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ÖNSÖZ 

 Klasik Türk şiiri, Osmanlı’nın hâkim olduğu yerlere kendine özgü 

mührünü vurmuştur. Gönül coğrafyamızın Priştine, Prizren, Bosna, Kırım, 

Kerkük ve Kıbrıs gibi pek çok şehri ve yeri klasik Türk şiiri sahasında önemli 

eserler vücuda getiren güçlü şairlerin yetiştiği merkezler hâline dönüşmüştür. 

Bu merkezlerden biri de Mora’dır.   

1461 yılında Osmanlı Devleti topraklarına katılmış olan Mora’da bu 

köklü gelenek dâhilinde pek çok şair yetişmiştir. Türk Edebiyatı İsimler 

Sözlüğü’nde Mora doğumlu olarak adı geçen şairler sırasıyla “Ahmed, Pırasa 

Ahmed Paşa (ö. 1756-57)”, “Âlî, Âlî Efendi (ö. 1646)”, “Azîz, Abdülazîz 

Efendi (ö. 1679)”, “Bahtî, Bahtî Efendi (ö. ?)”, “Belîğ, Mehmed Emîn (ö. 

1760)”, “Derviş Ahmed el-Mevlevî (ö. ?)”, “Emîn, Mehmed Emîn Bey 

(ö.1748)”, “Hilmî, Abdülhalim Hilmî Efendi (ö. 1595)”, “Mahzûnî Muharrem 

Baba (ö. 1867/1869?)”, “Naîm, Na’îm Efendi (ö. 1756)”, “ Nâmık Alî Paşa 

(ö. 1836)”, “Nâşid, İbrâhim Bey (ö. 1791)”, “Nûrî, Tümen-zâde Nurî Efendi 

(ö. 1768)”, “Penâh, Moravî Süleyman Penâh Efendi (ö. ?)”, “Râtib, Ahmed 

Paşa (ö. 1762)”, “Sa’îd-i Gülşenî, Hüseyin (ö. ?)”, “Sabrî, Karayılan-zâde 

Seyyid Mehmed Emîn (ö. 1814)”, “Sezâyî, Şeyh Hasan Sezâyî Efendi (ö. 

1738)”, “Vehbî, Moralı (19. yüzyıl)”, “Zühdî Efendi (ö. 1772)”dir. Moralı 

şairler topluluğunun bir diğer ferdi ise Abdurrahmân Sâmî Paşa’dır. Devlet 

idaresinde gösterdiği büyük başarıları, güven telkin eden şahsiyeti, içinde 

yetiştiği mistik kültürü ve hayırseverliğiyle etrafında büyük bir saygı 

uyandıran Abdurrahmân Sâmî Paşa, devlet adamı olmasının yanı sıra münşi 

ve şairdir de. Sâmî Paşa’nın şiirlerine, İnşâ-i Sâmî adlı eserinde 

rastlamaktayız. 

Sâmî, klasik şiirin havasını teneffüs edip bu sahada neşv ü nema bulan 

bir şahsiyettir. Geleneğin klişe ve mecazlarına hâkimdir. Şiirleri nazım tekniği 

bakımından zayıf değildir. Şiir dilini konuşma diline yaklaştırmıştır. Sevgili, 

aşk, âşık ve rakibe dair söyleyişlerini, çoğunlukla klasik şiir geleneği 

kapsamında değerlendirmek mümkündür. 

Bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. I. Bölüm’de Abdurrahmân Sâmî 

Paşa’nın hayatı, şiir ve şaire dair düşünceleri ile aşk, sevgili, âşık ve rakibe 

dair değerlendirmeleri hakkında bilgiler verildi. II. Bölüm’de Sâmî’nin 

kullandığı nazım şekilleri ve bunlarda yer verilen vezin ve kafiye 

hususiyetlerine dair kısa bir değerlendirme yapıldı. III. Bölüm’de nüsha 

tavsifleri hakkında kısa bir bilgiden sonra Sâmî’nin şiirlerinin çeviri yazılı 

metni verildi. 
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Bu çalışma ile son dönem klasik Türk şairlerimizden Abdurrahmân 

Sâmî Paşa’nın şiirlerinin önemli bir kısmını okuyucuların hizmetine 

sunduğumuzu söylemekle yanlış bir ifadede bulunmuş olmayız. 

Çalışmamızda bazı eksiklikler olabileceği gibi, bazı yanlışlıklar da 

bulunabilir. Bunların hoş görülmesini umuyoruz. 

 

Prof. Dr. Beyhan KESİK 

        2022-Giresun 
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I. BÖLÜM 

 

1. SÂMÎ’NİN HAYATI 

Asıl adı Abdurrahmân olup şiirlerinde mahlas olarak Sâmî’yi 

kullanmıştır. Sâmî, Mora’nın Trapoliçe Kasabasında doğdu (1206/1792). 

Doğum tarihinin 1209/1795 olarak gösterilmesi doğru değildir. Nitekim 

Sâmî’nin oğlu Abdurrahmân Hasan Bey’in (Basra valisi), İbnülemin’e 

yolladığı biyografisi doğum tarihinin 1206/1792 olduğunu teyit etmektedir 

(Baştuğ 1999: 2105). Abdurrahmân Sâmî Paşa’nın babası Moralı Şeyh Necîb 

Efendi’dir. Öğrenimini babasından ve bölgedeki diğer âlimlerden dersler 

alarak tamamladı. Arapça, Farsça, Fransızca, Yunanca, İbranice ve Latinceye 

bilirdi.  

1230/1814 yılındaki Yunan isyanı esnasında Tropoliçe’de 6 ay mahsur 

kaldı. 1237/1821’de ailesi ile birlikte esir düştü. Babası bu esarette 52 yaşında 

iken şehit edildi. Abdurrahmân Sâmî Paşa, 1239/1823 yılında serbest 

bırakıldı. Özgürlüğüne kavuştuktan sonra aynı yıl Mısır’a gidip burada 

İskenderiye’de Vali Mehmed Ali Paşa tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı 

ve Bulak Matbaasına müdür olarak atandı. Mora’da çıkan isyanı bastırmak 

için Mısır valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşa’nın oğlu İbrâhîm Paşa’nın ordusu 

ile birlikte kâtip sıfatıyla Mora’ya gitti. Rumlarca tutsak edilen kardeşleri 

Bâkî ve Hayrullah Efendileri alıp Mısır’a götürdü. Mısır’da, İbrahim Paşa’nın 

mektupçuluğunu ve takvim müdürlüğünü yaptı, İdare Meclisi Azalığına 

getirildi ve ardından Mehmed Ali Paşa’nın divan muavinliğine tayin edildi. 

1246/1831’de Mısır kabinesinde Reis-i vükelâ oldu ve İstanbul’da Mirliva 

rütbesine getirildi. 1254/1838 ve 1257/1841’de görevli olarak İstanbul’a 

birkaç defa gelip gitti. 1258/1843’te kendisine Feriklik rütbesi verildi.  

Kavalalı İbrâhîm Paşa ölünce hidiv olan Abbâs Paşa ile aralarında 

siyasi görüş ayrılıkları meydana geldi ve bu ayrılığın su yüzüne çıkmasından 

dolayı Sâmî Paşa, 1265/1849’da Mısır’dan uzaklaştırıldı. İstanbul’da 

Bâbıâlî’de görevlendirildi ve Tırhala mutasarrıflığına tayin edildi. İki sene 

sonra da vezirlik payesi alıp Rumeli müfettişi oldu. 1267/1851’de Bosna 

valisi olması üzerine bu görevden ayrıldı. Bosna valiliğinde fazla kalamayıp 

aynı yıl içinde (1267/1851) Trabzon valiliğine getirildi.  

1272/1856’da Maarif Nezareti kurulması üzerine Osmanlı Devleti’nin 

ilk Maarif Nazırı oldu. 1273/1857’de ise Girit valisi tayin edildi. Aynı sene 

sekiz ay da Edirne valiliği görevinde bulundu. Daha sonra değişik meclislerde 

azalıklar yaptı. Sâmî Paşa, 21 Recep 1273/17 Mart 1857’den 22 

Cemaziyelevvel 1278/25 Kasım 1861 senesine kadar dört sene sekiz ay 

Maarif Nazırlığı görevini icra etti. 1778/1862’de oğulları Abdülhalîm ve 

Hasan Beylerle Mısır’a gitti. İskenderiye’de, büyük merasimle toplar atılarak 
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karşılandı ve Re’süddîn Sarayı’nda misafir edildi. Sultan Abdülazîz Han’ın 

Mısır’ı ziyaretinden sonra ise Sâmî Paşa, Meclis-i Vâlâ azalığına tayin edildi. 

1284/1868’de Meclis-i Âlî’de vazifelendirildi, Sultan Abdülhâmid’in tahta 

çıktığı ilk sene açılan Ayan Meclisi’nde aza oldu. Devlete yaptığı bu 

hizmetlerinden dolayı “İmtiyaz Nişanı” ile ödüllendirildi.  

Mübtela olduğu zatürreden kurtulamayarak 24 Cemaziyelevvel 1298/24 

Nisan 1881’de öldü (Baştuğ 2002: 2112). Cenaze masrafları Sultan II. 

Abdülhâmid tarafından karşılanıp Sultan II. Mahmûd türbesi haziresine 

defnedildi.  

Âlim, fazıl, tedbirli, fasih, cömert ve zengin bir kimseydi (Akbayar 

1996: 147). Sâmî Paşa’nın ölümü üzerine Abdülhak Hamîd ile İsmail 

Paşazade Üsküdarlı Hakkî Bey, tarih manzumeleri kaleme almışlardır (Baştuğ 

2002: 2113-2115). 

Devlet idaresinde büyük başarılar gösteren ve hayırseverliğiyle 

etrafında büyük bir saygı uyandıran Abdurrahmân Sâmî Paşa’nın çocukları 

Subhî Paşa, Ahmed Necîb Paşa, Hasan, Bâkî, Halîm ve Sezâyî Bey de devlet 

kadrolarında önemli vazifelerde bulunmuş şahıslardır. Sultan II. 

Abdülhâmid’in eniştesi olan Ahmed Necîb Paşa,  Medihâ Sultan’la evliydi. 

Oğullarından Abdullatîf Subhî Paşa önce Maarif sonra Evkaf Nazırlığı, 

Abdulhalîm Bey Adliye Nazırlığı, Ahmed Necîb Paşa ise vezirlik ve Şûra-yı 

Devlet azalığı görevini yürüttüler. Edebiyat sahasında ünlenen diğer bir oğlu 

da Sâmî Paşa-zâde Sezâî’dir (Gümüş 2013). 

 

2. SÂMÎ’NİN ESERLERİ  

Abdurrahmân Sâmî Paşa, manzum ve mensur eserler kaleme almıştır. 

Bunlar Kişver-i Derûn, Sergüzeşt-i Sâmî, Letâyif-nâme, İnşâ-yı Sâmî, 

Rumûzü’l-Hikem ve Şiirler [Dîvânçe]’dir. 

 

2.1. Kişver-i Derûn 

Kişver-i Derûn, Abdurrahmân Sâmî Paşa’nın ahlaki konularla ilgili 

risalesidir. Paşa’nın en önemli eserlerinden birisi olup İslam ahlakını 

anlatmaktadır. Eserde akıl, hükümdara benzetilir. Basiret ve itidal, ülkeyi 

adaletle yönetebilmesi için hükümdara yol gösteren yardımcılar olarak tasvir 

edilir. Nefsin kötülükleri, cahillik ve kötü duygular, hükümdarı tahtından 

indirip ülke içinde bir ihtilal ortamı oluşturmaya çalışan unsurlar olarak 

düşünülür. Abdurrahmân Sâmî Paşa, aklı ve basireti öne çıkarıp insanın huzur 

içinde yaşamasını bu hasletlere bağlar. Ona göre nefsin esiri olmak ve cahillik 

insanları ve devleti felakete sürükler. 
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Kişver-i Derûn, 1287/1870-71 yılında İstanbul’da Matbaa-i Âmire’de 

basılmıştır. Abdurrahman Sâmî Paşa’nın bu eseri, Trablusşamlı Abdüllatif 

Efendi tarafından tercüme edilip Arapça olarak yayımlanmıştır (Kesik 2022a). 

