lasik Türk Edebiyatı'nın oldukça yaygın ve önemli türleri arasında
yer alan sakınameler genellikle ya gerçek ya da mecazi anlamıyla
içkiden. çeşitlerinden. araç ve gereçlerinden, içki meclislerinden, içki dağıtandan
bahseden ve bunlan öven eserlerdir.
öncelikle "Siliname" kelimesi ve kazandığı anlamlara de~nrnek gerekir.
Sakiname bileşik bir isim olup. "saki" ve "name" sözcüklerinin birleşmesinden
oluşur. "Saki" kelimesi Arapçadan alınmıştır. "Saka" kelimesinden "su aramak" ve
"su içirmek" anlamlannda kullanılır ve bundan özne olarak da "saki" kelimesi
aslında "su ara~1cı" demektir. Ferheng-i Farisilde saki kelimesi: "su veya şarabı
2
başkasına sunan" şeklinde izah edilmektedir. Lügatname de ise s3.ki kelimesi
için:"su veren. suya kandıran kişi. susuzluğu gideren. şarapçı. kadeh dolaştıran,
şarap içenlere şarap veren. şarap içenlerin kadehlerine şarap döken. suıtanlann
meclislerinde şarap dağıtan" açıklaması yer almaktadır.
Mecazi anlamda s3.ki: feyz veren. f~7e eriştiren. coşturan kişi yani ~·h'tir.
O. remizleri açıklamakla. hakikatleri beyan etmekle ariflerin gönlünü Allah aşkıyla
doldurur. Mürşid-i kamildir. Hak teala s3.ki sıfatlı olup. kendisine aşık olanlara aşk
ve muhabbet şarabı sunar.
"Same" ise. eskiden birine iş için yazılan. genel anlamda mektup için
kullanılırdı. "Name" başlığı çok zaman başlıbaşına bir kitaba da ad olabilmektedir.
Uzun şiirler ve kasideler de "name" başlığı ile hatta bazı türlerin adı da aynı
başlıkla anılır: Şehruime. ferhadruime. s3.kiname vb. gibi.
Ferheng-i Ziya'da "Name" için şunlar kayıtlıdır: Mektup, Türkçesi. fennan.
buyrultu "nam" ile tahsis gösteren "ha" dan mürekkeptir. Başlannda yahut
sonlannda yazanın adı yazılı olduğıından name denilmiştir. Kitap İran şah1anmn
3
abkanıı ve fennanlan talik ile yazıldığından talik yazıya da name denir.

