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SAKIB MUSTAFA

HAYATl, ESERLERİ VE EDEBi KişİLİGİ
Dr. Mehmet KıRDıYıK"

van şairlerinden biri olan Klitib-ziide Sii\cıb Mustafa'nın yaşadıgı
an dilimi, siyasi bakımından Osmanlı Devleti'nin duraklama
döneminin sonu ile gerileme döneminin başına rastlamaktadır. XVII. yüzyılın ikinci
yarısının başlarında dogdugtınu tahmin ettigimiz Sa\<ıb (ö. H. i 129/ M. i 7 i 6-7); IV.
Mehmed (1648-1687), II. Süleyman (1687-1691), II. Ahmed (1691-1695), II.
Mustafa (1695-1703) ve III. Ahmed (l703-1730)'in saltanatlarını görmüştür.
Bunlardan IV. Mehmed (Veflii), II. Ahmed, II. Mustafa (ıkMıi), III. Ahmed (Nedb)
şairlik yönü olan padişahlardandır.
XVII. yüzyılda kendini hissettiren siyasi yönden duraklama ve sosyal
hayattaki çalkantılara ragmen, edebiyat geçmişten almış oldugu hızın yardımı ile
gelişmesini sürdürmüştur. Siyasi ve sosyal hayattaki söz konusu olumsuzluklar,
ancak yüzyılın sonuna dogru edebiyatı da etkilerneye başlamıştır. Niiili (ö. 1666) ve
Neşati (ö. 1674)'den sonra, XVIII. yüzyıldaki Liile Devri'ne kadar büyük şair
yetişmemiştir. 1 Siikıb'm yaşadıgı zamanı içine alan bu devre için, Nabi (d. i 642?-ö.
17 12)'nin şiirdeki hakimiyeti söz konusudur. Nabi'yi usta olarak gören Sabit (ö.
1712), DUITi (ö. 1722), Karni (ö. 1724 ), Selim (ö. 1726), İzzet Ali Paşa (ö. 1735),
Seyyid Vehbi (ö. i 736) gibi şairler onun etkisinde şiir yazmışlardır. XVII. yüzyılın
sonunda Nabi ve Sabit ile beraber edebiyatta yerli unsurlara yer verme. anlayışı,
XVIII. yüzyılda daha da hızlanmıştır. XVIII. yüzyılda nazirecilik oldukça ilerlemiş
ve kasidede Nefi (ö. 1635), gazelde de Nabi tanzir edilmiştir. 2
Sii\cıb'ın yaşadıgı dönemin en önemli özelliklerinden biri de Sebk-i Hindi
etkisinin görülmesidir. Belli başlı temsilcileri arasında Nliili (ö. 1666), Neşati (ö.
1674), İsmeti (ö.1665), Şehri (ö. 1660) ve Fehim (ö. 1648)'in yer aldıgı bu akım,
XVIII. yüzyılda yaşamış şairleri de kimi özellikleri ile etkilemiştir.

Şairin yaşadıgı dönemden
ve edebi kişiligini ele alabiliriz.

kısaca

bahsettikden sonra, onun

hayatı,

eserleri

" Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü.
1 Mustafa isen- CemlU Kurnaz, "XVII. Yüzyıl Dlvan Edebiyatı", Türk Dünyası El Kitabı,
C.III, Ankara 1992, s. 162.
2 Haluk ipekten- Mustafa İsen-Turgut Karabey-Metin Akkuş, "XVIII. Yüzyıl Divan NazJnı",
Büyük Türk Klasikleri, c. VI, İstanbul 1987, s.195-197.
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1. HAYATI
Sakıb'ın Asıl adının Mustafa oldu~ kaynaklarda "namı Muştaradur,,3,
"nam-ı vaIaları Muştaradur"· "ismi Muş!ara"s şeklinde açıkça belirtilir. Bazen
isminden soma "çelebi,,6 kelimesi zikredilmektedir ki bunun kibar, okuyup yazmış
7
zat anlamında kullanıldıgını söylemek mümkündür. "Sdkıb" mahlasını 8 taşıyan şaire
bu mahlasın kim tarafından ve ne münasebetle verildigi, onun bu mahlası ne
zamandan beri kullanmaya başladıgı hakkında bir kayda tastlanmamıştır. Kendisi ile
aynı mahlasa ve isme sahip olan Sakıb Mustafa Dede (d. H.1062 IM.l652? ö. H.
9
1148/ M. 1735) ile birçok yerde karıştırılmıştır.
Satay!, Tezkire-i Safayı, İstanbul Üniversite Ktp. T.Y., Nu: 3215, s. 61.
Salim, Tezkire-i Salim, İstanbul üniversite Ktp. T.Y., Nu: 206, v. 135"
s Mehmed Tevfik, Kôfi/e-i Şuara, İstanbul 1290, s. 85.
6 Şeyh! Mehmed Efendi, Vakayi 'ü '/-Fuza/a (Şakayıku 'noNumaniye ve Zeyil/eri), (Neşreden:
Abdülkadir Özcan), C. II, İstanbul 1989, s. 462; Mehmed Süreyya, Sicili-i Osmani YahUd
Tezkire-i Meşahir-i Osmaniye, C. II, İstanbulBl i, s. 62.
7 Mehmet Zeki Pakalın, Osman/ı Tarih Deyim/eri ve Terim/eri Sözlüğü, C. I, İstanbul 1993,
s.343.
8 Sak.ıb mahlasını kullandığı tespit edilebilen diğer şairler şunlardır:
ı. Sllkıb Mustafa Dede (d. H.l062 /M.l652? ö. H. 1148/ M. 1735): Kütahya Mevlevihanesi şeyhi olup İzmirlidir.
2. Enderüni Mustafa Sllkıb Efendi (ö. H. 1258IM. 1842): Ankaralıdır. Küçük Hafız diye
bilinmektedir. Sarayda Seferli kOğuşu sarıkçı yamağı vazifesinde bulunmuştur.
3. Hakim Sakıb Seyyid Mehmed Efendi (d. H. 1149/M. 1736-ö. IL 1269/M. 1852): Saray
tabiplerinden bir mUderristir. Ahıskalı olup yüz yiımi yaşında vefat etmiştir.
4. Süleyman Sakıb Efendi (ö. H. 1275/ M. 1858): Karahisarlı olup, İhtisab nezareti
katipliği görevinde bulunmuştur. [bk. Mehmed Süreyya, a.g.e., C. II, İstanbul 1311, s. 6263; Nail Tuman, Tuhfe-i Nam, İstanbul Dni. Şarkiyat EnsI. Ktp.• (Numarasız) s.541-545.
]
5. Ali Emiri tezkiresinde Diyarbakırlı Hiimid (d. H. 1185IM. 1771 ö. H. 1145/M. 1829)'e
nazire olarak yazılmış,
Nii-münasibdür lebün ya~üta nisbet eylemek
Seng-i ~I-~ıymet leb-i la'lün gibi güya mıdur
şeklindeki beytin şairinin "Ş aJ.<.ı b-ı RuhavI" olduğunu belirtmiştir. Buna istinaden Sakıb
mahlaslı Urfalı bir şairin de olabileceği söylenebilir. ( bk. Ali Emin, Tezkire-i Şuara-yı
Amid, C. I, Dersaadet 1328, s.183-185.)
6. Sakıb (ö. H. i 182/ M. 1768): Asıl adı Osman olup Pin-zade diye tanınmıştır.
Şeyhülislam olmuştur. (bk. Haluk İpekten- Mustafa İsen- Recep Toparlı- Naci OkçuTurgut Karabey, Tezkire/ere Göre Divan Edebiyatı ISim/er Sözlüğü, Ankara 1988, s. 4 ı 9.)
l

4

9

Süleymaniye Ktp. Nafız Paşa BöL. 870 numarada bulunan Sakıb Mustafa Dede'ye ait Divan
nUshası Katib-zade Silkıb Mustafa Uzerine kaydedilmiştir. [bk. Istanbu/ Kütüphane/eri
Türkçe Yazma Divan/ar Kata/oğu, İstanbul 1943 C. III, s. 627.; Ahmet Arı, Sakıb
Mustafa Dede Hayatı, Eser/eri, Edebi Kişiliği ve Divanı 'nın Tenkıdli Metni (Selçuk Üni.,
Sosyal Bilimler Ens., Yayımlanmamış Doktora Tezi) Konya 1995, C.ı, s. ,7, 42]. Katib-
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Katib-zade

S3kıb Mustafa'nın

..c:- 1SS-

bir gazelinde bulunan

İ~ar-ı dağı çeşmine şayeste eyledük
OL taze verdi piş-keş-i haste eyledük
GÜı-çln-i gülsitiin-ı
Tar-ı nigiihı rişte-i

cemiili olup anun
gül-deste eyledük

Bir seng-dil cevanun olup 'aş~ı ile mest
Mina-yı tevbe-i meyi işkeste eyledük
Manend-i ~avs fikr ile pür-plç ü tab olup
Ş~IB hayal-i mışra'-ı ber-ceste eyledük
(G.378)IO
şeklindeki beyider,

bir eserde

-bazı farklılıklarla yazılarak- S3kıb

Mustafa Dede'nin

zannedilmiştir.ı ı

Dogum tarihine dair kaynaklarda herhangi bir bilgi verilmemektedir. Hocası
Rüşdı (ö. M.1699)'nin dogum tarihi olan H. 1047/ M. 1637 dikkate alındıgında l2 ,
XVII. asrın ikinci yarısının başlarında do,ğmuş olabilecegi söylenebilir.
İstanbul'da dogdugu hususunda kaynaklar; "Nahle-i vücüdı hiik-i
İstanbul'dan ncşv ü nemii bu Imışdur" 13, "ı;at-ı bı-hemtalan şehr-i dil-ara-yı
~ostantiniyye-i
'uzmiidan ;ı:ahir o Imışdur" 14, "Şehridür,,15, "İstanbun,,16,

zade

Sakıb

Mustafa

Divanı'nın

nllshasının başına dllşlllen

bir

Millet Ktp. Ali Emiri-Manzum BöL. 78 numarada kayıtlı
kayıtta bu eser, Sakıb Mustafa Dede'ye ait olarak

gösterilmiştir.
10

Bu yazıda Katib-zade Sakıb Mustafa'ya ait olarak iktibas ve işaret edilmiş şiirler, "Mehmet
Kırbıyık,

Kalib-zade Sakıb Mustafa Hayatı, Eserleri, Edebf Kişiliği ve Dlvanı 'nın
Tenkidli Metni (Selçuk Üni., Sosyal Bilimler Ens., Yayımlanmamış Doktora Tezi) Konya
1999, C.l. II." kllnyeli çalışmamızdan alınmıştır, Şiirler için şu kısaltmalar kullanılmıştır:
Dibace: "D.", Gazel: "G.", Kaside: "K.", Kıt'a: "Kt.", Müfred: "Mfr.", Musammaı:
"Msm.", Mesnev1: "Msn,
ıı Abdlllkerim Abdlllkadiro~lu, İsmail Beliğ Nuhbetü'I-Asar li-Zeyli Zübdet'I-Eş'ar, Ankara
1985, s. 68.
12 Hasibe Kayhan, Rüşdi Hayatı. Edebi Kişiliği ve Divanı 'nın Tenkidli Metni (Selçuk Üni.,
Sosyal Bilimler Ens., Yayımlanmamış Yllksek Lisans Tezi) Konya 1991, s. 6.
13 Safliyi, a.g. e., s. 6 ı.
14 Sll.Iim, a.g.e., v. 135"'
ıs MUstakim-zade Sllleyman Saadeddin Efendi, Tuhfe-i Hattatin, İstanbul 1928, s. 549.
16 Abdülkerim Abdlllkadiro~ıu, a.g.e., s. 68; Mllstakim-zlide Süleyman Saadeddin Efendi,
Mecelletü 'noNisdb, Süleymaniye Ktp. Halet Efendi BöL., Nu: 628, s.163; Nail Turnan,
a.g.e., s.541; Şeyhi Mehmed, a.g.e., s. 462.
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"İstanbul' dan" 17
"İslambol' da
vil1idet..." 18,
"Mevlidi
"İstanbullıdur"ıo şeklindeki ifadelerle ittifak etmektedirler.

