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sıyla önem taşımaktadır. Hz. Peygamber'in 
de zaman zaman buraya uğrayarak bir sü
re dinlendiği rivayet edilir (İbn Şebbe, ı . 72) 

ResQI-i Ekrem'in vefat ettiği gün ensa
rın ileri gelenlerinden bazıları, Sakifetü 
Beni Saide'de toplanarak Medine'nin yer
~ileri oldukları ve muhacirlere kucak açıp 
lslam'a ev sahipliği yaptıkları için başkan
lığı kendilerinin hak ettiği düşüncesiyle 
içlerinden birini devlet başkanlığına getir
mek istediler. Seçilen ve üzerinde tartışı
lan aday, Hazrec kabilesinin reisi Sa'd b. 
Ubade idi. Olayı haber alan Hz. ömer ile 
Ebu Bekir ve yolda rastladıkları Ebu Ubey
de b. Cerrah birlikte oraya gidip toplantı
ya katıldılar. Ensarla muhacirler arasında
ki ilk ihtilaf olarak nitelendirilen ve etkileri 
tarih boyunca devam eden tartışmalarda 
ensar İslamiyet'e verdiği hizmetleri, Hz. 
Ömer ve arkadaşları ise Kureyş'in Araplar 
arasındaki nüfuz ve otoritesini, muhacirle
rin İslam'a girişteki önceliklerini ve islam'a 
hizmetlerini gerekçe göstererek hil8fete 
daha layık olduklarını ileri sürdüler. Yapı
lan tartışmalardan sonra Sa'd b. Ubade 
hariç toplantıda bulunanların tamamı Hz. 
Ebu Bekir'e biat edilmesi konusunda an
laşmaya vardı (Taberl, III, 206). İslam tari
hi ve medeniyetinin şekillenmesini etkile
yen olayların başında yer alan, hilafet ku
rumunun ortaya çıkışını sağlayan Sakife
tü BeniSaide toplantısına ensar ve muha
cirlerin büyük bir kısmı katılamadığı ve Hz. 
Ebu Bekir'e sadece belli sayıda kişi biat 
ettiği için buna "el-bey'atü'l-hassa" denil
miştir. 

Sakifetü Beni Saide'nin sonraki dönem
lerde geçirdiği degişiklikler ve yeri konu-

sunda farklı görüşlerin ileri sürülmüş ol
ması buranın zamanla gelişen şehir hayatı 
içerisinde işlevini kaybettiğini göstermek
tedir. Abdülkuddus ei-Ensarl, Bi'ribudaa 
denilen bir su kuyusu ile yakınında Sakife
tü BeniSaide denilen bir bina bulunduğu
nu ve bunların etrafının 1030 (1621) yılın
da taş ve kerpiçten örülmüş bir duvarla 
çevrildiğini SemhGdi'de yer alan bir kay
da ( Vefa'ü 'I-vefa, III . 858-860) dayanarak 
tesbit etmiştir (Aşarü'l-Medine, s. ı 52). 
Mescid-i Nebev'i'nin soo m. kuzeybatısın
daki Sultaniye üçgeni içerisinde yer alan 
bu bina Sühaymi caddesindeki genişlet
me sırasında yıkılmış ve yeri bugün Hadi
katü'l-bey'a adıyla anılan bir park haline 
getirilmiştir. 
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Türk mfisikisi usullerinden_ 
_j 

Arapça'da "ağır" anlamındakisakil ke
limesi Türk mOsikisinde büyük usullerden 
birini ifade eder. Kırk sekiz zamanlı olan 
bu usul başta bir dört zaman, sonra bir 
altı zaman, daha sonra yine bir dört za
man, ardından üç adet altı zaman ve ni
hayet dört adet dört zamanın veya diğer 
bir ifadeyle bir sofyan, bir yürük semai, 
yine bir sofyan, ardından üç adet yürük 
semai ve nihayet dört adet safyandan 
meydana gelmiştir denilebilir. Sakil usulü
nün 48/8 1., 48/4 2. ve 48/2 3. mertetele
ri kullanılmış. 48/2 mertebesine "ağır sa
kil" adı verilmiştir. 

