
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 



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 fa
aliyetlerini başka şairlerin mesnevilerinde 
de gerçekleştiren Fahrüzzaman bu tavrı 
ile adeta sakinarneler için ölçüler belirle
miştir. Onun Mey{ldne'sinde elli dokuz 
sal<iname bulunmaktadır. Sal<iname mec
muası oluşturma geleneğini günümüz 
araştırmacılarından Ahmed-i Gülçin-i Me
ani devam ettirmiştir. Meani'nin Te?,ki
re-i Peymane adlı eserinde farklı şairle
re ait altmış iki sal<iname yer almaktadır. 
İran edebiyatında tesbit edilen 200 civa
rındaki saKinarneden nazım şekli bilinen
Ierin yüzde daksanı mesnevi tarzında olup 
mütekarib bahrinde ve "feQlün feQlün fe
Ol ün feQI" veznindedir. Geri kalanın büyük 
çoğunluğu ise terciibend ve terkibibend 
şeklinde olup hezec bahrindedir. 

Saki, şarap, kadeh ve ilgili kelimelerle 
işlendiği için sal<inamelerde eğlence mec
lislerinin, tabiat manzaralarının tasvirleri 
görülür. Gerçekte rezm (savaş) ve bezm (eğ
lence) sahnelerinin bir arada sunulduğu 
tarihi, hamasi mesnevilerin vezni aynı za
manda sakinarnelerin veznidir. İlk saki
narnelerin derlendiği mesneviler esasen 
bu özellikteki eserlerdir. Sakinamelerde 
ayrıca övgü amaçlı bölümler yer almıştır, 
hatta saKinarnelerin bir kısmı yalnız övgü 
amacıyla kaleme alınmış gibidir. Bunlar
da bazan din büyükleri anılmış. nitelikle
ri övülmüştür. Pertev-i Şirazl, Destgayb-ı 
Şirazl. Muhammed Bakır gibi şairlerin eser
leri bu özelliğe sahiptir. Hatız-ı ŞlrazY. Şe
ref-i Cihan, Kasım-ı Gunabadl ve diğer bir
çoğunun sakinamesinde sultan, emir gibi 
kişiler övülmektedir. Bazı sakinamelerde 
her iki yönde de övgü ifadeleri bulunmak-
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tadır. Çağdaş Fars şiirinde de birkaç saki
name yazılmıştır. HQşeng-i İbtihac, Radi-i 
Azerhaş! ve Nevzer Pereng sal<iname ya
zan şairlerdendir. 
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Iii ADNAN KARAİSMAİLOGLU 
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L Türk dini mOsikisinde bir form. .J 

Arapça'da "dua" ve "namaz" anlamları
na gelen sala (salat) Hz. Peygamber' e Al
lah'tan rahmet ve selam temenni eden, 
onu metheden, onun şefaatini dileyen, aile 
fertlerine ve yakınlarına dua ifadeleri içe
ren, çeşitli şekillerde tertiplenmiş hürmet 
ve dua cümlelerini ihtiva eden, belirli bes
tesiyle veya serbest şekilde okunan güf
telerin genel adıdır. Kur'an-ı Kerim'de (el
Ahzab 33/56) ve hadislerde Hz. Peygam
ber'in adı anıldığında ona salatü selam 
getirilmesi tavsiye edilmiş, bundan dolayı 
özellikle Osmanlı kültüründe salavat ge-

r~ u t1 ır fJ ı4I t4$l r w t ı 
AI la hüm me sal li a lel Mu s ta fa ..... 
ve sal li a ley hi ke ma yen ba ği .. r U U ı f EJ ı Q1 cJ ı E f r F ı 
Al la hüm me sal li a lel Mus ta fa ... 
Ve sal li a ley hi ke ma yen ba ğl . . ... .. ... . 

crcr=ı--u LL:! ı n rn ı ~ttı 
Es sa 

E ,. ;;;;J 

Be dl 

dık Mu ham me da ley his se lam ... şS .... 

ı'ıı'ı 

cr ı--r:r=i11 ~ı~ 
il ce ma li ve bah ril ve fa . . . . fa .... 

Es sa dık Mu ham me da ley his se lam ... lam ... 

Mahur 
makamındaki 

salatü 
selam 

SALA 

tirmek, salavat çekmek, sala vermek gi
bi adlarla pek çok sala metni ortaya çık
mıştır. Sözleri Arapça olup bir kısmı bes
teyle okunan salalar okundukları yere ve 
zamana göre sabah salası, cuma ve bay
ram salası, cenaze salası, salat-ı ümmiyye, 
salatü selam gibi adlarla anılmıştır. 700 
(1300-1301) yılında Memlük Sultanı el-Me
likü'n-Nasır Muhammed b. Kalavun'un ira
desiyle cuma ezanından önce, 791 (1389) 
yılında el-Melikü's-Salih b. Eşref Zeynüd
din ll. Hacd döneminde akşam ezanı dı
şında bütün ezanların ardından sala ver
me usulü konulmuştur. 

Salalar, Türk mOsikisi literatüründe da
ha çok dini mOsikinin cami mOsikisi form
ları 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 mina
rede sabahleyin ezandan önce, öğle, ikindi 
ve yatsıda ezandan sonra müezzinler ta
rafından okunur. Dilkeşhaveran makamın
da ve belli bestesiyle okunan sabah salası 
dışındakiler vakit ezanının makamında ir
ticarı olarak icra edilirdi. Bu salanın met
ni şöyledir: "es-Salatü ve's-selamü aleyk 1 
Aleyke ya seyyidena ya Resülellah ll es-Sa
latü ve's-selamü aleyk 1 Aleyke ya seyyi
dena ya hab!bellah ll es-Salatü ve's-sela
mü aleyk 1 Aleyke ya seyyide'l-ewerıne ve'l
ahir!n (ve'l-hamdü Iiliahi rabbi'l-alemln)." Bu 
sala her beytin ilk mısraında makamın ilk 
perdelerini göstermek, ikinci mısralarda 
karar nağmelerini kullanmak suretiyle oku
nurdu. Salalar da ezanlar gibi iki veya da
ha fazla müezzin tarafından verilebilir. iki 
müezzinin karşılıklı okuduğu salaya çifte 
sala adı verilir; bu durumda ses cinsi, ne
fes miktarı ve ağız birliği önem taşır. 

Camilerde farz namazlarda selam veril
dikten sonra tesbihlere geçmeden önce 
bazan imarnın tek başına, bazan da ce
maatin 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 geç
meden önce müezzinlerin birlikte okudu
ğu, "Allahümme salli ale'I-Mustafa 1 Be
dli'l-cemali ve bahri'I-vefa ll Ve salli aley
hi 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 Mu
hammed aleyhisselam" sözlerinden ibaret 
olan salatü selamdan da söz etmek gere
kir. Mahur makamında okunan bu sala 
her mısraın birer defa tekrar edilmesiyle 
icra edilir. 
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