İstanbul' dur" 19,

Ailesi hakkında da bilgiler son derece sınırlıdır. Beş yaşında iken anne ve
hayatta oldu~ anlaşılmaktadır (D.l47, 54.). Kaynaklar Sakıb'ın babasının
da kendisi gibi reisülküttab kaleminde katiplik vazifesinde bulundu~na işaret
etmektedir?! Babasının vazifesinden dolayı, Sakıb'ın "Katib-zade" diyeanılması söz
konusu olmuştur.
babasının

Şairin

evli

olduğuna

dair bir kayda

rastlanınamıştır.

Evlilik müessesesi

hakkındaki,

tlal~uii ~adin ham eyler imiş ke§ret-i 'iyal
~add-i

keman dü-ganeliginden dü-ta

imiş

G.308/6

sözleri, birden çok evlilikten ve kalabalık bir aileyi. geçindirmek zorunda
bulunmaktan şikayet ettiğine işaret olarak kabul edilebilir. Aneak yukarıdaki beyit,
söz konusu şikayetle bizzat ilgisinin bulunup bulunmadığını, kesin olarak anlamaya
imkan vermemektedir.
Sakıb beş yaşında
şair münşi

ve zeki

iken Hz. Peygamber'i rüyasında gördügünü, rüyasının

olacağı şeklinde yorumlandı~ını,

Pene sale irinee sinn-i fa~lr
Oldı feyz-i tIuda rehln-i zamlr
Bir gice va~ı'amda fagr-i enam
Küne-i mi~rabı eylemişdi ma~am
Ba-niyiiz-ı tazarru' u i~biil
Eyledüm hiik-i payine ro-mal

Lu~f ile ol şehen-şeh-i dü cihan
ltdi bu 'abd-i efl;cara i~siin

İki üç piifta mi§iil-i kemer
Dürr ü gevher ile muraşşa' zer
17

Safvet, Nuhbetü 'I-Asar Min-Fera 'idi 'I-Eş 'ar, İstanbul üniversite Ktp. T.Y., Nu: 6189, v.
IS"

Tevfik, Meemuatü 't-Terlicim, İstanbul Üniversite Ktp. T.Y., Nu: 192, v. 748 .
19 Mehmed Tevfik, a.g.e., s. 85.
20 Mehrned Süreyyıl, a.ge., C. II, s. 62.
8
21 Safdyi, a.ge., s. 61; Salim, a.g.e., v. 135 ; Müstakirn-zllde Süleyman Saadeddin Efendi,
Tuhfe-i Hattatfn, İstanbul 1928, s. 549; Safvet, a.ge., v. 18'; Mehrned Tevfik, a.g.e., s.
85; }ojail Turnan, a.ge., s. 541.
18
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Dahi bI-rişte bir nice incü
Eyledüm dest-malümi memlü
Çünki

şub~ oldı

Çeşm-i dünyiiyı

mihr-i 'alem-gır
eyledi tenvIr

Peder ü madere bu 'abd-i fa~Ir
Gördügüm h"iibı eyledüm ta~r
Eyleyüp bir mu 'abbiri i~zar
ltdiler na~l-i g"iib-ı gevher-bar
Didi ol dem mu'abbir-i dana
Eylemiş ço~ 'a~ii bu ~ıfla Buda
Ki mu'ammer olınca bu kildek
Ola münşI YÜ şii'ir ü zIrek
D.l47-57
beyiderinde ifade ettikten sonra, bu ıilyanın gerçekleştigini de

şu şekilde anlatır:

Çı~dı a~ar-ı gVab-1 goş-ta'bIr
Sinn-i endekde oldum 'alem-gır

f:Iamdü li'lliih ki oldı bana naşlb
E~er-i na~ eyledüm tertIb
f:Iamdü li'llah ki itdi f:Iazret-i
Şu'ara silkine beni mül~a~

f:I~

D.l58-60
DiViin-1 hümayun kalemlerinden olan ıilus kaleminden yetişmiştir.2 2 Şiirde
üstadı devrinin müderris şairlerinden Rüşdi Efendi (ö. M.1699)'dir.23 Şairligi
yanında hattat da olan Sakı.b, Hace-zade Mehmed Efendi'den de hüsn-i hat dersi
almıştır. 24
Yukarıda zikredilen reisülküttab kalemi katipligi vazifesinden başka,
ve inşası güzeloldugundan vezirlerin divan kdtipliginde görevlendirilmiştir. 2s

yazısı

MUstakim-zilde Silleyman Saadeddin Efendi, a.g.e., s. 549; Mehmed Süreyya, a.g.e., C. II,
s.62.
23 Safil.yi, a.g.e., s. 61; Mehmed Tevfik, a.g.e., s. 85.
24 Müstakim-zlide Süleyman Saadeddin Efendi, a.g.e., s. 501.
25 Safil.yi, a.g.e., s. 61; Sillim, a.g.e., v. 135"
22
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Bir ara Maraş beylerbeyi Mustafa Paşa'nın dıvan katibli~inde bulundu~unu,
"Bu fa~Ir-i pür-ta~şIr ma~miye-i İstanbul'da meclilis-i aJ:blib-1 hlilişü'l-cenan ve
ma~afil-i yaran-ı muşadal,cat-nişanda teşyId-i erkan-ı ilf ü şo~bet ve tertIb-i esblib-ı
ÜllS ü mu'lişeret ve tahşU-i mevadd-ı ~ubur-ı meserret itmek üzre iken nagehan
~li'iz-i şeref-i hıdmeti ve ta'iz-i en~ar-ı IJlekrümeti olduğum sa 'adetlü El-Hac
Muş!ata Paşa ~aZretlerine eyalet-i Mar'aş beglerbegiligi 'inayet-i 'aliyye-i
hüsrevanıden i'!a buyunlmağla
raht-ı ~ui;ürı ber-çIde ve ban-ı 'azlmeti şafa~at-ı
cevadd-ı Mar'aş'a keşIde idüp ,,26 şeklinde ifade etmektedir. Maraş'ta bulundugu
sırada, bu civardaki Dulkadirli Türkmenlerine baglı ncirlü ve diger aşiretlerin
hareketleri ve onların tedibi ile ilgili yaşadı~ı hadiseleri de Kenzül'l-Vakayi' adlı
eserinde hikaye etmiştir. Bu eserin H. II 181 M. 1606-7 senesinde meydana gelen
vak'alara daha çok yer verdi~i dikkate alındığında, Saıab'ın söz konusu tarihe yakın
zamanlarda da Maraş'ta bulundugu söylenebilir.
Sfikıb Divanı'nın bir nUshası (İstanbul Üniversitesi Ktp. T.Y., Nu: 707)nın
sonunda, "§a~ıb·ı mer~üm Eflli~ ve Boğdan'da dahi dıvan efendIsi olmışdur.
PesendIde hidematdan olmadığından Salim Efendı te~kirede tahrlre iltitat
buyurrnadılar. 'O§man-zade der-l:).a~-ı u:

Senün al:).valini §alpb gelenlerden su'al itdüm
Didiler sunre-j27 bezm-i ~rlil-ı mülk-i İsvec'dür
Hezl-gline bir ~aşıdedür" şeklinde kayıt düşülmüştür. Bu kayda bakarak Sakıb'ın
Eflak ve Bağdan'da da divan katipliğinde bulundugıtnu ve onun hizmetinden
bazılarının memnun olmadığını söyleyebiliriz. Ancak bu kayıttaki
Sfikıb için
söylenen "Salim Efendı te~kirede ta~Ire iltitat buyurmadılar~' sözünün yanlışlığını
da belirtmek gerekir. lira Salim tezkiresinin bizim görebildi~imiz yazma ve matbu
nüshalarında Sftkıb'a yer verilmiştir.28
Osman-zade !aib'in Sfikıb hakkında yazdı~ı belirtilen yukarıdaki beyti de
ihtiva eden on dört beyitlik bir kıt'ayı Agah Sırrı Levend, "Osman-zade nib'in,
İsveç Kralı Demirbaş Şarl'ın ilticası sırasında vazife ile kıralın başında bulunmuş
olan Sakıb hakkında yazdıgı bir hecviye"Z9 sözleriyle vermektedir. Söz konusu
vazife sırasında Sakıb'rn, irtidatla suçlandığı ve yeniden iman etmezse
katledilmesinin gerektigi bu kıt'ada belirtilir;
Katib-zMe Siikıb Mustafa, Ke1lZÜ 'I-Vakayi', Millet Ktp. Ali Emın- Tarih BöL., Nu: 490. v.
2"
27 Bu kelime: metindeki "süf're-j" kelimesinin altına -kanatimizce tashih için- yazılmıştır.
28 SMim, Tezkire-i Salim, İstanbul üniversite Ktp. T.Y., Nu: 206, v. 135"; Salim, Tezkire-i
Salim, İstanbul Üniversite: Ktp. T.Y., Nu: 1637, v. 73"; Salim, Tezkire-i S<ilim, İstanbul
Üniversite Ktp. T.Y., Nu: 2407, v. 71"; SAlim, Tezkire-i Salim, İstanbul Üniversite Ktp.
T.Y., Nu: 6202, v. 74"; Salim, Tezkire-i Salim, Dersaadet 131 S, s. 196.
29 Agah Sırrı Levend, Divan Edebiyatı Kelimeler ve Remizler Mazmunlllr ve Mefhumlar,
İstanbul 1984, s. SiS, 516.
26
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Emfu'at-ı

müselmaniden anda nesne yok ancak
Elinde bir muzahrefnesne var namı kebikecdir
Düşer mi şanma ümmid-i devletle frenk olmak
Behey kilfır vücUdun gibi kfu'm cümle mu'vecdir

Eger tecdid-i iman eyleytip insafa gelmezse
Anı katleylemek manend-i ecr-i rOze YÜ hacdır
Agah Sırrı Levend,,,30 Sakıb'ın Osman-zade Taib'e cevaben yazdıgı on beş
beyitlik kıt'aya da yer verir. Bu manzumeden şu beyitleri örnek olarak gösterebiliriz:
Senin Osman Efendizade bu orduya gelmekten
Muradm sohbet-i bezm-i kıral-ı mü1k-i İsvec'dir
Kıralın

var ise guş eyledin isriif ü tebzirin

İnanma ana ol kdtir fakırda senden ahvecdir
Sakın bel baglama ihsanma iman zügtlrdüdUr
Büyük lutfu sana zünnfu'dır gelsen ya bir mecdir
Sakıb'ın

cevab olarak yazdıgı

kıt'asındaki,

Başında iifiiibe deyti isnad itdüğün mahza
Mürid-i şeyh-i Aydın Dede'dir şimdi mütevvecdir

beytinde geçen Sakıb'ın "Mürid-i şeyh-i Aydın Dede'dir" sözleri, şairin Mevlevilik
veya herhangi bir tarikatte mürid olduguna işaret kabul edilebilir. Tezkirelerde
Mevlevi şairler arasında zikredilmeyen şairin, Divan'mda Mevlevilige yakınlık
duydugu görülmektedir. 3ı
Sakıb Divanı'nda, farklı bir konuya dair müdafaa-name mahiyetini haiz 26
beyitlik bir mesnevi vardır ki bu manzumeden şairin kendi agzmdan hayatı ile ilgili
bazı hususlar tespit edilebilir:
Sakıb'ın
tarafındarı şikayet

haksızca kazanç elde edip
edildigi görülmektedir:

harcadığı

konusunda, bir

paşa

30 Agiih Sırrı Levend, a,g.e., s.155.
31 Sak:ıb Divfuıı'nda Mevlllnd için bir mazeyyel gazel (G.68) bulunmakatadır. Mevlevi şeyhi
Ahmed Dede'nin ölümüne tarih (KU) düşürülmüştür. Divan'daki "dsitfuı-ı Mevlevl" ve
"küliih-ı Mevlevi" redifli gazellerde (G.596, G.597) şairin Mevlevllikle ilgili sitayişkiir
ifadeleri bulunmaktadır.
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Ya'nI itmiş fa~Irden şekva
Hak-i pak-i şerlftiiie paşa
M.2/3
ile gü~ar3n l;ıal
Nice mümkin iZa'at-i emval
M.2/6
Be~1 içün mulpeiI-i ~ervet ola
Bu nice ehl-i fa~e töhmet ola
M.217

Ki ola

fa~

Aşagıdaki 9. beyitte zikredilen "Der-: paşa" sözü ile sadrazamlarm resmi
makamlarma verilen ad olan Paşa Kapısl32 kasdedildigi kabul edilebilir ki bu hususa
istinaden Sakıb'm zikredilen makamda da görev yaptıgmı söylemek mümkündür.
Ayrıca beyitler, Sakıb'm zengin olmadıgma da delalet etmektedir:

Varlı~

ile olursa ger teb~rr

İkisin dahi bilmezem bu fa~Ir

Ki bana ~almadı pederden mal
Der-i paşada iktisab mul;ılil
Bii-buşüş

ola l:ıairet-i paşa
u 'ana

Mübtelli-yı düyün-ı fa~

M.2/8-10
Sakıb'a yönelik yukarıda zikredilen birtakım suçlamalara ragIDen, şairin
herhangi bir şekilde cezalandınldıgma dair bir işarete rastlayamıyoruz. Buna
dayanarak, bu suçlamalarm kendisini çekemeyenlerce ortaya atılmış iftira olduğu
kanaatine varmak mümkündür.