Bu usul ile peşrev, kar, beste gibi bü
yük formlardaki eserler ölçülmüştür. Bes
te formundaki eserlerde zeminhane ve 
miyanhane birer usuldür. Terennümler ise 
usulün son dört zamanı içinde yer alır ve 
çok kısadır. Mısra sonundan alınmış her
hangi bir parça bu kısa terennümde bu
lunmaz. Bu özelliğe göre sakil usulü ile 
bestelenmiş murabba bir bestede bir, iki 
ve dördüncü mısralar aynı, miyanhane ise 
ayrı nağmelerle besteli olacağına göre mu
rabba beste formundaki bir eserin tama
mı iki adet usulle bestelenmiş olur. Yine 
bu usulle be~telenmiş peşrevlerde, daha 
çok 48/2'lik yani ağır mertebe tercih edil
miştir. Bu ağır mertebe ile bestelenen 
peşrevlerde her hane genellikle bir usul
dür ve bu peşrevlerde yine genellikle bi
rinci hane aynı zamanda mülazimedir. Ba-
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zı peşrevlerde ise birinci hanenin son bir 
bölümü -bu bölüm ilk otuz ikinci zaman
dan sonra geri kalan on altı zamandır
mülazimedir. Fakat farklı şekilde olanlara 
da rastlamak mümkündür. Eski devirler
de diğer büyük usullerin çoğunda olduğu 
gibi sakil usulü de sonraki zamanlara gö
re daha sade ve uzun darbları ihtiva eder
ken zamanın ilerleyişi ve nağme fikir ve 
yapısında meydana gelen değişimierin de 
tesiriyle bu vuruşların bazıları parçalara 
ayrılarak velvelelendirilmiştir (bunlar şe
kil üzerinde belirtilmiştir). 

Nurnan Ağa'nın şevkefza, Benli Hasan 
Ağa'nın rast. Sadık Ağa'nın arazbar peş
revleri; Ebubekir Ağa'nın, "Çeşm-i siyehin 
afet-i mekkareliğinden" mısraıyla başla
yan yegah karı; Hafız Post' un, "Dil verdim 
ol periye nihan gördüğüm gibi" mısraıyla 
başlayan neva, Zekai Dede'nin, "Peyman-ı 
dilberana inanmam kefil ile" mısraıyla baş
layan uşşak, Hamparsum Limonciyan'ın, 
"Zülfünü perişan etmiş serv-i revanım ge
liyor" mısraıyla başlayan rast besteleri bu 
usulle ölçülmüş eserlerden bazılarıdır. 
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Iii İSMAİL HAKKI ÖZKAN 

sAKINAME 
( <~.<ıı;.JL.ı ) 

Doğu edebiyatlarında 

içkili sohbet meclislerini 
ve bunlarla ilgili unsurları 

gerçek ve mecazi manasıyla 

anlatan manzume. _j 

Arapça saki ile (içki sunan) Farsça na
me (yazılı şey, mektup) kelimelerinden olu
şan sakiname divan edebiyatında işret 
meclislerinin actabı ile bunların unsurları 
olan mOsiki aletleri, sofra malzemeleri, 
yemekler vb.ni anlatır. Sakinarneler ko
nuyla ilgili folklorik malzemeyi, devrin ah
lak telakkilerini, değer yargılarını, zevkle
rini, sanatkarların hayatı yorumlayış biçi
mini aksettirdikleri gibi şairlerin hayat tar
zı hakkında da bilgi verir. 

Sakinamelerden sakiliğin çok eski bir 
meslek olduğu, bezm meclisinde içki sun
ma, meclisin ilctabını düzenleme gibi gö
revleri içerdiği, ayrıca bu mesleğin gide
rek zarafet kazandığı ve sakilerde özel ye
tenekler yanında şiir ve mOsiki bilgisinin 

arandığı anlaşılmaktadır. İran ve Türk ede
biyatlarında sakinarneler genellikle aruz 
vezninin mütekarib bahrinde "fefılün fe
fılün fefılün fefıl" veya "fefılün fefılün fe
fılün fefılün" kalıbıyla yazılmıştır. 

Şarabı ve şarap meclislerini rindane ifa
delerle anlatan sakinarnelerin yanında bu 
konuları tasavvufı olarak işleyenler de var
dır. Bunlarda şarap ilahi aşkı , sarhoşluk 

vecd halini temsil eder. içki ve içkiye bağlı 
haller çevresinde ölümü hatırlama, öğüt, 
hikmet gibi konuların da işlendiği bu eser
lerde rindane bir eda ile varlık meselesi 
üzerinde durulur. Meyhane ihtiraslardan 
uzak aşk ve şevk dolu bir yer olup aşk şara
bını sunan pir-i mugan meyhanenin mür
şid-i kamilidir. Burada şarap (mey), insa
noğlunu maddi alemin sıkıntılarından kur
taran ve onu ebedl varlık makamına ulaş
tıran aşktır. Tasavvufı sakinamelerde mey
hane, sarhoş, saki, çeng, def, ney gibi ke
limeler yanında şairlerin kullandığı diğer 
kavram ve motiflerin hemen hepsi görü
nen anlamları dışında tasavvufı bir mana
ya bürünür. 

