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SAMiPAŞAZADE SEzAi 
(1859-ı 936) 

Tanzimat sonrası Türk edebiyatının 
ikinci nesiine mensup hikaye 

ve roman yazarı. 
_j 

Sultan lll. Ahmed devrinde ordu ile Mo
ra'ya gitmiş ve orada Tripoliçe'de tekke 
kurmuş bir aileye mensuptur. Büyük ba
bası Halveti şeyhlerinden Ahmed Necib 
Efendi, babası Abdurrahman Sami Paşa'
dır. Annesi Gülarayiş Hanım, Kafkasya'
dan kaçırılmış bir Çerkez kızıdır. Kardeşi 
Hazine-i Evrak mecmuasının kurucula
rından Samipaşazade Abdülbaki'dir. Mo
ra isyanı sırasında isyanın bastırılmasında 
görev alan babası adada rehin kalan aile
sini kurtardıktan sonra Mısır'a iltica eder 
ve Kavalalı Mehmed Ali Paşa'nın hizmeti
ne girer. Bu isyanın sebeplerini ve geliş
mesini anlattığı eserini beğenen Mehmed 
Ali Paşa onu Bulak Matbaası müdürlüğüne 
ve başmabeyinciliğe getirir ( 183 1) . Meh
med Ali Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa'nın 
ölümünden sonra hidiv olan Abbas Paşa 
ile anlaşamayınca 1849'da Mısır'dan ay
rılmak zorunda kalan Sami Paşa kalaba
lık ailesiyle birlikte istanbul'a gider ve Os
manlı Devleti'nin hizmetine girerek Ru
meli müfettişliği , Trabzon, Vidin, Edirne 
ve Girit valilikleriyle Maarif nazırlığı, Mec
lis-i Vala, Meclis-i Aliyye ve Meclis-i A'yan 
üyelikleri gibi önemli görevlerde bulunur. 

Samipaşazade Sezai babasının istanbul 
Aksaray'da Taşkasap'taki konağında doğ
du. Bir mahalleyi andıran konak Ziya Pa
şa , Ahmed Vefik Paşa, Ali Suavi, Osman 
Nevres, Yenişehirli Avni Bey ve Üsküdarlı 
Hakkı Bey gibi devrin önemli fikir adamı 
ve edebiyatçılarının devam ettiği bir kül
tür merkezi hüviyetindedir. Tahsilini bu 
konakta özel olarakyapan Sezai'nin hoca
ları arasında Çankırılı Haşim, Mehmed Ga
lib, Resul Mesti ve Muallim Feyzi bulun
maktadır. Sezai'ye burada devrin şairle
rinden Osman Nevres, Üsküdarlı Hakkı ve 
Yenişehirli Avni şiir ve edebiyat zevki ve
rirken Mösyö Fabre adlı bir Fransız hoca 
Fransızca dersleriyle birlikte 1789 Fransız 
ihtilali vesilesiyle onda hür düşünce fikri
ni uyandırdı . Sezai henüz çocuk yaşta, ba
basının Çamlıca'daki yazlık köşküne kom
şu köşklerde oturan ve ömür boyu dost
lukları devam edecek Abdülhak Hamid ve 
Recaizade Ekrem'le tanıştı. 

1879'da Evkaf-ı Hümayun MektObi Ka
lemi'ne giren Sezai, bir yıl sonra Londra 
Sefareti ikinci katipliğine tayin ediidiyse 

samipaşazade 

sezal 

de babası izin vermediğinden bu göreve 
ancak babasının ölümünden sonra gide
bildi. 1885'te izinli olarak geldiği istanbul'
da görevinden aziedildL 1885 kışını Pa
ris'te geçirdi, orada Tunuslu Mahmud b. 
Ayat'ın kızı Latife Hanım'la kısa süren bir 
evlilik yaptı . 1886'da teklif edilen Viyana 
Sefareti ikinci katipliğini kabul etmedi; 
1901'e kadar Hariciye Nezareti İstişare 
Odası muavinliğinde çalıştı. 