Sakıb vezirlerden birinin divan kMipliğini yapmakta iken İstanbul'da vefat
Vefat tarihi konusunda kaynaklarda bir yıllık bir ihtilaf söz konusudur.
Saray] Tezkiresi 33 , Salim Tezkiresi34, Tuhfe-i Hattdtin3S , Meceııetü'n-Nisdb 36 ,
37
Nuhbetü'ı-Asar Min-fera'idi'I-Eş'ar , Mecmuatü't-Teracim38 ve
Kdfıle-i
etmiştir.

Midhat Sertoğlu, Osmanlı Tarih Lügatı, İstanbul 1986, s. 277.
Safdyi, a.ge., s. 61.
34 Siilim, Tezkire-; salim, İstanbul Üniversite Ktp. T.Y., Nu: 206, v. BS'
35 MUstakim-zilde SUleyman Saadeddin Efendi, a.g.e., s. 501.
l6 Müstakim-ziide Süleyman Saadeddin Efendi, Meeelletü 'n-Nisab, Süleymaniye Ktp. Halet
Efendi BöL., Nu: 628.
37 Safvet, a.g.e., v. 18"
L8 Tevfik, a.g.e., v. 74"
32

33

.....!:!A...
,Ü'-.....
'- T""Ur...,ki...,·y""st""'A""r-'!,ss...n...rm"".,81"'s.r..I ...
E...
ns"'ti...
W".,sU"-'D""e"'-r..,gi.....
si....::S""8"'-'yJ'-"1..,,5....E....r....
zu....r""um~20""O""O

--.::-161-

Şuara'da 39 H. 1129/ M. 1716·7 tarihi verilirken; Vakayi'ü'1-fuza1a40 ve Sicill-i
Osmani'de4' H. 1130/ M. 1717-8 yazılmıştır. Bazı kaynaklarda şairin vefatı "vuş1at-1
§a~b" terkibi ile de gösterilmiştir ki bu da ebced hesabıyla H. 1129/ M. 1716-7
tarihini verir. 42
Sakıb'ın ölüm tarihi ile ilgili olarak verilen H. 1129/ M. 1716-7 ve H. 1130/
M. 1717-8 tarihlerinden H. 1129/ M. 1716-7 tarihini kabul etmenin dogru olacagl
.
kanatindeyiz. Bunun sebeplerini de şöyle izah edebiliriz:

I. Sakıb en son H. 1127/ M. 1715 senesine ait tarih manzumeleri (Kt.14, 15,
16) kaleme almıştır ki bu kabul edilmesi teklif edilen H. 1129/ M. 1716-7 tarihine
daha yakındır.
2. Şairin ölüm tarihini H. 1129/ M. 1716-7 olarak veren çagdaş1arı Safliy!
(ö. H. 1138IM. 1125) ve Salim (d. H. 1099IM. 1687- Ö. H. i 156IM. 1743)
tezkirelerini onun ölüm tarihine yakın zamanda tanıam1amışlardır (Safliyi, H.
1132IM. i nO'de; Salim, H. 1 i 34IM. 1n2'de).
3. Salim tezkiresini hazırlarken Sakıb'ın ölüm tarihini H. 1130/ M. 1717-8
olarak veren Şeyh! (ö. H. 1145IM. 1732)'nin "Vakayi'ü'l-fuzala" adlı eserinden çok
istifade etttigini, söz konusu eser sayesinde birtakım şüphelerini giderdigini
söylemektedir. 43 Buna ragmen, Salim'in Sakıb'ın ölüm tarihi hususunda Şeylıf'den
farklı tarih yazmasını, onun bilgisinden emin olduguna işaret olarak düşünebiliriz.
2. ESERLERi

2.1. DiVAN
Divanının tertibi

konusunda,
I:famdü li' Hah ki aldı baiia naşib
E~er-i na?ffi eyledüm tertIb

I:famdü li 'Hah ki itdi I:fai:ret-i I:fa~
Şu'ara silkine beni mül~a~
D.59,60
fikr-i bayra ba'i§ olma~dur hemaıı §A~IB murad
Gcvher-i a§an na;ı:m-ı silkoi dıvandan garai:
G.317/5
Mehmed Tevfik, a.g.e., s. 85.
Şeyhi Mehmed Efendi, a.g.e., s. 462.
41 Mehmed Süreyya, a.g.e., C. II, s. 62.
42 Müstaklm-zade Süleyman Saadeddin Efendi, Tuhfe-i Hatta/in, İstanbul 1928, s. 549;
Müstaldm-zlide Süleyman Saadeddin Efendi, MeceJle/ü 'n-Nisab, Süleymaniye Ktp. Halet
Efendi BöL., Nu: 628; Mehmed Tevfik, a.g.e., s. 85.
43 Salim, Tezkire-i Salim, Dersaadet 1315, s. 400.
39

40
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sözlerini sarfeden Sak:ıb; onun tertip tarihine dair bilgi vermemektedir.
Sak:ıb Divanı şekil
bakımından,

özetle ele

özellikleri (nazun

şekilleri,

vezin,

kafıye

ve redif)

alınabilir.

NAZıM ŞEKİLLERİ
Sak:ıb Divanı'nda,

kaside, kıt'a, mesnevi, musammat (murabba, tahmis,
bend), gazel, ruba!, matla ve müfred örnekleri bulunmaktaciır. Bunlar
hakkındaki şu tespitlere yer verilebilir.

tesmin,

terCı-i

Kasıdeler

Divan'da 1'i münacat (K. 1), l'i na't (K.2), 9'u da (KJ-ll) medhiye olmak
üzere 11 kaside bulunmaktadır. Kasideler 18-48 beyit arasında olup, hacimli
sayılmazlar.

Divanda sırasıyla; 47 (KJ), 37 (KA), 48 (K.5), 45 (K.6), 24 (K.7), 37
(K.8), 18 (K.9), 34 (K.lO), 34 (K.ll) beyitlik olan medhiyeler, 3'0 hariç (K.5, K.6
ve K.9) redifsiz olarak yazılmıştır. Medhiyeler sırası ile olmak üzere; Baltacı
Meluned Paşa (K.3), Riimi Efendi (KA), Hasan Paşa (K.5), Abdi Paşa (K.6), Halil
Paşa (K.7), İrfan Bey? (K. S), Devlet Giray (K.9), Ali Paşa (K. 10) ve Hüseyin Aga
(K. 11 ) için yazılmıştır.
Kıt'alar

Sak:ıb Divanı'nda 17 kıt'a bulunmakta olup, bunların ilk 16'sl tarih
manzumesi olarak kaleme alınmıştır. Tarih manzumelerinin 6'ncısl (Kt,6) rubaiye
has olan Ahreb kalıpları ile yazılmıştır. 3. tarih (Kt.3) ilk beyti kafıyeli olması
sebebiyle, nazım şekli olan "nazm" hususiyetini haizdir. Kıt'alara beyitlerinin sayısı
açısından bakıldıgında, onların hem kısa hem de uzun olanları vardır. Sırası ile
olmak üzere tarihler; 3, 15, 22, 4, 4, 4, 8, 9, 6, 10, 19, 10, 17, 10, 23, 29 beyitlidir.
S§kıb Dlvanı'ndaki tarih kıt'aları konu bakımından; vefat (l ve LO. kıt'a),
fetih (l5 ve 16. kıt'a) inşai unsurların yapımı (2, 3,4,5,6 ve 7. kıt'a) ve tamiri (8,9,
11, 12, 13 ve 14. kıt'a) ile ilgilidir.

Tarih kıt'aları dışında Divan'da bir kıt'a mevcuttur ki dibiice
mahiyetindedir. Dört beyitlik kıt'ada şair, son beyitte mahlasını da söylemiştir
(KU 7).
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Mesneviler

aruzun

Divan'da mesnevi nazım şekli ile yazılmış 3 manzume vardır. Bunlar
olan Fe'ilatün Mefii'ilün Fe'ilün (dibace, 1., 2. mesnevi) ile

kısa kalıpları

yazılmışlardır.
S§kıb Divarıı'nda mesnevi nazım şekli ile yazılmış olan 67 beyitlik bir
44
dibiice vardır. Dlbaceler üzerine yapılan bir araştırmada belirtildigi üzere, S§kıb da

Dlvan'ının dıbiicesinde şiire nasıl başladıgını,

Çıl.cdı a~ar-ı hVab-1 hoş-ta 'bir
Sinn-i endekde oldum 'alem-gir
J:Iamdü li'Halı ki oldı bana naşIb
E§er-i na:pn eyledüm tertlb
J:Iamdü li'Halı ki itdi I:Iairet-i I:I~
Şu'ara silkine beni mül~~

D.l58-60
ve

şairler hakkındaki

kanaatlerini,
Şu'aradur 'anadil-i insan

Revna~-efza-yı gülsitan-ı
Şu'ara

beyan

bihterIn-i ademdür
fahr-i 'alemdür

Na't-perdaz-ı

Şu'aradar ha~Ib-i
tlu~be-pira-yı

nadire-dan
cümle-i şahan
D.61-63

beyitlerinde dikkatlere

sunmuştur.

1. mesnevi 142 beyit olup, Dlvan'daki mesnevı nazım şekli ile
manzumelerin en uzunudur. Bu mesnevide kanaatkar olmayan yaşlı bir
zatın başına gelenler hikaye edilir.

kaleme

alınan

2. mesnevi, şairin kendisine isnat edilen bir suçtan
nilme mahiyetinde yazdlg1.26 beyitlik bir manzumedir.

dolayı

müdafaa-

Musammatlar

En az 3 mısralık bendIerin birleşmesinden oluşan nazım şekillerine umumi
olarak musammat adı verilmektedir. Si1k.ıb Divanı'nda musammatlar içerisinde 2
murabba, 1 talımıs, 1 tesmin, 1 de terci'-i bend bulunmaktadır.

44

Tahir Üzgör, Türkçe Divan Dfbiiceleri, Ankara 1990, 5.26-33.
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mvan' da 2 murabba bulunmaktadır. Birisi tevhid (Msm.1) olup aBaB cccB
dddB eeeB tftB "şarkıya özgü sayılan kafiye düzeni,,4s ile yazılmıştır. Yapılan bir
çalışmada, 405 şarkının 27'si (%6,66) bu şekilde yazılmış olarak tespit edilmiştir.46
Murabbalardan diğeri na't (Msm. 2) olup aruz'un az kullanılan Mef'ülü
Fa'ilatün (Müstef'ilün Fe'ülün) kalıbı ile yazılmıştır. Arnz vemi ile ilgili bir
araştınnaya göre, bu kalıba Vasıf (ölm. 1824) ve Fatin'in (öLın. i 866) birer tarih
kıt'ası dışında rastlanınamıştır.47 Bu murabba da aAaA bbbA cccA dddA eeeA fffA
kafiye düzenine sahiptir. Yukarıda bahsedilen çalışmada belirtildiği üzere, şarkılarda
görtılen bu tip kafiyeye, 405 şarkıdan 91 'inde (%22,46) rast\anmıştır.48
Divfin'daki tek tahmis vardır ki Aziz Mahmud Hüdayi'nin bir gazeli için
bendden oluşmakta ve aaa(aa) bbb(ba) ccc(ca) ddd(da) eee(ea)
kdfiye düzenindedir.
yazılmıştır. Beş

Sakıb mvanı 'ndaki yegfine tesmin, XVI.
Enveri'nin bestelenmiş bir şiirinin49

yüzyılın

ümrni Divan

şairlerinden

N'ideyÜJn şa~n-ı çemen seyrini cananınn yo~
Bir yanumca şalınur serv-i gıramanum yo~
matlaı

için yazılmıştır. Bu tesmin 8'er mısralık 5 bendden oluşmakta ve aaaaaa(AA)
bbbbbb(AA) cccccc(AA) dddddd(AA) eeeeee(AA) şeklinde de kafiyelenmiştir.