 

2.2. Sergüzeşt-i Sâmî 

Son Asır Türk Şairleri’ne göre Sâmî Paşa vefatından iki sene 

evvel, Sergüzeşt-i Sâmî adıyla kendi hâl tercümesini/biyografisini yazmaya 

başlamış fakat çalışmasını tamamlayamamıştır. Bu eksik hâl 

tercümesi Resimli Gazete’de yayımlanmıştır (Baştuğ 2002: 2104; Kesik 

2021a).  

 

2.3. Letâyif-nâme   

Abdurrahmân Sâmî Paşa’nın küçük, mensur, mizahi eseridir. 

Abdurrahmân Sâmî Paşa, Letâyif-nâme’sini hastalığı esnasında ziyaretine 

gelmeyen bir yakın arkadaşına hitaben kaleme almıştır. Dostuna sitem, 

iğneleme ve nazlanma duygusuyla hassasiyetini iletir. Sâmî Paşa, önce 

yalnızlık ve hastalığın verdiği duyarlılıkla içinde bulunduğu ruh hâlini tasvir 

eder. Ardından arkadaşının gelmemesini, zarif ve etkili üslubuyla küçük 

kıyametin kopmuş olmasına yani arkadaşının ölmüş olması ihtimaline bağlar. 

Eser, Osmanlı dönemi Türk mizahının estetik örneklerindendir. Yazar, 

eserinde telmih ve iktibaslar ile mübalağa, istifham ve kinaye sanatlarını 

kullanarak muhatabına söyleyecek söz bırakmamıştır. Letâyif-nâme, mizah-

hiciv tarzında bir eser olmasının yanı sıra yazarın biyografisine ait bilgi 

barındırması, kişilik ve mizaç özelliklerini yansıtması bakımından da 

değerlidir (Gümüş 2012: 30-31). 

Sâmî Paşa’nın Letâyif-nâme’sinde, Arapça ve Farsça kelime ile 

tamlamalar çokça yer alır. Eser, her cümlesindeki secili ve sanatlı ifadesiyle 

bir süslü nesir örneğidir. Letâyif-nâme, 343 sayfadan oluşan Münşeat-ı 

Azîziyye fî Âsâr-ı Osmâniyye adlı mecmuanın 113-114. sayfalarındadır. Eser, 

Nevin Gümüş tarafından bir incelemeyle birlikte yayımlanmıştır (2012). 

 

2.4. İnşâ-yı Sâmî  

Abdurrahmân Sâmî Paşa’nın gençlik yıllarından itibaren kaleme aldığı 

yazılarının, oğlu Necîb Bey tarafından bir araya getirilmesiyle oluşan 

eserdir. İnşâ-yı Sâmî’de; dönemin bazı vali, şeyhülislam, sadrazamlarına dair 

tebrik, teşekkür, taziye, methiye içerikli arizaların ve tezkirelerin yanı sıra 

Paşa’nın Sultan Abdülaziz’e sunduğu Rumûzü’l-Hikem adlı eserine dair 

takdim yazıları yer almaktadır.   
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Besmele ile başlayan eserin ilk mensur parçaları iki adet teşekkür-

nâmeden ibarettir (s. 2-5). Devamında; Ser-kurna (s. 7-9), Mâ-beyn-i 

hümâyûn başkâtipliğine (s. 9-14), Alî Paşa (s. 14-15, 19-20), Mustafâ Nâ’ilî 

Paşa (s. 15-16; 38-39), Kâmil Paşa (s. 16-19), dâhiliye nezareti (s. 20-21), 

Reşîd Paşa (s. 21-24), Sa’îd Paşa (s. 25-26, 27-28), Âlî Paşa (s. 26-27), Ref’et 

Paşa (s. 28-29), Ömer Efendi (s. 29-31), Abbâs Paşa (s. 32-33), Sârim Paşa (s. 

33-34), Rızâ Paşa (s. 34-35), Kaptan-ı Derya Süleymân Paşa (s. 35-36), 

Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa (s. 36-38), Şerîf Paşa (s. 39-40)’ya, Abdurrahmân 

Sâmî Paşa’nın bir dostuna (s. 40-41), Reşîd Paşa (s. 41-44; 48-49)’ya, devlet 

ricalinden birine (s. 44-47), Alî Gâlib Paşa (s. 47-48)’ya, maliye nezaretine (s. 

49), vezirlerden birine (s. 50), Teşrîfâtî Bey (s. 50-52), Bâhir Efendi (s. 52-

53), Eflâk beyi (s. 53) ve Safâ Efendi (s. 54-55)’ye dair kaleme alınan yazılar 

gelir. 

Eserde Yûsuf Kâmil Paşa’nın Telemak Tercümesi’ne (s. 56-57), Vasfî 

Efendi’nin Lâmiyyetü’l-Arab Tercümesi’ne (s. 58-59), Vakanüvis Lutfî 

Efendi’ye (s. 60-61) ve Ahmed Hamdî Efendi’ye (s. 61-62) yazılmış takrizler 

de yer almaktadır. Eserin 66-90. sayfaları arasında Abdurrahmân Sâmî 

Paşa’nın manzumeleri yer alır. 

İnşâ-yı Sâmî’deki mensur yazılar, Arapça-Farsça kelime ve 

tamlamalarla doludur. Abdurrahmân Sâmî Paşa’nın yerli yerince kullandığı 

seciler, şahısların isimleriyle ilgili özenle seçtiği ibare ve ifadeler, aralara 

serpiştirdiği manzumeler esere edebî bir hüviyet kazandırmıştır. 

İnşâ-yı Sâmî, 90 sayfa hâlinde 1290/1873-74 yılında basılmıştır. 

Sâmî’nin oğlu Necîb Bey, takdim yazısında babasının memuriyeti 

zamanındaki ariza ve konuşmalarının ikinci kısımda yer alacağını ve bu 

çalışmaya hemen başlanacağını söylese de bu bölüm bulunmamaktadır. 

 

2.5. Rumûzü’l-Hikem  

Abdurrahmân Sâmî Paşa’nın tasavvufi ve felsefi eseridir. Rumûzü’l-

Hikem’de dinî inançlar, insanın ahlak ve terbiyesine dair meselelerin telif ve 

tasnifinin yer aldığı tasavvufi ve felsefi konular ele alınmıştır. Eserde işlenen 

konuların başlıkları şu şekildedir: “Lâyiha-i Ûlâ Der-Vasf-ı Avâlim-i Ulyâ (s. 

2), Der-Terkîb-i Âlem-i Anâsırî (s. 9), Der-Terkîb-i Cism-i İnsânî (s. 12), 

Ta’rîf-i Cevher-i İnsânî ber-Kavl-i Hükemâ (s. 16), Der-Sübût-ı Nefs-i Nâtıka 

(s. 18), Cevâb (s. 19), Lâyiha (s. 21), Der-Bekâ-yı Nefs (s. 22), Lâhika (s. 24), 

Re’y-i Dîger (s. 25), Muhâkeme (s. 26), Der-Ba’z-ı Evsâf-ı İbn Sînâ (s. 26), 

Kasîde-i Rûhiyye-i İbn Sînâ (s. 29), Terceme-i Kasîde-i Mezbûre (s. 31), Der-

Sırr-ı Nümüvv-i Benî Âdem ve İrtikâ-yı Û bi-Medâric-i Kemâl (s. 34), Der-

Hasâyis-i Cevher-i Akl (s. 38), Lâhika (s. 40), Lâhika-i Düvvüm (s. 43), 

Lâhika-i Siyüm (s. 44), Der-Tevhîd-i Hudâ (s. 46), Der-İ’tikâd-ı Tabî’iyyûn 
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(s. 48), Hikâye-i Fisâgorîs-i Hekîm ez-Hükemâ-yı Yûnân (s. 53), Lâhika (s. 

56), Lâyiha (s. 57), İ’tikâd-ı Hükemâ-yı İlâhiyyûn (s. 60), Der-Meslek-i 

Aristotâlîs ve Peyrev-i İbn Sînâ Bâ Vey (s. 63), Der-İsbât-ı Nübüvvet (.s 68), 

Der-İb’âs-ı Enbiyâ (s. 73), Mukaddime (s. 75), Der-Tasvîr-i Keyfiyyet-i 

Rü’yâ (s. 76), Der-Ta’rîf-i Hâlât-ı Rü’yâ (s. 78), Der-Beyân-ı Havâs-ı Aşere-i 

Beşeriyye (s. 82), Der-Vukû’-ı Teceddüd-i Şerabi’ ve Berhâ (?) ez-Siyer-i 

Seyyidi’l-Enâm Aleyhi’s-selâm (s. 90), Der-Beyân-ı Vukû’-ı İhtilâf Ba’d Ez 

În Rıhlet-i Ân Hazret ve Takarrür-i Emr-i Hilâfet (s. 98), Tenkîl-i Mürtedîn 

Der-Hengâm-ı Hilâfet-i Hazret-i Ebû Bekr-i Emîrü’l-Mü’minîn (s. 104), 

İnkızâ-yı Vakt-i Ebû Bekr ve Hilâfet-i Ömer (s. 107), Na’t-ı Şerîf-i 

Mü’ellifihi (s. 112), Lâyiha (s. 114), İstitrâd (s. 116), Tezyîl. 

Abdurrahmân Sâmî Paşa eserinde düşüncelerini yer yer ayet ve hadis 

iktibaslarıyla; Mevlânâ, Attâr ve Nizâmî gibi şairlerden aktardığı beyitler ile 

destekleme yoluna gitmiştir. Rumûzü’l-Hikem, Arapça-Farsça kelime ve 

tamlamalarla doludur. Abdurrahmân Sâmî Paşa’nın yerli yerince kullandığı 

seciler, şahısların isimleriyle ilgili özenle seçtiği ibare ve ifadeler, aralara 

serpiştirdiği manzumeler esere edebî bir hüviyet kazandırmıştır. 

Eser, 1287/1871 yılında Şeyh Yahya Efendi’nin Matbaasında 128 sayfa 

hâlinde basılmıştır. Daha sonra Ramazan 1312/Şubat 1895’te Trablusşam’da 

Matbaa-i Belagat’ta yayımlanmıştır. Bu eserin 159-164. sayfaları arasında 

Abdurrahmân Sâmî Paşa’nın biyografisi de yer alır (Abdurrahmân Sâmî Paşa 

1312). 

 

2.6. Şiirleri [Dîvânçe] 

Dîvânçe’de 2 nazm, 2 kaside, 15 tarih, biri nâ-tamam 13 gazel, “Beyt” 

başlığı altında 5 matla ve 1 müfred yer alır. Şairin nazmlarının türü na’ttır. 

Kasideleri, Mehmed Alî Paşa ile Mora valisi Hurşîd Paşa’ya dair 

methiyelerden oluşmaktadır. Abdurrahman Sâmî Paşa’nın tarihlerinden 8’i 

kıt’a, 3’ü kaside, 2’si müfred, biri matla ve biri de ferd şeklindedir. Paşa’nın 

tarihlerinin konusu ise Sultan Abdülazîz’in cülusu, Mısır valisi Efham 

Paşa’nın doğumu, Kâmil Paşa’nın sadrazamlığa getirilişi, Mısır valisinin 

doğumu (Kim olduğu bilinmiyor), İskender Bey’in doğumu, İskenderiye’de 

inşa edilen sarayın yapımı, Mısır’da yapılan çeşme (2), Mısır’da yazılan bir 

beyit; Mısır valisi Sa’îd Paşa, Fu’âd Paşa, Tevhîd Efendi, Şeyhülislâm Refîk 

Efendi ile kardeşi Bâkî Bey’in vefatları hakkındadır. Sâmî Paşa’nın bir diğer 

tarihi ise Mora Savaşı’nda Hüseyin Bey’in şehit edilişi hakkındadır. 

