleyman Sâded-
din’in kaydettiði “mezâhir” kelimesinin
ebced hesabýndaki karþýlýðý olan 1146’da
(1734) muhtemelen Þevval (Mart) ayý son-
larýnda Ýstanbul’da vefat etti. Mezarý Ali
Paþa-yý Cedîd Camii hazîresindedir. Ölüm
yýlý olarak gösterilen 1136 (1724), 1145
(1732-33) ve 1170 (1757) tarihleri doðru
deðildir.

Mustafa Sâmi vak‘anüvisliðinden ziyade
þairliðiyle tanýnmýþtýr. Bazý þiirlerinde mû-
siki terimlerine yer vermesi, mûsiki ma-
kamlarý hakkýnda bir mesnevi yazmasý hat-
tatlýðýn yaný sýra mûsiki ile de ilgilendiði-
ni göstermektedir. Þiirlerindeki tasavvufî
özellikler ve “mevlevî” redifli bir gazel yaz-
masý Müstakimzâde’nin Mevlevîliðe intisap
ettiði yolunda verdiði bilgiyi doðrular. Di-

van nüshalarýndan birinde ilâhî cezbeye ka-
pýldýðý da belirtilmiþtir. Divanýnda Edirne’-
den söz eden beyitlerle Edirne kýþýnýn an-
latýldýðý þitâiyye onun muhtemelen 1712’-
de Þehid Ali Paþa’nýn maiyetinde bir müd-
det Edirne’de bulunduðunu düþündür-
mektedir. Damad Ýbrâhim Paþa’ya sundu-
ðu bir kasidesinden ve bir kaside baþlýðýn-
dan babadan kalma evinin ve eþyalarýnýn
yandýðý ve maddî sýkýntý çektiði anlaþýlmak-
tadýr.

Sâmi Bey, Ýran edebiyatýnýn kuvvetli et-
kisinde þiir yazan þairlerin ve Nâbî’yi ta-
kip edenlerin önde gelenlerinden biridir.
Þiirlerinde mahallî unsurlar yok denecek
kadar azdýr. Daha çok hikemî ve düþün-
dürücü konulara yer vermiþtir. Çaðdaþý
Nedîm’in bir akým haline getirmeye çalýþ-
týðý romantik ve neþe dolu þiir anlayýþýn-
dan sadece bir iki nazîre yazacak kadar
etkilenmiþtir. Dile hâkim olarak etkileyici
ve akýcý bir üslûp kullanan þairin dilini kav-
ramak güç, tarzý genellikle kapalý ve dü-
þünceleri derindir. Þiirde mazmun, nükte
ve mânayý ön plana almakla birlikte lafza
da önem vermiþtir. Lâle Devri’nin özellik-
lerini þiirlerine aksettirmemiþtir. Türk þa-
irlerinden Bâkî, Nâilî-i Kadîm, Fehîm-i Ka-
dîm, Vecdî ve Nâbî’nin, Ýran þairlerinden
Örfî-i Þîrâzî, Sâib-i Tebrîzî, Þevket-i Buhârî
ve Nâmî’nin tesirinde kalmýþtýr. Baðdatlý
Rûhî’nin terkibibendine yazdýðý nazîre en
tanýnmýþ þiirlerindendir. Nâilî-i Kadîm ile
Þeyh Galib arasýnda bir köprü sayýlan þa-
ir Leskofçalý Galib, Yeniþehirli Avni ve Nâ-
mýk Kemal’i etkilemiþtir. Bir kýsým þiirle-
rini eski diye nitelediði ve raðbet etmedi-
ði bir vadide (sebk-i Irâký) yazmýþsa da ye-
ni bir tarza (sebk-i Hindî) yöneldiðini be-
lirtmektedir. Þiirin akýcý ve kýsa olmasý ge-
rektiðini düþünen Sâmi’nin benzerlik iliþ-
kisi farazî ve uzak çaðrýþýmlara dayalý, özel-
likle duyu organlarýný ya da duyu organ-
larýnýn iþlevlerini kullanarak oluþturduðu
benzetmeleri dikkat çekicidir. Þiirlerinde
deyim kullanmaya özen göstermiþ, Fars-
ça deyimleri Türkçe kelimelerle birleþtir-
mesi en çok dikkati çeken özelliðini oluþ-
turmuþtur.