Terci-i bend de Divan'da bir adettir.
Hepsi de 18 mısralık olan 5
bendden teşkil eden terci'-i bendde, çok kullanılan aa xa xa ... VV bb xb xb ...VV
VV kafiye şekli tercih edilmiştir. Bu
cc xc xc '" VV dd xd xd "' VV ee xe xe
terci-i bend, kalem hakkında yazılmıştır.
ll.

Gazeller
Dıvan'da 609 gazel
harfte gazel yazılmıştır.

vardır.

Teamüllere uyularak kafiye

bakımından

her

XVII. yüzyıldan itibaren dilin olgunlaşması ve sundu~ imkfinların artması,
fazla sözden kaçınmak arzusunu ortaya çıkarmış; buna ba~lı olarak Sakıb da
gazellerini çoğunlukla 5 beyitli yazmıştır. Divanı'nda "gazel-i mutavvel" kaleme
almayan Sakıb, tek rakarnh olan 5, 7 ve 9 beyitlik gazellere -birçok şairde görtlldügu
Halil Erdoğan Cengiz, "Divan Şiirinde Musammatlar", Türk Dili Dergisi. Türk Şiiri Özel
Sayısı II (Divan Şiiri), Sayı: 415-416-417, Ankara 1986 s. 301. .
46 Halil Erdoğan Cengiz, a.ge., s. 324.
47 Haluk İpekten, Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, İstanbul i 997, s, 244.
48 Halil Erdoğan Cengiz, a,ge., s. 323.
49 Cemal Kurnaz, Cemal Kurnaz, "Ümmi Divan Şairleri", Marmara Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Türklük Araştırmaları Dergisi (AmU Çelebioğlu Armağanı), Sayı: 7,
İstanbul 1993, s. 376-378.
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gibi- daha çok ragbet
verilebilir:

etmiştir.

Divan'daki gazellerin beyit

sayısının

---"- ı 65-

döktlmO

şöyle

i 'i 4 beyit (289. gazel nakıs olup mahlas beyti bulunmamaktadır.), 438'i 5
beyit, 4 i' i 6 beyit, 98'i 7 beyit, i i 'i 8 beyit, 14'0 9 beyit, 3'O 10 beyit, 3'ü i i beyit.
Sakıb Divanı'nda, 3 gazel-i müzeyyel vardır (G.69, G.397, G.589). 4
gazelde de redd-i matla yapılmıştır (G.158, G.394, G.526, G.572).

RuMiler
Divan'da 9 rubai bulunmaktadır. Tsi dini muhtevalı olan rubailerin i 'ncisi
2, 3, 4 ve 5'incisi müniicat; 6'ıncısı na't ve Tncisi de Hz. Ali'nin medhi
mahiyetindedir. 8. rubai sevgili, 9. rubaı de şarap hakkındadır. Rubailerin hepsi
anızun Ahreb kalıbındadır. i ve 2. rubiii bOtün mısraları kiifiy~i olması hasebiyle,
"rubai-i musarra" veya "teriine" adını alacak şekildedir. Rubiiilerin digerleri de aaxa
klifiyesi düzenindedir.
tevhıd;

Matla' ve Müfredler
Divan'daki matla ve mOfredler muamma olarak kaleme alınmıştır. Cemşıd,
Mehrned, İsmail; Mirzii, Hasan isimlerine düzenlenen bu muammiilar; eski bir
belagat kitabında belirtilen "...muammlida letafet ve zarafet oldur ki hem ma'na-yı
beyt ve hem ma'na-yı muamma ola... "so ilkesine muvafık dOşecek şekildedir.
VEzİN
Sakıb Divanı'nda

bulunan manzumeler tamamen anız vezni ile kaleme
tespit edilen diger eseri Kenzü'l-Vakayi' de dikkate alındıgında,
onun bütün şiirlerini anız ile yazdıgı görülür. Sakıb Divanı'nda kullanılan vezinler ve
bunların kaç manzumede kullanıldıgına dair tablo şöyledir:
alınmıştır. Siikıb'ın

ı.

Mera'nün Mera'nün Mera'nün Mera'nün: 63

2. Mera'nün Mera'Ilün Fe'mün: 4
3. Merülü Mera'nün Merülü Mera'Ilün: 1
4. Merülü Merallü Mera 'Ilü Fe'iilün: 95
5. Merülü Mera'ilün Fe'ülün: 4
6. Mera'Hün Mera'nün Mera'nün Fe'ülün: 1

50

Şeyh Ahmed el-Bardahi el-Amidi, Killjbu Cami 'i 'I-Enva 'i 'I-Edebi 'I-Farisı. İzzet
•
Koyuno~lu Müz. Ktp., Nu: 13622, v. ı 34 b
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7. Müstefilün Müstefilün Müstefilün Müstefilün: J
8. Müfte'ilün

Meıa'ilün Müfte'ilün Meıa'ilün:1

9. Fa'ilatün Fa'ilarun Fa'ilatün Fa'ilUn: J20

10. Fii'ilatün Fa'ilatün Fa'ilün: 2
1 ı. Fe'iliitün Fe'ilatün Fe'ilatün Fe'ilün: 91

12. Fe'ilatün Fe'il1itün Fe'ilün: 3

13. Müfte'i1ün Fa'ilün Müfte'i1ün Fli'ilün: 2
14. Meriilü Fa'illitün Meriilü Fa'illitün
(Müsterilün Fe'iilün Müsterilün Fe'iilün): 3
15. Mefiilü Fa'illitün (Müstefilün

Fe'Üıün):

J

16 Mefülü Fa'iliitü Meıa'ilü Fa'ilün: 146

17.

Meıa 'i1ün

Fe'ilatün

Meıa 'ilün

ı 8.

Fe'iIatün

Meıa'i1ün Fe'ilün:

Fe'i1ün: 90
21

Yukarıda görüldU~ üzere, Slikıb 18 vezinle şiirlerini yazmıştır. Şairlerin
şiirlerine ortalama olarak 15-20 yemi uyguladıklarısı dikkate alındı~mda Sakıb'm
de~işik vezinleri şiirlerine tatbik etme başarısını gösterdigi söylenebilir. Şiirlerde
kullanılan vezinlerin oranlarını da gösteren bir araştınnaS2 ile yukarıdaki tablo
karşılaştırıldı~mda, Sftkıb'ın vezinleri az ve çok kullanma bakımından di~er şairlerle
aynı zevki paylaştl~ı görülebilir.

Divan'da bulunan 9 rubiii Ahreb vezinleri ile kaleme alınmıştır. Ayrıca
olarak, kıta nazım şeklindeki bir tarih manzumesinin rubiiiye has
olan Ahreb kalıpları ile yazıldıgı da göze çarpmaktadır (Kt.6).

alışılmışın dışında

Aruz vezni
durulabilir:

şiirlere

uygulanırken

dikkati çeken

şu

hususlar üzerinde

İmiile: Aruz kusurlarından sayılan imiile Divan'da azımsanamayacakkadar
çokdur. Bazen agırlıgı az hissedilecek seviyede son hecede i, i, li sesleri; bazen de
agırlıgı çokça hissedilecek kadar ilk hecede a, e, o, ö sesleri bulunmaktadır. Ayrıca
nadiren orta hecede ve sıkça da Farsça tamlamalardaki izafet kesrelerinde
görülmektedir. Çeşitli şekillerde tespit edilen imaleler, aşagıdaki beyitlerde ilgili
harfm altı çizilmek suretiyle belirtilmiştir:
Si

S2

Haluk İpekten, a.g.e., s. 280.
Haluk İpekten, a.g.e., s. 344-346.
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Çarh ayIne-be-dest 'alemi !Q~uz !olanur
O ~adar gün yüzüiii gönnege ~ayran olmış

G.302/4
Degülken gamze-i şuhun gibi hun-rIz-ter MirrIh
Anun tlg!na ~ond! lekke-i isnad çeşmünden

G.438/4
Keff-i gevher-paş-ı a'!af! ki kafidür anun
tla!ır~ n~ genc n~ ma'den ne hod kandur gelen

K.9/I2
Deriin~ İncilas! her ne dcruy olsa d~ §AJ.GB

Yins< ayIne-!ab'an~ kederdür neşve-i şahba

G.20/5
Ne mürnkin bI-ğam olma~ by ten-i zarurnda can tenha
~alur m! mlhmansuz bir nefes hIç mIzban tenha
G.I711
Divan'da makbul sayılmamasına ragmen, Arapça ve Farsça kelimelerin kısa
hecelerinde de imale yapılması yoluna gidilmiştir. Bu husustaki Örnekler şunlardır:
Na~d-i

can ise ğarai. itme ~avals< haşmı
Borcumuz var mı hücum-ı seg-i damen-gIre

GA98/6
O rütbs< nükhet-i zerrln ~ade~ mest itdi dünyayı
Dimag-ı hal~ döndi meclis-i şahbaya ser-ta-pa
Kt.3/I6
Ki cülus eyleyeli tahtgeh-i sal!anata
Gerçi itdi iki der~ sefere ref'-i 'alem
Kt.l6/5

Zihlif: İmdleye göre az görülen aruz kusurlarındandır. Eksenyetle ahengi
bozacak zihatlardan
söyleyişte

kaçınılmıştır.

kısalmaya

başladıgı

Türkçe'nin ses yapısı ile uyum saglayarak
Yusuf, cam, arro, pul gibi

düşünülebilecek

kelimelerde yapılmıştır:
Aşaf-ı mekrümet-endIşe Y1!sufPaşa kim

.

.