Şairin biri nâ-tamâm olmak üzere 13 gazeli vardır. Nâ-tamâm olan 

gazel, 3 beyitten müteşekkil olup “Avrupa Seyahatinde sûreti atıp tahtında 

yazdığı rubaidir.” başlığı taşımaktadır. Gazellerden biri Sadrazam Reşîd 

Paşa’ya naziredir. Sâmî Paşa, gazellerinde aşk, sevgili ve güzellik unsurları ile 
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hasret gibi klasik konuları ele almıştır. Şiirleri nazım tekniği bakımından 

sağlamdır (Kesik 2022b).  

 

3. SANATI 

Münşi olarak da tanınan ve İbnü’l-Emin’in Son Asır Türk Şairleri’nde, 

“Selâset-i beyâna mâlik ve tasavvufa mâil, mümtaz bir münşî idi. Üslûb-ı 

beyânıyla yeni bir çığır açmış ve salâh-ı lisân-ı Osmânîye hizmet etmiştir.” 

(Baştuğ 2002: 2105) ifadeleriyle övdüğü Sâmî Paşa’nın şiirlerinin dili, mensur 

yazılarına göre oldukça sade, akıcı ve anlaşılırdır. Paşa, şiirlerinde “inceden 

ince, ister mi ister yâ” gibi günlük dilden gelen bazı söyleyiş özelliklerine de 

başvurmuştur.  

 

1. Şiir ve Şair Hakkındaki Değerlendirmeleri 

Divan şairleri; kendilerine ait divanların dibacelerinde, mesnevilerinin 

sebeb-i te’lif bölümlerinde, bazen de çeşitli manzumelerin içinde mısra, beyit 

ya da bentler hâlinde şiir hakkındaki düşüncelerini dile getirme yoluna 

gitmişlerdir. Klasik Türk edebiyatı geleneği kapsamında şiirler kaleme alan 

Abdurrahmân Sâmî Paşa da diğer divan şairlerinin çoğunda olduğu gibi şiire 

dair birtakım değerlendirmelerde bulunmuştur. Bu değerlendirmeler, daha çok 

şairin kendi şiirini ve şairlik kudretini övme şeklinde görülmektedir. 

 Sâmî’nin kaleminin oluğunun saçmış olduğu tatlı su ile söz 

gülbahçesi gelişip büyüse yerindedir. 

Mîzâb-ı kalem neşr-i zülâl eyledi Sâmî 

Gülzâr-ı suhan neşv ü nemâ bulsa sezâdır (G. 6/6) 

 Sâmî’nin kalemi, kötü yaratılışlılar ordusunu, söz meydanında Hz. 

Ali’nin atı Düldül gibi ayaklar altına almaktadır.  

Pây-mâl etmekde saff-ı hâsid-i bed-tıyneti 

Sâha-i nazm içre hâmem hayl-i düldüldür bana (G. 5/5) 

 Sâmî’nin söz incisinin değeri artmaktadır. Bu şekilde Sâmî, 

kalemini/sözlerini sonsuz bir inciye dönüştürmüştür. 

Bahâ-yı gevher-i nazmın terakkî bulmada Sâmî 

Yine bir genc-i bî-pâyâna kilk-i intisâb etdi (G. 4/5) 

 Şiirinin tatlı suyu ile büyüyen söz bahçesinin çiçekleri, suyu 

kıskandırmıştır. 

Sâmî zülâl-i şi‘r ile bâğ-ı ma‘ârifin 
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Ezhârın etdi hâ’iz-i reşk-i hoş-âb âb (G. 7/5) 

 Sâmî, yaratılış Mısır’ının tezgâhında düşünce ipliğiyle nakışlı bir 

kumaş dokumuştur. 

Çıkardım ben de şimdi dest-gâh-ı Mısr-ı tab‘ımdan 

Münakkaş târ-ı efkârımla kâle inceden ince (G. 12/6) 

   

2. Aşk, Sevgili ve Âşık 

Klasik Türk şiiri aşk eksenli olup bu köklü gelenekte şairler, genellikle 

kendilerini rint olarak sayıp güzel sevmeyi, bade içmeyi, hayattan kâm almayı 

ister görünmektedirler. Bu şiir geleneğinde şiirler yazan Sâmî’nin de 

manzumelerinin geneline bakıldığında, rindâne bir tavır takındığını söylemek 

mümkündür. Şairin işlediği konuların başında aşk ve aşkın hâlleri 

gelmektedir.  

Sâmî, “aşkın” redifli manzumesinde aşk bahsini ele almıştır. Aşk 

meyhanesinde sersemlik yoktur ve bu yüzden meclis bozulmaz. Kıyamete 

kadar, aşk kadehinin sarhoşları ayılmaz. Gönül Cebrail’i aşk Kâbe’sini tavaf 

eyler. Aşk yuvasının zavallı, aciz karıncası zamanın Süleyman’ı da olsa 

sevgiliden başkasına dönüp bakmaz.  Âşık, sevgilinin cennet gibi olan 

bahçesini binlerce Eflatun’un aklına değişmez; çünkü aşk delisinin rütbesi o 

derece yüksek olur. Sevgilinin güzellik mumuna pervane gibi yanmak âşığı 

korkutmaz. Aşkın yiğitleri yanıp yakılmaktan korkmaz (G. 1).  

Aşk onulmaz bir hastalıktır. Sâmî de her kavuşma anını, aşk derdinin 

devası olduğunu zannedip bir derman umsa da sonunda bunun bir hayal 

olduğunu anlamıştır.  

   Her dem-i vaslın devâ-yı derd-i ʻaşk zannetdiğim 

  Bir hayâl imiş meger hûlyâ-yı dermânım gibi (G. 2/4) 

 Aşk sahrasının etekleri, toprakları yakıcıdır. Bu sahrada esen rüzgâr 

da âşığın gözlerini yakan kıvılcımlardır. 

    Dâmen-i ṣahrâ-yı ʻaşkın hâki âteşnâkdir 

  Gird-bâdı şuʻle-i cevvâledir çeşmânıma (G. 3/5) 

 Sevgilinin hasretiyle kadeh, âşığın gözüne lalenin ortasındaki siyah 

tohumlar gibi görünür. Şarap damlası ise sevgilinin dudağı olmadan uçuk 

gibidir. 

Hasretiñle câm dâğ-ı lâledir çeşmânıma 

  Katre-i mey laʻlsiz tebhâledir çeşmânıma (G. 3/1) 
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Aşkta sabır gerekir. Âşık, sevgilinin ayrılığı ile yapraksız ve meyvesiz 

kalmaktan/acı çekmekten hoşnuttur. Çünkü kavuşma meyvesi ancak 

tahammül fidanıyla elde edilebilir. 

Gam yemem kaldımsa hicr-i yâr ile bî-berg ü bâr 

  Mîve-i vaslın veren nahl-i tahammüldür bana (G. 5/4) 

 

Aşkın merkezinde sevgili vardır. Sevgili ile ilgili tasavvurlar geleneğe 

uygundur. Sevgili, on dördüne yeni girmiş bir güzeldir (G. 10/2). Çenesi “çeh-

i Bâbil” (G. 42/9), dudağı gonca (G. 5/1), gözü “nergis-i bîmâr” (G. 6/1) ve 

cadı (G. 10/5), kaşları yay, bakışları ok (G. 9/2), yüzü ay (G. 6/5) ve güneş (G. 

6/4), boynu kâfur (G. 9/4), saçı sümbül (G. 10/1), boyu servi (G. 10/4)dir.  

Yine geleneğe uygun olarak sevgili merhametsiz olup âşığa yüz 

vermemektedir, açı çektirmektedir. 

  ‘Aceb âzürde olmaz nâliş [ü] âh u figânımdan 

O dil-cū ‘âşık-ı nâlânı zâr ister mi ister yâ (G. 11/2) 
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II. BÖLÜM 

 

NAZIM ŞEKİLLERİ 

 

1. NAZMLAR 

Sâmî Paşa’nın 2 nazmı vardır.  

Her iki nazm da aruzun “mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün” 

kalıbıyla yazılmıştır.   

 

2. KASİDELER 

Sâmî Paşa’nın 2 kasidesi vardır. 

1. kaside 40 beyitten oluşmaktadır. Aruzun “mefâ‘îlün mefâ‘îlün, 

mefâ‘îlün mefâ‘îlün” kalıbıyla yazılmıştır.   

2. kaside 43 beyitten oluşmaktadır. Aruzun “mefâ‘îlün mefâ‘îlün 

mefâ‘îlün mefâ‘îlün” kalıbıyla yazılmıştır.   

 

3. TARİHLER 

Sâmî Paşa’nın 16 tarih manzumesi vardır.   

1. tarih, beş beyitten oluşan bir kıt’adır ve aruzun “müstef‘ilün 

müstef‘ilün müstef‘ilün müstef‘ilün” kalıbıyla yazılmıştır. Manzume, Sultan 

Abdülazîz’in cülusu hakkındadır. 

2. tarih, 9 beyitten oluşan bir kıt’adır ve aruzun “mefâ‘îlün mefâ‘îlün 

mefâ‘îlün mefâ‘îlün” kalıbıyla yazılmıştır. Manzume, Mısır valisi Efham 

Paşa’nın doğumuna dairdir. 

3. tarih, bir müfred olup aruzun “fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün” 

kalıbıyla yazılmıştır. Manzume, Kâmil Paşa’nın sadrazamlığa getirilişi 

hakkındadır. 

4. tarih, bir müfred olup aruzun “fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün” 

kalıbıyla yazılmıştır. Manzume, Mısır valisinin doğumuna dairdir. 

5. tarih, bir ferd olup aruzun “mef‘ûlü mefâ‘îlü mefâ‘îlü fe‘ûlün” 

kalıbıyla yazılmıştır. Manzume, İskender Bey’in doğumuna dairdir. 

6. tarih, on dört beyitten oluşan bir kasidedir ve aruzun “fe‘ilâtün 

fe‘ilâtün fe‘ilâtün fe‘ilün” kalıbıyla yazılmıştır. Manzume, İskenderiye’de 

inşa edilen sarayın yapımına dairdir. 
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7. tarih, on bir beyitten oluşan bir kıt’adır ve aruzun “fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün 

fâ‘ilâtün fâ‘ilün” kalıbıyla yazılmıştır. Manzume, Mısır’da yapılan bir 

çeşmeye dairdir. 

8. tarih, yedi beyitten oluşan bir kıt’adır ve aruzun “fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün 

fâ‘ilâtün fâ‘ilün” kalıbıyla yazılmıştır. Manzume, Mısır’da yapılan bir 

çeşmeye dairdir. 

9. tarih, bir müfred olup aruzun “fe‘ûlün fe‘ûlün fe‘ûlün fe‘ûl” kalıbıyla 

yazılmıştır. Manzume, Mısır’da yapılan bir çeşmeye dairdir. 

10. tarih, dokuz beyitten oluşan bir kıt’adır ve aruzun “mef‘ûlü fâ‘ilâtü 

mefâ‘îlü fâ‘ilün” kalıbıyla yazılmıştır. Tarih, Mısır valisi Sa’îd Paşa’nın 

vefatına söylenmiştir. 

11. tarih, sekiz beyitten oluşan bir kasidedir ve aruzun “müstef‘ilün 

müstef‘ilün müstef‘ilün müstef‘ilün” kalıbıyla yazılmıştır. Tarih, Fu’âd 

Paşa’nın vefatına söylenmiştir. 

12. tarih, altı beyitten oluşan bir kıt’adır ve aruzun “mef‘ûlü fâ‘ilâtün 

mef‘ûlü fâ‘ilâtün” kalıbıyla yazılmıştır. Tarih, Şeyhülislâm Refîk Efendi’nin 

vefatına söylenmiştir. 

13. tarih, beş beyitten oluşan bir kıt’adır ve aruzun “mef‘ûlü fâ‘ilâtün 

mef‘ûlü fâ‘ilâtün” kalıbıyla yazılmıştır. Tarih, Tevhîd Efendi’nin vefatına 

söylenmiştir. 