Eserleri. 1. Divan. Otuz iki yazma nüs-
hasý tesbit edilen eser Mýsýr’da basýlmýþ-
týr (Bulak 1253). Üzerinde iki doktora ve
bir yüksek lisans tezi hazýrlanan divanýn
(bk. bibl.) çevriyazýlý metni Fatma Sabiha
Kutlar tarafýndan yayýmlanmýþtýr (Anka-
ra 2004). Altý nüshanýn karþýlaþtýrmasýyla
hazýrlanan bu metne göre eserde ikisi
Farsça otuz beþ kaside (altýsý tarih), kýrk
bir kýt‘a-i kebîre (hepsi tarih), bir murab-
ba, altý þarký, iki müseddes (biri tarih), iki

terkibibend, altý mesnevi, beþi Farsça 149
gazel, biri Farsça on altý rubâî (biri tarih),
on iki kýta (ikisi tarih), dokuz nazým, altýsý
Farsça 128 matla‘, beþi Farsça on üç müf-
red (üçü tarih) yer almaktadýr. 2. Târih.
Sâmi’nin vak‘anüvis sýfatýyla 1143-1146
(1730-1733) yýllarý arasýndaki olaylarý an-
lattýðý tarihi Çelebîzâde Âsým Efendi’nin
eserine zeyil olarak yazýlmýþ, ancak müs-
takil bir eser olarak tanýnmamýþtýr. Bu-
nunla beraber Ýstanbul Üniversitesi Kü-
tüphanesi’ndeki nüsha (TY, nr. 9768) 1143-
1144 (1730-1731) yýllarýný içine aldýðýndan
müellifin sadece bu yýllarýn olaylarý üze-
rinde durduðu belirtilir (ÝA, XIII, 276). Zi-
ra ondan sonraki vak‘anüvis Þâkir Hüse-
yin eserine 1145 (1732) olaylarýyla baþ-
lamýþtýr. Subhi Mehmed Efendi onun ve
diðerlerinin (Þâkir, Râmipaþazâde, Hýfzî
Mehmed) kaleme aldýðý bölümleri ele ala-
rak kendi yazdýðý bölümün baþýna ekle-
miþtir. Sâmi ve Þâkir’in telif ettiði kýsým-
lar aynen aktarýldýðýndan eser Târîh-i Sâ-
mî ve Þâkir ve Subhî adýyla þöhret bul-
muþtur. Bu adla 1198’de (1784) Ýstanbul’-
da Beylikçi Râþid ve vak‘anüvis Vâsýf efen-
dilerin yeniden açtýklarý matbaada basýl-
mýþtýr. Subhî Târihi ismiyle de tanýnan
bu kitabýn 1a-71b yapraklarý arasýndaki kýs-
mý Sâmi ve Þâkir’e aittir. Hanîfzâde, eserin
adýnýn Târîh-i Vekåyi‘ olduðunu ve 1143-
1147 (1730-1734) yýllarý arasýndaki olaylarý
kapsadýðýný belirtmekteyse de ele geçen
yazmalarýnýn hiçbirinde olaylar 1146’dan
(1733) ileriye gitmez.

Mustafa Sâmi’nin bir takrîzi, Örfî-i Þîrâ-
zî’nin kýtalarýndan birine yazýlmýþ bir þer-
hi, Ýzzet Paþa’ya sunulan bir arz-i hâl ve
içindeki bilgilerden muhtemelen bir yakýný
olduðu anlaþýlan Süleyman Çelebi’ye yazýl-
mýþ iki mektuptan ibaret nesirleri divanýn
Süleymaniye Kütüphanesi’ndeki nüshasýn-
da yer almaktadýr (Yahyâ Tevfik Efendi,
nr. 300, vr. 110b-113b). Sadece takrîz, Bursa
Eski Yazma ve Basma Eserler Kütüphane-
si’ndeki nüshada da mevcuttur (Ulucami,
nr. 6075, vr. 156a-157a). Þairin Baðdatlý Rû-
hî’ye nazîre olarak yazdýðý terkibibend ve
terciibendi Rûhî ile Sâmi’nin ve Ziyâ
Paþa’nýn Nazîreleri adýyla ayrýca basýl-
mýþtýr (Ýstanbul 1304).
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MUSTAFA SÂMÝ EFENDÝ

