
SAKALi BE 

tuba'daki (Cordoba) isyanınardından 405'
te (ı O ı 4) müstakil bir devlet kuran ve Be
lensiye hakimi Leblb es-Sakleb1 ile iş bir
liği yaparak Balear adalarına kadar haki
miyetini yayan Mücahid, Daniye'yi bir kül
tür merkezi haline getirmiştir. Endülüs'te 
sakalibenin varlığı , VI. (XII.) yüzyılda yeni 
Slav kölelerin getirilmemesi ve mevcut sa
kalibenin Endülüs halkıyla karışması so
nucu ortadan kalkmıştır. 
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SAKARYA 

Merkezi Adapazarı olan 
ve adını aynı ismi taşıyan 

akarsudan alan il 
(bk. ADAPAZARI). 

SAKIB DEDE 
(ö. 1148/ 1735) 

Mevlevi şeyhi, şair. 
_j 

106Z'de (1652) İzmir'de doğdu. Asıl adı 
Mustafa, babasının adı İsmail, annesinin 
adı Halime'dir. Muhyiddin İbnü'I-Arabl'nin 
müridlerinden, Endülüs'ten İzmir'e göç 
eden bir mutasawıfın soyundan geldiği ri
vayet edilir. İlk öğrenimini İzmir'de yaptı. 
On beş-on altı yaşlarında İstanbul'a gide
rek Mustafa Fazıl Paşa'nın himayesinde 
tahsiline Fatih Medresesi'nde devam et-
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ti. Susırada 1678'de paşanın maiyetinde 
Çehrin Seferi'ne katıldı. Bu sefer esnasın
da bir Mevlevl dervişinin etkisinde kalarak 
Mevleviliğe ilgi duymaya başladı . Öğreni
mini tamamladıktan sonra Bursa'ya gidip 
İshak Hacası Ahmed Efendi'den Farsça 
öğrendi, ardından Konya'da Küseç Ahmed 
Dede'den Fuşuşü'l-J:ıikem okudu. Bir sü
re sonra İstanbul'a dönüp Fatih Camii'n
de altı ay kadar dersiamlık yaptı. Edirne'
ye giderek Edirne Mevlevlhanesi şeyhi Ne
şat1'nin yetiştirmesi Seyyid Mehmed De
de'nin yanında çile çıkarıp dede unvanını 
aldı. İstanbul'a dönüşünde Galata Mevle
vlhanesi şeyhi Gavs1 Ahmed Dede'ye inti
sap etti, ondan bir yıl kadar Meşnevi oku
du. Ardından Nes1b Dede, Haslb Dede, Le
blb Dede, Vehbi Dede ve Müneccimbaşı 

Ahmed Dede ile birlikte Mısır'a gidip üç 
ay kadar Siyah! Dede'nin hizmetinde bu
lundu. Mısır'dan dönünce Galata Mevlev1-
Mnesi'nde şeyhi Gavs1 Dede'ye hizmet et
meyi sürdürdü. 

Beşiktaş Mevlevlhanesi'ndeki mukabe
lelerde bulunan ve zaman zaman bura
daki mukabelelere katılan IV. Mehmed ile 
sohbet etme imkanına kavuşan Sakıb De
de'nin bu sohbetlerde padişahla kurduğu 
yakınlık Müneccimbaşı Ahmed Dede'nin 
onu kiskanmasına yol açtı. Bu dönemde 
İstanbul'dan ayrılıp Edirne'ye gitti. Serez, 
Filibe, Selanik ve Bosna başta olmak üze
re bütün Rumeli'yi dolaştı. Mevlevllik tari
hinde önemli bir yere sahip olan Setine-i 
Netise-i Mevleviyem adlı eserini bu sıra
da yazmaya başladı. Dönüşte Sucu Meh-

med Dede ile birlikte Konya'ya gitti. Bu
rada Mevlev1 Asitanesi postnişini ll. Bos
tan Çelebi tarafından Kütahya Mevlevlha
nesi şeyhliğine tayin edildi (1102/ 1690) . 

Kütahya Mevlev1hanesi'nde kırk altı yıl 
şeyhlik yapan Sakıb Dede'nin vefatında 
mevlevihanenin haziresine defnedildiği kay
dedilmekteyse de haz1rede kabrine dair bir 
işaret bulunmamakta, sandukası bugün 
cami olarak kullanılan mevlevlhanenin ca
mekanla ayrılan kısmında yer almaktadır. 
Vefatma Şeyh Galib, "Matemin güç eyle
yip Galib gürOh-ı aşıkan 1 Dediler tarih-i 
fevtin hay hatm-i Mevlev1" beytini tarih 
düşürmüştür. Sakıb Dede, uzun yıllar sü
ren şeyhlik döneminde aralarında önemli 
şahsiyetlerinde bulunduğu çok sayıda der
viş yetiştirmiş, bunlar Esrar Dede tarafın
dan "Mnedan-ı Sakıbiyye" diye anılmıştır. 