14. tarih, on bir beyitten oluşan bir kasidedir ve aruzun “müstef‘ilün 

müstef‘ilün müstef‘ilün müstef‘ilün” kalıbıyla yazılmıştır. Tarih, Hüseyin 

Bey’in Mora Savaşı’nda şehit edilişi hakkındadır. 

15. tarih, on bir beyitten oluşan bir kıt’adır ve aruzun “fe‘ilâtün 

fe‘ilâtün fe‘ilâtün fe‘ilün” kalıbıyla yazılmıştır. Tarih, kardeşi Bâkî Bey’in 

vefatına dairdir. 

16. tarih, “Avrupa Seyâhatinde Sûreti Anıp Tahtında Yazdığı 

Rubâʻîdir” başlıklı 3 beyitten oluşan bir nâ-tamâm gazeldir ve aruzun 

“mef‘ûlü mefâ‘îlü mefâ‘îlü fe‘ûlün” kalıbıyla yazılmıştır. 

  

4. GAZELLER 

Sâmî Paşa’nın biri nâ-tamam 13 gazeli vardır. Şairin 5 beyitten oluşan 

6, 6 beyitten oluşan 3 ve 7 beyitten oluşan 3 gazeli bulunmaktadır. Nâ-tamam 

gazelin beyit sayısı ise 3’tür. 

Gazeller, İnşâ-yı Sâmî adlı eserde harf sırasına göre verilmemiştir.  

Yoğunluk sırasına göre he harfinden 4; elif, re, ye harfinden ikişer; be, ze ve 

kef harfinden birer gazel bulunmaktadır.  
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Gazellerde 5 farklı türde aruz kalıbı kullanılmıştır. Bunların yoğunluk 

bakımından dağılımı şu şöyledir: 

 a. “Mefâʻîlün mefâʻîlün mefâʻîlün mefâʻîlün” (4 gazelde) 

 b. “Fâʻilâtün fâʻilâtün fâʻilâtün fâʻilün” (3 gazelde) 

 c. “Feʻilâtün feʻilâtün feʻilâtün feʻilün” (3 gazelde) 

 ç. “Mefʻûlü mefâʻîlü mefâʻîlü feʻûlün (2 gazelde) 

 d. “Mefʻûlü fâʻilâtü mefâʻîlü fâʻilün” (1 gazelde) 

 

5. MATLA‘LAR 

Sâmî Paşa’nın “Beyt” başlığı altında 5 adet matlaı tespit edildi. Bunlar 

sırasıyla aruzun “mefʻûlü fâʻilâtü mefâʻîlü fâʻilün”, “mefʻûlü mefâʻîlü 

mefâʻîlü feʻûlün”, “fâʻilâtün fâʻilâtün fâʻilâtün fâʻilün” (2), “mefâʻîlün 

mefâʻîlün mefâʻîlün mefâʻîlün” kalıplarıyla yazılmıştır. 

 

6. MÜFREDLER 

Sâmî Paşa’nın 1 adet müfredi tespit edildi. Söz konusu müfred aruzun 

“mefâ‘ilün fe‘ilâtün mefâ‘ilün fe‘ilün” kalıbıyla yazılmıştır. 
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III. BÖLÜM 

NÜSHA TAVSİFİ 

 

Abdurrahman Sâmî Paşa’nın şiirleri, oğlu Necîb Bey tarafından, 

Paşa’nın gençlik yıllarından itibaren kaleme aldığı yazılarından 

bulabildiklerini tertip edip İnşâ-i Sâmî adı ile 1290/1873-74 yılında bastırdığı 

eserin 66-90. sayfaları arasında “İbtidâ-i Eş’âr” başlığı altında “Evrâk-ı 

atîkâya mürâca’atla dest-res olduğum iki kasîde ve birkaç târîh ve beş on 

gazel suretleridir.” ifadesiyle yer alır. Son Asır Türk Şairleri’nde de Sâmî 

Paşa’nın şiirlerinden birkaçına yer verilmiştir (Baştuğ 2002: 2104-2117). 
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SÂMÎ’NİN ŞİİRLERİ [DÎVÂNÇE] 

 

NAZMLAR 

Naʻt-ı Şerīf  

  Mefāʻīlün mefāʻīlün mefāʻīlün mefāʻīlün 

[66] Eyā nūr-ı Ḫudā meh-tāb-ı şām-ı ʻālem-i isrā 

  Tebāşīr-i ṣabāḥ-ı āferīniş kā’ināt-ārā 

N’ola ẕerrātıñ olsa neyyirān-ı ḫıṭṭa-i eflāk 

Tecellī-i ruḫuñ şems-i ḥaḳīḳat eylemiş Mevlā 

 

   Keẕālik 

Mefāʻīlün mefāʻīlün mefāʻīlün mefāʻīlün 

  Serīr-ārā-yı ömrüñ zīver-i dīhīm-i erselnâk 

  Hidīv-i lā-mekān fermān-revā-yı ḫıṭṭa-i eflāk 

  N’ola gülmīḫ-i bāb-ı aḳdesiñ tāc olsa şāhāne 

  Ki sensiñ pādişāhlar pādişāhı ey şeh-i Levlāk 
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KASİDELER 

-1- 

[66]  Biñ İki Yüz Elli Tārīḫinde Mıṣrda Merḥūm Meḥmed ʻAlī 

Paşa Ḥaḳḳında İnşād Etdikleri Ḳaṣīdedir 

  Mefāʻīlün mefāʻīlün mefāʻīlün mefāʻīlün 

 1 Düşünce sāye-i ḫaddiñ felekde neyyirān üzre 

  Ġıṭā-yı pertev-i gül-gūn çekildi aḫterān üzre 

  

[67] 2 Beyāż-ı sīnesi ṣubḥ-ı leṭāfetdir ki düşdükçe 

  Gül-i nesrīn olur peydā cebīn-i mehveşān üzre 

 

 3 Nice dür-dāne-i deryā-yı envār oldu tābende 

  ʻAraḳ-rīz-i ḥicāb olduḳda cebheñ ḥüsn ü ān üzre 

 

 4 Ḳızarmış gül gül olmuş lāleler güller leṭāfetle 

  Dökünce reng-i ʻişve laʻl-i nābıñ gülsitān üzre 

 

 5 Dehānıñ yoḳ yere bir noḳṭa-i mevhūmdur denmiş 

  Boyu ṣūret heyūlādır ḫayāl-i şāʻirān üzre 

 

 6 Dem-i reftārda lafzīde pā gördüm leṭāfetden 

  Girānī-i nigeh düşdükde ol serv-i revān üzre 

 

 7 Remīde olalı āhū-yı vaṣlı dām-ı ḫāṭırdan 

  Göñül ārām eder mi ḫˇāb olur mu dīdegān üzre 

 

 8 Gidip āhū-yı feyfā-yı tesellī-i dil-i zārım 

  Ser-i müjgān-ı ḥasret dāġ-ber-dāġ açdı cān üzre 
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 9 Kemān-ı maṭlaʻ-ı dīger güşād et Sāmiyā bir kez 

  Sürüp meydāna at meydān oḳu naẓm-āverān üzre 

  

10 Ṣafā-yı gerden-i ṣāfıñ düşüp ṣadr-ı bütān üzre 

  Kef-i meh-tābveş ġalṭīdedir āb-ı revān üzre 

 

11 Telāṭum-ḫīz olur deryā-yı ʻanber gird-i ḫaṭṭında 

  Döker reng-i leṭāfet müşg-i ḫāl-i dil-berān üzre 

 

12 Sevād-ı sāye-i bāl-i Hümā taḳṭīr olunmuşdur 

  Çekilmiş vesme-i feyż-i saʻādet ebruvān üzre 

 

13 Midādım sürme-i Çīn olsa yazmam vaṣf-ı çeşmānıñ 

  Ḫaṭā etdim deyü giryān olur ḫāmem benān üzre 

 

14 Süveydā-yı dile alsam sevādıñ sürme çekmek’çün 

  Hücūm eyler ḫayāl-i āhuvān ṣaḥrā-yı cān üzre 

 

15 Şeb-i tārīkī-i yeldā sevād-ı şām-ı ʻanber-zā 

  Biri zülf üzre yayılmış birisi gīsuvān üzre 

 

16 Bu gird-ā-gird-i ẓulmetle siyeh-kār olmasa zülfüñ 

  Olurdu dergeh-i dāverde çārūb āsitān üzre 

 

17 O Dāver kim Hümā-yı āsitān-ı evc-i rifʻatdir 

  Ki düşmüş sāye-i saʻd-iḳtirānı ins ü cān üzre 

 

18 O Dāver kim yem-i iḥsānı mevc-engīz-i raḥmetdir 

  Seḥāb-ı feyz-i cūdu sāye-güsterdir cihān üzre 

 



Prof. Dr. Beyhan KESİK | 18 

 

19 Muḥīṭ-i baḥr ü berdir reşḥa-i aʻṭāf u elṭāfı 

  Nem-i iḥsānı cārīdir bütün deryā vü kān üzre 

 

20 Yem-i nūr-ı ḫıred bir ḳaṭredir ʻaḳl-ı muḥīṭinden 

  O ḳaṭre pertev-efgendir zekā-yı zīrekān üzre 

 

21 Künūz-ı ḥüsn-i tedbīrinden almış bir güher gerdūn 

  Ḳoyup nāmın ḳamer aṣmış cebīn-i āsmān üzre 

 

22 Revāḳ-ı kāḫ-ı zer bünyād-ı fikridir ki çekmiş çarḫ 

  O altun pullu ḫārā-yı ḳażā-yı Ḳayrevān üzre 

 

23 Sipihr-i re’y-i pāki maṭlaʻ-ı ṣubḥ-ı iṣābetdir 

Güşāde dāʼimā ḳuṣvā-yı āmāl-i cinān üzre 

 

24 Şuʻāʻ-ı ẕihni mıṣbāḥ-ı pür-envār-ı maʻānīdir 

  Girip fānūs-ı lafẓa pertev-efzādır beyān üzre 

 

25 Revān-baḫşā-yı ḥayvān u nebāt ü kāndır nuṭḳu 

  Dem-i ʻĪsā ile gelse ʻaceb mi imtiḥān üzre 

 

[69] 26 Nesīm-i ḫulḳu verse terbiyet ezhār-ı gülzāra 

  Şemīm-i cān-fezā eyler hüveydā gülsitān üzre 

 

 27 Ṣabā āşüfte-i zülf-i dil-āvīz-i nihādıdır 

  Alıp būy-ı leṭāfet neşr eder sünbülsitān üzre 

 

28 Bürünmüş ḥükm-i ʻadlin ol ḳadar āfāḳ u ekvāna 

  Süreyyādan serāya cümle ḫalḳ emn ü emān üzre 
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29 Ḫuṣūṣā ümm-i dünyā bir Zelīḫā-çihredir şimdi 

  Şuʻāʻ-ı Yūsuf-ı zerrīn resenle imtiḥān üzre 

 

30 Feżāsı sū-be-sū cūlarla pīrāyişde [kim] ʻālem 

  Sezā ʻarż-ı mübāhāt etse rūd-ı keh-keşān üzre  

 

31 Donanmış ser-te-ser eşcār u ezhār ile her semti 

  Bu zībāyişle ġālibdir zemīni āsmān üzre 

 

32 Teʻālallah ne ṣaḥrā yemyeşil deryā-yı aḥḍardır 

  Hilāl olsa sezā keştī o baḥr-i bī-kerān üzre 

 

33 Ḫidīvā Dāverā dād-āverā ebr-i dürer-bārā 

  Zülāl-i himmetiñdir fer veren kevn ü mekān üzre 

 

34 Münevver beyża-i İslāma himmet etmedir ḳaṣdıñ 

  Müşaʻşaʻdır anıñ’çün nūr-ı iḳbāliñ cihān üzre 

 

35 Ne himmetlerle dīn-perverlik etdiñ ey ʻAlī-ṣūret 

  Ḳalır Ḥayder gibi nāmıñ ebed ṣuḥf-ı zamān üzre 

 

