SALA
herkesin sakiname söylediğini ilave eder.
Fahrüzzaman'a göre Pertev-i Şirazl (ö. 928/
1522) en güzel sakinarneyi kaleme alan şa
irdir. En hacimli sakiname yazarı olarak
anılan ZuhOrl-i Türşlzi'nin (ö. 1025/ 1616)
eseri 4500 beyittir. Tesbit ve derleme faaliyetlerini başka şairlerin mesnevilerinde
de gerçekleştiren Fahrüzzaman bu tavrı
ile adeta sakinarneler için ölçüler belirlemiştir. Onun Mey{ldne'sinde elli dokuz
sal<iname bulunmaktadır. Sal<iname mecmuası oluşturma geleneğini günümüz
araştırmacılarından Ahmed-i Gülçin-i Meani devam ettirmiştir. Meani'nin Te?,kire-i Peymane adlı eserinde farklı şairle
re ait altmış iki sal<iname yer almaktadır.
İran edebiyatında tesbit edilen 200 civarındaki saKinarneden nazım şekli bilinenIerin yüzde daksanı mesnevi tarzında olup
mütekarib bahrinde ve "feQlün feQlün feOl ün feQI" veznindedir. Geri kalanın büyük
çoğunluğu ise terciibend ve terkibibend
şeklinde olup hezec bahrindedir.
Saki,