Osmanlı modernleşmesinde büyük payı 
olan şeyh ailelerinden en önemlisinin ba
şındaki Seyyid Ebubekir Dede onun dervi
şidir. Sakıb Dede'den Seyyid Ebubekir De
de'nin oğlu Ali Nutk1 Dede'ye ve Şeyh Ga
lib'e uzanan manevi ve fikri bir köprü kur
mak mümkündür. 

Şeyh Galib ve Esrar Dede'nin övgü dolu 
ifadelerle andığı Sakıb Dede, düzenli bir 
medrese tahsili gördükten sonra bilinçli 
bir şekilde Mevlevlliği kendine tarikat ola
rak seçmiştir. Bu bakımdan onun Mevle
v11iği diğer Mevlev1 şairlerinden farklı bir 
durum arzeder. Onlarda genellikle bir neş
ve, bir etki, bir kaynak olan Mevlev11ik Sa
kı b Dede'de bir amaçtır. Sanatı bir vasıta 
olarak gören ve bütün gücüyle Mevlev11i-
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ği işlemeye çalışan Sakıb Dede bu sebep
le çok uzun şiirler söylemiş, şiirlerinin bü
yük çoğunluğunu Mevlevllik ve Mevlev'i
ler'den bahisle bitirmiştir. 164 beyte ula
şan kasideleri ve ortalama on dokuz beyit
lik gazelleri (en uzun u elli bir beyit) onun 
şiirlerinin vurgulanması gereken önemli bir 
özelliğidir. 

Sakıb Dede, divan şiirinde Nabl'nin tem
silciliğini yaptığı hikeml tarza uyan şiirle
riyle de dikkat çeker. Tamamı nasihat ve 
hikmetli söyleyişe ayrılmış şiirleri bulun
duğu gibi değişik konuları ele aldığı şiir
lerinin pek çoğunda da öğüt vermekten 
kendini alamaz. Bu doğrultuda söylemiş 
olduğu "hizmet" redifli kasidesi devrinde 
çok beğeniimiş ve ondan bahseden kay
nakların hemen hepsinde yer almıştır. Şi

iri eri çoğunlukla didaktik özellikler taşı
makla birlikte zaman zaman fikirlerini duy
gu planına yükseltmeyi başarmıştır. Sakıb 
Dede'nin edebi şahsiyetiyle ilgili özellikler
den biri de kimseye methiye söylerneyişi 
ve şiir sunmayışıdır. Hiçbir devlet görevi 
almayan Sakıb Dede, bu tür ilişkilerden el
de edilecek menfaatin el etek öpmeye da
yalı olduğunu şiirlerinde vurgulamış, her 
ne olursa olsun bir eserin hak ettiği de
ğeri sonunda bulacağını söylemiştir. 

Eserleri. 1. Divan. Mevlevlliğin divan 
edebiyatı içerisindeki en önemli temsilci
lerinden biri olan Sakıb Dede 5689 beyit
lik hacimli bir divana sahiptir. Beş yazma 
nüshası bulunan eserin tenkitli neşri Ah
met Arı tarafından doktora tezi olarak ha
zırlanmıştır. Bu neşirde otuz yedi kaside, 
iki müsemmen, beş müseddes, iki tah
mis, 165 gazel, bir müstezad, yirmi iki ta
rih kıtası, kırk sekiz ruMI, altmış bir kıta, 
elli bir nazım, bir mülemma' bulunmakta
dır. z. Setine-i Netise-i Mevleviyan (I-III, 
Mısır ı 283). Sakıb Dede, Mevlevilik tarihi
ne dair eserinin ilk cildinde Mena~ıbü'l

'arifin'in bittiği tarihten kendi zamanına 
kadar Konya Mevlevi Asitanesi'nde postni
şin olan çelebilerin biyografılerine yer ver
miştir. Karahisar (Afyon) ve Kütahya mev
levlhanelerinin kurucuları olan, anne ta
rafından Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 
soyuna mensup çelebilerin biyografileriyle 
başlayan cildin sonunda Mevlana'nın so
yundan ileri gelen kadınların biyografileri 
yer almaktadır. Eserin ll. cildi çeşitli mev
levlhanelerde şeyhlik yapanlara ayrılmış
tır. III. cilt yetmiş sekiz ünlü Mevlevi'nin 
biyografisini içerir. Sakıb Dede, bu konu
da kendisinden önce yazılan eserlerden 
faydalanarak meydana getirdiği çalışma
sında şifahl kaynaklara da yer vermiş. bu 

durum eseri zenginleştirmekle beraber 
bazı yanlışlık ve tutarsızlıklara yol açmış

tır. Abdülbaki Gölpınarlı, Setine'nin bu yö
nüne dikkat çekerek sıkı bir tarihi tenki
de tabi tutulmadan eserden faydalanma
ya imkan olmadığını belirtir. Son derece 
ağır ve ağdalı bir üslupla yazılan kitap bu 
iki kusuruna rağmen Mevlevilik tarihinin 
önemli kaynaklarından biridir. 
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Ravinin cerhini 
yahut sened ve metinden 

kelime düşmesini ifade eden 
bir hadis terimi. 

