
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. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Tanbur1 Cemi! Bey. Rehber-i Musikf, İstanbul 
1321, s. 103-104; Suphi Ezgi, Nazari-Ameli Türk 
Musikisi, İstanbul 1935, ll, 145-153; İsmail Hak
kı Özkan, Türk Masikisi Nazariyatı ve Usulle
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785; Sadettin Heper, "Türk Musikisinde Usul
ler", MM, sy. 347 (I 978), s. 14. 
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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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SAKINAME 

Rusçuklu Şeyh Mustafa Beyani'nin Saki
name'si. An Mustafa Efendi'nin terkibi
bendi ve Kalkandelenli Fakiri'nin tasavvu
fi mahiyetteki 101 beyitlik Sakiname'si 
(İÜ Ktp., TY, nr. 4097; Köprülü Ktp. , Fazı! 
Ahmed Paşa, nr. 912) sayılabilir. Bazı araş

tırmacılar ise Fuzüll'nin bir sakiname şa
iri olduğunu ve kendisinden sonraki şair
leri etkilediğini söylemektedir. 

XVII. yüzyılda bu türde yazılmış eserle
rin sayısında bir artış görülmektedir. Kaf
zade Faizi'nin Sakiname'si (Süleymaniye 
Ktp., Esad Efendi, nr. 3468), Azmizade 
Mustafa Haleti (iü Ktp, TY, nr. 4097), Sela
nikli Esad ve Şeyh Mehmed Allame Efen
di'nin eserleri, Nef'i'nin her ikisi de terki
bibend tarzında Farsça ve Türkçe iki sa
kinamesi, Nev'izade AtaY'nin Alemnüma 
adıyla da bilinen (Süleymaniye Ktp., Fatih, 
nr. 3746) hacimli silinarnesi türün en dik
kate değer örnekleri arasındadır. Şeyhü
lislam Yahya (TSMK, Bağdat Köşkü, nr. 
ı68), Riyazi (Atatürk Üniversitesi Ktp. , M. 
Seyfettin Özege, Agah Sırrı Levent Yazma
ları, nr. 3ı2), Sabı1hi (Millet Ktp., Ali Emir! 
Efendi, nr. 249), Şeyhülislam Bahai Meh
med Efendi, Rüşdi, Cem'i Mehmed (Ata
türk Üniversitesi Ktp., M. Seyfettin Öze
ge, Agah Sırrı Levent Yazmaları , nr. 498), 
Tıfli Ahmed Çelebi (Süleymaniye Ktp., Ha
cı Mahmud Efendi, nr. 35ı8), Nazükive TI
bi Efendi'nin (İÜ Ktp , TY, nr. 2877) mes
nevi tarzındaki sakinameleri, Fehim-i Ka
dim'in kasidesi (Beyazıt Devlet Ktp., Veliy
yüddin Efendi, nr. 2673/3), Edirneli All'nin 
ve Ketim Eyyı1bi'nin terkibibendleri (TSMK, 
Bağdat Köşkü, nr. ı 6 ı) yüzyılın bu türde
ki diğer örnekleridir. 

XVIII. yüzyılda sakinamesayısında önem
li ölçüde azalma olmuştur. Şeyh!Mehmed 
Efendi'nin mesnevisi yanında (Atatürk Üni
versitesi Ktp. , M. Seyfettin Özege, Agah 
Sırrı Levent Yazmaları, nr. ı 2) Subhizade 
Feyzl'nin sakiname tarzında düzenlenmiş 
Mir'at-ı Alemnüma, Saidname ve Işk
name adlı eserleri (TSMK, Revan Köşkü, 
nr. ı O ı ) , Nevres-i Kadim ve Ayıntabiı Ayni'
nin sakinameleri, Yenişehirli Beliğ ile (Sü
leymaniye Ktp., Hüsrev Paşa, nr. 520) Şeyh 
Galib'in (İÜ Ktp., TY, nr. 143 ı) terciibend 
şeklindeki manzumeleri türün bu asırda
ki belli başlı örnekleridir. 

XIX. yüzyılda kaleme alınan sakiname
ler müstakil birer eser olmaktan ziyade 
genellikle terkibibend veya terciibend tar
zında küçük manzumelerdir. Hoca Neşet 
(Atatürk Üniversitesi Ktp., M. Seyfettin 
Özege, Agah Sırrı Levent Yazmaları, nr. 
38 ı) , Mehmed Daniş Bey, Hemdem Meh
med Said Çelebi, Kazım Paşa ve Tayyar 
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Mahmud Paşa'nın sakinarneleri bunlardan
dır. Benlizade İzzet (Atatürk Üniversitesi 
Ktp., M. Seyfettin Özege, Agah Sırrı Levent 
Yazmaları , nr. 357), Hüznive Süleyman Ce
laleddin Molla Bey'in (istanbull305) saki
nameleri ise mesnevi tarzındadır. Hanya
lı Nuri (Kastamonu 1325). Selanikli Hami, 
Ziver Paşa, Türabi ve Ziya Paşa'nın terki
bibendleri; Dilsı1z Mehmed Emin Tebrlzi, 
Keçecizade İzzet Molla, Namık Kemal ve 
Bayburtlu Zihnl'nin kasideleri ve Nigarl'
nin tasavvufi mahiyetieki sakinarnesi yüz
yılın bu türde kayda değer eserleri arasın
da sayılabilir. XX. yüzyılın tek sakinarnesi 
Mehmed Memduh Paşa'ya ait olup terki
bibend şeklindedir. 
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liJ RıDvAN CANIM 