Sakinarneler müstakil olarak yazıldığ ı gi
bi mesnevi türündeki eserlerin bir bölü
mü veya divanlar içinde terkibibend, ter
ciibend ve kaside gibi manzumeler şeklin
de de bulunabilir. İslam öncesi Arap ede
biyatında "hamriyyat" adıyla anılan ve şa
rabı konu alan şiirlerin önemli bir yeri var
sa da sakinarnelerin müstakil bir tür ola
rak ortaya çıkışı çok sonradan İran'da ger
çekleşmiştir. Arap edebiyatında İslamiyet'in 
şarabı yasaklayıcı hükümleri dolayısıyla bu 
tür şiirlerin yazılmasına uzun süre ara ve
rilmiştir. Fakat Emevller ve Abbasller dö
neminde bu manzumelerin yeniden artış 
gösterdiği bilinmektedir. Arap edebiya
tında bu konuda yazılmış en önemli eser, 
Şemseddin Muhammed en-Nevacl'nin (ö . 

859/1455) İran ve Türk edebiyatlarında bu 
sahada birçok esere kaynak teşkil eden 
lfalbatü'l-kümeyt adlı kitabıdır (bk. NE
v Acl) Fars edebiyatında da çok eskiden 
beri şarabın ve şarap meclislerinin şiirin 
önemli konularından olduğu görülmekte
dir. Ancak burada da dini endişelerle bir 
süre şarapla ilgili manzumeler yazılma
mıştır. Acemler, Gazne sarayında yaşayan 
şairlerin de katkısıyla aşk ve şarabı işleyen 
gazel nazım şeklini kendi milli zevklerine 
uydurarak geliştirmişlerdir. 

Türk edebiyatında sakiname türünün 
ilk örneğine Anadolu sahası dışında Hariz
ml'nin Muhabbetname'sinde rastlanır. 
Eserde bölüm sonlarında ikişer beyitle sa
kiye seslenilir. Aynı dönemde Anadolu sa
hasında Ahmed-i Dal'nin Emir Süleyman 

SAKTNAME 

için yazdığı , yedişer beyitlik yedi bentten 
oluşan terciibendi, içkiyle ilgili kavram ve 
motifleri bir araya toplaması bakımından 
bir sakiname kabul edilebilir. Bu manzu
menin dili ve konunun işieniş biçimi Türk 
edebiyatında daha önce bu türde eserler 
yazıldığı izlenimi vermektedir. )01, yüzyılda 

Çağatay şairi Ali Şlr N eva!' nin 458 beyitlik 
Sakinome'si türün geçiş dönemi eserle
ri arasında sayılır. 

Sakiname türünün Anadolu'daki yeni bir 
hüviyete bürünmüş, müstakil bir eser ha
lini almış ilk başarılı örneği Edirneli Reva
m'nin (ö. 930/1524) İşretname'sidir. Yavuz 
Sultan Selim'e sunulan 694 beyitlik bu eser
de tevhid, münacat, na't, sebeb-i te'lif ve 
Sultan Selim'e dair iki kasideden sonra asıl 
konuya geçilir. Şarabın bulunuşu, nitelik
leri, içki meclislerinin bazı unsurları, ye
mekler ve bu meclislerdeki sohbet adabın
dan bahsedilir. XVI. yüzyılda kaleme alı
nan sakinarneler arasında Hayretl'nin Sa
kiname'si (102 beyit), Fuzfıll'nin Sal):ina
me (He{t-cam, 327 beyit, Farsça) içinde yer 
alan sakiname tarzı beyitlerle Beng ü Bd
de (doksan yedi beyit) ve Leyla vü Mec
nun'u (kırk dokuz beyit), işretl Mustafa'
nın terciibendi (elli iki beyit), Fevrl'nin di
vanındaki "Sahbaname"si (elli beş beyit), 
Taşlıcalı Yahya'nın kırk sekiz beyitlik mes
nevisi, Sursalı Cinani'nin Cilaü '1-kuJUb'ü, 

Edirneli Revani'nin İşretname adlı eserinin ilk sayfası 
(Süleymaniye Ktp. , Ali Nihat Tarlan, nr. 69/1) 
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