36 Tükenmez ḥaṣra gelmez şerḥi bitmez ġāyete ermez 

  Yazılsa ḥaşre dek vaṣfıñ zemīn ü āsmān üzre 

 

37 Dem-i ẕikr-i duʻādır Sāmiyā kilk-i nevā-sāzı 

  Terennüm-sāz ḳıl bülbül gibi şāḫ-ı benān üzre 

 

[70] 38 Yed-i meşşāṭa-i ḳudretle tā ki ʻārıż-ı ḫūbān 

  Ola gül-gūn-ṭırāz-ı reng ü tābiş ḥüsn ü ān üzre 
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 39 Dil-i ʻuşşāḳ tā kim lāne-sāz-ı tār-ı kâküldür 

  Ṣabā tā şāne-zendir ʻuḳdhā-yı gīsuvān üzre 

 

 40 Şuʻāʻ-ı cevher-i tīġ-ı şükūhu ṭutsun āfāḳı 

  Vere tāb-ı ʻadālet ser-te-ser kevn ü mekān üzre 

 

    -2- 

Biñ İki Yüz Otuz Dörtde Ṣadr-ı Esbaḳ Ḫurşīd Paşa Mora Vālīsi olup 

Vüṣūlünde Taḳdīm Olunan Ḳaṣīdesidir 

Mefāʻīlün mefāʻīlün mefāʻīlün mefāʻīlün 

 1 Edince kilk-i pertev-efgenim naẓm içre cevlānı 

  Eder yek-noḳṭa-i tābendesi āfāḳı nūrānī 

 

2 Ṣafā-yı cevher-i ṭab‘ım verir dünyāya zībāyiş 

  ‘Aceb mi ġıbṭa etse tābına mihr-i dıraḫşānı 

 

3 Nuḳūş-ı ḫāme-i siḥr-āferīnim görse rü’yāda 

  Olur engüşt-i ḥayret-ber-dehen Bihzād ile Mānī 

 

4 Ṣabā peyk-i şimālimdir seḥer mülk-i yemīnimdir 

  Sezā versem ḳażā-yı naẓmıma zīb-i gülistānı 

 

5 Ḥüküm-rān oldu iḳlīm-i hünerde şāh-ı endīşem 

  Ḳalem-rev ḫāme-i i‘cāzıma mülk-i suḫandānī 

 

6 Bir Ᾱṣaf-menḳıbet aḫter-ṣıfātıñ fikr-i evṣāfı 

  Cihān-ı ṭab‘ıma vermekde özge şevḳ u tābānī 

 

7 Ne Ᾱṣaf key-ḥaşem destūr-ı ekrem ẕāt-ı bī-hemtā 

  Ki mislin görmemiş ḥālā cihānda çeşm-i insānī 
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8 Ne Ᾱṣaf ṣaf-der-i Cem-menzilet merd-i ḳader-ḳudret 

  Ne Ᾱṣaf yekke-tāz-ı sāḥa-i mıżmār-ı merdānī 

 

[71] 9 Ne Ᾱṣaf ṣadr-ı esbaḳ Ḥażret-i Ḫurşīd Paşa kim 

  Vezīr-i ma‘delet Fārūḳ-ḫaṣlet Ḥayder-i sānī 

 

 10 Nesīm-i ‘adli verse terbiyet ezhār-ı gülzāra 

  Giyāh-ı ḫuşkı daḫı eyler idi ‘anber-efşānī 

 

 11 Ṣabā neşr edebilse būy-ı ḫulḳuñ gülşen-i ‘Adne 

  Ser-ā-pā mest ü ḥayrān eyler idi ḥūr u ġılmānı 

 

 12 Zülāl-i luṭfu cārīdir bütün a‘lā vü ednāya 

  Bu ‘ālem ser-te-ser müstaġraḳ-ı deryā-yı iḥsānı 

 

 13 Mecāl-i südde-i Keyvān şu‘ā‘ı māye-i enẓār 

  Ġubār-ı āsitān-ı dergehi kuḥl-i Ṣıfāhānī 

 

 14 Kevākib rām-ı aḥkāmı ḳamer pā-beste-i emri 

  Felek ḫıdmet-güẕārı āsmān münḳād-ı fermānı 

 

 15 Şerār-ı pertev-i gürz-i zer-endūdu kevākibdir 

  Hilāl-i nev daḫı ‘aks-i żiyā-yı tīġ-ı bürrānı 

 

 16 Livā-yı naṣrınıñ innā fetaḥnā pīş-rāhıdır 

  Teveccüh etse bir demde alırdı mülk-i Īrānı 

 

 17 Şerār-ı sümm-i raḫş-ı ṣavleti berḳ ursa bir kerre 

  Yaḳardı ser-te-ser iḳlīm-i küfrü mülk-i ‘udvānı 
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 18 Ṣadā-yı ‘adli erdi tā sipihr-i kīne-ārāya 

  Biçilsin cāmeler māha bugünden ṣoñra kettānı 

 

 19 Ḫidīvā ma‘delet-ārā müşīrā merḥamet-pīrā 

  Eyā ẕāt-ı şerīfiñ ni‘met-i ‘uẓmā-yı Raḥmānī 

 

 20 Sen ol ḫurşīd-i ‘ālem-tāb-ı evc-i ma‘deletsiñ kim 

  Şu‘ā‘-ı şöhretiñ ṭutmuş bütün āfāḳ u ekvānı 

 

[72] 21 Sen ol dürr-i semīn-i ḳulzüm-i elṭāf-ı raḥmetsiñ 

  ‘Arūs-ı ‘āleme ẕāt-ı şerīfiñ zīb-i Yezdānī 

 

 22 Sen ol ẕāt-ı mu‘allā āfitāb-ı evc-i rif‘atsiñ 

  Ki ḥüsnüñ pertevi maḥcūb eder ruḫsār-ı cānānı  

 

 23 Sen ol eşheb-süvār-ı sāḥa-i iḳbāl ü nuṣretsiñ 

  Ne semte ‘azm edersin reh-beriñ tevfīḳ-ı Sübḥānī 

 

 24 Sen ol ṣāḥib-ṣalābet ḥaşmet-ārā-yı şecāʻatsiñ 

  Ki bīm-i saṭvetiñ lerzān eder rūḥ-ı Nerīmānı 

 

 25 Kem oldu nām-ı Rüstem maḥv olundu ṣuḥf-ı ʻālemden 

  Olaldan ism-i pākiñ zīver-i levḥ-i dilīrānī 

 

 26 Ḳaçan sürdüñ semend-i ṣavletiñ rezm-i Beliġrāda 

  Ṣadā-yı ṣadmesinden nüh felek şaşırdı devrānı 

 

 27 Bilindi resm-i merdī ol zamān ey dāver-i devrān 

  Ki verdiñ düşmen-i dīne ṣalābetle perīşānī 
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28 Yazıldı şübhesiz taṣvīr-i tīġıñ ṭāḳ-ı ʽarş üzre 

 Ki şād oldu o ġazv ile bütün ervāḥ-ı nūrānī 

 

 29 ʻUṭārid zer ḳalemle zīver-i tasṭīr edip nāmıñ 

  Dedi Ḫurşīd Paşadır ġuzātıñ zīb-i ʻunvānı 

 

 30 Ẓalām-ı ḥasretiñde ḫayli dem bī-tāb idik gerçi 

  Ṭulūʻ-ı ẕāt-i pākiñ ḥamd ola verdi dıraḫşānī 

 

 31 Görelden bu ṣabāḥatle mübārek vech-i pür-nūruñ 

  Açıldı gülsitān-ı ṭabʻımıñ ezhār u reyḥānı 

 

 32 Cihān şādān u ḫurrem ser-te-ser mesrūrdur ʻālem 

  Teşekkür eyleriz her dem bu vaḳt-i behcet-efşānī 

 

[73] 33 Ne vaḳt-i behcet-efzādır ne ʻahd-i ferḥat-ārādır 

  Göñüller cümle gūyādır zihī elṭāf-ı Sübhānī 

 

 34 Bu şevḳ u ẕevḳ ile ben de terennüm-sāz olup şimdi 

  Demidir eylesem murġ-ı seḥerāsā ġazel-ḫˇānī 

 

 35 Verir keyfiyyet-i ṣahbā o şūḫuñ çeşm-i mestānı 

  Müdām āteş-perest-i şuʻle-i ruḫsār-ı tābānı 

 

 36 Döküldükçe nesīm-i ḫande-i şīrīn-i laʻliñden 

  Telāṭum-rīz eder mevc-i ṣafā-yı reng-i mercānı 

 

 37 Temāşā-yı ḫaṭ-ı püşt-ı lebiñden buldum ārāmiş 

  Dü çeşmim sürme-i zībāyiş-i gird-i nemekdānı 
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 38 O rütbe dīde-i āhūsuna farṭ-ı nigāh etdim 

  Şuʻāʻ-ı rişte-i neẓẓārem oldu tār-ı müjgānı 

 

 39 Görünce ruḫlarıñ güller ateşnāk oldu reşkinden 

  Şerār-ı jāle-i ter yaḳdı bāl-i ʻandelībānı 

 

 40 Tamām oldu ġazel Sāmī duʻā hengāmıdır şimdi 

  Güşāde desthā-yı mes’elet gördüm ser ü şānı 

 

 41 Vücūdu bāʻis-i ārāyiş-i kevn ü mekān olsun 

  Kevākib tā ki tezyīn eyledikçe heft-ebvānı 

 

 42 Şuʻāʻ-ı devleti nāʼim zamāna zīb ü fer versin 

  Cihānda bedr-i baḫtı bulmasın bir lemʻa noḳṣānī 

 

 43 Ḫudā söndürmeye tā ḥaşre dek envār-ı iḳbāliñ 

  Müşaʻşa eyledikçe mihr-i enver çarḫ-ı Keyvānı 
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TARİHLER 

-1- 

[73]   Tārīḫ-i Cülūs-ı Hümāyūn 

  Müstef‘ilün müstef‘ilün müstef‘ilün müstef‘ilün 

 1 Sırr-ı ḫilāfet-pertevi Ḥaḳdan ẓuhūr etdigi ān 

  Etdi bi-luṭfi’llāh cülūs şāh-ı cihān ʻAbdü’l-ʻazīz 

 

[74] 2 Ol āfitāb-ı salṭanat bedr-i hümāyūn-menzilet 

  Keyvān-ı evc-i mes‘adet ḳadr-āsmān ʻAbdü’l-ʻazīz 

 

 3 Ẓıll-ı İlāh-ı Müste‘ān ārāmiş-i kevn ü mekân 

  Baḫşende-i emn ü emān faḫr-i zamān ʻAbdü’l-ʻazīz 

 

 4 Allāh manṣūr eylesin her demde mesrūr eylesin 

  Dünyāyı ma‘mūr eylesin ‘adliyle Ḫān ʻAbdü’l-ʻazīz 

 

 5 Şükr ü edeble Sāmiyā tārīḫ ‘arż etsem sezā 

  Etdi bi-luṭfi’llāh cülūs şāh-ı cihān ʻAbdü’l-ʻazīz 

 

    -2- 

  Ḫidīv-i Efḫam Ḥażretleriniñ Velāyeti tārīḫidir 

Mefāʻīlün mefāʻīlün mefāʻīlün mefāʻīlün 

 1 Ḫudā ḫurşīd-i iḳbāl-i cihān-bānı ede cāvīd 

  Ki devrinde meẓāhir gün-be-gün a‘lādan a‘lādır 

   

 2 Ḫuṣūṣā ḫıṭṭa-i Mıṣrıñ bugün vālī-i ẕī-şānı 

  Rıżā-cū bende-i mümtāzı İsmā‘īl Paşadır 

 

 3 Semiyy-i cedd-i a‘lā-yı Peyām-berdir o Ᾱṣaf-re’y 

  Bugün ol serveriñ envār-ı ‘adli kişver-ārādır 
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 4 Bugün nüh ṭārem-i bālā giyindi ḥulle-i zerrīn 

  Bugün saṭḥ-ı zemīn naḳş-ı meserretle muṭallādır 

 

