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Devleti bütçesinden satyane alan
Saadet Giray Han'a
XVI. yüzyılın başlarında 300.000 akçe tahsis edilmişti (Celalzade, vr. 238b). XVII. yüzyılın ikinci yarısında Kırım haniarına Kefe
iskelesi gümrük gelirlerinden 15 yük akçe, Gözleve ve Balıkiava iskeleleri gümrüklerinden kalgay sultana 1O yük ve nCıred 
dine 5 yük akçe salyane ayrılınıştı (Eyyabl Efendi Kanunnamesi, s. 54). XVI. yüzyılın sonlarında Çerkez beylerinin de salyaneleri vardı ve bunlar Kefe Mukataası'n 
dan ödeniyordu (BA, MD, nr. 51, s. 8/h. 24) .
XVI. yüzyılın ortalarında hazineden salyane alanlar arasında kazaskerler, divan katipleri ve diğer bazı görevliler de yer alı
yordu. Bunların 954-955 (1547-1548) ve
974 ( 1566-67) yıllarındaki salyanel eri 550600.000 akçe civarındaydı (Barkan, XV
[1955], s. 263; a.e., s. 309). Salyane uygulaması Tanzimat'a kadar devam etti.
Kırım hanları arasında
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32; 6/10; J0/1; krş. 10/21) Sam'ı Nuh'un en
büyük oğlu kabul edenler olmuşsa da yahudi geleneğinde kardeşleri arasında hikmet sahibi ve en dürüstü olmakla beraber
yaşça en küçükleri olduğu görüşü yaygın
dır (Sanhedrin, 69b; Genesis Rabbah, 26/
3; 37/7). Hz. Nuh'un 500 yaşını geçmesinden sonra doğan Sam (Tekvln. 5/32) tufanda diğer kardeşleri gibi eşiyle birlikte gemiye binmiş {Tekvln, 7/13) ve Tanrı'nın Nuh
ile gerçekleştirdiği ahde kardeşleriyle katılmıştır (Tekvln, 9/8). Tevrat'ın bir yerinde
tUfandan iki yıl sonra Sam 100 yaşında iken
Arpakşad (Erfahşed) adında bir oğlunun
doğduğu , sonraki beş yüzyıllık hayatında
başka oğu l ve kızlarının da olduğu belirtilmekte (Tekvln. Illi O-ll), bir başka yerde
oğullan Elam, Aşur, Arpakşad, Lud ve Aram
(İrem) şeklinde sıralanmaktadır {Tekvln, ı Ol
22) Ahd-i Atik'in 1. Tarihler kitabında ise
( 1/17) oğullarının isimleri Elam, Aşur, Arpakşad , Lud, Aram, Us, Hul, Geter ve Meşek olarak verilmektedir. Tevrat'ta Nuh'un
oğullarının şeceresi zikredilirken "Eber'in
bütün çocuklarının atası" nitelemesiyle
Sam'ınki sona bırakılmış (Tekvln, ı 0/21).
Tekv1n kitabının 11 . babında ise Eber ve
Hz. İbrahim'i de kapsayan şeceresinde
onun İbraniler dahil Samller'in atası olduğu vurgulanmıştır (bk. sAMILER). Tevrat'taki bilgilere göre tufandan sonra üzüm
yetiştiren ve şarap imal eden Nuh bir gün
sarhoş olup çadırında çıplak vaziyette kalmış, babasını o halde gören Ham üstünü
örtrnek yerine babasın ı o durumdayken
kardeşlerine de göstermiş , bunun üzerine Sam ile Yates bir elbise getirerek babalarına giydirmişlerdir. Sarhoşluğun etkisinden kurtulan Nuh, Ham'ın tavrından
dolayı Ken ' an'ılanetlemiş, Sam ile Yafes'i
kutsamış ve Ken'an halkının onlara kul 1
köle olmasını dilemiştir (Tekvln, 9/20-27;
bk. HAM). Ahd-i Atik'te Tevrat dışında sadece 1. Tarihler kitabında ( 1/4, 17) zikredilen Sam, Ahd-i Cedld'in Luka ineili'nde (3/
36) Hz. Ysa'nın atası şeklinde takdim edilmiştir.

