
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-ze
vtı'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; Mo
ses Aberbach, "Shem", a.e., XJV, 1369. 

L 

liJ İsMAiL TAŞPlNAR 

SAMMiRZA 
( ljr-o Fı.... ) 

(ö. 974/1566-67) 

Şair ve tezkire sahibi 
İranlı şehzade. 

_j 

923'te (ı 5 ı 7) Meraga'da doğdu. Şah İs
mail'in üçüncü oğludur. Beş yaşından iti
baren çocukluk ve gençlik yıllarının büyük 
bir kısmını !ala olarak refakatine verilen 
kızılbaş emirlerinin vesayetinde Herat'ta 
Horasan valiliğinde geçirdi. 1 544'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 97 4 ( 1566-67) dep
reminde öleceği Kahkaha Kalesi'nde zin
dana attırdı. 

Şiirlerinde "Sami" mahlasını kullanan 
Sam Mirza, TuJ:ıte-yi Sami adını taşıyan 
tezkiresiyle ünlüdür. Kuwetli bir ihtimal
le 957-968 (1550-1561) yılları arasındaya
zılan eser, X. (XVI.) yüzyılın ilk yarısında ya
şamış 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. Bi
rinci bölüm Şah İsmail ile dönemin diğer 
önemli han ve sultaniarına ayrılmıştır; bu
rada hanedanın düşmaniarına da yer ve
rildiği görülür. Ancak Özbek ve Osmanlı 
hanedanianna mensup şairler hakkında 
bazan tarafgir ifadeterin kullanılmış oldu
ğu dikkat çeker. İkinci bölüm seyyidler ve 
alimlerle önde gelen Şii şahsiyetlere, üçün
cü bölüm vezirlerle diğer devlet adamları
na, dördüncü bölüm alimlerle bazan şiir 
söyleyen ünlü kişilere, beşinci bölüm mah
laslarıyla tanınmış şairlere, altıncı bölüm 
Türkçe yazan şairlere ve yedinci bölüm 
daha çok aşk şiirleri söyleyen halk şairleri-

Sam Mirza ' nın 

Tuf:ıfe-i Sami 
adlı eserinden 

iki sayfa 
(Süleymaniye Ktp. , 

Hekimoğlu 

Ali Paşa , 

nr. 718, 
vr. z·, 214") 

ne ayrılmıştır. Kitap Hz. Ali için söylenmiş 
bir methiye ile sona erer. TuJ:ıte-i Sami, 
o dönem Türk şairleri hakkında bilgi içe
ren tek kaynak sayılabilir. Türk şairlerine 
ayrılmış olan altıncı bölüm ün dışındaki bö
lümlerde de bazı şairterin Türkçe şiir söy
lediği belirtilerek şiirlerinden örnekler ve
rilmiştir. 

Sam Mirza kitabını Ali Şlr Neval'nin Me
calisü 'n-netais'inden etkilenerek telif et
miş, ancak onun Horasanlı şairler üzerin
de yoğunlaşmasına karşılık kendisi Safevi 
dönemine ait daha geniş bir coğrafyayı esas 
almıştır. Ayrıca Ali Şlr Neval'den farklı ola
rak 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 ha
cimlerde yer almıştır. Tezkirenin ifade tar
zı genelde mecaz ağırlıklıdır; bilhassa ölüm 
üzerine yaptığı hayal gücüne dayalı ben
zetmeler dikkat çeker. Kendisinden ön
ceki Timurl u dönemi tezkire yazarlarında 
görülen muamma oyunları onda yoktur. 
Kitabın tamamında ve özellikle yedinci bö
lümde edebi tenkitler bulunmakla birlik
te biyografileri verilen şairler hakkında ke
sin hükümlerden kaçınıldığı ve yorumun 
okuyucuya bırakıldığı söylenebilir. Tezki
renin en önemli yanı, adiarına başka kay
naklarda rastlanmayan şairterin ve eser
lerinin unututmaktan kurtanimış olması
dır. 

Dünya kütüphanelerinde çok sayıda nüs
hası bulunan Tul:ıfe-i Sami'nin ilk defa 
yalnız beşinci bölümü dört yazması esas 
alınıp Mevlevi İkbal Hasan tarafından ya
yımlanmış (The Tuhfe-i Sam [ seetion u] of 
Sam Mirza Safawi, Patna 1 3 1 2/ 1934), da
ha sonra Vahld Destgirdl bu neşirden ha
bersiz olarak sadece tek yazmaya dayanıp 

SAM MiRZA 

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 bil
memesinden kaynaklanan yazım yanlışlık
larıyla verilmiştir. Tezkirenin Türkçe yazan 
şairlere ayrılmış altıncı bölümü Adnan Ka
raismailoğlu tarafından tercüme edilerek 
yayımlanmıştır (bk. bibl.). Sam Mirza'nın 
tezkiresi dışında yaklaşık 6000 beyitlik bir 
d.ivanı bulunduğu söylenmekte (M. Ali Ter
biyet, s. ı 72), bazı şiirleri kaynaklarda zik
redilmektedir. 
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