Tab'-ı safıdur anun menba'-ı eitaf
. u

'ata
.
KtAII

YOğ

idi seng-i cevr ile meksur
Var ise nehy ile c~m-ı billUr
Msn.l/I6
Lağzişgeh-i firli~a heman düşmedür me'lil
§A~IB bütlindan arzy-yı vuşlat eylemek
G.371/5
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Şatılsa bir pyla ka1li-yl dehre naz iderüz
Oöiiülde ta o l.<adar maye-i gınamuz var

0.86/4
Med: Divan'da anız kusunı sayılmayan çokça med yapılmıştır:
Kimdür ki ~A~IB itmeye raz-ı niham taş
Kuhsar bile naliş idince şadalanur

0.18717
Bizüz o çille-keş-i derd-i hecr-İ mah-veşan
Barabe tekyegeh-i 'alem içre hu çekerüz
0.257/3
Zaman zaman anız kusunı sayılabilecek şekilde de med yapıldığı
görülmektedir. Bunlardan birincisi, hece sonlarında elitin bulunduğu nun-ı
sakinlerden soma yapılan meddir:
Bahar-ı devr-i 'atasında feyz-i cudından
O dernü eyledi handan ehl-i 'imm
KA/ıo

Yegane geldi §A~IB hatıra bir mışra'-ı tarlh
Zih! l.<aşr-ı bülend-eyvan yapdı Muş~a1a Paşa
Kt.14/l0
İkincisi ise, Türkçe kelimelerde med yapılmasıdır:
Devr-i Cem'den bal.<ıyye-i 'işret
Bade-i nab v~dur şimdi
0.601/5
Büyük hidrnet degül mi devlete bu az şey' ile
Yemden virdi ist~am Özi'yi eyledi i~ya

Kt.8/5
~o boş bogaz1ıg1

zahida sur~l gibi
Piyale-veş sana her yerde hem-zeban yol.<dur
0.112/3
Vasl:

Anız şiirlere

tatbik edilirken

vaslın sağladığı kolaylıklardan

istifade

edilmiştir. Ancak Arap alfabesindeki sessiz harf olan "ayn" türkçe'de tam
çıkarılamadığından dolayı,

sesli gibi kabul edilmiş ve böylece az da olsa aruz hatası
olarak belirtilen "vas I-I ayn" yapılmıştır:
Cevrini gün-be-gün 'uşşa!.<a mzun itmededür
Vire inşaf o siyeh-mest-i sitemkare Buda
0.3/4

---,-,A..."Ü,-,-,....
T""flr'""ki...
·y""'st'""A~r""'sş....tl""rm=sl""sr....1...
E"'ns""ti..."tO....
sU..,D"'.e..r""gi""si-'S"'s...,yl""1""'5""E...rz"'u"-f""um"-='20""'O""'O

--=-169-

§A~IB 'ari; eyleyüp bu şi'r-i teri
Taleb-i iiferine düşdi gönül
G.396/5

KAFİYE VE REDİF
Şiirde

ahengi sağlayan unsurlardan birisi de kafiye ve rediftir. Sakıb
"göz için kafiye" anlayışına sadık kalınır. Kafiyeli kelimeler arasında ses
ve anlarn bakımımından şu üç tür ayrılıktan birisinin olması gerekir: sesçe ve
anlarnca ayrılık, yalnız ses bakımından ayrılık, yalnız anl~ bakımından ayrılık.
Ancak bu hususlara riayet edilmediğine de kimi örneklerde rastlanır. Konu ile ilgili
şu tespitlere yer verilebilir:
Di'vanı'nda,

Tii çatlayıca~ hum n'ola hairn itse şariibı
Zirii der-i mey-hiineden alındı türiibı
Ateşde
Niiş

gören ~al-i ciger-suz-ı kebiibı
eylemeye iib-ı ~ayat olsa şariibı

Devranda be~ii olmadugın aTIladı rindan
Bir guşeye ~ohlaşdı çeküp cam-ı şariibı
Go573/l, 2, 7
beyitlerinde olduğu üzere; keder (GoI27/l, 5) var (G.6913, 9), güzin (Kt.15/l4, 22),
nigin (Kt.15/9, ll), baha (Go5ISIl, 2), mü'minin (Kt.15/2, 18), Cem'i (G.572/1, 5),
anber (G.4731l, 7), na-peyda (G.102/3, 5), ser (G.219/1, 2), zerd (G,436/l, 5),
Ramazan (G.3531l, S), deng (G.230/2, 6) gibi örneklerde -redd-i matla
yapılmaksızın- ses ve anlarnca aynı kelimelerin tekrarı tercih edilmiştir. o
Divan'da ses bakımından birbirine
"p" harfleri ile "ikili" yapılmıştır:
Leb-i

şah aldı şu'le-rlz-i

Yandılar cümlesi

01

yakın

fakat

yazılışları farklı

gazab
hep

ateşe

Msnoı!91

Ayrıca !ta-yı

celi ve

!ta-yı

hati örneklerine de rastlanmaktadır:

Zıll-ı f?:a~ şahen-şeh-i fermiin-reva-yı ba~r

Melce' -i

iisayiş-i

u ber

'alem peniih-ı mü'minm

Tayı'-ı emr-i cihiid-ı fi-seblli'llahdur
N'ola baş egse görüp mi~riib-ı dgın müşrikill

olan "b" ve
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I:Iarndü ii 'Biih

düşmen-i

dIni müdemmer eyleyüp

İtdi galib 'asker-i İslam'ı tjayru'n-NaşırI.n

KU5/Z,5, 15
beyitlerinde çokluk görevindeki Arapça "-in" eki ile
suretiyle ita-yı celi;

"şaygan

katiye" tercih edilmek

Ey rnest-i naz biide-i nab istemez misün
Sen gevher-i cemiiliine ab istemez misiin
ŞirIn-kam
gaşm

ider seni çünki o meh-veşün
ile beynini şeker-iib istemez misün

G.442/l,5
beyitlerinde de "db" ve

"şeker-ab"

kelimeleri ile de "itti-yı hafi" yapılmıştır.

Sakıb Divanı'nda asıl

itibari ile aynı dilden olan kelimelerle kafiye
fakat bu hususta katı bir tavır ortaya konmamıştır. Böylece
Türkçe-Arapça, Türkçe-Farsça, Arapça-Farsça kelimelerle de çokça, kdfiye
oluşturulmuştur. Bu hususlarla ilgili olarak şu örnekler verilebilir:
yapılmak istenmiş;

Türkçe kelimelerle yapılmış kafiyeler:
Yolda şataşup sözlerine haşmun inandı
Gerçek şanup eglendi anurna oyalandı
Kec sözlerini riist gelüp dimedi haşmı
OL serv-i reviin kendü gibi !ogru mı san dı
Bin tIşe-i Ferhiid ile bir kerre açılmaz
Çün dest-i bahI! ehl-i dilüii bahtı kapandı
Cennetde açup dIde şehidan-ı nigahı
Der-gYiib idi güya ser-i küyında uyandı
Rez dugterinün reng-i ruh-ı alına düşdi
Yaran-ı şafii cümlesi ol renge boyandı
Yek-san olalı girye-i 'uşşa~ ile baran
Seyl-ab ~abardı dili deryanun uzandı
OL reh-reve döndi ki ola reh-beri a'ma
Va'd-i kerem-i na-kese her kim ki tayandı
Dil bilmez iken ~ev~i nedür şekker ü zehrün
leb-i caniin ile şahbiiya dadandı

Z;ev~-i
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Pervane görüp genni-i bazarın o şem'üii
Düşdi heves-i şirkete 'uşş~ ile yandı
S~l-i

sebük-dest yetişdürdi pey-a-pey
elde nice kerre basandı

Reh-var-ı ~ade~

Mahmurl-i çeşm-i siyehi gitmedi §ApB
İçdi bu ~adar sagan ol şu!! ki Jiilll!!!

G.55511-1 i
Ağyara

lu!f ider beni bilmez ~ıyas ider
Derdin nihan o şuh cekilmez ~ıyas ider
İfşa-yı ma-cera iderüz ~ann ider bizi
'Uşşa~-ı

zan

çeşmini silmez ~ıyas

ider

Eyler şitab ~üsn-i sebük-scyr-veş o şiig
ha! vişale irilmez ~ıyas ider

Hengam-ı

Pinhan ider r~be nihanı lu!uflann
OL !ıfl-ı nev-resüm isidilmez ~ıyas ider
Peykanına nühüfte

TIr-i

nigiih-ı 'iişı~ı

açar sınesin rakib
ilmez ~ıyiis ider

Va~t-i

vi şali şub~a ider ~aşr ol iifıtab
Bezm-i şaraba gice gidilmez ~ıyas ider

§AJ.<.IB zemın-i köhnede pey-revlik itmeyen
hazanda bade icilmez ~ıyas ider
G.226/1··7
Arapça kelimelerle yapılan kafiyeler:
Va~t-i

Neşve-i

teh cur'a-i 'aş~ aldı çün ~ bana
Bak gibi vir me~eııet rütbesin ya Rab baiiıı
G.I iii
Mi§al-i gül 'aceb handiin-ı bag-ı vuslatuİi kimdür
Çü bülbül nale-senc-i har!!ar-ı flirkatüii kimdür
G.155/1
Farsça kelimelerle yapılan kafiyeler:
Mey sagara sagar mey-i rahsana münasib
Gül şişeye şIşe gül-i handana münasib
G.33/1
Bu v~şet ol gözi ahüda na!isümdendür
Bürüdeti nigeh-i genn-i hVahişÜIndendür
G.222/1
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Türkçe-Arapça kelimelerle yapılan kafiyeler:
Bu sa~-i pür-cevr ü ceffinun nesin aldu~
Her dem bize ~an yutdurur anun nesin ald~
G.34911
tlar-ı ğamı gü1-çinI-i klima bedel aldum
Bu bağda bi-berg ü nevalı~dan ~ aldum
0.41111
Türkçe-Farsça kelimelerle yapılan kafiyeler:
Gehi piyale-i mey gah derd-i ser çekdük
Bu bezmgah-ı cihan içre biz neler çekdük

G.37511
Zaman-ı fı1r~atidür çeşmi

bün-fes1in ideyürıı
Netice ölmez isem flir~at ile !$ID! ideyüm
G.418/l

Arapça-Farsça kelimelerle yapılan kafiyeler:
Ey dest-gir-i cümle-i bay u geda tluda
V'ey çare-saz-ı derd-i diI-i bi-deva tluda
G.lIl
DIde tab·aver degül şev~.i cemale dil midür
Ey per! ayinede görmek seni kabil midür
G.183/l
Sakıb şiirlerinde redife oldukça önem vermiş; duygu ve düşüncelerini
redifin sunduğu imkanlar çerçevesi içerisinde ifadeye gayret sarf etmiştir. Divanında
bulunan 609 gazelden 487'ini kelime halinde reditle yazmıştır.
Siikıb Divanı'nı şekil

özellikleri bakımından değerlendirdikten sonra, bu
ile ilgili hususlara temas etmek yazımızın sınırlarını aşacaktır.
Tarafımızdan Divan'ın muhtevası (din, tasavvuf, toplum ve kÜıtür, insan, tabiat), ana
hatları ile incelenmiştir. 53
eserin

muhtevası

nüshası

Şu ana kadar yapılan araştırmalar neticesinde
olmak üzere, dört nüshası bulunabilmiştir:
ı.

Siikıb Divanı'nın

biri müellif

Millet Ktp. Ali Emlrl-Manzum Eserler Böl., Nu: 78.

Katib-zade Siikıb Mustafa'nın el yazısı olan bu nüshada 8 kaside, 17 kıt'a, 3
mesnevi, 5 musammat (2 murabba, 1 tahmis, 1 tesmın, 1 terci'-i bend), 536 gazel, 9
rubai vardır.
53

Bk. Mehmet Kırbıyık, a.g.t., C.I, s. 71.168.
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Baş:

f:Iamdü li'llah

Buda-yı
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bI-enbiiz

İtdi insanı nu!~ ile mümtaz

Son: ~udsiyan §A~IB anun didi heman tarlhini
Sene 1127
Eyledi fe1J?-i Anabalı vezlr-i ekrem
lstinsah tarihi: İstinsah eden: Katib-zAde Sakıb Mustafa
İstinsah kaydı: DIvan-1 §a~ıb bi-han-ı na:pmihi
131 yaprak, 248x 146 ölçü, ta' lik yazı, 15 satır, abadı taklidi
renkli meşin cilt, üstü kağıt kaplı.

kağıt, yeşil

2. İstanbul Üniversitesi Ktp. T.Y., Nu: 436
Bu nüshada II kasıde, 17 kıt'a, 3 mesnevı, 4 musammat (2 murabba,
1 terci'-i bend), 587 gazel, 9 rubaı vardır.
Baş: f:Iamdü li'llah Huda-yı bI-enbaz
İtdi insanı nu!~ ile mümtaz
Son:
Ey Ka'be-i idalüne mi~rab 'AlI
V'ey şehr-i 'a~Im-i 'ilmüiie bab'All
Bir ~a!rece şeffi 'atüiii itme dirIg
OL dem k'ide teşneganı sır-ab 'AlI
Rü~-ı pak-i §A~B'a el-Fati~a
İstinsah tarihi: İstinsah eden: İstinsah kaydı: 121 yaprak, 213x146 ölçü, ta'llk yazı, 21 satır, aharlı Avrupa kağıt; arkası
ve kenarları meşin üstü kırmızı kadife kaplı, zencirekli ve miklepli ci1t.
tesmın,

3. İstanbul Üniversitesi Ktp. T.Y., Nu: 707.
Bu nüshada 6 kasıde, 8 kıt'a, 2 mesnevı, 1 musammat (l tercl'-i bend), 471
gazel, 3 matla ve 2 mUfred vardır.
Baş: Di her an la iIahe illa'lah
Her zaman la ilahe illa'lah
Son: Nernnak olur düçar olıca~ çeşm-i eşk-rlz
Ra~m eyle ~al-i aşı~a ey şuh çek çevir
İstinsah tarihi: İstinsah eden: Müstakım-zade Süleyman Saadeddin Efendi.
İstinsah kaydı: 123 yaprak, 200x134 ölçü, ta'lIk yazı, 15 satır, Avrupa kağıt, kırmızı
başlıklar, siyah bez kaplı cilt.
4. Arif Hikmet Ktp.
Bu nüshada 6
401 gazel vardır.

kasıde,I kıt'a,

2

mesnevı,

1 musammat (l tercl'-i bend) ve
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Di her an ıa iliihe illa'liih
Her zaman iii iliihe illa'liih
Son: Murg-ıl).üsnini nigiir elden uçurdı ~A~lB
Kara telden yine yapar hatı ya bu kafesi
istinsili tarihi: - .
.
İstinsah eden: İstinsah kaydı: •
Baş:

Bu
nlishanın
Süleymaniye
Kütüphanesi'ndeki
2890
numaralı
mikrofilminden, şu özellikleri de tespit edilebilmektedir: 87 yaprak, ta'lik yazı, 19
satır.