 5 Bugün sīr-āb-ı şādī vü feraḥdır ser-te-ser ‘ālem 

  Bugün mīzāb-ı elṭāf-ı İlāhī zemzem irvādır 

 

6 Bugün feyz-i kerem deryā-yı raḥmetden revān oldu 

 Bugün dil-teşnegāna luṭf-ı Ḥaḳ Nīl-i muṣaffādır  

 

 7 Muḥaṣṣal maḫlaṣ-ı dīrīne Sāmī-i senākārıñ 

  Külāh-ı ibtihācı evc-peymā-yı Süreyyādır 

 

[75] 8 Ḫudā dīvān-ı ṣadr-ı Mıṣra zīnet-baḫş ede dā’im 

  Vücūdu maḥż-ı raḥmet ‘āleme iḥsān-ı Mevlādır 

 

 9 Peẕīrā-yı ṣafādır ümm-i dünyā işbu tārīḫden 

  Ṭulū‘-ı nūr-ı İsmā‘īl Mıṣra ḥükm-efzādır 

 

    -3- 

  Kāmil Paşa Ḥażretleriniñ Ṣadāretlerine Olan Tārīḫdir 

  Fā‘ilātün f ā‘ilātün f ā‘ilātün fā‘ilün 

Ᾱfitāb-ı salṭanat gösterdi bir tārīḫ-i nev 

  Bedr-i Kāmildir bu günden burc-ı ṣadrıñ ṭāli‘i 

 

    -4- 

  Tārīḫ Berāy-ı Velādet-i Ḫidīv-i Mıṣr 

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

Ka‘be-i ḳalbi dolandım birle tārīḫin dedim 

  Beyt-i İbrāhīm ṭoldu nūr-ı İsmā‘īl ile 
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    -5- 

  Tārīḫ Berāy-ı Velādet-i İskender Beg 

  Mef‘ūlü mefā‘īlü mefā‘īlü fe‘ūlün 

  Tābişdih-i āyīne-i kevn oldu Sikender 

 

    -6- 

  İskenderiyede Binā Olunan Ḥarem-sarāy-ı Ḫidīvī Tārīḫidir 

Fe‘ilātün f e‘ilātün f e‘ilātün fe‘ilün 

1 Bāreka’llāhu Te‘ālā ne serā-gāh-ı ‘aẓīm 

  Ki temāşāsınıñ āvāresidir ḥūr-i na‘īm 

 

 2 Levḥaşa’llāh zihī bārgeh-i bī-hemtā 

  Ki ne eyvān-ı felek şānını eyler tefḫīm 

  

 3 Ḥalḳa-i bābına nisbetle hilāl-i envār 

  Çeşm-i insāna görünse ne ‘aceb ḥalḳa-i cīm 

 

 4 Sāḥa-i dil-keşine kākül-i Zühre çārūb 

  Hele rū-mālī-i ḫurşīd-i felek resm-i ḳadīm 

 

[76] 5 Çekmiş āġūşuna ṣafvetle ṣafāda deryā 

  Māhıñ eṭrāfını almış gibidir hāle-i sīm 

 

 6 Nice emvāc-ı pey-ā-pey getirir yüz sürerek  

  Leb-i ādāb ile dāmānını eyler telsīm 

 

 7 Naḳş-ı zer-kārını rü’yāda göreydi Mānī 

  Ser-i engüştin ederdi fem-i ḥayretde dü nīm 
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 8 Naḳş-ı emvāc-ı hevā ṣafḥa-i dīvārında 

  Sünbülistān-ı vefādır ki verir özge şemīm 

 

 9 Leb-i deryāda bu resm üzre serāy-ı ‘ulyā 

  Etmemiş mislini ressām-ı zamāne tanẓīm 

 

 10 Nice misli görünür bir eseriñ sānīsi 

  Ki ola ṣāḥibiniñ şibh ü naẓīrīde ‘adīm 

 

 11 Sīmāyānī-i revnaḳ-dihi ‘aṣrıñ ferdi 

  A‘ḳal-ı dehr Meḥemmed ‘Alī Paşa-yı fehīm 

 

 12 Teng düşdü n’edeyim ‘arṣası naẓmıñ Sāmī 

  Yoḫsa mi‘mār-ı ḳalem gör ne ederdi tersīm 

 

 13 Pāy-dār eylese bünyād-ı vücūduñ Allāh 

  Pāy-ı dīvārını tā rūz-ı cezā ede ḳavīm 

 

 14 Ref‘-i dü dest-i du‘ā ile dedim tārīḫin 

  Sa‘d ede ṣarḥ-ı Meḥemmed ‘Alī Paşayı Kerīm 

 

    -7- 

  Mıṣrda Binā Olunan Sebīl Tārīḫidir 

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

 1 Vālī-i vālā-yı Mıṣr Ᾱṣaf-şiyem Dārā-vaḳar 

  Ᾱb-rūy-ı mülk ü millet mefḫar-ārā-yı vulāt 

 

 2 Nām-daş-ı faḫr-ı ‘ālem zīver-i ism-i ‘Alī 

  Cāmi‘-i ismin ‘Aliyā Dāver-i Ḥayder-ṣıfāt 
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[77] 3 Nām-ı nāmī-i kirāmı feyżiniñ te’sīridir 

  K’etmede ẓam’ān-ı mā’-ı luṭfu ile iḳtiyāt 

 

 4 Cūşiş-i Nīl-i ‘aṭāyāsıyla şād-āb olmada 

  Çār-erkān-ı ‘anāṣır heft kişver şeş cihāt 

 

 5 Cūy-ı ṭab‘ı etmede neşr-i zülāl-i merḥamet 

  Baḥr-ı cūdu ḳılmada ḫayrāne her dem iltifāt 

 

 6 Ġarḳ-ı iḥsānı iken ḫalḳ ‘ālem-i nāsūtda 

  Ḳulzüm-i ġufrānede ġavvāṣ eder ba‘de’l-memāt 

 

 7 Mīr-i mīrāndan Ḫalīl Paşa ḥasīb-i ekremi 

  Dām-ı dünyādan uçup ‘uḳbāya açdı çün ḳanat 

 

 8 Cānı içün fī sebīli’llāh āb etdi sebīl 

  Rūḥunu ġarḳ-āb-ı raḥmet etdi bu ‘aẕb-ı Fırāt 

 

 9 Sūre-i Kevserle istiḳbāl edip dil-teşneyi 

  Çaġlayıp zevraḳları der gel[ip] iç āb-ı Ḥayāt 

 

 10 Menba‘-ı feyż-i ‘aṭāyā ede Ḥaḳ dergāhını 

  Zemzem-i iḥsānına müstaġraḳ olsun kā’ināt 

 

 11 Sāmiyā ‘aṭşāna tebdīl eylerim tārīḫ ile 

  Gel gözüm ‘ayn-ı ‘Alī Paşadan al mā’ü’l-hayāt 
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    -8- 

  Mıṣrda Binā Olunan Sebīl Tārīḫidir 

Fā‘ilātün f ā‘ilātün f ā‘ilātün fā‘ilün 

 1 Dāver-i Mıṣr-ı himem Ᾱṣaf-şiyem ḳulzüm-kerem 

  Mevc-i iḥsānı eder her bendesin baḥr-i ‘aṭā 

 

 2 İşte ez-cümle Ṭopuz-zāde Meḥemmed Aġanıñ 

  Bu sebīl-i dil-güşāsıdır delīl-i rūşenā 

 

 3 Menba‘-ı luṭf u mürüvvetdir o ẕāt-ı muḥterem 

  Münḥal-i ‘aẕb-i seḫāvetdir desem lāyıḳ aña 

 

[78] 4 Ḥaḳ budur etmiş yerinde neşr-i āb-ı mekremet 

  Luṭfunu işrāb içün ‘aṭşāna tā rūz-ı cezā 

 

 5 Seyl-gāh-ı ‘ālemiñ bildi fenāsı olduġun 

  İstedi pāyende-i ḫayr ola ẕikri dā’imā 

 

 6 Çünki hengām-ı heremde yüzünü aḳ eyledi 

  Ᾱb-rūyun dökmesin maḥşerde Ḫallāḳ-ı verā 

 

 7 Kūze-i tārīḫini imlāya geldi çār-yār 

  Aḳdı engüşt-i Muḥammedden zülāl-i cān-fezā 

 

    -9- 

  Mıṣrda Yazılan Beyt-i Tārīḫ-i Mücevher 

  Fe‘ūlün f e‘ūlün f e‘ūlün fe‘ūl 

  Basīṭ-i Muḥammed dü çeşm-i ‘Alī 

  Sebīl etdi Kevser Muḥammed ‘Alī 
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    -10- 

 Ḫidīv-i Mıṣr Sa‘īd Paşa Merḥūmuñ Vefātına Söylenen Tārīḫdir 

 

  Mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘īlü fā‘ilün 

1 Aḳtār-ı Mıṣra Dāver-i fermān-revā idim 

  Rām idi emr ü nehye etibbā‘ u leşkerim 

 

 2 Ḥükmüm yürürdü sū-be-sū Nīl-i revān gibi 

  Reyyān-ı feyż-i luṭf-ı Ḫudā idi kişverim 

 

 3 Nāmemle bülbülī ben de Sa‘īd-i zamān idim 

  Devrim tamām oldu ufūl etdi aḫterim 

 

 4 Nā-geh erişdi peyk-i ecel cānım almaġa 

  Bitdi heves tükendi ser-ā-pā emellerim 

 

 5 Düşdüm ferāş-ı nāʻim ü nerm ü refīʻden 

  Gördüm zemīn pest imiş encāmı pisterim 

 

 6 Bildim cihān-ı fānīyi ẓıll u ḫayāl imiş 

  Bildim beḳā Ḫudānıñ imiş şimdi n’eylerim 

 

[79] 7 Ḳaldım bu tengnāda ġarīb ü refīḳsiz 

  Muḥtāc-ı raḥmet ʻāciz ü miskīn ü kemterim 

 

 8 Ey bārgāh-ı ʻizzeti vā-reste-i zevāl 

  Yoḳ senden özge raḥm edecek merḥamet-verim 

 

 9 Yumdum bu tārīḫ içre dü çeşmim fenādan āh 

  Geldim İlāhī dergehiñe ʻafvıñ isterim 
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    -11- 

  Fuʼād Paşa Merḥūmuñ Vefātına Söylenen Tārīḫdir 

  Müstef‘ilün müstef‘ilün müstef‘ilün müstef‘ilün 

 1 Ey zāʼir-i ṣāḥib-nefes ḥubb-ı sivādan meyli kes 

  Dünyāda ḳalmaz hīç kes Allāh bes bākī heves 

 

 2 Her ten biter bir derd ile geh germ ile geh serd ile 

  Uġraşmaġa her ferd ile degmez bu dünyā-yı eḫas 

 

 3 Ben de Fuʼād-ı ʻaṣr idim faṣṣ-ı nigīn-i ṣadr idim 

  Naḳş-ı hümāyūn-saṭr idim gösterdi çarḫ rūy-ı ʻabes 

 

 4 Dil-ḫaste oldum bir zamān tedrīc ile bitdi tüvān 

  Uçdu nihāyet murġ-ı cān çünki ḫarāb oldu ḳafes 

 

 5 Söndü çerāġ-ı ʻāfiyet ẓulmetde ḳaldı şeş cihet 

  Açıldı ṣubḥ-ı āḫiret envār-ı Ḥaḳdan muḳtebes 

 

 6 Buldum o dem Sübḥānımı ʻarż eyledim ʻiṣyānımı 

  Maṭlūb edip ġufrānımı raḥmetle oldu dād-res 

 

 7 Yā Rab bu ʻabd-i rū-siyāh etdimse de yüz biñ günāh 

  Dergāhıñı ḳıldım penāh ʻafvıñdır ancaḳ mültemes 

 

 8 Tārīḫdir ism-i Ġafūr lā-büdd eder sırrı ẓuhūr 

  ʻAfv olunur her bir ḳuṣūr Allāh bes bāḳī heves 

 

 

 

 



