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Bosna'da do?an Türkçe yazan divan ?airidir.

Bosna’n?n Uziçe (Užice) kasabas?nda dünyaya geldi. As?l ad? Alâeddin Ali olup “Sâbit”
mahlas?d?r. Do?um tarihi bilinmemekle birlikte hakk?nda ara?t?rma yapan Rypka onun 1650
y?l? civar?nda do?mu? olabilece?ini söyler. ?lk e?itimini Müftü Halil Efendi’den ald?ktan sonra
?stanbul’a gitti ve Kaptan?deryâ Seydizâde Mehmed Pa?a’n?n himayesine girdi. 1089’da
(1678) pa?an?n arac?l???yla mülâz?m, ayn? y?l La‘lîzâde ailesine damat oldu. 40 akçe
maa?la müderrisli?e ba?lad?ktan sonra Çorlu ve Burgaz kad?l?klar?nda bulundu. 1098’de
(1687) K?r?m Han? Selim Giray’a bir kaside yazarak ondan görev istedi; ard?ndan hana ithaf
etti?i “Zafernâme” adl? manzumesi be?enilince sâniye rütbesiyle Kefe’ye kad? tayin edildi.

Sâbit, 1103’te (1692) Ebûsaidzâde Feyzullah Efendi’nin ikinci ?eyhülislâml??? döneminde
günlük 50 akçe maa?la Tekfurda?? (Tekirda?) müftülü?üne getirildi ve Rüstem Pa?a
Medresesi’ne hariç itibariyle müderris oldu. Sekiz y?l kald??? bu görevde iken Edhem ü Hümâ
adl? mesnevisini yazmaya ba?lad?, divan?n? tertip etti ve “?ehrî” mahlasl? bir de ?air yeti?tirdi.
Mûs?le-i Sahn pâyesiyle 1112 (1700) y?l?nda Saraybosna mevleviyetine tayin edildiyse de iki
y?l sonra görevden al?nd?. Önceki y?llarda o?lu ?smail’in Tunca nehrinde bo?ulmas?
yüzünden büyük üzüntü ya?ad??? ?iirlerinden anla??lan Sâbit bu s?rada di?er o?lu ?brâhim’i
de kaybetti (1115/1703). Râmi Mehmed Pa?a’ya yazd???, duygu ve ?ikâyetlerle yüklü dokuz
k?tal?k ünlü terciibendi bu üzüntülü dönemin ürünüdür. Uzun bir mâzuliyetin ard?ndan 1117’de
(1705) Konya mevleviyetine gönderilen Sâbit k?sa bir müddet sonra bu görevden ayr?l?p
?stanbul’a döndü. Zilkade 1119’da (?ubat 1708) Diyarbekir mevleviyetine tayin edildi. Bu
görevde iki y?l kal?p ?stanbul’a dönünce vefat?na kadar ba?ka görev almad?. 3 ?âban
1124’te (5 Eylül 1712) vefat etti. Kabri Topkap? Maltepe Kabristan?’nda Me?nevî ?ârihi Sar?
Abdullah Efendi’nin ayak ucundad?r.

XVIII. yüzy?l ba?lar?nda ad?ndan s?kça söz edilen Sâbit’in ?iirlerinde yerli ve yeni olma
özelli?inin birlikte yürüdü?ü, divan ?iirinin geleneksel ve duygusal idealizminin k?r?ld???,
realizm, müstehcenlik ve mizah gibi unsurlara yer verildi?i görülmektedir. Sâbit halk a?z?ndaki
kelimeleri atasözleri ve deyimlerle harmanlayarak ?ahsî bir üslûp olu?turmu?tur. Bundan dolay?
manzumelerinde onu ça?da?lar?ndan farkl? k?lan garip bir tarz ve de?i?ik bir haz dünyas?
vard?r. Dikkate de?er buldu?u ve zevk ald??? her kelime onun ?iirine girmi?, manzumelerindeki
renkli ve canl? m?sralar Tanzimat’ta kendini gösterecek olan yerli, millî bir edebiyat?n
müjdecisi olmu?tur. ?iirlerinde söz oyunlar?yla birlikte alay ve maddî hazlar önemli bir yer tutar.
Konu ve biçim yönünden gelenekleri zorlamas?, divan ?iirinin al???lagelen konular? aras?na
günlük hayat? ve olaylar? katmas? bir tür yenilik olarak de?erlendirilebilir.