1888'de Sergüzeşt'i yayımlaması ve bu 
romanda esaret konusuyla birlikte hürri
yet kavramını işlemesinden dolayı sıkı bir 
takibe alındı . Bunun üzerine yakın akraba
larından Ayetullah ve Baki beylerin aracı
lığı ile istanbul'daki Jön Türk mensupla
rıyla tanıştı ve yurt dışına kaçma çareleri 
aramaya başladı. Maceralı bir yolculuktan 
sonra Jön Türkler'in lider kadrosunun ya
nına Paris'e kaçmayı başardı (1901) . Pa
ris'te 11. Meşrutiyet'in ilanma kadar Ah
med Rıza Bey'in yönetiminde çıkan İttihat 
ve Terakki'nin yayın organı Şura-yı Üm
met gazetesinde Osmanlı Devleti'nin iç ve 
dış politikası ile mevcut rejimi ağır bir dil
le eleştiren yazılar yayımladı. 

ll. Meşrutiyet'in ilanı üzerine istanbul'a 
döndü ve 1909-1921 yılları arasında Mad
rid sefiri olarak görev yaptı. Ancak 1914'
te hastalanınca uzun süreli izinlerle sık sık 

görevinden ayrılmak zorunda kaldı; 1916-
1918 yıllarını tedavi amacıyla İsviçre'de ge
çirdi. 1921'de görevinden azledildi; istan
bul'a döndükten sonra hayatını çeşitli ga
zete ve dergilere yazdığı yazılarla güç şart
lar altında sürdürdü. 192Tde Türkiye Bü
yük Millet Meclisi tarafından kendisine "hi
demat-ı vataniyye" tertibinden cüzi bir ma
aş bağlandı ve ölümüne kadar istanbul Be
lediyesi'nce Kadıköy Mühürdar'da kirala
nan bir evde yaşadı. 26 Nisan 1936'da ve
fat etti. kabri Küçüksu Mezarlığı'ndadır. 

Bir yandan küçük yaştan itibaren eser
lerini okuduğu Namık Kemal'in, diğer yan
dan aile fertleri arasındaki Jön Türkler'in 
etkisiyle ikinci Tanzimat nesli içinde politi-
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kayla en çok uğraşan Sezai hikaye, roman, 
tiyatro ve edebi tenkitle çok sayıda siyasi 
ve sosyal muhtevalı makale yazmış olma
sına rağmen edebiyat tarihinde daha çok 
Sergüzeşt yazarı olarak tanınmış, bu ro
manın getirdiği şöhret onun diğer eser
lerini gölgede bırakmıştır. Henüz on dört 
yaşında iken edebiyata ve edebiyatçılığa 
heves eden Sezai'nin ilk yazısı Kamer der
gisinde yayımlanmıştır. Resmi görevle he
nüz Avrupa'ya gitmeden önce Victor Hu
go, Alphonse de Lamartine ve Musset gibi 
Fransız romantiklerini okumuş, onlardan 
belli ölçüde etkilenmiş, Londra yıllarında in
giliz edebiyatını ve özellikle Shakespeare'i 
tanıma imkanı bulmuştur. 

Paris'te Jön Türkler' e katıldıktan sonra 
Sezai'nin Şura-yı Ümmet gazetesindeki 
yazılarında önemli dış meselelere ilgi duy
duğu görülmektedir. Uzakdoğu'da Japon
ya'nın Rus ordusunu ve donanmasını ye
nilgiye uğratması Jön Türkler'i heyecan
landırmış, Sezai, Rus-Japon savaşı ve bu 
savaşın büyük kahramanı Amiral Togo ile 
ilgili yazılar kaleme almıştır. İran şahının 
meclisi feshetmesi üzerine çıkan ayaklan
maları fırsat bilen İngilizler'le Ruslar' ın 
ticari menfaatlerini koruma bahanesiyle 
iran'a ordu sevketmeleri, ayrıca Azerbay
can'daki Rus tehlikesi onun dikkatinden 
kaçmamıştır. Ancak ll. Abdülhamid ve re
jimini Batılı politikacıların görüşleri doğ
rultusunda değerlendiren Sezai'nin bu ko
nudaki eleştirilerinde tarafsız ve ileri gö
rüşlü olduğu söylenemez. Başlangıçta Ha
zine-i Evrak'ta yazıları çıkan Sezai'nin ya
zar kadrosunda yer aldığı yayınlar arasın
da İkdam, İleri, Edebiyyat-ı Umumiy
ye Mecmuası da vardır. Trablusgarp, Bal
kan, 1. Dünya savaşları ve Mi111 Mücadele 
yıllarını Avrupa'da geçiren Samipaşazade 
Sezai'nin, vatanının uğradığı haksız hücum 
ve işgaller karşısında o zamana kadar sa
vunduğu ve örnek aldığı Batı medeniyeti 
hakkındaki düşünce ve kanaatlerini değiş
tirdiği görülür. 