Rabbinik literatürde sünnetli doğması
(Genesis Rabbah, 26/3) ve İsrailoğulları'' nın atası olması sebebiyle Sam'a önem
( ı"ı...)
verilmiş, Nuh'un onu kutsaması İsrailo
Hz. Nuh'un oğlu .
ğulları'nın kutsanması olarak görülmüş
_j
L
tür. Nuh'un Ken'an 'ılanetlemesi, "Kölenin
Kelimenin menşei bilinmemekte, İbra
sahip olduğu şeyler efendisine aittir"
nice'de (şem) "isim. şöhret" , Akkadca'da
prensibinden hareketle (Sanhedrin, 91 a) İs
(sumu) "isim, oğul" anlamlarına gelmekrailoğulları'nın Ken'an topraklarını istilası
tedir (Gesenius, s. 1028; EJd., XIV, 1368).
na gerekçe diye gösterilmiştir (EJd., XIV,
Tevrat'ta genellikle Ham ve Yafes'ten ön1369). Nuh tufandan sonra dünyayı oğul
ce zikredilmesinden hareketle (Tekvln, 5/
ları arasında taksim etmiş, vaad edilen top-
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rakların

da dahil olduğu kısmı Sam'a ver(Genesis Rabbah, 112). Babasının üstünü örtmekte önce davranmış olması sebebiyle Tanrı'nın tecellisinin (şekina) sadece Sam'ın çadırına gerçekleştiği belirtilmiş
ve zürriyetinden erkeklerin sabah duasın 
da "tallit" isimli bir örtü kullanması da söz
konusu fiiliyle alakalandırılmıştır (Yoma,
ıoa; Genesis Rabbah, 36/6; 26/3; JE, Xl,
261)
miştir

Kur'an-ı Kerim'de Sam'dan bahsedilmez.
Bir hadiste Sam Araplar'ın, Ham Habeş
ler'in, Yates de Rumlar'ın atası olarak geçmekte (Tirmizi, "Tefs!r", 37/3, 4; "Mena15ıb", 69; Heyseml, I, 93; Müttaki el-Hindl,
XI, 512-513). diğer bir rivayetteAcem ve
Araplar Sam'ın zürriyeti arasında zikredilmektedir {Taberl, XJX, 560). Kahtan ve
Amatika da Sam 'ın soyundan kabul edilmiştir. İslam kaynaklarında yer alan Sam'la ilgili bilgiler genelde yahudi geleneğin
dekilere benzemektedir. Taberi hem onun
hem de Yates'in Nuh'un büyük oğlu olduğunu belirten farklı rivayetler aktarmaktadır (Cami'u'l-beyan, XII, 411-412). Kisal,
Nuh'un Sam'a Hicaz, Yemen, Şam ve eiCezire'yi (Yukarı Mezopotamya) verdiğini
kaydetmekte, Nuh'un vücudunun çıplak
lığını sarhoşlukla değil uyku halinde iken
esen rüzgarla izah etmekte ve onun bu
duruma gülen Ham'a kızdığını, üzerini örten Sam'a da Allah'ın dünyada çirkinlik
ve kusurlarını örtmesi, ahirette günahlarını bağışlaması için dua ettiğini, ayrıca
zürriyetinden peygamberler gelmesini dilediğini nakletmektedir (f5ışaşü'l-enbiya',
s. 98-101). Sa'lebi'ye göre Sam tufandan
yetmiş sekiz yıl önce doğmuş, geminin inşasında babasına yardım etmiş ve tUfanda gemiye binmiştir. Nuh vefat etmek
üzere iken onu çağırmış, şirk ve kibirden
uzak durmasını ve Allah'ı zikretmesini vasiyet etmiş, kendisine halef tayin etmiş
tir. Sa'lebl, Hz. Ysa'nın havarilerin talebiyle mucizevi bir şekilde Sam'ı diriiterek tufan hakkında bilgi aldığını anlatan bir rivayet aktarmaktadır ('Ara' isü'l-mecalis, s.
56-60) . Herevi de Havran (Suriye), San'a
(Yemen) ve el-Halil (Filistin) şehirlerinde
Sam'a nisbet edilen türbelerin bulunduğu
nu, Harran ve San'a şehirlerinin de Sam
tarafından kurulduğunu kaydetmektedir
( Guide des lieux de pelerinage, s. 41, 142,
220; İA, X, 139)
BİBLİYOGRAFYA :