Yazmada ayrıca Sabit (kenarda ıob ), Baki (83 b) ve Haşmet (84b)'in sünbül
redifli kasdeleri yer almaktadır.
2.2. KENZÜ'L-VAKA.Yİ'
Osmanlı-Türk

tarihçiliginin sosyal hadiseleri konu edinen ürünleri arasında
nitelikteki eserlerindendir. Maraş beylerbeyi Mustafa Paşa'nın divan
katibi olan Sakıb, bu eserinde Maraş ve civarındaki Dulkadirli Türkmenlerine bağlı
Tacirlü ve diger aşiretlerin hareketlerini ve onların tedibini hikaye etmektedir. Eserin
1692'den 1706-Tye kadar meydana gelen olayları ihtiva ettigi, tahmin
edilmektedir. S4 Ancak biz, eserin H. 11181 M. 1606-7 tarihli ferman ss geregince
meydana gelen vak'alara ağırlık verdiğini söyleyebiliriz. Kenzü'l-Vakayi'de
manzum parçalara da yer veren müellif, gördügü ve yaşadığını anlatmaktadır.
sayılabilecek

Kronik grubunda degerlendirilerek, iskan meselesi hakkında kaynak olarak
istifade edilens6 bu risale; H. 1118IM. 1706-7 telif edilmiş ve İlhan Şahin tarafından
da mevcut iki nUshası karşılaştırılarak neşredilmiştir."
Aşiret ve Şahıs adları yanında eser, hadiselerin
yer adları bakımıınından da zenginlik arz etmektedir.

Kenzü'l-Vakayi'in tespit edilebilen iki nlishası

geçtiği Maraş

ve

civarına

ait

bulunmaktadır:

İlhan Şahin, "KenzU'I-VeUyi' Mustafa Sdkıb ve Eseri" İstanbul Üniversitesi Tarih
Enstitüsü Dergisi, Sayı 7-8, İstanbul 1977, s.97.
ss bk. Katib-zade Sdkıb Mustafa, Kenzü 'l-Vakıiyi', Millet Ktp. Ali Emirı-Tarih Böi., Nu: 490.
v.3 b
56 Cengiz Orhonlu, Osmanlı İmparatorlugunda Aşiretlerin İskıinı, İstanbul 1987, s. 124.
57 İlhan Şahin, a.g.e., s.95-118.
S4
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Millet Ktp. Ali EmirioTarih Böl., Nu: 490.

Başı: Ha~a Kenzü'l-Vakayi' FI-Eyyami Devleti Sultan İbni Sultan esSul~an A~med tıan

ibni

Me~med tıan.

Ger olmasa ah ü nale a~ar-nümun
Hep hal~ii olurdı ~ali diger-gtin
hdükleri yanına ~alurdı haşmuii
Bu derd ile cümle 'alem olurdı zehun
Sonu:

I;!a~

ta'ala devletin ide füziin
Hem ide da'im hatalardan maşun
Ebadı: 210x127- 162x85; varak: ıo;

yazı:

ta'lik;

satır:

25.

2. İstanbul Üniversite Ktp. İbnülemin Mahmud Kemal İnal Böl. Nu:
3356.
Başı:

Ger olmasa ah ü nale a~ar-nümün
Hep hal~uii olurdı ~1i1i diger-gun
İtdükleri yanına ~alurdı haşmuii

Bu derd ile cümle 'alem olurdı zehun
Sonu:

I~a~ ta 'ala devletin ide fuzUn
Hem ide da'im hatalardan maşun

Ebadı:

203xI35-162x85; varak: 20;

yazı:

ta'lik;

satır:

15.

2.3. KÜNÜZÜ'L-HİKEM
Sdkıh Divanı'nın bir nüsha (Millet Ktp. Ali Emiri-Manzum Eserler BöL.,
Nu: 78. )sının 1" varagında yer alan dibace mahiyetindeki mesnevinin başlıgındaki
"Bir dlbace-i 'ihret-ferrnadur ki terceme itdügümüz Künuzü'I-I;!ikein nüshası inşa'
Allahü ta 'ala itmam-pe~Ir old~da ana dIbace olma~ üzere tan?Im alınmışdur"
sözleri, Sdkıb'ın "Künuzü'I-Hikem" adlı bir eseri Türkçe'ye kazandırmış
olabilecegini düşündürmektedir. Ancak zikredilen başlıktaki "...KÜIluzü'l-I;!ikem
nüshası inşa' Allahü ta'ala itmam-pe~ir oldu~da.." ifadesi bu satırların telifi
sırasında, eserin tamamlanmadı~ını göstermektedir.

varlıgı

Eser hakkında
ve tamamlandıgı

yukarıdaki başlıktan başka
hakkındaki şüpheyi

bir kayda rasdanılmaması; onun
devam ettirrnektedir.

Bu eser için yazıldıgı söylenen mesnevi nazım şekli ve "Fe'ilatün Fe'ilatün
Fe'ilün" ile yazılmış 15 beyidik dibaceden bazı beyider şunlardır:
J:Iamdü li'lllih ki Cenab-ı Mevl1i
Nur-ı 'a~1 eyledi insana 'ata
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Oldı

01 nür çü mihr-i taban
insan

Blniş-efzii-yı 'uyün-ı

Ne k'ola cilveger-i pIş-i na:.ı:ar
Halıı,c' i varlıgın i§bat eyler
Her ne kim gördi dü çeşm-i bına
tjüda' da her di

~ikr-i taı,cdIs-i
Hıç şey'

ya'nI degüldür hali
ile eşya ~ali

Nın-ı tev~Id

3. EDEBI KişiLidİ
Sakıb'ın edebı kişiligi, hakkında
şairliği hakkındaki

bilgi veren kaynaklar, kendi şiirleri ve
mütiiHialarl ve eserlerinden hareketle ele alınmaya çalışılacaktır.

Edebı kişiliginden söz eden kaynaklar, onun
övgü dolu sözler sarfetmektedir:

şairliği

ve

mÜllşlligi hakkında

Sarayı ..... mızmar-ı suganda yekke-süvaran-ı aviina sebı,cati ta1,crib itmişdür.
Fenn-i inşada dabi ziyade maMreti ve semt-i hututda kemiil-i istita'ati olmagla.. .',s8
diyerek, onun şiir ve inşası hakkındaki olumlu kanaatlerini ortaya koyar.

Siilim, "... bir şa'ir-i miihir-i si~r-me'iişirdür ... hatt-ı kitabet viidIsinde binazir bir nedim-i hoş-ta 'bIr oldlgından ... "s9 şeklinde görüşlerini belirtir.
Safvet de tezkiresinde, Sarayl'nin

görüşlerini

"...mezamIr-i suhanda yekke-

süvariin-ı aviina sebı,cati ~Ib itrnişdür ...,,6o şeklinde özetler.

Mehmed Tevfik, "Fenn-i

inşada

ve 'ilm-i hatda mehareti pek ziyade

imiş.',61 diyerek diğer kaynakların görüşlerini aktardıgını hissettirir.
Şair kendi şiirini "sihr ü rusun", dür·i şeh-var, dürrr-i iibdiir, şi'r-i pak,
gevher-i na-süfte, gevher-i nazm, şi'r-i ter, anber-hiz, puhte; şairliğini de ateşin
cevab, şair-i ateş-zeban, mil-şikiif, Huda-dad, ıaze-gu, taze-edii gibi sözlerle
degerlendirir.

Sakıb'ın şiirlerinin

yolunda

söylediği şiirlere şu

ss Safiyi, a.g. e., s. 61.
59 Salim, a.g.e., v. BS"
60

61

Safvet, a.g.e., v. ı 8"
Mehmed Tevfik, a.g.e., s. 85.

özünü aşk ve hikmet teşkil etmektedir. Onun
beyider örnek olarak verilebilir:

aşk
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§:iik oldugum ol şehe 'arz eyleme §A~JB
ki gubaruii dil-i canana girandur

Zıra

G.97/9
Ey name god-be-god sana bu suz-ı dil neden
Yobsa ~urUf-1 şekve-i gamdan e§er mi var
G.129/4
§A~IB ol derdün esıri ol ki Efla!un eger
Yanuna gelse diye aviire müşkildür 'ilac
G.60/5
Meger taşvlr-i ~ays u Kuhken'dür var ise §AJ5.IB
Gelen meydan-ı 'aş~a bu dil-İ dıvaneden şoIira
G.542/5
Şiirlerinde hakımfuıe sözlere benzeyen örnekler, önemli bir yer tutar. Bu
vadide dile getirilen beyitlerden bazıları şunlardır:

Kanaat:
Künc-i gamda nan-ı huşke ~ani' ol raga! budur
SIr-çeşm ol ba~a gViin_1 dIgere ni'met budur
G.20511

Tevekkül:
guda ma!lubl müşkil ise de elbette fet~ eyler
O kim §AJ9B tevekkül namına bir derde ~almışdur
G.219/5

Mala

düşkünlük:

Düşme ~ayd-ı mülke çünki resm-i mihmaniin-ı p!ş
Bir nefes gam-giinc-i 'alemde mihman olmadur

G.145/3

Dedikodu etmek:
Daman-ı nu!~
Şeh-rah-ı ~iJ

kuteh olur pak-dillerüii
ü ~alde kim çirkoi laf olur
G.194/4

Yumuşak davranmak:

Her ca mülayemetle olur I).all-i müşkilat
Kim ~ufl-ı na-güşudeye penbe kiHd olur
G.167/4

Kabiliyetsize e~itim imkfuıı vermemek:
Na-kabilana eyleme itlaf-ı terbiyet
K'olmaz zemİn-i şure ile cuda kan-şadef
G.334/4
ÖmrUn degerini bilmek:
Başrde feryad u efgan eylemez dellal-veş
Gevher-i 'ömr-i giran-~adrünbilenler ~ıymetin
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0.435/8
Ümit ve korku arasında kalmak:
Ümıd ü bırn miyiinında ~alsa r~at olur
NetIce-yabI-i rah-ı ~aleble sür'at iden

0.446/3
Allah'tan ümit kesmernek:
~Aı.CIB ne deiilü gar~a-i ba~r-i günah isen
Kesme ümıdi sa~il-i lu!f-ı Garur'dan

G.457/7
Şöhretten sakınmak:

Oeh na~ş u geh kemal ile şöhretden it ~a~er
Ey meh zeban-ı bal~da kem adun olmasun

0.479/2
İnsanların aybını örtmek:
Besdür güvah-ı penbe-i ser-şIşe-i şarab

Bal1i-nişIndür 'aybını hal~uD nihan iden

0.450/6
Hüsn-i zanda bulunmak:
İhlaşına ~aml eyle 'ibadatını hal~un
Meşhüd degül TÜy-1 riyasın ne bilürsün

0.453/3
Dünyaya baglanmamak:
Cihlina beste-dil olma ş~ın ş~ın ~A~IB
Hayal ü hvab ile bu na~ş-ı bI-be~a birdür

0.140/5
ZUlüm:
rayanma eşk-i ma~lUman ile cem' itdügüii mala
Esas ab üzre oldu~ca binası paydar olmaz

0.278/2
Allah'tan başka kimseye yalvarmamak:
BI-ca degül mi gayra el açma~ niyaz ile
~~IB du'ii ~arln-i ~abül-i Hudii iken

0.472/7
Dua etmek:
Ha~ar

görmez huruş-ı şarşar-ı idbiirdan hergiz
i15:biilin o kim dest-i du 'ii eyler

Sütün-ı ~aşr-ı

0.92/2
Sakıb, Divanı'nda

sezdirrnek istemiştir:

hicviyeye yer

vermemiştir.

