
likte 150.000 m 2 olan alanıyla o devirde 
dünyanın en büyük camisi idi. Abbas! sa
ray mimarisinin en önemli örnekleri de Sa
merra kazılarında ortaya çıkmıştır. Mu'ta
sım'ın el-Cevsaku'l-Hakanl ve Mütevekkil'in 
Belküvara adlı sarayları abidevi kalıntıla
rıyla bunların başında gelir. Diğer halifele
re, kumandanlara ve devlet adamlarına ait 
çok sayıdaki saray dolayısıyla Samerra ade
ta bir saraylar ve köşkler şehriydi. Sadece 
Mu'tasım-Billah sekiz, Mütevekkil-Alellah 
yirmi iki saray ve köşk yaptırmıştı. Şehir
de at yarışları için 1 O km. parkurlu üç hi
podrom ve iki hayvanat bahçesi bulunu
yordu (bk ABBAsiLER [Sanat]). Samerra kı
sa zamanda bir ilim merkezi t)aline gelmiş 
ve burada dönemin birçok alimi yetişmiş
tir. Alim vezirlerden Muhammed b. Ab
dülmelik İbnü'z-Zeyyat ve şair devlet ada
mı Feth b. Hakan el-Paris!, Samerra'da zen
gin birer kütüphane kurmuştur. 

Ancak şehir, Bağdat'ın tekrar merkez 
olmasından sonra hızla gerBeyerek kısa 
zamanda küçük bir köy haline geldi. X. 
yüzyılın ortalarında Samerra'ya uğrayan 
Makdisl burasının çok az insanın yaşadığı , 

herhangi bir bayındırlığı olmayan harap bir 
köy olduğunu söyler (Af:ısenü't-tekasfm, s. 
122-123) 1300 yıllarında büyük bölümü 
yıkılan şehir, bugün 57 km2 'lik bir sahaya 
yayılan kalıntılarıyla İslam döneminin en 
geniş ve en önemli arkeolajik alanların
dan biridir (Ernst Emi! Herzfeld tarafından 
gerçekleştirilen kazıların sonuçları Die 

Ausgrabungen von Samarra adıyla I 923-
1948 arasında Berlin'de altı cilt olarak ya
yımlanmıştır). Samerra ayrıca , İmamiyye 
Şilliği 'nin onuncu imamı Ali el-Hadi ile on 
birinci imamı Hasan el-Askerl'nin türbele
rinin bulunması dolayısıyla Şiiler için Irak'
taki dört atebattan biridir. Şiiler' e göre on 
ikinci imam Mehdi el-Muntazar, türbele
rin yanındaki caminin altında Serdabü'l
Mehdl (Gaybetü'l-Mehdl) adıyla bilinen yer
de kaybolmuştur. 

XVIII. yüzyılda nüfusu 2000 kadar olan 
Samerra, 1867'de 400 aile ve 1 ooo civa
rında görevlinin yaşamaya başlaması üze
rine Osmanlı yönetimince kaymakamlık ha
line getirilmiş ve İngiliz mandası,dönemine , 
kadar bu şekilde kalmıştır. 1950'de Dicle 
nehrineyapılan barajın ardından şehrio 
nüfusu daha da artmış ve eski şehrin ya~ 

Kınında . bugunkU Sam erra· kurulmuştur.. 
2000 yılında nüfusu 200,000'e ulaşan ve 
önemli bir ticaret ve endüstri merkezi 
özelliği k(l~anan yeni Samerra, Amerika 
Birleşik Devletler) işgalinden sonra diğer 
Irak şehirleri gibi gerek . bombardımanla 
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gerekse çatışmalar sırasında tahribata uğ- ı 

ramış, XIX. yüzyılda Osmanlılar'ın tamir 
ettiği imarnlara ait türbeler de büyük ha-

sAMi BEY, Arpaeminizade 

(bk. MUSTAFA SAMi BEY). 
sar görmüştür. L _j 
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sAMi ed-DEHHAN 
( ..:ıli~ı~ı.... ) 

Muhammed Sami 
b. İbrahim ed-Dehhan el-Halebi 

(1912-1971) 