Sâbit’in kasidelerinde klasik anlamda olgunluk bulunmasa da bunlar?n ?ekil ve muhteva
bak?m?ndan gelene?e ba?l? oldu?unu söylemek mümkündür. Nâdirî’ye nazîre olan
“Mi‘râciyye”si son derece samimi ve ?airane olup türün önemli bir örne?idir. Didaktik ve realist
karakterdeki “Ramazâniyye”si bu aydaki sosyal hayat?n anlat?ld??? co?kulu bir manzume
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olarak dikkat çeker. Hikemî tarzda yazarken Nâbî’ye yakla??rsa da bu alandaki ba?ar?s? baz?
mazmunlar?, atasözlerini, deyimleri ve yerli malzemeyi kullanmakla s?n?rl? kal?r. Laf?zla fazla
me?gul olmas? yüzünden gazelleri zaman zaman kuru ve donuktur. Seyyid Vehbî, Nedîm,
Sünbülzâde Vehbi, Enderunlu Fâz?l, Sürûrî gibi ?airleri etkileyen Sâbit’in birçok ?iirine
Keçecizâde ?zzet Molla taraf?ndan nazîre yaz?lm??t?r. Bayrâmiyye tarikat?na olan ilgisi
La‘lîzâde ailesinden, Mevlevîlik’le ilgisi de Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’ye duydu?u sevgiden
kaynaklanan ?air bunun d???nda tasavvufa pek itibar etmemi? görünmektedir.

Eserleri. Sâbit’in bir divan? ile yar?m kalm?? bir mesnevisi yan?nda baz? küçük hacimli
mesnevileri vard?r. Bütün eserlerinin kendi el yaz?s?yla olan nüshalar? Azerbaycan ?limler
Akademisi’nde bulunmaktad?r (Asiye Mehmedova, Alaeddin Sâbit’in Otograf Külliyat?,
Azerbaycan SSR El Yazmalar? Fondu, Bakü 1961, nr. M-25/9942). 1. Divan. Klasik divan
tertibinde olup bir mi‘raciyye, iki na‘t, otuz dokuz kaside, alt? gazel-i müzeyyel, üç tahmîs, k?rk
dört tarih, 355 gazel, iki terciibend, k?rk be? k?ta, yirmi dört rubâî, 182 müfred ve be? lugazdan
meydana gelmektedir. Sadece ?stanbul kütüphanelerinde otuz sekiz nüshas? bulunan divan?n
sekiz nüsha üzerinden kar??la?t?rmal? bir ne?ri Turgut Karacan taraf?ndan gerçekle?tirilmi?tir
(bk. bibl.). Eserin ?stanbul Üniversitesi Kütüphanesi’ndeki nüshas? (TY, nr. 2901)
Müstakimzâde hatt?yla olup tashih ve ilâveler dolay?s?yla de?erli bir yazmad?r. 2. Zafernâme.
II. Süleyman zaman?nda Avusturya seferine ça?r?lan K?r?m Han? Selim Giray ad?na
yaz?lm??t?r. Gazânâme ve Selimnâme olarak da an?lan eserin baz? kaynaklarda Kaçanik ya
da Macar seferiyle ilgili oldu?u söylenirse de Selim Giray’?n kazand??? Prekop zaferini anlat?r.
426 beyitlik mesnevi Ebüzziyâ Mehmed Tevfik (?stanbul 1299, 1311), ayr?ca Turgut
Karacan taraf?ndan incelemeyle birlikte (Sivas 1991) yay?mlanm??t?r. 3. Edhem ü Hümâ.
Yar?m kalm?? olan bu mesnevide Belh ?ehrinde sakal?k yapan Edhem ad?ndaki gencin
hükümdar?n k?z? Hümâ’ya olan a?k? anlat?l?r. ?stanbul Üniversitesi Kütüphanesi’n-de (TY,
nr. 2901) Sâbit külliyat? içinde en geni? nüshas? yer al?r. 4. Derenâme (Hâce Fesâd, Söz
Ebesi). Müstehcen bir ili?kiyi konu alan 169 beyitlik mesnevide tasvirler ve benzetmeler çok
kabad?r. Mesneviyi Turgut Karacan bir bro?ür halinde yay?mlam??t?r (Sivas 1990). 5.
Berbernâme. Turgut Karacan taraf?ndan ne?redilmi? (Çevren, XVII/76 [Mart-Nisan], Pri?tine
1990) doksan sekiz beyitlik bu müstehcen mesnevide Ali ad?nda bir berber ç?ra??n?n
aldat?larak bir e?lenceye alet edilmesi anlat?l?r. ?airin Amrü-Leys adl? k?rk üç beyitlik
manzumesi Amr b. Leys adl? padi?ahla bir sipahi aras?nda geçen ilginç konu?malar? içerir
(Sivas 1990). ?airin son üç mesnevisi divan?n?n yazma nüshalar?nda da mevcuttur (?Ü Ktp.,
TY, nr. 1318, 2901, 3288; TSMK, Hazine, nr. 877, 901, 1620, Ba?dat Kö?kü, nr. 163;
Süleymaniye Ktp., Hüsrev Pa?a, nr. 522/1). Kaynaklarda Sâbit’in bir hadîs-i erbaîn tercümesi
ve ?erhi yaz?p 1120’de (1708) III. Ahmed’e sundu?u belirtilmektedir.
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