33 | ABDURRAHMÂN SÂMÎ PAŞA VE ŞİİRLERİ [DÎVÂNÇESİ] 

 

[80]    -12- 

 Şeyḫü’l-İslām-ı Esbaḳ Refīḳ Efendi Merḥūmuñ Vefātına Söylenen 

Tārīḫdir   

Mefʻūlü fāʻilātün mefʻūlü fāʻilātün 

1 Rūḥ-ı Refīḳ Efendi Müfti’l-enām-ı sābıḳ 

  Vekr-i cihāndan uçdu tā ḳaṣr-ı Ẕü’l-celāle 

 

 2 Niʻme’r-refīḳ idi āh ayrıldı aramızdan 

  Ol şāh-bāz-ı ḳudsī perrān olup viṣāle 

 

 3 Ehl-i ṣalāḥ u ʻiffet merd-i faḳīh ü ʻāḳil 

  Her ʻilm ü maʻrifetde ermiş idi kemāle 

 

 4 Aḫlāḳı ber-güzīde eṭvārı hep ḥamīde 

  Allāh raḥmet etsin ol ẕāt-ı bī-hemāle 

 

 5 Ol ḫādim-i şerīʻat fetvā-dih-i ḥaḳīḳat 

  Pey-revlik idi kārı şeh-rāh-ı ṣaḥb u āle 

 

 6 Āl-i ʻAbā-yı emcād tārīḫe etdi imdād 

  Gitdi Refīḳ Efendi dergāh-ı lā-yezāle 

 

    -13- 

  Merḥūm Tevḥīd Efendi İrtiḥāline Olan Tārīḫ 

Mefʻūlü fāʻilātün mefʻūlü fāʻilātün 

 1 Ol fāżıl-ı yegāne Tevḥīd Efendi eyvāh 

  Ayrıldı aramızdan etdi beḳāya rıḥlet 

 

 2 Gerçi vücūd-ı ʻālem ẓıll-ı taʻayyünüdür 

  Göz yummadan zamānı zāʼil olur nihāyet 
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 3 Lākin bu bezmgehde ülfetlenince ervāḥ 

  Firḳat deminde nā-çār diller bulur küdūret 

 

 4 Allāh raḥmet etsin ehl-i maʻrifet idi 

  Aḫlāḳı ber-güzīde bir merd-i nīk-ḫaṣlet 

 

 5 Tārīḫ fikr ederken geldi dü peyk-i tebşīr 

  Cānān ilinde buldu Tevḥīd ṣafā-yı vaḥdet 

 

    -14- 

[81] Mora Ġazvesi Hengāmında Ḥüseyin Beg Merḥūmuñ Şehādetine 

Söylenilen Tārīḫdir 

 

  Müstefʻilün müstefʻilün müstefʻilün müstefʻilün 

 1 Bu rezmgāh-ı bī-beḳā dünyā-yı ḫūn-ḫˇār u ʻanīd 

  Her dem çekip tīġ-ı cefā enfāsı eyler nā-bedīd 

 

 2 Bu nev-bahār-ı pür-ḫazān ezhārına vermez emān 

  Pejmürde eyler her zamān lerzān eder çün berg ü bīd 

 

 3 Ser-çeşme-i cünd-i süvār hem āb-rūy-ı kār-zār 

  Düşmāna seyfi zehr-bār mīr-i Ḥüseyn merd-i ferīd   

 

 4 Ol pençe-efgen şāh-bāz bāl ü periñ etmişdi bāz 

  Evvel ġazāsıydı Ḥicāz pes fetḥ-i iḳlīm-i Girīd 

 

 5 Millet ki çün etdi güẕer ser-ʻasker-i ʻālī-siper 

  Etdi o merdi hem-sefer ecnāda sālār-ı saʻīd 
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 6 İşte o ḫāk-i müdbire bir deyr-i ṣaʻbü’l-maʻbere 

  Gösterdi hecme kāfire çarḫ oldu anda ol ferīd 

 

 7 Ol zaḫm-ı cāngāh ile āh terk etdi dünyāyı o māh 

  Rūḥu żiyāsıyla o gāh oldu münīr ʻarş-ı mecīd 

 

 8 Ey dest-i ġaddār-ı ecel raḥm et biraz inṣāfa gel 

  Lāyıḳ mı böyle bī-bedel etmek zemīn içre ḳaʻīd 

 

 9 Ey ẕāt-i pāk-i Kibriyā bildik saña maḫṣūṣ beḳā 

  Yoluñda cān eden fedā lā-büdd olur raḥmet-resīd 

 

 10 Yā Rab be-mihr-i Muṣṭafā yā Rab bi-esrār-ı denā 

  Ḳurbuñda ḳıl anı īvā nūruñdan olsun müstefīd 

 

 11 Ḳan aġlasın çeşm-i sefīd bir Kerbelā oldu bedīd 

  Mātem ede ʻālem cedīd cengde Ḥüseyn oldu şehīd 

 

     -15- 

[82]   Birāderi Bāḳī Beg Merḥūma Söyledikleri Tārīḫ-i Vefātdır 

 

  Feʻilātün feʻilātün feʻilātün feʻilün 

 1 Morevī Şeyḫ Necīb-zāde ʻaleyhi’r-raḥme 

  Ṣāḥib-i ṣıdḳ [u] vefā ehl-i mürüvvet Bāḳī 

 

 2 Sene ḳırḳ birde edip Mıṣra ḳażā-yı hicret 

  Olacaḳ çünki rehā-yāb-ı esāret Bāḳī 

 

 3 Dāver-i Mıṣr Meḥemmed ʻAlī ʻaṣrında gelip 

  Etdi ol ẕāt-ı celī-himmete ḫıdmet Bāḳī 
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 4 Nāẓır-ı meclis ü īrād u ḫazāyin geh geh 

  Olarak bulmuş idi ʻadl ile şöhret Bāḳī 

 

 5 Ḥāṣılı vāṣıl-ı ser-menzil-i ʻulyā iken āh 

  Erişip daʻvet-i Ḥaḳḳ etdi icābet Bāḳī 

 

 6 Ṭaʻn-ı ṭāʻūn ile bā-emr-i Ḫudā oldu şehīd 

  Ḳaldı ancaḳ saña Sāmī ġam-ı firḳat Bāḳī 

 

 7 Dāder-i tevʼem idiñ ʻālem-i fānīde refīḳ 

  Āh kim ḳalmaz imiş bunda refāḳat Bāḳī 

 

 8 Aġlasın dīdelerim ḳana boyansın cigerim 

  Ḥaşre dek ḳaldı dil-i zārıma ḥasret Bāḳī 

 

 9 Ġam yemezdim o ḳadar zār u zebūn olduġuma 

  Ḳalsa bir pāre ġamıñ çekmege ṭāḳat Bāḳī 

 

 10 Var ḳarındaşım ulu dergehine Mevlānıñ 

  Olasın maẓhar-ı ġufrān u saʻādet Bāḳī 

 

 11 Gird-i āhım çıḳarak tārīḫiñ etdim taḥrīr 

  Merḳadıñ eyleye Ḥaḳ ṣuffe-i cennet Bāḳī 
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GAZELLER 

-1- 

[83] Mefāʻīlün mefāʻīlün mefāʻīlün mefāʻīlün 

 

1 Ḫumārı yoḳ bozulmaz meclisi mey-ḫāne-i ʻaşḳıñ 

  Ayılmaz ḥaşre dek mestānesi peymāne-i ʻaşḳıñ 

 

 2 Ḥarīm-i Kaʻbe-i ʻaşḳı ṭavāf eyler dil-i Cibrīl 

  Per-i kerrūbiyān miknāsıdır kāşāne-i ʻaşḳıñ 

 

 3 Süleymān-ı zamān olsa nigāh-ı iltifāt etmez 

  Bir aḥḳar mūr-ı nā-çīz ü żaʻīfi lāne-i ʻaşḳıñ 

 

 3 Hezār ʻaḳl-ı Felāṭūna degişmez cennetiñ ʻāşıḳ 

  O rütbe meşrebi ʻālī olur dīvāne-i ʻaşḳıñ 

 

 4 Cemāliñ şemʻine yandımsa pervā ne çü pervāne 

  Yanıp yaḳılmadan pervāsı yoḳ merdāne-i ʻaşḳıñ  

 

 5 Hevālanmış piristū-yı dil-i Sāmī-i āvāre 

  Hevā-dārı olaldan ḫāl-i fülfül dāne-i ʻaşḳıñ 

 

     -2- 

  Fāʻilātün fāʻilātün fāʻilātün fāʻilün 

 1 Dil-sitānım rıḥlet etdi ṣabr u sāmānım gibi 

  Etmedi bir laḥẓa ārām āh u efġānım gibi 

  

[84] 2 Aḳdı ġurbet semtine cūlar gibi oldu revān 

  Firḳatinden çaġlayan eşk-i firāvānım gibi 
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 3 Murġ-ı cānım etdi terk-i āşiyān ammā ʻaceb 

  Öyle pervāz etdi kim ʻömr-i şitābānım gibi 

 

 4 Her dem-i vaṣlıñ devā-yı derd-i ʻaşḳ ẓannetdigim 

  Bir ḫayāl imiş meger ḫūlyā-yı dermānım gibi 

 

 5 Rıḥletinde mū-keşān giryān perīşān idi āh 

  Dil-ḫarāb olmuşdu Sāmī ḳalb-i vīrānım gibi 

 

    -3- 

  Fāʻilātün fāʻilātün fāʻilātün fāʻilün 

 1 Ḥasretiñle cām dāġ-ı lāledir çeşmānıma 

  Ḳaṭre-i mey laʻlsiz tebḫāledir çeşmānıma 

 

 2 Eyledikçe ʻārıżıñ ey māh-rū zīb-i ḫayāl 

  Ḥalḳa-i dūd-ı derūnum hāledir çeşmānıma 

 

 3 Fikr-i zülfüñle dem-ā-dem eylerim icrā-yı eşk 

  Her müjem bir sünbül-i pür-jāledir çeşmānıma 

 

 4 ʻAks-i cām-ı meyle ruḫsārıñ görünce tāb-dār 

  Bezm-i ġamda āteş-i seyyāledir çeşmānıma 

 

 5 Dāmen-i ṣaḥrā-yı ʻaşḳıñ ḫāki āteşnākdir 

  Gird-bādı şuʻle-i cevvāledir çeşmānıma 

 

 6 Tār u pūdu rişte-i mevc-i nigāhımdır benim 

  Sāmiyā bu nev-ġazel pergāledir çeşmānıma 
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    -4- 

Mefāʻīlün mefāʻīlün mefāʻīlün mefāʻīlün 

 1 Seni yād etdi dil giryān iken ammā ḥicāb etdi 

  Ki dāmān-ı ḫayāliñ āb-ı çeşmim reşḥa-yāb etdi 

 

[85] 2 Çeh-i Bābil diyenler bilmedi sırr-ı zenaḫdānıñ 

  ʻAlāmetdir ki engüşt-i nigāhım intiḫāb etdi 

 

 3 Nesīm-i naġme-i bülbül hevā-yı naʻre-i ʻāşıḳ 

  Bu şeb emvāc-ı baḥr-i māh-tābı bī-ḥesāb etdi 

 

 4 Alınca germī-i ḥasretle bir şemme gül-i terden 

  Sirişk-i bülbülān gülzārı deryā-yı gül-āb etdi 

 

 5 Bahā-yı gevher-i naẓmıñ teraḳḳī bulmada Sāmī 

  Yine bir genc-i bī-pāyāna kilkiñ intisāb etdi 

 

    -5- 

  Fāʻilātün fāʻilātün fāʻilātün fāʻilün 

 1 Ġonce-i laʻliñ tebessüm-rīz iken güldür baña 

  Ḫand-i şīrīniñ daḫi āvāz-ı bülbüldür baña 

  

 2 Mest-i nāzım bilmedim bu ḥālet-i ruḫsārını  

  Ḳoḳlasam baḫşende-i keyfiyyet-i müldür baña 

 

 3 Dest-şūy oldum der-i mey-ḫāneden çekdim ayaġ 

  Tekyegeh şimden gerü bāb-ı tevekküldür baña 

  