Ali b. Hamza el-Kisai, ~ışaşü'l-enbiya' (nşr. ı.
Eisenberg), Leiden 1922, s. 98-102; Tabert Cami'u'l-beyan (nşr. Abdullah b. Abdülmuhsin etTürk!), Riyad 1424/2003, XII, 411-412; XIX, 560;
Sa'lebi. 'Ara'isü'l-mecalis, Beyrut 1405/1985, s.

SAM MiRZA
56-60; Ali b. EbQ Bekir ei-Herevi, Guide des lieux
de pelerinage (tre. ). Sourdei-Thomine). Damas
1957, s. 41 , 142, 220; Heyseml, Mecma'u 'z-zevtı'id, 1, 93; Müttaki ei-Hindl, Kenzü 'l-'ummtıl,
Xl, 512-513; Genesis Rabbah (ed . ). Neusner) ,
Atlanta 1985, 1, 8, 279-280; ll, 31-32, 41-42; W.
Gesenius, A Hebrew and English Lexicon o{the
Old Testament (tre. E. Robinson, ed. Fr. Brown
v.dğr. ), Oxford, ts. (Ciarendon Press). s. 1028; W.
Sacher- M. Seligsohn, "Shem", JE, Xl, 261; 8.
Joel, "Sam", İA , X, 139; A. Rippin, "Sam", E/ 2
(İng .). Vlll, 1007; L. Hicks, "Shem", !DB, IV, 321;
Nahum M. Sarna, "Shem", EJd., XIV, 1368; Moses Aberbach, "Shem", a.e., XJV, 1369.

Sam

İsMAiL TAŞPlNAR

liJ

Mirza ' nın

Tuf:ıfe-i
adlı

Sami

eserinden
iki sayfa

(Süleymaniye Ktp. ,
Hekimoğlu

Ali

SAMMiRZA
( ljr-o Fı....

)

z·,

(ö. 974/1566-67)
Şair

L

ve tezkire sahibi

İranlı şehzade.

Paşa ,

nr. 718,
vr.
214")

_j

923'te (ı 5 ı 7) Meraga'da doğdu. Şah İs
mail'in üçüncü oğludur. Beş yaşından itibaren çocukluk ve gençlik yıllarının büyük
bir kısmını !ala olarak refakatine verilen
kızılbaş emirlerinin vesayetinde Herat'ta
Horasan valiliğinde geçirdi. 1544'te ağa
beyi Şah Tahmasb'a baş kaldırdı ve çıkar
dığı karışıklık ancak on dört ay sonra şa
hın bizzat Herat'a gitmesiyle bastırılabil
di. Onu affeden Tahmasb kendisini yanın
da götürerek sarayda görevlendirdiyse de
yeniden bazı tertipiere karışması üzerine
969 (1561-62) yılında 974 (1566-67) depreminde öleceği Kahkaha Kalesi'nde zindana attırdı.
Şiirlerinde "Sami" mahlasını kullanan
Sam Mirza, TuJ:ıte-yi Sami adını taşıyan
tezkiresiyle ünlüdür. Kuwetli bir ihtimalle 957-968 (1550-1561) yılları arasındaya
zılan eser, X. (XVI.) yüzyılın ilk yarısında yaşamış Farsça ve Türkçe şiir söyleyen 714
şairin hayat hikayesini ve şiirlerinden bazı
örnekleri ihtiva eder. Tuf:ıfe-yi Sami, bir
mukaddime ile yedi bölümden oluşur. Birinci bölüm Şah İsmail ile dönemin diğer
önemli han ve sultaniarına ayrılmıştır; burada hanedanın düşmaniarına da yer verildiği görülür. Ancak Özbek ve Osmanlı
hanedanianna mensup şairler hakkında
bazan tarafgir ifadeterin kullanılmış olduğu dikkat çeker. İkinci bölüm seyyidler ve
alimlerle önde gelen Şii şahsiyetlere, üçüncü bölüm vezirlerle diğer devlet adamları
na, dördüncü bölüm alimlerle bazan şiir
söyleyen ünlü kişilere, beşinci bölüm mahlaslarıyla tanınmış şairlere, altıncı bölüm
Türkçe yazan şairlere ve yedinci bölüm
daha çok aşk şiirleri söyleyen halk şairleri-