(ö. 1855)

Osmanlý sefiri ve sefâretnâme yazarý.
˜ ™

Ýstanbul’da doðdu. Kaynaklarda çocuk-
luk ve ilk gençlik yýllarý hakkýnda bilgi yok-
tur. Memuriyete Defterdar Mektûbî Kale-
mi’nde baþladý; ardýndan hamamlar kâ-
tipliði, ihtisab kâtipliði, bazý vezirlerin di-
van kâtipliði görevlerinde bulundu. 1833
yýlýnda hâcelik rütbesi verildi, kýsa bir sü-
re sonra Viyana sefâreti kâtipliðine tayin
edildi. Ýstanbul’a dönüþünde Âmedî Kale-
mi hulefâlýðýna getirildi. 1838’de Paris se-
firi Fethi Ahmed Paþa’nýn maiyetine baþ-
sýrkâtibi olarak gönderildi. 27 Nisan’da Ýs-
tanbul’dan yola çýkan Sâmi Efendi Malta,
Napoli, Roma, Floransa, Milano, Venedik,
Trieste, Viyana, Prag, Berlin, Frankfurt,
Brüksel ve Londra gibi Avrupa’nýn belli
baþlý þehirlerine uðrayan bir güzergâh
üzerinden 23 Eylül’de Paris’e ulaþtý. Bu
seyahate ve Paris’te bulunduðu yýllara ait
intibalarýný Avrupa Risâlesi adýyla kale-
me aldýðý sefâretnâmesinde anlatmýþtýr.
1839’da Ýstanbul’a dönüþünün ardýndan
Posta ve Telgraf nâzýrý oldu. Avrupa Risâ-
lesi’nin yayýmlanmasýndan sonra da Tak-
vimhâne nâzýrlýðýna getirildi (1840). Tak-
vîm-i Vekåyi‘de devrin önemli siyasî ge-
liþmelerine dair bazý yazýlar kaleme aldý.
Takvimhâne nâzýrlýðýndan Mayýs 1841’de
azledilen Sâmi Efendi’nin azline sebep,
Ahmed Lutfi Efendi’nin bildirdiðine göre
kendi örf ve âdetlerimizi kötüleyip Avru-
pa’yý övmesi, bu yoldaki ölçüsüz sözleri ve
özellikle Mustafa Reþid Paþa’ya intisabý
ile Tanzimat’ýn ilâný ve uygulanmasý sýra-
sýnda birtakým yanlýþ davranýþlarý olmuþ-
tur. 1846’da Ziraat Meclisi âzasý, kýsa bir
süre sonra da Viyana maslahatgüzârý ol-

du. Eylül 1846’da Berlin sefiri olarak gö-
revlendirildi. Aðustos 1849’da ûlâ sýnýf-ý
sânîsi rütbesine yükseltilip Tahran sefirli-
ðine tayin edildi. Haziran 1851’de tekrar
azledilerek Ýstanbul’a döndü. Vefatýnda
Haydarpaþa Kabristaný’na defnedildi.

Mustafa Sâmi Efendi’den bahseden kay-
naklar onu güzel sözlü, kibar meclislerinde
kabul gören, þiir ve inþâdan anlayan, fakat
ayný zamanda hasis, biraz patavatsýz olarak
tanýmlar. Kendisi Avrupa Risâlesi’nde dil
bilmeyen bir bürokrat olduðunu, uzun yýl-
lar Avrupa’da kalmasýna raðmen bir ya-
bancý dil öðrenemediðini, bunun da za-
manýnýn büyük bir kýsmýný hastalýklarla ge-
çirmiþ olmasýndan kaynaklandýðýný söyler.
Ahmet Hamdi Tanpýnar, Mustafa Sâmi
Efendi’nin cüretli bir Avrupalýlaþma taraf-
tarlýðý ile kendinden öncekilerden, hatta
çaðdaþlarýndan ayrýldýðýný, “dikkatlerinin
satýhta dolaþmayýp az çok derine” indiði-
ni ve bu yüzden ona “Avrupa’yý üzerinde
düþünmek þartýyla görenlerin” baþýnda yer
vermek gerektiðini yazar. Mustafa Sâmi
Efendi, Avrupa’yý belki de yabancý dil bil-
memesinin ve kültürünün eksikliði sebe-
biyle kurumlarýn, sosyal iliþkilerin, sanayi
ve teknolojinin arka planýný sorgulamadan,
ancak yer yer Osmanlý toplumu ve içti-
maî þartlarýyla kýsmî mukayeselere baþ-
vurarak hayranlýkla anlatmýþ ve Avrupa-
lý’nýn mükemmelliðinden hararetle bah-
setmiþtir. Gerek bu tavrý, gerekse ülkede
Batýlýlaþma doðrultusunda yürütülen yeni-
lik hareketlerinin öncüsü olmasý dolayýsýy-
la çevresinde bir mahfilin oluþtuðu Mus-
tafa Reþid Paþa’ya intisabý Sâmi Efendi’yi
devrinde birtakým tenkitlerin hedefi yap-
mýþtýr.