K

• Atatürk Üniversitesi. Türkiyat Araştmnalan Enstitüsü,Türk Edebiyatı Uzmaru
ı Muhammed Muin; Ferheng-i Farisi, Tahran 1975, C.IL s. 1852.
2 Dihhuda: Logatnanıı:, Tahran 1993-94. C. 8. s. 11738
3 Ziya Şükün; Gencine-i GUftar-ferheng-i Ziya, İstanbul 1984, c.m, s.1866.
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Yine aym "name" sözcüğü, belgeler. broşür. dergi ve benzeri evrak hakkında
da kullanılır. Vekaletname, icazetnııme, kanunname gibi bileşik isimler daha çok
resmi işlem terimleridir."
Kazandığı anlamlan bu şekilde özetledikten sonra sillônameler için:
sakiden, içkiden, içkinin çeşitlerinden, araç ve gereçlerinden, içki toplantılanndan.
sürahiden. meyden, mahb6bdan. mevsimlerden. içki meclislerindeki yemeklerden
bahseden. kısaca içki. meclis ve bunlarla ilgili malzemeyi gerçek ve mecazı
anlamda ele alıp inceleyen eserler demek mümkündür.
Mecazı anlamda ise: şairin sakiye hitabeniği ve ölümü hatırlarna.
hatırlatma, dünya hayatımn geçici olduğunu ifade. öğüt. nasihat. hikmet ve benzeri
diğer mazmunlan ihtiva eden manzumelerdir.
Silinameler müstakil birer eser olarak yazılabilir ve daha ziyade mesnevi
nazım şekli tercih edilir. Zira. İran Edebiyatı'nda doğup oradan Arap ve Türk
Edebiyatıanna geçen mesnevı nazım şeklinin her be~1inin kendi arasında kafiyeli
olması şairler için büyük yazım kolaylığı sağlamıştır 5 Ancak Terkib-i bend. Tercf-i
bend veya Kaside nazım şekliyle yazılmış sakinamelere de rastlamak mümkündür.
Müstakil eser olarak yazılan sakinameler haricinde bir şairin çoğunlukla belli bir
konuda hazırladığı mesnevı nazım şekliyle yazılmış bir eserinde arasıra bölüm
başlannda veya sonlannda dağınık vaziyene "Silinııme" başlığı altında iki be~itlik
küçük bir bağlantı ile sakiye seslendiği de görülmektedir." Bazan da şairlerin
divanlan içinde "Sakinarne" adıyla şiirlere tesadüf edilir. Işte örnek olarak
incelemesini yapacağımız Şeyhiilislam Bahayi Efendi'nin Sakimimesi de şairin
küçük divam içinde yer almaktadır.
Bu tür şiirlerde şarap ve kadehten bahsedilmesinin nedeni Arap
Edebiyatında içki ve meclislerini anlatan \'e "HamrıY'ı'e" adı verilen şiirlerle olan
ilgisinden kaynaklanmaktadır. "Sakınıımelerin menşe' bakımından Araplann
Hamriyyat dedikleri sarhoşluk ve içkiyle ilgili şarap şiirleriyle yakınlığı olduğunu
söylemek mümkündür. ,,'
Silinamelere kaynaklık teşkil eden Arap Edebiyatındaki Hamriyyelerde.
içki övüıüp. sarhoşluğun çekiciliğinden bahsedilirdi. Nitekim Cahiliyye
döneminden itibaren Arap şairleri şarapla ilgili düşüncelere şiirlerinde genişçe yer
vermişlerdir. Bu şairlerden bazııan: Tarafa b.. ~bdülbekr. Cebid b. Rabia \'e Adi b.
Zeyddir. İslamiyetin ilk dönemlerinde. dinin bu gibi dünya ze\'kleri karşısındaki
yasaklayıcı buyruklan sebebiyle bu türden manzumeler rahatça yazılamamış ve
unutulmaya ~iiz tutmuştur. Ancak. Eme\iler döneminde yeniden kendini
hissettirmeye başlayan bu tür şiirler: AbbasBer'in mun hakimiyet döneminde bü~ük
" Abdulkadir Karahan: Eski Türk Edebi"atı İncelemeleri: "Sakiııameler", İstanbul 1980, s. i 17.
Haluk İpekten; Eski Türk Edebiyatı-Nazuu Şekilleri, Ankara 1985, s. 71,72.
6 Tunca Kortantamer, "Siikinaınelerin Ortava Çıkışı ve Gelişimine Genel Bir BakıŞ", Türk Dili
ve Edebiyatı Araştırmalan Dergisi ll, Prof Dr. Harun Tolasa ÖZel Sayısı, İzmir i 983, s 82.
Abdulkadir Karahan: a.g.e., s. i 18.
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gelişme göstermiştir. ÖZellikle Ebu Nüvas'ın haınriyyat türüne giren ve çok
beğenilerı şiirleri

dillerde dolaşmıştır. Arap Edebiyatında gerçek bir sakiname
"Hilbetü'l Kümeyt" (şarap tasvir etmede birbiriyle yanşanlar) adlı eseriyle
8
Şemseddin ,Huhammed en-Naveci venniştir.
İran Edebiyatında şarap şiirleri daha Sasaniler döneminde yazılmakta idiyse
de asıl konusu sakinamelerdeki temel unsurlar olan ve belirli vasıflara sahip olan
bir türün özelliklerini taşıyan bağımsız eserler, ya da mesneviler gibi karakterleri
tesbit edilmiş bir bölüm niteliği taşıyan ve silldname diye adlandınımaya değer
görülen uzunca parçalann edebiyat sahasında görülmesi bir hayli zaman sonradır. 9
Nizami (1550?-12I·m'nin İskenderndme'sinin sonlanndaki bazı be}itler ile
HlIsrev-i Dehlevi (1253- i 325)'nin 102 beyitlik bir mesne"i parçası İran
Edebiyatı'mn ilk sakinameleri kabul edilmiştir. Bunlann ardından Hdcu-.vı Kirmani
(1290- 1360'?)'nin 85 beyitlik. Hafiz-ı Şirazi (ölm. 1390)'nin 147 beyitlik
silldnameleri gelir. Daha sonra da Cami (l414-1492)'nin İskendemdmesi'nde yer
alan mesnevi tarzında yazılmış 116 beyitlik kısmı teşkil eden sakinamesi, Hatifl
(Ölm. 1521)'nin yine mesnevi nazım şeklindeki 28 be)itlik silldnamesiyle: Urfl-i
Şi razi (ölm. 1590)'nin veya Feyzi-i Hindi (ölm. 1595)'nin sakinameleri vardır.
Klasik İran Edebiyatında en tamnmış Siliname. XVII. yüzyıl başlannda
804 beyitlik uzun ve bağımsız bir mesne"i yazan ZlIhuri'ye aittir. lO İran
Edebiyatında müstakil olarak yazılan silldnameler pek azdır. Ancak gerek
mesnevilerde gerekse divanlarda sakiname ismiyle ya da isim verilmeden bu
karakterde yazılmış manzuın parçalara rastlamak mümkündür.
Türk Edebiyatında yazılan silldnamelerin birçoğu. İran Edebiyatında olduğu
gibi divanlar içinde veya mesne"iler arasında yer alırlar. Ancak önemli bir bölümü
de -özellikle XVII. yüzyılda kaleme alınanlar- müstakil bir mesnevi şeklinde
örneğini