ne ayrılmıştır. Kitap Hz. Ali için söylenmiş
bir methiye ile sona erer. TuJ:ıte-i Sami,
o dönem Türk şairleri hakkında bilgi içeren tek kaynak sayılabilir. Türk şairlerine
ayrılmış olan altıncı bölüm ün dışındaki bölümlerde de bazı şairterin Türkçe şiir söylediği belirtilerek şiirlerinden örnekler verilmiştir.

Sam Mirza kitabını Ali Şlr Neval'nin Mecalisü 'n-netais'inden etkilenerek telif etmiş, ancak onun Horasanlı şairler üzerinde yoğunlaşmasına karşılık kendisi Safevi
dönemine ait daha geniş bir coğrafyayı esas
almıştır. Ayrıca Ali Şlr Neval'den farklı olarak şairler hakkındaki bilgileri kişisel ilişki
lerine dayalı kaynaklardan sağlamıştır. Bu
bakımdan Devletşah 'ın Teg;kiretü'ş-şu'a

ra' adlı eserinin bir zeyli mahiyetindedir.
Eserde kişiler önemlerine göre farklı hacimlerde yer almıştır. Tezkirenin ifade tarzı genelde mecaz ağırlıklıdır; bilhassa ölüm
üzerine yaptığı hayal gücüne dayalı benzetmeler dikkat çeker. Kendisinden önceki Timurl u dönemi tezkire yazarlarında
görülen muamma oyunları onda yoktur.
Kitabın tamamında ve özellikle yedinci bölümde edebi tenkitler bulunmakla birlikte biyografileri verilen şairler hakkında kesin hükümlerden kaçınıldığı ve yorumun
okuyucuya bırakıldığı söylenebilir. Tezkirenin en önemli yanı, adiarına başka kaynaklarda rastlanmayan şairterin ve eserlerinin unututmaktan kurtanimış olması
dır.

Dünya kütüphanelerinde çok sayıda nüsbulunan Tul:ıfe-i Sami'nin ilk defa
yalnız beşinci bölümü dört yazması esas
alınıp Mevlevi İkbal Hasan tarafından yayımlanmış (The Tuhfe-i Sam [ seetion u] of
Sam Mirza Safawi, Patna 13 12/ 1934), daha sonra Vahld Destgirdl bu neşirden habersiz olarak sadece tek yazmaya dayanıp
hası

tamamını yayımiarnıştır ( Tul).fe-i Sami,
Tahran ı 3 ı 4 h ş . ). Rükneddin Hümayun
Ferruh eserin tamamını tenkitli metin şek
linde geniş bir girişle birlikte neşretmiştir
(Te?kire-i TuMe-i Sami, Tahran 1345 hş.).
Bu yayında Farsça beyitler nesir halinde
tercüme edilmiş, Türkçeler ise alt alta sı
r alanarak ve müstensihlerin Türkçe bilmemesinden kaynaklanan yazım yanlışlık
larıyla verilmiştir. Tezkirenin Türkçe yazan
şairlere ayrılmış altıncı bölümü Adnan Karaismailoğlu tarafından tercüme edilerek
yayımlanmıştır (bk. bibl.). Sam Mirza'nın
tezkiresi dışında yaklaşık 6000 beyitlik bir
d.ivanı bulunduğu söylenmekte (M. Ali Terbiyet, s. ı 72), bazı şiirleri kaynaklarda zikredilmektedir.
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