Mustafa Sâmi Efendi’nin yayýmlanmýþ
tek eseri olan kýrk sayfalýk Avrupa Risâ-
lesi, Paris’e yaptýðý seyahatin ve sefâret
baþkâtipliðinde bulunduðu yýllarýn Paris’i-
nin izlenimlerini anlattýðý bir eserdir. Özet
halinde bir seyahat tutanaðý mahiyetinde-
ki birinci bölümde Paris’e ulaþýncaya ka-
dar uðradýðý ülkelerin, gördüðü þehirlerin
coðrafî özelliklerini, halkýn yaþayýþýný, ta-
rihî eserlerini, topraðýndan geçtiði dev-
letlerin askerî gücünü, politik usullerini,
nüfusunu, dinî özelliklerini, turistik yer-
lerini, sanat eserlerini, eðitim, kültür ve
saðlýk kurumlarýný, ilim ve teknolojideki
ilerlemeleri kýsa temaslarla anlatýr. Ýkinci
bölümde Paris’teki izlenimlerini dile geti-
rir, genel ve sathî deðerlendirmelerde bu-
lunur. Eserin “Der Beyân-ý Ahvâl-i Umû-
miyye-i Avrupa” kýsmý yazarýn asýl yorum
ve mukayeseler yaptýðý, kýsmen de olsa
sosyal, kültürel ve siyasî dikkatlere açýl-

maya çalýþtýðý bölümdür. Avrupa Risâle-
si’ni devrin kültür ve düþünce hayatý açý-
sýndan önemli yapan özelliklerinden biri
de dönemin Türk aydýnýnýn zihnine taþýdý-
ðý birtakým yeni isim, terim ve kavramlar-
dýr. Eserin küçük hacmine raðmen dev-
rinin kültür hayatýna getirdiði bu kavram
ve terimlerin dönemin düþünce hayatýna
olan katkýlarýna Sâmi Efendi’den bahse-
den kaynaklarýn birçoðunda dikkat çekil-
miþtir. Tanpýnar, devrine göre oldukça sa-
de bir dille yazýldýðý görülen eserin üslû-
bunda, cümle yapýlarýnda Þinâsi’nin ve
Nâmýk Kemal’in cümlelerinin ilk örnekle-
rini bulur. M. Fatih Andý, daha önce iki de-
fa basýlan (1256, 1268) Avrupa Risalesi’-
ni bir incelemeyle birlikte yeniden yayým-
lamýþtýr (bk. bibl.). Sâmi Efendi’nin bazý
þiirleri de vardýr.
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(ö. 1183/1769)

Osmanlý matematik
ve astronomi âlimi, þair.

˜ ™

Cebeci Ocaðý Baþkethüdâsý Sâlih Efen-
di’nin oðludur. Kethüdâ Kalemi’nden ye-
tiþti ve bir süre Mýsýr’da kaldýktan sonra
1169 (1756) yýlýndan itibaren sýrasýyla ket-
hüdâ kâtipliði, Tersane eminliði, Darphâ-
ne nâzýrlýðý, baþmuhasebecilik, Haremeyn
muhasebeciliði, ordu kâtipliði ve vekâle-
ten defter eminliði görevlerinde bulundu;
Receb 1183’te (Kasým 1769) vefat etti ve
Üsküdar’da defnedildi.

Mustafa Sýdký’nýn Osmanlý ilim tarihi
açýsýndan en önemli faaliyeti klasik mate-
matik eserlerini istinsah, tashih ve tahrir