Suriyeli edip ve alim. 
_j 

9 Nisan 1912'de ticaretle uğraşan bir 
ailenin çocuğu olarak Halep'te doğdu. İl
köğrenimini Halep'te ei-Medresetü'I-FarQ
kıyye'de, Iiseyi Dımaşk'ta ei-Medresetü's
Saneviyye es-Sultaniyye'de tamamladı. 
1936'da yüksek tahsil ve doktora yapmak 
üzere Sorbon Üniversitesi'ne gönderildi. 
Sorbon Üniversitesi'nde edebiyat sahasın
da lisans, tarih ve ilmi araştırma yöntem
Ieri konusunda yüksek lisans yaptı. Ayrıca 
Doğu Dilleri Okulu'nun Sami Dilleri Bölü
mü'nden mezun oldu. 1946'da Ebu Firas 
el-Hamdanl'nin hayatı ve şiirlerine dair ha
zırladığı devlet doktorasını üstün başarıy
la tamamladı. 1947 yılında ülkesine dön
dü. Dımaşk'taki el-Ma'hedü'l-Fransl'ye (lns
titut Français de Damas) üye seçildi. Suri
ye Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde (Dı
maşk) ders ve konferanslar vermeye baş
ladı. Muhammed Kürd Ali'nin başkan ol
duğu dönemde Dımaşk'taki el-Mecmau'l
ilmiyyü'l-Arabl'ye (Mecmau'l-lugati'l-Ara
biyye) üye seçildi (Aralık 1953). 1960'ta 
Bağdat'taki el-Mecmau'I-ilmiyyü'Hraki'
ye muhabir üye tayin edildi. 1958'de Su
riye'deki el-Meclisü'l-all li-riayetiHünQn 
ve'I-adab ve'I-uiGmü'l-ictimaiyye'ye üye se
çildi. 1963-1965 yıllarında Rabat'ta öğre
tim üyeliği yaptı. 1965-1969 yılları arasın
da Arnman Üniversitesi'nde ders verdi. Do-
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sami 
ed-Dehhan 

ğu'da ve Batı'daki pek çok ülkeyi gezdi. 
Hem ilmi araştırmalarda bulundu hem Do
ğulu alimlerle ve şarkiyatçılarla tanışma 
imkanı buldu. Brüksel, Cambridge, Paris 
ve Münih'te müsteşrikler tarafından dü
zenlenen kongrelere katıldı. ZO Temmuz 
1971 'de Dımaşk'ta vefat etti. Cenazesi do
ğum yeri Halep'e götürülüp orada topra
ğa verildi. Arapça ve Fransızca yanında in
gilizce ve Türkçe bilen Sami ed-Dehhan 
özellikle Arap dili ve edebiyatı sahasında 
uzman olup Doğu'da ve Batı'da ilmi çev
relerde haklı bir şöhrete kavuşmuştu. 

Eserleri. A) Telif Eserleri. Uşulü't-ted

risi'l-J:ıadişe: el-Lugatü'l-'Arabiyye-Ter
cemeve i]J:tibfıs (Hal ep I 934); el-Kitabe: 
Nuşuş ve'l-]J:ava'id (Halep 1936); lfaya
tü İbni'l-'Adim ve aşaruh (Dımaşk 1370/ 
I 95 I); Neşatü '1-Mecma'i'l- 'ilmiyyi'l
'Arabi ( Dımaşk ı 95 I); Şa'irü'ş-Şa'b lja
iı? İbrahim (Kahire ı 953); el-Gazel min 
fünuni'l-edeb (l-ll, Kah i re ı 954 ); Mu
J:ıammed Kürd 'Ali: ljayatühu ve aşa
ruh ( Dımaşk I 955); el-Heca (Kahire I 957); 
Mu]J.açlarat 'ani'I-Emir Şekib Arslan (Ka
hi re I 958); Abdurraf:ıman el-Kevakibi 
(Kahire 1958); el-Emir Şekib Arslan: lja
yatühı1 ve aşaruh (Kahire ı 379/1959, 
I 976, ı 986); ljalil Merdem Bek ( Dımaşk 
ı 959); eş-Şi'rü'l-J:ıadiş fi'l-i]J:limi's-Suri 
(Kahire ı 960); ~udema' ve mu'aşırun 
(Kahire ı 96 ı); el-Merci' ii tedrisi'l-luga
ti'l-'Arabiyye ( Dımaşk ı 963); eş-Şu'a
ra'ü'l-a'lô.m ii Suriye (Beyrut I 968); Der
bü'ş-şevk (kendi hayatı hakkındadır, Bey
rut ı 969) 

B) Neşirleri. Divanü Ebi Firas el-lfam
dani (1-111, Beyrut 1363/ı944); Vezlr el
Mağribl, Ki tab fi's-Siyase ( Dımaşk ı 367/ 
I 948); Divanü'l-Ve'va'e'd-Dımaş]J:i (Dı
m aşk 1950); İbn Receb, Kitabü'~-Z,eyl 
'ala Taba]J:iiti'l-ljanabile ( Dımaşk ı 370/ 
ı 95 ı; Henri Laoust ile birlikte); İbnü'l
Adlm, Zübdetü'l-ljaleb min Taril]i}fa
leb (I-lll, Dımaşk 195ı-ı968); Halidiyyan, 
et-Tuf:ıaf ve'l-hedaya (Kahire ı 956); İz-
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zeddin İbn Şeddad, e l-A 'lô.]J:u '1-l]atire ii 
'ulema'i'ş-Şam ve'l-Cezire (Dımaşk 1956, 
Dımaşk kısmı; Dımaşk I 963 , Lübnan, ür
dün, Filistin ile ilgili bölümleri); Risale
tü İbn FaÇLlan (Dımaşk 1959; Beyrut 1987); 
Divanü '1-ljalidiyyeyn (derleme ve tah
kik, Kahire 1956; Beyrut ı4ı211992). 
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Iii AlıDÜLKERiM ÖZAYDIN 

sAMi EFENDi, Hafız 

(bk. HAFIZ SAMi). 

sAMi EFENDi, İsmail Hakkı 
(1838-1912) 

Osmanlı celi ta'lik ve celi sülüs 
hattının son büyük üstadı. 