kadeh ve ilgili kelimelerle
için sal<inamelerde eğlence meclislerinin, tabiat manzaralarının tasvirleri
görülür. Gerçekte rezm (savaş) ve bezm (eğ
lence) sahnelerinin bir arada sunulduğu
tarihi, hamasi mesnevilerin vezni aynı zamanda sakinarnelerin veznidir. İlk sakinarnelerin derlendiği mesneviler esasen
bu özellikteki eserlerdir. Sakinamelerde
ayrıca övgü amaçlı bölümler yer almıştır,
hatta saKinarnelerin bir kısmı yalnız övgü
amacıyla kaleme alınmış gibidir. Bunlarda bazan din büyükleri anılmış. nitelikleri övülmüştür. Pertev-i Şirazl, Destgayb-ı
Şirazl. Muhammed Bakır gibi şairlerin eserleri bu özelliğe sahiptir. Hatız-ı ŞlrazY. Şe
ref-i Cihan, Kasım-ı Gunabadl ve diğer birçoğunun sakinamesinde sultan, emir gibi
kişiler övülmektedir. Bazı sakinamelerde
her iki yönde de övgü ifadeleri bulunmak-
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Fars şiirinde de birkaç sakiname yazılmıştır. HQşeng-i İbtihac, Radi-i
Azerhaş! ve Nevzer Pereng sal<iname yazan şairlerdendir.
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Arapça'da "dua" ve "namaz" anlamları
na gelen sala (salat) Hz. Peygamber' e Allah'tan rahmet ve selam temenni eden,
onu metheden, onun şefaatini dileyen, aile
fertlerine ve yakınlarına dua ifadeleri içeren, çeşitli şekillerde tertiplenmiş hürmet
ve dua cümlelerini ihtiva eden, belirli bestesiyle veya serbest şekilde okunan güftelerin genel adıdır. Kur'an-ı Kerim'de (elAhzab 33/56) ve hadislerde Hz. Peygamber'in adı anıldığında ona salatü selam
getirilmesi tavsiye edilmiş, bundan dolayı
özellikle Osmanlı kültüründe salavat ge-
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tirmek, salavat çekmek, sala vermek gibi adlarla pek çok sala metni ortaya çık
mıştır. Sözleri Arapça olup bir kısmı besteyle okunan salalar okundukları yere ve
zamana göre sabah salası, cuma ve bayram salası, cenaze salası, salat-ı ümmiyye,
salatü selam gibi adlarla anılmıştır. 700
(1300-1301) yılında Memlük Sultanı el-Melikü'n-Nasır Muhammed b. Kalavun'un iradesiyle cuma ezanından önce, 791 (1389)
yılında el-Melikü's-Salih b. Eşref Zeynüddin ll. Hacd döneminde akşam ezanı dı
şında bütün ezanların ardından sala verme usulü konulmuştur.
Salalar, Türk mOsikisi literatüründe daha çok dini mOsikinin cami mOsikisi formları arasında yer almışsa da tekkelerde ve
çeşitli din!-tasavvufi toplantılarda bazan
bir kişi tarafından, bazan toplu olarak bir
kısmı besteyle, bir kısmı irticalen okunan
salalar da epey yekün tutar. Salalar minarede sabahleyin ezandan önce, öğle, ikindi
ve yatsıda ezandan sonra müezzinler tarafından okunur. Dilkeşhaveran makamın
da ve belli bestesiyle okunan sabah salası
dışındakiler vakit ezanının makamında irticarı olarak icra edilirdi. Bu salanın metni şöyledir: "es-Salatü ve's-selamü aleyk 1
Aleyke ya seyyidena ya Resülellah ll es-Salatü ve's-selamü aleyk 1 Aleyke ya seyyidena ya hab!bellah ll es-Salatü ve's-selamü aleyk 1Aleyke ya seyyide'l-ewerıne ve'lahir!n (ve'l-hamdü Iiliahi rabbi'l-alemln)." Bu
sala her beytin ilk mısraında makamın ilk
perdelerini göstermek, ikinci mısralarda
karar nağmelerini kullanmak suretiyle okunurdu. Salalar da ezanlar gibi iki veya daha fazla müezzin tarafından verilebilir. iki
müezzinin karşılıklı okuduğu salaya çifte
sala adı verilir; bu durumda ses cinsi, nefes miktarı ve ağız birliği önem taşır.
Camilerde farz namazlarda selam verildikten sonra tesbihlere geçmeden önce
bazan imarnın tek başına, bazan da cemaatin iştirakiyle okunan ve, "Allahümme
salli ala seyyidina Muhammedin salaten
tünclna biha min cemli'l-ahvali ve'l-afat"
diye başlayan salat-i münciye ile ekseriya
teravih namazlarının sonundaki duaya geçmeden önce müezzinlerin birlikte okuduğu, "Allahümme salli ale'I-Mustafa 1 Bedli'l-cemali ve bahri'I-vefa ll Ve salli aleyhi kema yenbaği 1 es-Sadık Muhammed
aleyhisselam ll Salaten tedumü ve tebluğ
ileyh 1 Mürurü'l-leyali ve devri'z-zaman ll
Ve salli aleyhi kema yenbaği 1 es-Sadık Muhammed aleyhisselam" sözlerinden ibaret
olan salatü selamdan da söz etmek gerekir. Mahur makamında okunan bu sala
her mısraın birer defa tekrar edilmesiyle
icra edilir.
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SALA
Tekkelerde birbirinden farklı, değiŞik adlarla anılan pek çok sala okunmaktadır.
Bunlar arasında yaygın biçimde okunması sebebiyle tasawuf çevrelerinde rağbet
gören ve özellikle Kadirl zikri esnasında icra edilen "salat-ı kemilliyye"nin ayrı bir yeri vardır. Adını metnin içerisinde yer alan
" ... adede kemaliiiahi ve kema yellku bikemalihl" ifadesinden alan bu sala, Ahmet Hatipoğlu tarafından yapılan bir düzenleme ile hüseynl makamında notaya
alınmıştır (salanın metni için bk. Seyyid
Nuri el-üsküdar1', s. 2) . Sala tekkelerde
"çağırma, davet etme" anlamında da kullanılmıştır. Mevlevl dergahında yemek vakti geldiğinde somatçılık hizmetini yapan
can mevlevlhanenin orta yerinde "lokmaya sala!" diye bağırır, mukabele vakti geldiğinde dış meydancı her hücrenin kapı
sını vurup "destCır, tennureye salaya h Cı!"
diyerek mukabeleyi haber verirdi. Günümüzde sala daha ziyade cuma, pazartesi
ve kandil geceleriyle cenazelerde verilir.
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7•). eelvetiliğin Haşimiyye koluna mensup
olan Salacı oğlu bir müddet Girit dışında
seyahat ettikten sonra İstanbul'da Üsküdarlı şeyh Haşim Baba'dan (ö. 1197/1783)
hilafet alıp Girit'te tekke şeyhi oldu (a.g.e.,
vr. 6•. 31 b) . Vezir Has'ib Seyyid Mustafa Paşa 'ya takdim ettiği "Kaslde-i Beççe"den
Girit'te bir hankahının olduğu anlaşılmak
tadır (a.g .e., vr. 7•). Sursalı Mehmed Tahir
(Osmanlı Müellifleri, ı. 131) ve ondan naklen Abdülbaki Gölpınarlı (Türkiye 'de Mezhepler ve Tarikatler, s. 237) Salacıoğlu'nun
1220'de ( 1805) vefat ettiğini kaydeder. Ancak divanında 1240 (1824-25) yılını gösteren tarihler bulunduğuna göre ölümünün
en azından bu tarihten sonra olması gerekir. Nitekim Osmanlı Müellifleri'nin
verdiği bilgi Nail Turnan tarafından tashih
edilmiştir (Tuhfe-i Nailf, II . 964). Mezarı
Girit'tedir. Vahdet-i vücCıd ve devir görüşünü benimseyen melamet ehli bir mutasawıf olan Salacıoğlu birçok şiirinde melameti överken kalender, abdal ve harabilti
olduğunu da belirtir. Ona göre insan bu
aleme devir sırrını anlamak, devrini tamamlayıp çıktığı ulvl aleme dönmek için
gelmiştir. Devir insanın kendinden kendine yaptığı bir seferdir, yani bu alemde alıp
satan varlık aynıdır. Bu seyrüsefer Hakk'ın
bir hikmetidir. Ancak bunun sırrını anlamak ve anlatmak mümkün değildir. Ehl-i