düzenlenmiştir.

Türk Edebiyatında silldname türü XVII.yüzyılda altın çağım yaşamıştır. İlk
sakiname örneği ise Revani (l475?-1 524)'nin YaH1Z Sultan Selim'e ithaf eııiği 557
beyitlik. mesne,i nazım şekliyle yazılmış meşhur İşrerndme'sidir. Ancak
İşretname'den önce çağatay sahasında Ali Şir :Yevai (l441-I50I)'nin Fevdidü'l
Kiber adlı divanı içerisinde yer alan 457 beyit tutanndaki başanh silldname
örneğini de zikretmek gerekir. A)TIca Bursa/ı Cinani (Ölm. 1595)'nin müstakiI bir
eser niteliği taşıyan Cildii'I-KlIlüb isimli eseriyle: Riyazi (ölm. I644)'nin 1024
beyitlik hem divan yazmalannda hem de müstakil olarak nüshalan bulunan
sakinamelerini de kayda değer örnekler arasında sayabiliriz.
Mesnevi nazım şekliyle silldname yazan Türk şairleri arasında Nev'izdde
Arayi (l583-1635)'nin mühim bir yeri vardır. Ata)i'nin Hamse'sinin ilk mesne'lsi

Abdulkadir Karahan: a.g.e.. s. i 18
Abdulkadir Karahan: a.g.e., s. i 19-120.
i (, Abdulkadir Karahan: a.g.e., s.120.
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olan ve A/em-nüma· ismiyle de tamnan 1583 beyitlik eser Türk Edebiyatında
sakiruime türünün en başanlı örneği kabul edilir.
içki, meclis, eğlence vs. konulanna yer veren eserlere sakiname isminin
verilme nedeni, herhalde sık sık sakiye seslenitmesinden Ye bu tür şiirlerde sakinin
odak noktası olarak alınmış olmasındandır. Zira silkiden içki istenirken aym
zamanda, dünyanın sebatsızlığı. ölümün hatırlamş!. konuya uygun düşünceler.
öğütler, şarap övgilleri, kadeh ve sürahi tasvirleri, saz ve söz meclisteri. mevsim
anlatımlan da konuda ver alır. Ancak saki canlı bir idealolarak ön saftaki yerini
her zaman korur. ii
.
.