_j 

_j 

16 Zilhicce 1ZS3 (13 Mart 1838) tarihinde 
İstanbul'da Fatih'in Haydarhane mahalle
sinde doğdu. Babası Yorgancılar kethüda
sı Hacı Mahmud Efendi, annesi Nefise Ha
nım'dır. Kurban bayramı sonrasında doğ
duğundan kendisine İsmail Hakkı adı ve
rildi. Mahallesindeki sıbyan mektebine de
vam etti. Aksaray'da Pertevniyal Valide 
Sultan Camii'nin yerinde bulunan Katib 
Mustafa Efendi Camii Mektebi'nin hat ho
cası Boşnak Osman Efendi'den sülüs-ne
sih yazılarını meşke başladı, icazet aldı. Bu 
iki nevi yazıda başka hacası olmamıştır. Kı
sa bir süre Arapça ve Farsça dersleri al
dıktan sonra 14 Temmuz 1853'te 1 O kuruş 
maaşla Maliye Kalemi'ne girdi. Burada 
kendisine Mehmed ismi ve Sami mahlası 
verildi. Eserlerinde asıl adını hiç kullanma
mış, gençlikyazılarında bazan Yorganlzade 
lakabına yer vermiştir. Bu sıralarda Müm
taz Efendi'den Babıali tarzı rik'a, Divan-ı 
Hümayun'un hat muallimi Nasıh Efendi'-

sami Efendi'nin 
ceiT sülüs kelime-i 

tevhid levhası 
(Muhittin Serin 

fotoğraf arşivi) 

den divan!, cell divan! yazmasını ve tuğra 
çekmesini öğrendi. Sülüs cel1sini de Mus
tafa Rakım'ın talebelerinden Mehmed Şa
kir Recai Efendi'den ilerletti. Ayrıca Ka
zasker Mustafa izzet Efendi'nin meclisle
rine katılarak kendisinden faydalandı. Ta'
lik hattını Kıbrıslıade ismaH Hakkı Efen
di'den meşkedip 1857'de icazet aldı. Ho
casının 186Z'de vefatının ardından Melek
paşazade Ali Haydar Bey'e eel! ta'lik hattı 
için devam etti. Ancak fıtrl istidadı eski 
üstatların yazılarına bakarak feyiz alması
nı sağladı. Bu arada kağıt terbiyesini öğ
rendi. Ebru kağıdı imalini Özbekler Tekke
si şeyhi Edhem Efendi'den (bir rivayete 
göreta'lik hocası Kıbrıslzade'den) öğre
nerek eserler verdi. Kalemtıraş yapımın
da ve mühür hakkin de çok başarı göster
di. MOsiki tahsiline başladığında Kapalı 
Çarşı imameli Han'daki Hacı Efendi'den 
ney meşkettiyse de sonradan bıraktı. 

Resmi vazifesinde terfi ederek Divan-ı 
Hümayun Mühimme Kalemi'ne namenü
vis olarak tayin edilen Sami Efendi, 18 Ni
san 1878'de Nasıh Efendi'den boşalan DI
van-ı Hümayun Dairesi hutOt-ı mütenev
via muallimliğine getirildi. Daha sonra Ni
şan-ı Hümayun Kalemi hulefalığından ay
nı kalemin mümeyyizliğine kadar yüksel
di. Sadrazam Cevad Paşa'nın Divan-ı Hü
mayun'da açılmasını istediği ta'llm-i hat 
şubesinin muallimliğine ilave maaşla tayin 
edildi ( 1894). Fakat XX. asrın başlarında bu 
şube kapatıldı. Uzun müddet Topkapı Sa
rayı'ndaki EnderQn-ı Hümayun'da ve Çar
şıkapı'daki Mustafa Paşa Medresesi'nde 
meraklılara hüsn-i hat öğretti. Meşruti
yet'in ilanından sonra emekliye ayrıldı. Son 
bir yılını felçli geçirip 1 Temmuz 191 Z'de 
Horhor'daki evinde vefat eden Sami Efen
di'nin cenazesi ertesi günü Fatih Camii 
haziresine defnedildi. Kabrinin kitabesini 
talebelerinden Hacı Kamil Efendi (Akdik) 
cel1 sülüsle yazdı; taşın tezyinatı Tuğrakeş 
İsmail Hakkı Bey'indir. 

Sülüs-nesih hatları ile fazla uğraşmayan 
ve az sayıda kıta bırakan Sami Efendi bu 
hat nevilerinde çok beğendiği Mehmed 