Samipaşazade Sezai, Türk edebiyatı ta
rihinde Halit Ziya'dan (Uşaklıgil) önce ye
tişen ilk büyük üslOpçu olmakla birlikte 
cümleleri onun cümleleri kadar sağlam 
değildir. Hayatı boyunca Tanzimat'tan son
ra ortaya çıkan yeni edebiyatı savunmuş. 

bu edebiyata yapılan hücumlar karşısın
da daima yeninin ve yeniliğin yanında yer 
almıştır. Milli Edebiyat akımı başladıktan 
sonra Türk dilinin sadeleşmesi fikrini des
teklemiş, çeşitli yazılarıyla Mehmet Emin'i 
(Yurdakul) ve onun açtığı çığırı savunmuş, 

bunu Türklüğün manevi varlığını göste
recek tek yol olarak görmüştür. 
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samipaşazade sezai'nin el yazıs ı 

Eserleri. 1. Sergüzeşi (İstanbul 1305) . 
Esas olarak Tom Amca'nm Kulübesi ad
lı romanla XIX. yüzyılda bütün dünyada 
aktüel bir tem haline gelen esaret konu
sunun işlendiği eserde daha çok romantik 
bakışla toplumdaki sosyal bir yara gün
deme getirilir. Amacı esaret kurumunun 
insanlık dışı yönü üzerinde okuyucuyu dü
şündürmektir. Romanda yazar olaylara, 
konaklarında bir arada yetiştiği cikiyeler 
dolayısıyla hayatını ve ıstıraplarını çok ya
kından bildiği güçsüz kahramanı Dilber'in 
gözüyle bakar. Bu suretle ezen-ezilen, kuv
vetli-zayıf tezadını çarpıcı şekilde dile ge
tirdiği gibi Dilber'in başından geçen olay
lar vasıtasıyla toplumun merhamet duy
gularını harekete geçirmek ister. Roma
nın eleştirilecek bir yönü esaret mesele
sini sadece Doğu 'ya aitmiş gibi göster
mesi, Avrupa'daki serf sistemini ve Ame
rika'daki köleliği adeta görmezlikten gel
mesidir. z. Küçük Şeyler (İstanbul 1308) 
Çeşitli hikaye, deneme ve tercümelerden 
meydana gelen bu eserinde Sezai, mu
kaddimede belirttiği gibi Namık Kemal 
ve Abdülhak Hamid çizgisinden kısmen 
uzaklaşmakla birlikte yine de tasvirlerine 
şahsi duygularını katmak suretiyle roman
tizmden tamamen kopamadığını göster
mektedir. Özellikle realist tasvirleri dolayı
sıyla devrinde bir çığır açan eser Servet-i 
Fünuncular üzerinde büyük ölçüde etkili 
olmuş , gerek devrinde gerekse daha 
sonraki yıllarda takdirle karşılanmıştır. 3. 
Şfr (İstanbul 1296). Yazarın yirmi yaşla
rında iken kaleme aldığı bu oldukça zayıf 
ve acemice eser üç perdelik bir trajedi olup 
devrinde bir yankı uyandırmamıştır. 4. Ru
mCızü'l-edeb (İstanbul 1316). Hikaye, ha
tıra, gezi notları ve sohbet yazılarından 
meydana gelmiştir. s. İclal (İstanbul 1924). 
Tek bir hikaye ile hatıra, gezi notları ve 
denemelerden oluşmuştur. 6. Konak. Ya
zarın 1934-1935 yıllarında yazmaya baş-
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layıp tamamlayamadığı bir roman müs
veddesi olup Güler Güven tarafından ya
yımlanmıştır (TDED, XXI [ 1973], s. 97-11 3). 
Sezai'nin eserlerinin büyük kısmını Zey
nep Kerman Samipaşazade Sezai'nin 
Hikaye-Hatıra-Mektup ve Edebi Ma
kaleleri (İstanbul 1981) ve Sami Paşaza
de Sezai-Bütün Eserleri (l-111, Ankara 
2003) adıyla neşretmiştir. 
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sAMiRi 
( .ş_rıWf) 

Hz. Musa Tlir'a çıktığında 
İsrailoğulları ' nı altından yaptığı 

buzağıya tapmaya 
sevkeden kişi. 