Bunun sebebini,

şöyle
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Yazduii'sa eger med~ ü ~em-i bal~da yek ~arf
Her ga~vede manend-i

~alem

nice sücud it
G.4113

S8kıb Divanı'nda 3 ve 4. kasidelerdeki tegazzUl b~lürnü ile birlikte 611
gazel bulunmaktadır. Diger nazım şekillerinin [I i kaside, 17 kıt'a, 3 mesnevı, 5
musammat (2, murabba, i tahın\s, i tesmın, i terci"·i bend), 9 ruMı, 3 matla, 2
müfred] sayıca az olması, onun gazele çok fazla önem verdigini gösterir
mahiyettedir.
Sakıb, mesnevi nazım şeklinden -kafiyedeki kolaylıgının da tesiriylemaksatlarla istifade etmiştir. 67 beyitlik Divan dıbacesi, 142 beyit küçük
hikaye (M. i), 26 beyitlik müdafaoname (M.2) ve 15 beyitlik Künüzü'l-Hikem
dibacesini hep mesnevı nazım şekli ile yazmıştır. Bu nazım şekli ile şair, döneminin
vezirlerinden biri için Kenzü'I-Vakayi,62 isimli eserinde medhiye dahi kaleme
almıştır. Söz konusu medhiyeden bazı beyitler şunlardır:

degişik

Lev~aşa'nah
I,Iabbe~a

Rifat-i

daver-i dad-azma
düstUr-1 pür-cud u sega

~adrine nisbet

çarg dun
ser-nigun

lj:avf-ı şemşIriyle düşmen

Saye-i lu!fuiida riil).at başş u 'amm
Oldı ikriimıyla 'alem şiid-kam
Ta ola 'alemde nam-ı iltica
'İıı ü i~balin fıizUn itsün lj:uda
I,Ia~ ta'ala devletin ide fUzun
Hem ide da'im ga!iilardan maşun
S8kıb

ifadelerinin üstünü çizerek onları iptal etmiş ve
Divan'ın mUellif nUshasl (Millet Ktp. Ali
Emi'ri-Manzum Eserler BöL., Nu: 78.)nda tespit edilen bu hususla ilgili şu örnekler
verilebilir:

şiirlerinde

önce

yazdıgı bazı

degişiklerde

I,Iamdü

bulunmuştur.

Ii'ııah lj:uda-yı

bi-enbiiz

İtdi insanı nu!~ ile mümtaz

D./I

62

Kiltib-zMe Sakıb Mustafa, a.g.e., v. 9"
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beytinde "hal~l " yerine "insanı,,63;
Taşliye tarziye selam u du'a
Bargah-ı tluda'ya 'arz-ı reca
D.l5
beytinde "Şün vü ma'nevi Niyaz u" yerine "Bargah-ı Buda'ya 'arz-I,,64;
Bir kec-na~ar elinde meger dağ dagdur
Nayun heva mıdur bu ~adar ah u nalişi
G.559/4
beytinde de "bihüde mi neyüii" yerine "Nayun heva mıdur,,65 kelimeleri tercih
edilmiştir.

8akıb'm şiirinde, sosyal tenkit mahiyetinde sözlerin önemli bir yere sahip
oldugu görülmektedir. Bu hususta söylenmiş bazı örnekler şunlardır:

Gitdükce harab olsa bu dünya n'ola §A~IB
OL köhne esasun nem-i rüşvet var içinde
G.51217
~a~I ki ~~~i ola ib~ala müsa'id

Ferdada 'aceb

ma~keme-i m~şeri n'eyler

G.201/6

Hep ~anbürenüii orta ~lı aldılar 'alem
Kim diiiler eger Zühre dahi çalsa rebabı
G.573/5
Karınuii ta o ~adar ha~-ı cihan celladı

Düzdi-i gamze-i hüban ana enbaz degül
G.384/3

Olmaz naşib ehline i~san-ı kec-'a~a
İnsan gürisne behre-i seg nan-ı kec-'a~a
G.91l
'Aceb le~~etlü bu mihman-saranun hvan-ı i~bali
Ki yo~dur sIri hal~uii iştihlisı artar eksilmez
G.232/4
Şiirlennde

gurbet bahsine önemli seviyede yer vermiştir. Bu hususa,

Mecmü'a zIb-i ~lilümüz aldı bizüm bu dem
OL güfteler ki var elem-i gurbet üstine
G.502/2
63

Katib-zade SSkıb Mustafa, DIvan, Millet Ktp. Ali Emiri- Manzum E~rler BöL., Nu: 78, v.
ib

64 Katib-zade Slikıb Mustafa, a.g.e., v. ı b
65 Katib-zade Slikıb Mustafa, a.g.e., v. 119·
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beyti ile işaret eden şair; gurbete düşmüş olmaktan
huzursuzluk gibi duygularını şöylece belirtmiştir:

dolayı pişmanlık,
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elem ve

§AI9B diyar-ı gurbete sevda-yı ham ile
Kim düşdi ise aldı peşIman benüm gibi

G.592/5
Her kim ki dil-riibası ile 'azm-i rab ide
Tuymaz meta'ib-i rehi aliim-ı gurbeti

G.596/5
Badesi bI-neşve bi-reng-i letafet dil-beri
I:Iiişılı §A~IB şafii-yı daroı gurbet ~almamış
G.3l0/5
Sftkıb'ın şiirlerinde zaman zaman tasavvııfi unsurlara, ifadelere, terimlere,
rastlansa da onu mutasavvıfbir şair olarak degil de tasavvııfa vukufiyeti ve temayülü
olan şair olarak degerlendirrnek mümkündür.

XVII. yüzyıldan itibaren Türk şiirinde görülmeye başlayan Sebk-i Hindi
(Hint üslübu) noktasında Sftkıb'ın şiirlerine bakıldıgında, yer yer bu üslübun izlerini
gösteren örneklere rastlamak mümkündür. Aşagıdaki beyitlerde anlaşılması zor
ifadeler, mücerret ve müşahhas kelimelerle yapılmış zincirleme terkipler görmek
mümkündür:
Ba~ degül eyledi mir'at-ı cemiiliiii mugber
Gerd-i bala-rev-i iimed-şud-ı bI-cay-ı nigah

6.520/4
'Aks-i tebbale-i tefsIde-leban-ı gamdur
Bal-i müşgIn degÜı çiih-ı zena/}diin üzre

G.490/5
Tır-i ateş-bal-ı can-suz-ı nigah-ı /}ışmınun

Çün semender şu'lezar-ı sıne aldı liinesi

G.575/4
Gül-çIn-i gülsitan-ı cemali olup anun
Tar-ı nigahı rişte-i gül-deste eylcdük

G.378/2
Şeb-zindedarI-i

elem-i inti?ar ile
Reng-i beyai-ı dIde olur şub~gahumuz

G.280/2
Sftkıb şairliginin yanında sosyal hadiseleri işleyen münşiligi ile de dikkati
çeker. Aşiretlerin iskiinı meselesiyle ilgili olarak vücuda getirdigi "Kenzü'l-Vakayi'"
adlı tarih eserinde müellif,
tarihçiligini ve münşiligini ortaya koymaktadır. Bu
eserden örnek olarak şu satırlar verilebilir:
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"Rüstem ~adar da'va-yı mürüvvet idüp ferahnay-ı eihana şıgmazlardı.
Süvar olup badiye-gerd-i istihbar iken ba'ian çeşm-i 'askere müşadif old~lan gibi
gfulz ü fırardan bi-mecal olup... şad-çakI-i gidban-ı ~ayiitları ~ab.i:a-i şemşIr-i
'askere ~ısmet olup bi'l-külliye giriftar-ı vaI1a-i helitk ve tu 'me-i şemşIr-i zehmiik
oldılar. Bu dem-i karzarda ta'yln olınan 'askerden fa~at iki kimsenün sIrabI-i çeşme
i şehiidet-i mu~adderi olup sa'iriniiii el-~amdü li'llahi ta'iila haber-i in'idamı ile
peder ü miideri giryiin olmayup... ,,66
Bir gazelinde, şiirde eskilerin izini sürmenin ve
istifade etmenin gerektigine,
TarI~-i na~da esliifa pey-rev ol
Düşen

bu meslege

onların

rehberliginden

§AI$.IB

diiman-ı reh-nüma-keş

olur

G.2D9/5
eden şair, söyledigi gibi klasik şiirin birikimlerinden
Kendinden önce yaşamış ve devrinde usta olmuş şairlerin
etkisinde kalarak onların bir vesile ile adlarını anmış; mısralarını tazmin, şiirlerini
tahmis ve tesınin etmiş; onların şiirlerine nazireler yazmıştır.
beyitleri ile

işaret

yararlanmasını bilmiştir.

XVI.

asır şairlerinden

Emri'yi ınuamınMa üstad olarak kabul

ettiğini,

Mu'ammanuii egerçi EmrI-i üsıad kanıdur
Biz iibdan mihr-veş a'Ui-terüz eflakümüz vardur
Mfr.ı
şeklinde belirtmiştir.

Eserlerini ekseriyetle Farsça yazan ve "Sebk-i Hindr'nin kurucularından
olan XVII. yüzyılın Azeri şairi Sa'ib'i begendigini, onun bir mısraını tazmm etmek
yoluyla göstermiştir:
Şii'ib'ün §AI$.IB bu mışra' na~-ı gevher-bandur
Can virürler ehl-i gayret derd-i bI-dermiin içün

G.45217
Şiirde üstadı

olan ve müzeyyel bir gazel (G.397) yazdıgı XVII.
(ö. M.1699)'nin bir mısraını da tazmin etmiştir:

şairlerinden Mostarlı Rüşdi

Vaşfidüp RüşdI didi zü1f-i nigiirı §AI$.IB
Nafe-i ÇIn ü {juten turrene olmaz hem-bü

G.480/5

66

Katib-zade Sakıb Mustafa, a.g.e., v. Sa.
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Sdkıb Divdnı'nda bulunan tek tahmısi, Aziz Mahmud HUddy!'nin bir gazeli
için; yegane tesmini de XVI. yüzyıl ümıni Divan şairlerinden Enveri'nin bestelenmiş
bir şiirinin67

N'ideyüm şa~-ı çemen seyrini elinanum yoJs:
Bir yanumca şalınur serv-i gıramanum yoJs:
şeklindeki matlaı

için yazmıştır.

Muhtelif şairlerin dıvfuı1arının taranması suretiyle, Sakıb'ın şiirlerine nazire
tespit edilmiş ve onun edebi yönden etkilendiği kimselerin bir kısmı
da bu yolla ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.

yazdığı şairler

Siikıb'ın

nazire

yazdığı şairler arasında

en çok

Niibı

görülmektedir.