beyt'e aşırı muhabbeti olan Salacıoğlu Hz.
Hüseyin için bir mersiye yazmıştır.
Salacıoğlu'nun 205 şiirden oluşan mürettep divanının bilinen nüshaları içinde
Süleymaniye (Hacı Mahmud Efendi, nr.
3456; Haşim Paşa, nr. 73/3; Mikrofilm Arşivi, nr. A. 4264). Millet (Ali Emir! Efendi,
nr. 251; Mikrofilm Arşivi, nr. A. 4125). Hacı Selim Ağa (Aziz Mahmud Hüdayl, nr.
1259) ve İstanbul Üniversitesi (nr. 2807;
AY. nr. 4 771) kütüphaneler iyle Milli Kütüphane'de (Yaz A. 3225, nr. 235 , 15735) ve
Divan Edebiyatı Müzesi'nde (nr. 115) bulunanlar sayılabilir. Divan nüshalarının hemen arkasına kaydedilen iki mesneviden
bir i Der Beyô.n-ı Şehô.det-i Nakşi Mustafa adını taşır ve 1170 ( 1756-57) yılında
şehid edilen, Çıkrıkçı Şeyh diye meşhur Kandiyeli Şeyh Mustafa Efendi'nin tasawufl
kimliğiyle hazin ölümünü anlatır. Oğlu yerine koyduğu Nam! adındaki bir dervişi
için yazdığı Nô.minô.me diye bilinen ikinci eserinde şeriat, seyrü sülCık, tecerrüd,
mahviyet, insanın yaratılışının başlangıcı
ve nihayeti gibi konular ele alınmaktadır.
Salacıoğlu'nun divanında Girit'le ilgili belge değerinde şiirler, tarih kıtaları, kasideler bulunmakta olup Girit'in XVIII. yüzyıl
daki çehresini, şairin çevresindeki kişileri ,
çeşme ve okul gibi yapılarını tanıma imkanı verir.
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SALACIOGLU MUSTAFA CELVETi
(XIX. yüzyıl)
Mutasavvıf şair.
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Girit'in Hanya

Salacıoğlu

Mustafa Celveti divanının ilk iki

sayfası

(Millet Ktp. , Ali Emiri Efendi, Manzum, nr. 251)

_j

şehrinde

dünyaya geldi.
Ferzend-i
Salacı, Salacıdedeoğlu ve Salacı mahlaslarını kullanır. Doğum tarihi belli olmamakla birlikte babası şeyh Ahmed Efendi'nin
vefatında (ö. 1170/1756) henüz çocukyaş
ta olduğu belirtilir ("Salacızade Şeyh Mustafa Efendi", İntibtih, nr. 1, 5 Safer 1298, s.
3) . Salacıoğlu ' nun çeşitli şiirlerinde fakirlikten, çoluk çocuğa muhtaç olmaktan, büyüklerde mürüwetin, küçüklerde vefanın
kalmadığından, kendisini anlamayan zahir
ehlini kastederek "hayvanı çok bir ormana düştüğünden" bahsetmesi (Dfvan, Millet Ktp .. Ali Emir! Efendi, nr. 251, vr. 8•,
37b) onun Girit'te sıkıntılı günler geçirdiğini gösterir. Harabeye dönen dergahının
tamiri amacıyla Seyyid Mustafa Paşa'ya
yazdığı kasideye bakarak nüktedan bir mizaca sahip olduğu söylenebilir (a.g.e., vr.
Şiirlerinde Salacıoğlu. Salacızade,
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