.J 

Samiri adı , Kur'an-ı Kerim'de Hz. Musa'
nın önderliğinde İsrailoğulları'nın Mısır' 
dan çıkışından sonra yaşanan olaylar an
latılırken Taha sOresinde birkaç yerde geç
mektedir. Allah'ın, Musa'ya kavminin Sa
mir! tarafından saptırıldığını haber ver
mesi üzerine (20/85) Musa halkının yanı
na gelerek verdikleri sözden neden dönüp 
altın buzağıyı ilah edindiklerini sormuş. on
lar da bu işin sorumlusu olarak Samiri'yi 
göstermiştir (20/87-88). İlgili ayetlerde, 
Musa TOr'a Allah ile konuşmaya gittiğin
de (el-A'raf 7/142-143) Samir'i'nin, İsrailo
ğulları'nı Mısırlılar'dan almış oldukları ziy
net eşyalarından buzağı şeklinde bir put 
yapmaya ve buna tapınmaya ikna ettiği 
belirtilmektedir. Ayrıca Musa'nın Samiri'
ye amacının ne olduğunu sorduğu (Taha 

20/95), Samiri'nin de şu cevabı verdiği bil
dirilmektedir: "Ben onların görmediklerini 
gördüm, bu yüzden elçinin (Musa) öğre
tilerinden bir tutarn alıp fırlattım . Nef
sim beni böyle yapmaya sevketti" (Taha 
20/96). Bunun üzerine Hz. Musa Sami
rl'ye. "Defol git!, artık hayatın boyunca 
'Bana dokunmayın!' diyeceksin; ayrıca se
ni kaçıp kurtulamayacağın bir ceza günü 
beklemektedir" diyerek bedduada bulun
muştur (Taha 20/97). İsrailoğulları'nın bu
zağıya tapmalarına Samiri'den bahset
meksizin Kur'an-ı Kerim'in başka yerlerin
de de atıfyapılmakta (el·Bakara 2/51, 54, 
92, 93 ; en-Nisa 4/153; el·A'raf 7/148, 152) 
ve İsrailoğulları bu davranışlarından dola
yı kınanmaktadır. 

Zemahşeri, Samiri'nin adını Musa b. Za
fer olarak kaydetmektedir ( el-Keşşat, Il, 
549) . Fahreddin er-Razi, İbn Abbas'tan 
onun Kirmanlı olduğu rivayetini aktarır. İbn 
Abbas'tan Zeccac ve Ata'nın rivayet ettiği 
diğer bir anlayışa göre Samiri, Hz. Musa'
nın komşusu bir Kıpti olup ona iman et
miş ve kendisiyle birlikte Mısır'dan çık
mıştı. Alimterin çoğu onun Samira kabile
sinden ve İsrailoğulları'nın ileri gelenlerin
den olduğu görüşündedir (Me{atil:ıu 'l-gayb, 

XXII, 87). Şeceresi hakkında aynı bilgiyi ve
ren Taberi'ye göre Samiri, İsrailoğulları ile 
denizi geçtikten sonra münafık olan bir 
Allah düşmanıdır (Cami'u'l-beyan, IX, 206). 
Zemahşeri ayrıca Samiri'nin aslen ineğe 
tapan bir topluluktan geldiğini ve bir mü
nafık olduğunu söylemektedir ( el-Keşşa{, 
II , 549) . Bu bilgiler ışığında Rippin'in, "Sa
miri'nin yahudi ve hıristiyan gelenekleri 
tarafından bilindiği şekliyle SamirHer'den 
olduğu konusunda İslam geleneğinin hiç
bir şüphesi yoktur" şeklindeki yargısının 
(EJ2 [İn g. ], v ııı . 1046) onun mensubiyeti 
hakkındaki gerçeği tam yansıtmadığı gö
rülmektedir. 

Taha sOresindeki kıssanın bir benzeri 
revrat'ta (Çıkış, 32) Samiri ismi geçmeden 
yer almaktadır. Her iki kıssada İsrailoğulla
rı 'nın Hz. Musa'nın yokluğunda ziynet eş
yalarından yapılan buzağı şeklindeki bir 
ilaha tapmaya başladığı aktarılmaktadır. 
Ancak Kur'an ile Tevrat arasında iki temel 
farklılık mevcuttur. öncelikle Kur'an'da bu
zağının ses çıkarma (buvar) özelliğinden 
bahsedilirken Tevrat kıssasında böyle bir 
özellik söz konusu edilmemektedir. İkinci 
olarak Kur'an'daki kıssada buzağı heykeli
nin Samiri tarafından yapıldığı belirtilirken 
Tevrat'a göre heykeli Hz. Musa'nın karde
şi Harun yapmıştır. Kur'an'a göre Harun 
altın buzağının yapımında rol almadığı gi-