Ndbı

Diviinı'ndaki,

Yo~ şem'-i nümayanı

bu pervane kimündür
Gencinesi na-büd bu vlrane kimüiidüt 8

Nabiya meclis-i al).babda şi'r-i ter ile
Ates-i hırmen-i hussad ki dirler o bizüz69
beyitlerindeki altı çizili mısralar, Sakıb Divanı'nda,
Ketm itdi kimün raz-ı gamın sIne-gıraşan
Gencinesi na-büd bu vlrane kimündür
G.195/6
Ma~rem-i meclis-i vuşlat olalı şem'

gibi
Ates-i hırmen-i hussad ki dirler o bizüz
G.241/4

beyitlerinde aynen bulunmaktadır. Bir gazelinde,
ZIb-İ dest-i bagban olmaz gül-i gülzar-ı gayr
Şunmasa §A~IB n'ola mecmü'a-i yarana dest
G.47/5

intihiilde bulunmadığı, Niibı'yi çok okuduğu ve ondan ileri seviyede
kanaatindeyiz. Nitekim Sakıb Divanı'ndaki, Niibi'nin şiirlerine yazılmış
nazire1erin çokluğu da bunu göstermektedir. Niibı ile diğer şairlerin tanzir edilen
şiirleri ve Siikıb'm nazırelerinin matlaını vermekle yetineceğiz:
diyen

Siikıb'ın

etkilendiği

Ndb!'nin gazelinin matiaı:
YoJs: şem'-i nümiiyanı bu pervane kimüiidür
Gencinesi nii-büd bu vIrane kimündür70
Cemal Kurnaz, a.g.e., s. 376-378.
Ali Fuat Bilkan, a.g.e., C. 1,8.605.
69 Ali Fuat Bilkan, a.g.e., C. II, 8.68 I.
70 Ali Fuat Bilkan, a.g.e., C. I, 8.605.
67
68
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Silkıb'ın naziresinin matlaı:

Ey sa~I-i gÜı-çihre bu peymiine kimündür
Ey şem'-i dil-efr\iz bu pervane kimündür
G.195
Nilbi'nin gazelinin matlaı:
Mey ü mahbüb ile ber-bad ki dirler o bizüz
F1iriğ-i !a'~e-i zühhad ki dirler o bizüz7'
Siikıb'ın nazİresinin matlaı:

Hedef-i navek-i bI-dad ki dirler o bizüz
Küşte-i gamze-i cellad ki dirler o bizüz
G.241
Niib!'nin gazelinin matlaı:
O şuhun itdügi !arz-ı cefii ne müşkil imiş
Ta~ammüı eylemeden ma'ada ne müşkil imiş 72
Siikıb'ın naziresinin matlaı:
Husul-i da'iye-i mübtela ne müşkil imiş
'ila~-ı derd-i dil-i bl-deva ne müşkil imiş
G.306
Nlibi'nin gazelinin matlaı:
Bilmem ki bu bazar-ı cihanun nesin alduk
Hep bundadur esbab-ı fenlinun nesin aidu~73
Silkıb'ın naziresinin matlaı:
Bu sa~r-i pür-cevr ü cefiinun nesin aldu~
Her dem bize ~an yutdurur anun nesin aldu~
G.349
Niibi'nin gazelinin matlaı:
Ey mah-pare 'aşı~-ı zarunbenüm senün
Ey şah-baz-ı ~üsn şikarun benüm senüii 74
Slikıb'ın naziresinin matlaı:
Gül-biise çln-i han-ı 'i~arun benüm senün
Buy-aşinli-yı taze baharun benüm senüii
G.361
Nlibi'nin gazelinin matlaı:
Dil-i şikeste ile zülf-i yar bir yire gelse
Bir iki şifte-i r\izgar bir yire gelse 7S
Siikıb'm nazİresinin matlaı:

71 Ali Fuat Bilkan, Niibi Diviinı, C. lI, Ankara 1997, 5.680.
72 Ali Fuat Bilkan, a.g.e., C. II, 5.716.
73 Ali Fuat Bilkan, a.g.e., C. II, 5.749.
74 Ali Fuat Bilkan, a.g.e., C. II, 5.796.
75 Ali Fuat Bilkan, a.g.e., C. rı, 5.1052.

....aA~.ü",',,""T~ü!!.r,,,,kicı.YB,,,tc!A:>.!r..!!B,",st,,",ır..!!m!.!!ai!!la!!.r!.JI E""n",s,..tii1,!tU!:!s,!!.U~D~erugo!:is~i -"S!.!!Bıyı~ı!o-"5C..cE~r~z~u.!..!ru!!!m!!""oc20!!.!O!.!!O~

Dem-i

....:.185-

vişlil

Zaman-ı

u hat-ı rüy-ı yar bir yere gelse
'Id ile evvel-bahar bir yere gelse

G.521
"sonra" reditli,
Varur zlihid 'ibadet-gahına mey-haneden şoma
Gelür mestane başı secdeye amma neden şoma76
matla'mı muhtevı bir gazel vardır ki bu şiire Sdkıb'm da
İdersün bir nigeh bin şIve-i bIglineden şoma
Yaparsun hlitır-ı vlrlinumı amma neden şoma
G.542/1
beyti ile başlayan nazire yazdıgmı, tespit etmiş bulunuyoruz.
S§kıb Dlvfuıı'nda bulunan "bile" reditli,
'Aşı~uii eşk-i revan dIde-i giryanı bile
Sana ey şüh fidli dür (ü) güher kanı bile
G.494/1
matla'ı ile başlayan gazel, Riyazl'nin
Cilyede basdı kadün serv-i gülistfuıı bile
Yalunuz servi degül kebg-i hırfunanı bile 77
matla'lı gazeline nazire niteligindedir.
Fehım Dlvfuıı'nda

S§kıb

Fuzfil1'nin "henuz" reditli bir gazeline nazire

yazmıştır:

Fuzı1ll'nin gazelinin matlaı:

'Alem aldı şlid senden men eslr-i gam henüz
'Alem itdi terkoi ğam mende gam-ı 'alem henüz 7S
S§kıb'm

naziresinin matlaı:
hmedin kişt-i vücüda zer'-i tohm Adem henüz
Dline-cüy-ı hlilün olmışdı dil-i pür-gam henüz
G.272

Sakıb; Riyazı,

Fehim, Na'ill ve

Neşatı'nin

şu şiirlerine

de nazireler

yazmıştır:

Riyazl'nin gazelinin matlaı:
Pervanenüii ki üstine aldı şerer-feşan
Evrli~-ı guşşa vü gamı şem 'itdi zer-feşan79

Tahir Üzgör, Fehim-i Kadim Hayatı, Sanatı, Divan 'ı ve Metnin Bugünkü Türkçesi, Ankara
1991,634.
77 Nfunık Açıkgöz, Riyazi Divanı 'ndan Seçme/er, Ankara 1990, s.218.
78 Kenan Akytiz - Stiheyl Beken - Sedit Yüksel - Müjgiin Cunbur, Fuzu/f Türkçe Divan,
Ankara 1958, s. 245.
76
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Kırbıyık:

Kitib-zide Şiikıb Mustafa Hayatı, Eserleri ve EdebI Kisililli

Siikıb'ın

naziresinin matlaı:
ki oldı sagara gül-berg-i ter-feşan
Mestane itdi bülbüle bı-bal ü per feşan
G,429
Fehinı'in gazelinin matlaı:
Figan ey mevlevI dilber ki çeşm-i fıtne-englzüii
Beni öldürmege cem' eylemiş müjgan-ı bün-rlzü.it°
Siikıb'ın naziresinin matlaı:
Fiğan ey MevlevI şev~-i sema'-ı fıtne-englzün
Getürdi ~erre gibi ra~a bakin Şems-i Tebrlz'ün
G.352
Nli'i!i'nin gazelinin matlaı:
Yem-i ateş-hurOş-1 dilde oldukça sükün peyda
Eder her dlig-ı hasret tende bir girdlib-ı htin peydii81
Sa~I

Siikıb'ın

naziresinin matlaı:
Ne tIb-i ~ayretün şeh-rwl1 var ne reh-nümün peyda
Bu vadlye düşen bl-diller itmişler cünün peyda
G.24

Neşati'nin gazelinin matlaı:

Dime gerdan olan bezm-i şafiida cam-ı meydür bu
Gül-i her dem bahar-ı gülşen-i bl-zabm-ı deydür bu82
Siikıb'ın naziresinin matlaı:

Dime efsürde-ba~ır olmuşuz hengam-ı deydür bu
Gider dil-serdl-i zehri dem-i germI-i meydür bu
G.487
Yukarıda verilen örneklerden yola çıkarak Slikıb'ın nazireleri hakkında
söylenebilir: Siikıb kendisine edebiyatımızın kudretli şairlerini örnek olarak
ve onların söyleyiş güzelligine yaklaşmaya gayret sarf etmiştir.

şunlar
almış

Buraya kadar üzerinde durduguınuz hususları sofıuç olarak şöyle ele
alabiliriz:
1. Klitib-zlide Siikıb Efendi, siyası durum bakımından Osmanlı
Devleti'nin duraklama döneminin sonları ile gerileme döneminin başına rastlayan
buhranlı bir dönemde yaşamıştır.
Nfunık Açıkgöz, Riyazi, Hayatı, Eserleri ve Edebi Kişiliği Dıvan. Saki-name ve Düsturu '1Amel'in Tenkidli Metni (Fırat Üni., Sosyal Bilimler Ens., Yayımlanmamış Doktora Tezi)
Elazı~ 1986, C.II, s. 494.
80 Tahir Üzgör, a,g.e., 548.
81 Haluk İpekten, Na 'ili Dıvanı, Ankara 1990, 5.157.
82 Mahmut Kaplan, a.g.e., 5.144.
79
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2. Kdtib-zlide Sakıb Mustafa, babası reisülkUttdb kaleminde katiplik
vazifesinde bulundugundan, "Katib-zlide" diye anılmıştır. İstanbul'da dogdugu
hususunda kaynaklar ittifak etmişlerdir. Divftn-ı hümayun kalemlerinden olan rtius
kaleminden yetişmiştir.
Şiirde

3.

üstadı

devrinin müderris

şairlerinden

Rüşdi

Efendi (ö.

M.l699)'dir.
4. Şairligi yanında hattatlıgı da bulunan Sakıb reisülküttab kalemi katipligi
vazifesinden başka, yazısı ve inşası güzeloldugundan vezirlerin divan katipliginde
görevlendirilmiştir. Du1kadirli Türkmenlerine baglı Hcirlü ve diger aşiretlerin
te'dibi ile görevlendirilen Maraş beylerbeyi Mustafa Paşa'nın dlvan katibliginin yanı
sıra, Eflak ve Bogdan'da da divan efendisi olarak bulunmuştur.
Sakıb

5. Katib-zlide Sdkıb Mustafa, kendisi ile aynı mahlasa ve isme sahip olan
Mustafa Dede (ö. M. i 735) ile birçok yerde karıştırılmıştır.

6. Şairin ölüm tarihi hakkındaki bilgiler
1129/ M. 1716-7 kabul edilmiştir.

degerlendirilmiş

ve bu hususta H.

7. Sakıb'ın Divftn'dan başka Maraş ve civarındaki DU1kadirli
Türkmenlerine baglı Hcirlü ile diger aşiretlerin hareketlerini ve onların te'dibini
hikaye eden "Kenzü'I-Vakayi' " isimli bir risalesi vardır. Ayrıca Sakıb Divftnı'nın
(Millet Ktp. Ali Emiri-Manzum Eserler BöL., Nu: 78.) nüshasının başında yer alan
dibace mahiyetindeki mesnevinin başlıgı, Sakıb'ın "Künı1zü'I-Hikem" adlı terci.lme
bir eserinin var olabilecegini düşündürmektedir.
8. Bütün şiirlerini aruz vemi ile yazan Sakıb; başka bir vezin
18 vemi kullanan şairin degişik vezinleri şiirlerine tatbik etme
başarısını gösterdigi, söylenebilir.
kullanmamıştır.

9.

Sakıb'ın

şiirleri

üzerinde zaman zaman

degişiklikler yaptıgı

tespit

edilmiştir.

10. Şiirlerinin özünü aşk ve hikmet teşkil etmektedir. Gazellerinde Sebk-i
Hindi (Hint üsh1bu)'nin izlerini de bulmak mi.lmkündür. Nazire yazdıgı şairlerin bir
kısmı Sebk-i Hindi akımı içinde temayüz etmiş Na'ili, Fehim ve Neşatl gibi
simalardır.

11. En çok Nilbi'nin şiirlerini tanzir ettigi görülen Sakıb'ın, ileri seviyede
Nabi'den etkilendigi kanaatine vardmış, ayrıca onun Fuzilli, Mezaki, Fehim, Riydzi,
Neşati, Nil'ili gibi hemen hemen hepsi usta sayılabilecek şairlerin şiirlerine nazire
yazdıgı tespit edilmiştir.