_j 

Sözlükte "düşük; değersiz, itibarsız" ına
nalarma gelen sakıt kelimesi, hadis teri
mi olarak farklı anlamları bulunmakla bir
likte daha çok "sikalık (güvenilirl ik) vasfını 
kaybetmiş ravi" karşılığında cerh lafzı ola
rak kullanılmaktadır. Terim ilk defa ll. (VI II.) 
yüzyılda Yahya b. Said el-Kattan tarafın

dan, Abdurrahman b. Ziyad el-Meafirl'nin 
(ö 161/778) zayıf bir ravi olduğunu, fakat 
rivayetleri atılacak derecede zayıf olma
dığını göstermek maksadıyla "la yüskatü 
haöısühu (hadisi atılmaz) şeklinde bir ifa
de ile zikredilmiştir (İbn Adi, N, 1590). Da
ha sonra sakıt ve "sakıtu'l-hadls" ifadele
riyle yaygınlaşan terimi, IV. (X.) yüzyılın 
başlarından itibaren ravilerin cerh sırala
masında birinci mertebede bulunan kez-
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zab, deccal ve yedau'l-hadls gibi en şid
detli cerhe delalet eden sözlerden biri an
lamında kullanıldığı görülmektedir. Müte
ahhirln döneminde cerh ve ta'dll lafızları
nı daha ayrıntılı biçimde yeniden tasnif 
eden Zehebl ve Sehavi'ye göre sakıt ve sa
kıtu'l-hadls cerhin üçüncü, Zeynüddin el
lraki'ye göre ikinci, İbn Hacer el-Askalanl'
nin Ta~rib ü 't-Teh?;ib' deki sıralamasına 
göre onuncu mertebede bulunan lafızlar 
arasındayeralır(Leknev'i,s.141, 152, 176). 
Bu lafızlarla cerhedilen ravi sikalık vasfını 
kaybetmiş sayılır ve hadisi yazılmadığı gi
bi başka yollardan rivayet edilip edilmedi
ği bile araştırılmaz. Terim, zaman zaman 
uydurma ve çok zayıf olan hadisin değer
siz olduğuna işaret etmek üzere de kulla
nılmaktadır. 

Bir hadisin senedinde atianan ravi veya 
metninde bir sebepten dolayı düşen ya
hut atianan bir kısım olursa buna da sa
kıt denir. Senedinde sakıt ravi bulunan ha
dis atianan ravilerin sayısına ve şekline gö
re farklı isimler alır. Senedden düşen ravi 
veya raviler tabiln ile Hz. Peygamber ara
sında ise hadis mürsel, sahabi raviden son
ra bir ravi veya peşpeşe olmayarak birkaç 
ravi düşmüşse münkatı', peşpeşe iki veya 
daha fazla ravi düşmüşse mu'dal, senedin 
müellif tarafındaki kısmından bir veya bir
kaç ravi düşmüşse muallak. bir ravisi at
landığı halde atlanmadığını zannettirecek 
şekilde rivayet edilmişse müdelles olarak 
adlandırılır. Hadisin metninde bulunduğu 
halde yazarken sehven atianan kelime ve
ya cümle için de sakıt yahut "sakt" terim
leri kullanılmaktadır. Bu tür atlama veya 
düşmeler. satır aralarında atlandığı yerin 
hemen önüne ilave edileceği yeri göste
ren bir işaret kanarak sayfa kenarına ya
zılır (bk LAHAKl 

BİBLİYOGRAFYA : 

İbn Ebü Hatim. el-Cerf:ı ve't-ta'dil, II, 37; İbn 
Aöı, el-Kamil, IV, 1590; Hatib ei-Bağdaöı, el-Ca
mi' li-af;lakı 'r-ravi ve adabi's-sami' (nş r. Ma h
müd et-Tahhan), Riyad 1403/1983, I, 279; 
a.mlf., el-Kifaye (nşr. Ebü Abdullah es-Sevraki-ib
rahim Harndi el-Medeni), Medine, ts. (el-Mekte
betü'l-ilmiyye), s. 22, 23, 104, 370, 390; Kadi iyaz. 
el-İlma' (nşr. Seyyid Ahmed Sakr). Kahire 1389/ 
1970, s.162-163; İbnü's-Salah. 'UICımü '1-f:ıadiş, 
s. 126, 193-195; Iraki, Fetf:ıu'l-mugiş, s. 176; 
İbn Hacer ei-Askalanl. Takribü't-Tefı?1b (nşr. Mu
hammed Awame). Halep 1411/1991, s. 74; Sü
yütl. Tedribü'r-ravi (nşr. Abdülvehhab Abdülla
tlf), Beyrut 1409/ 1989, II, 79-81; Ali el-Karl. Şer
f:ıu l'ful;beti'l-flker, İstanbul 1327, s. 234, 236; 
Leknevi, er-Ref' ve't-tekmil, s. 141 , 152, 176; 
Emir es-San'anl. Tavzif:ıu'l-efkar (nşr. Salah b. 
Muhammed Uveyza). Beyrut 1417/1997, I, 224, 
225; II , 166-167, 219-220. 

~ ABDULLAH AYDINLI 

5 