 4 Ġam yemem ḳaldımsa hicr-i yār ile bī-berg ü bār 

  Mīve-i vaṣlıñ veren naḫl-i taḥammüldür baña 
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 5 Pāy-māl etmekde ṣaff-ı ḥāsid-i bed-ṭıyneti 

  Sāḥa-i naẓm içre ḫāmem ḫayl-i düldüldür baña 

 

 6 Dergeh-i Sāmī-i Ḥaḳdan cerr-i āmāl etmege 

  Āsmān zencīr-i āhım ile keşküldür bana 

 

    -6- 

  Mefʻūlü mefāʻīlü mefāʻīlü feʻūlün 

 1 Ol nergis-i bīmār ʻaceb hūş-rübādır 

  Ol ẓālim-i maẓlūm-nemā ṭurfe belādır 

 

[86] 2 Hem-çeşm-i ḥabābım yem-i dünyā-yı denīde 

  Kesb-i dil-i ser-geşte hemīn bād-ı hevādır 

 

 3 Serv-i emelim bār-ver olmaz bilirim āh 

  ʻĀlemde benim mā-ḥaṣalım dest-i duʻādır 

 

 4 Mümkin mi dü çeşmim ki sirişk olmaya rīzān 

  Neẓẓāresine aldıġı ḫurşīd-liḳādır 

 

 5 Ol mehveşi bend etdi bugün zāhid-i sālūs 

  Ser-māye-i tezvīri ʻaṣā ile ridādır 

 

 6 Mīzāb-ı ḳalem neşr-i zülāl eyledi Sāmī 

  Gülzār-ı suḫan neşv ü nemā bulsa sezādır 

 

 

 

 



41 | ABDURRAHMÂN SÂMÎ PAŞA VE ŞİİRLERİ [DÎVÂNÇESİ] 
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  Mefʻūlü fāʻilātü mefāʻīlü fāʻilün 

 1 ʻAks-i ṣafā-yı laʻliñ ile reng-yāb āb 

  Bulmaz bu āb u tābı ger olsa şarāb āb 

 

 2 Ruḫsār-ı āteşīni ʻaraḳ-rīz-i şerm olup 

  Eyler cihānı maẓhar-ı būy-ı gül-āb āb 

 

 3 Devrān-ı bī-emānıñ elinden fiġān eder 

  Mānend-i çeşm-i ter döker ʻayn-ı ṭolāb āb 

 

 4 ‘Arż eyleyince vechin o meh-pāre nāz ile 

  Lā-büdd olur o vech ile pür-ıżṭırāb āb 

 

 5 Sāmī zülāl-i şi‘r ile bāġ-ı ma‘ārifiñ 

  Ezhārın etdi ḥā’iz-i reşk-i ḫoş-āb āb 

 

-8- 

  Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 

 1 Semt-i dil-dāra bu demler güẕeriñ var mı ṣabā 

  Dil-i ḥasret-keşime nev-ḫaberiñ var mı ṣabā 

 

[87] 2 Ben giriftār-ı ḳafes bülbül-i efġān-zedeyim 

  Verd-i bāġ-ı emelimden eseriñ var mı ṣabā 

 

 3 Nev-nihāl-i çemen-i dār u diyār-ı dilden 

  Künc-i ġurbetde baña berg ü beriñ var mı ṣabā 

 

 4 Özge ḥāliñle meşāmm-ı dilim etdiñ ta‘ṭīr 

  Çīn-i zülfünden o şūḫuñ seferiñ var mı ṣabā 
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 5 Dil-rübādan nice dem Sāmī peyām almadı āh 

  Dil-i ḥasret-keşime nev-ḫaberiñ var mı ṣabā 

 

-9- 

  Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 

 1 Dāġ-ı ḥasretle benim çekmedigim hem mi olur 

  Bir nefes ney gibi zār olmadıġım dem mi olur 

 

 2 Ḳavs-i ebrūya hedef mi edeyim cān u teni 

  Ġamzesi tīrine yāsına mı girsem mi olur 

 

 3 Vāṣıl-ı sāḥil-i kām etmege fülk-i emeli 

  Eşk-i iḫlāṣ u nedāmet gibi hiç yem mi olur 

 

 4 Bir göñül k’ola cüdā gerden-i kāfūrundan 

  Cigeri yarasına bir daḫi merhem mi olur 

 

 5 Şaḥne-i ġam sürülür zevraḳ-ı cām ile müdām 

  ‘Ᾱlem-i āba şebīh özge bir ‘ālem mi olur 

 

 6 Baḥr-i Aḥmer diyemem gözlerimin yaşlarına 

  Eşk-i çeşmim gibi ‘ālemde ḳızıl yem mi olur 

 

 7 Rāġıbıñ verd-i ter-i rūḥunu iḫyā edecek 

  Reşḥa-i ḫāme-i Sāmī gibi şeb-nem mi olur 
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[88]    -10- 

 Hengām-ı Şebābda Ya‘nī Biñ İkiyüz Otuz Üç Tārīḫinde Vaṭanda İken 

Ṣadr-ı Esbaḳ Reşīd Paşa Merḥūmuñ Ġazeline Söyledikleri Naẓīredir 

 

Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 

 1 Sünbül-i ḫaṭṭ-ı neviñ zīver-i ruḫsār henūz 

  Gülşen-i ḥüsne bahār oldu nümūdār henūz 

 

 2 Şimdi on dördüne girmiş o meh-i burc-ı şeref 

  Ḳapladı şeş ciheti pertev-i dīdār henüz 

 

 3 Renciş-i pāyı dirīġ eyleme ey ġonce-i ter 

  Muntaẓır maḳdemine gūşe-i destār henūz 

 

 4 Ne ḳıyāmet ḳoparır serv-i revānım göresin 

  Bād-ı āhım veriyor ḳaddine reftār henūz 

 

 5 Düzd-i ḫˇāb almış idi dīde-i cādūlarını 

  Fitne-i devr-i zamān olmada bīdār henūz 

 

 6 Ṣabr u sāmānını maḥv eyledi dil-ḫasteleriñ 

  Çeşmini renc-i ḫumār eyledi bīmār henūz 

 

 7 Ṭūṭī-i ṭab‘ına mir’āt-nümā-yı inṭāḳ 

  Sāmiyā oldu Reşīd-i nüket-āsār henüz 
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    -11- 

Mora Ordugāhından Üç Beş Gün Moton Ḳal‘asına Gidip ‘Avdet Etmek 

İçün Ser-‘Asker İbrāhīm Paşa Merḥūmuñ ‘Adem-i Müsā‘adesine Binā’en İşbu 

Ġazeli Bıraḳıp Bilā Ruḫṣat ‘Azīmet Olunduġu Hengāmda Söylenilmişdir 

 

  Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 

1 Bu ġurbetgehde dil bir ‘işvekār ister mi ister yā 

Ser-i gīsūsuna āyā ḳarār ister mi ister yā 

 

[89] 2 ‘Aceb āzürde olmaz nāliş [ü] āh u fiġānımdan 

O dil-cū ‘āşıḳ-ı nālānı zār ister mi ister yā 

 

3 Göñül bīmār-ı ġamdır bister-i miḥnetde yaṣdanmış 

Ṭabīb-i ‘aşḳa ṣordum vaṣl-ı yār ister mi ister yā 

 

4 Recā etdikçe vaṣla nā-müsā‘id gibidir gördüm 

Hele ḥayretdeyim ibrāma ‘ār ister mi ister yā 

 

5 ‘Azīmet-ḫˇāhına ruḫṣat verilmezse eger Sāmī 

Binip rehvâre gizlü bir firār ister mi ister yā   

 

    -12- 

Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 

 1 Miyānıñ aldım āġūş-ı ḫayāle inceden ince 

  Yine ser-rişte buldum ḳīl ü ḳāle inceden ince 

 

 2 Reg-i mevc-i sevād-ı şām-ı yeldā ḥaddeden geçmiş 

  Girih-gīr oldu ḫāl-i ḫadd-i āle inceden ince 
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 3 Çekilmiş ḳıl ḳalemle māh-ı nev mi püşt-i la‘linde 

  Ya düşmüş ‘aks-i ebrū mı zülāle inceden ince 

 

 4 Ḥıyāṭ-ı bāṣıram dām-ı ḫayāl-i āhuvānıñdır 

  Göñül ṣaydında düşdü iḥtiyāle inceden ince 

 

 5 Ẓarīfān-ı Sitānbul fikr-i bārik eyleyip a‘māl 

  Reh-i nā-refte açmışlar maḳāle inceden ince 

 

 6 Çıḳardım ben de şimdi dest-gāh-ı Mıṣr-ı ṭab‘ımdan 

  Münaḳḳaş tār-ı efkārımla kāle inceden ince 

 

 7 Mübāyīn-i edebdir ‘arż-ı maḫlaṣ ehl-i ‘irfāna 

  Bulur nāmım eden fikrin iḥāle inceden ince 

 

    -13- 

[83] Avrupa Seyāḥatinde Ṣūreti Anıp Taḫtında Yazdıġı Rubāʻīdir 

  Mefʻulü mefāʻīlü mefāʻīlü feʻūlün 

1 Çoḳ hey’ete girdim geleli bezm-i cihāna 

  Biñ ṣūrete ḳoydu beni evżāʻ-ı zamāne 

 

 2 Tā ser-varaḳ-ı nüsḫa-i ḫamsīne erişdim 

  Üstād-ı herem başladı tefsīr ü beyāna 

 

 3 Bildim ki bütün işledigim cürm ü ḫaṭādır 

  Ḳaldı işim Allāhu bedī‘ü’l-melevāna 
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MATLAʻLAR 

 

[89]    Maṭla‘1 

  Mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘īlü fā‘ilün 

  Leb-rīz edince eşk-i terimle piyāleyi 

  Laḫt-ı cigerden istedi yārım nevāleyi 

 

[90]    Maṭla‘2 

  Mef‘ūlü mefā‘īlü mefā‘īlü fe‘ūlün 

  Ṣanmañ güneşi ‘azm-i reh-i bāḫter eyler 

  Bir sille ile çarḫ anı zīr ü zeber eyler 

 

    Maṭla‘3 

  Fā‘ilātün f ā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

  Reng-i gül āteş-perest-i şu‘le-i ruḫsārıdır 

  Ṣaçı sünbül küfr-i zülfüñ beste-i zünnārıdır 

  

    Maṭla‘4 

Fā‘ilātün f ā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

  Şem‘-i ruḫsārıñda ḫāliñ bir siyeh pervānedir 

  Ᾱteşe düşmüş süveydā-yı dilimdir yā nedir 

 

Maṭla‘5 

Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 

Tecellī-i cemāliñle cihān mir’āt-ı ma‘nādır 

  Göñül ṭūṭī suḫan sükker-ḥalāvet ẕevḳ ālādır 

 
1 Başlık “Beyt” şeklindedir. 
2 Başlık “Beyt” şeklindedir. 
3 Başlık “Beyt” şeklindedir. 
4 Başlık “Beyt” şeklindedir. 
5 Başlık “Beyt” şeklindedir. 
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MÜFREDLER 

 

[90]    Beyt 

  Mefā‘ilün fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün 

Göñül çü ḳıble-nümā her cihetde lerziş eder 

  Medār-ı gerdişidir semt-i cüst-cūy-ı vaṭan 
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EKLER 
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Abdurrâhmân Sâmî Paşa, gönül coğrafyamızın b�r parçası olan Mora’da yet�şen şa�r ve devlet 
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Sâmî, klas�k ş��r�n havasını teneffüs ed�p bu sahada neşv ü nema bulan b�r şahs�yett�r. Geleneğ�n kl�şe 
ve mecazlarına hâk�md�r. Ş��rler� nazım tekn�ğ� bakımından zayıf değ�ld�r. Ş��r d�l�n� konuşma d�l�ne 
yaklaştırmıştır. Sevg�l�, aşk, âşık ve rak�be da�r söyley�şler�n�, çoğunlukla klas�k ş��r geleneğ� 
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