D FARS EDEBİYATI. Hamriyyat diye 
adlandırılan şarap konulu Arapça ve Fars
ça şiirlerin sakiname türüne kaynaklık et
tiği kabul edilmektedir. Ancak sakiname
ler hamriyyelerden anlam ve nitelik bakı
mından ayrılır. Daha çok aşk konularını iş

leyen hamriyyelere rağmen sakinarneler 
felsefi, ahlaki ve irfanl öğütler içermekte
dir. İslamiyet'in İran bölgesine yayılmasın
dan sonra şekillenen yeni Farsça ile şiir 
yazan ilk şairterin örnek aldığı Arapça man
zumelerde önemli bir yer tutan şarap ko
nulu şiirler Farsça şiirde de belirli bir yere 
sahip olmuştur. İran edebiyatının ilk bü
yük şairi sayılan Rı1deki ile ( ö. 329/94 ı) 
Gazneliler döneminin önde gelen şairle
rinden Menı1çihrl bu alanda isim yapmış 
kişilerdir. 

Sakinarnelerin muhtevasına uygun ya
zılmış ilk Farsça beyitler Nizarni-i Gence
vi'ye ( ö 6 ı ll ı 2 ı 4 [?]) aittir. Ancak Niza
rni'nin bu beyitleri Fahreddin Es'ad-i Gür
gani'nin (ö. 446/1054'ten sonra) sadece iki 
beyti elde kalan bir mesnevisini örnek ala
rak yazdığı düşünülmektedir. İlk müsta
kil sakiname yazarının Selman-ı Saveel (ö. 
778/1376) olduğu görüşü ise doğru değil
dir. Hafız-ı Şirazi'nin (ö. 792/1390 [?]) müs
takil sakiname diye kabul edilen mesnevi
si de bu adla anılmamış olmalıdır. X. (XVI.) 
yüzyılın başlarından itibaren sakiname tü
rü olgunlaşmış şekliyle daha çok müsta
kil manzumeler olarak yazılmaya başlan

mıştır. Bu sebeple Ümidi-i Razi (ö 925/ 
ı 5 ı 9) ilk müstakil sakinamenin sahibi ka
bul edilmelidir. Örti-i Şirazi'nin divanında 
bazılarına göre müstakil bir eser sayılan 
sakiname vardır. Terciibend veya terkibi
bend şeklinde olmalarına karşılık aynı muh
tevayı taşıdıklarından sakiname kabul edi
len manzumelerin ilki Fahreddin-i lraki'
ye ( ö. 688/1289) ait olup Vahşi-i Bafki'nin 
"Sakiname" başlıklı terdibendi Şeyh Ab
düsselam Peyarni-i Kirmani ve birçok şair 
tarafından örnek alınmıştır. Peyarni-i Kir
ınani'nin terciibendinin vasıta beyti, Ru
hi-i Bağdadi'nin sakiname özelliği taşıyan 
terkibibendinde ikinci vasıta beyti olarak 
yer almaktadır. 

Farsça sakinamelerle ilgili ayrıntılı bir 
çalışma yapan ve Meyl]dne isimli bir tez
kire hazırlayan (telifi: 1028/1619) Molla 
Abdünnebi Fahrüzzaman, Nizarnl-i Gen
eevi'nin müstakil sakiname söylemediği
ni, kendisinin İskendername'deki her hi
kayenin sonunda yer alan sakiname muh
tevasına uygun iki beyti ve başka birkaç 
beyti alarak bir derleme yapıp eserine koy
duğunu belirtmektedir. Aynı şeyi Emir Hüs
rev-i Dihlevi için de söyleyen ve İskender
name'sinden (Aylne-i Skenderl) derlediği 
beyitleri eserine alan Fahrüzzaman, Ha
cü-yi Kirmani'nin Hümd vü Hümayun 
isimli mesnevisinden bir sakiname oluş
turduğunu kaydeder. Fahreddin-i Iraki'
nin manzumesini naklederken "o ilahi mey
hane sarhoşunun" sakiname tarzında yaz
dığı terciibendini şeref kazandırması için 
eserine aldığını belirtir, Hatız-ı Şlrazi'nin 
mesnevisine yer ver irken kendi zamanı
na kadar Hafız'ın divanının dışında hiçbir 
divanda müstakil sakiname görmediğini 
kaydeder ve genellikle onun döneminde 
müstakil sakiname yazılmadığını, Nizarni 
ve Hüsrev-i Dihlevi gibi davranıldığını an
latır. Ayrıca müstakil sakiname söyleme
nin kendi döneminde yaygın olduğunu ve 