Bezm (meclis, toplantı) ve rezm (sayaş. mücadele) eski toplmn hayatımn iki
olarak karşımıza çıkmaktadır. Hükümdarlann hayatı ya sürekli
savaşlarda geçer ya da banş zamanlannda sık sık kurduklan içki. eğlence
meclislerinde sürüp gider. i:: Eski hikayelerde (mesneYiler) bu meclisler. şölenler.
içkiler, eğlenceler. çalgıcı ye muganni uzun uzun anlatılır. "Şarap dağııan güzel"
anlamına gelen "saki" bu toplantılann vazgeçilmez temsili kişisidir. Bu nedenle
saki değişik mazmunlara temel teşkil eder.
Konu bakımından genel bir çerçeve içinde ele alınan sakinamelerde çok
zaman tasavvufi bir alemin neşvesi anlatılır. Şair genellikle felekten ye zamandan
şikayet ile konuya başlar. Sonra ınanzumenin uzunluğuna göre tabiat taS\-irleri.
sakiye hitap ile şarap istenmesi. mey. cam. sürahi. meyhane. mugan. muganni.
mutnb. saz. şeb. subh. şem·. bahar. hazan vs. ele alınarak bir aşk ye şarap
meclisine ait duygu ye özellikler anlatılır. Şairler sakinamelerde kendi
hayatlanndan kesitler sunarlar ye fikirlerini yeni malzemelerle oku~ucuya
aktanrlar.
Sakinarneler içerisinde tasanufi nitelikte olanlar da yardır. Bu tarzdaki
sakinamelerde şarap insam maddi alemin sıkıntılanndan l-amaran Ye onu ebedi
varlık makamına ulaştıran mecazi bir simgedir. Bu tür silkinamelerde meyhane:
tekke. şarap içen: salik. saki: mürşid. mey: ilahi aşJ..ı temsil eder.
karşıt özelliği

Şeybülislam

XVI.

Baba)-j Efendi'nm Sakinarnesi

yüzyılın tamnmış

iHimlerinden Hoca Sadettin Efendi'nin torunu olan
Osmanlı De,-Ieti'nin 32. şeyhülislamıdır. Medrese
öğrenimini tamamladıktan sonra müderris olmuş. çeşitli illerde kadılık yapmıştır.
Anadolu ye Rumeli Kazaskerliklerinden sonra i 659 senesinde şeyhülislam
olmuştur. Bahayi Efendi zamanında çok saygı "e itibar görmüş bir şahsiyettir.
devlet adamlığının yamsıra XVII. yüzyıl divan edebiyatımn önemli şairleri
arasında yer alır. Yaşadığı deYirde hemen bütün şairler tarafından takdir edilmiş ye
Bahayi Efendi(l596- 1654)

i

ı Abdulkadir Karahan: a.g.e.• s.118

i: Rıdvan Canım: Sakiname1er ve Edimeli Revanİ'nin lşretnamesi: (İnceleme-Metin):
Ya}ınlanmamış Yüksek

Lisans Tezi. Erzurum 1987. s2.
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hakkında methiyeler yazllmıştır.Küçük bir divan sahibi olan Baba)'i. özellikle
gazelleriyle ün kazanmıştır.13
Şeyhülislam Babayi Divanı'nda mesnevi nazım şekliyle ve aruzun fe 'ıl lün
fe 'u lün fe 'u lün fe 'ılı kalıbıyla yazılmış 88 beyitlik bir siliname de yer almaktadır.
"Silinarne" bir diğeri "Niyazname" başlığını taşıyan.2 mesneviden ilkidir. Şair
sakinameye şu beyitle başlıyor. 14

Gel ey mutrib-i nağme-senc-i niyaz
Yine eyle bir perdeden keşf-i raz
Daha ilk beyitde şairin genel alışkanlık olan sakiye seslenişten ziyade
mutribe seslendiğini görüyoruz. Sohbete mutrible başlıyor. Beyitte yer alan mutrib.
nağme. niyiiz, perde gibi kelimeler zengin bir anlam ilişkisiyle kullamlmıştır.
Mutribe seslenen şair. ondan kendisiyle ilgili sırlan açıklamasını istiyor. Mutrib
kelimesi: " Çalıp söyleyen. neş'e veren. eğlendiren" manalannda olup saz ve
eğlence bakımından çok yönlü bir "tipi": kişileştinnektedir. Şair siikimımenin ilk
beyiderinde wutrihden. içinde bulunduğu maddi ve manevi güçlüklerden
bahsetmesini bunlan herkese anlatmasını. ümitsizliğine. çaresizliğine yardımcı
olmasını diliyor:
Rek-i ham-be-ham-ı dile tab ver
Bün-i nahl-i ümmidime ab ver (2)
Yeter kaldı ey mutrib-i hoş-neva
Nibal-i emel zir-i oor-ı ana (4)
Gel ey bağ-ı ümrnidi çerh-i dejem
Yeter oldı amac-ı tir-i sitem (7)
Kemalin bulup sahti-i rüzgar
Nihal-i emel kaldı na-puhte-bar (8)
Eğer

senden olmazsa imdiid-ı ruh
dil ü cana bab-ı ilitüh (9)

Açılmaz
Şair sıkıntılannı
hatırlayıp anlatmasılli

bu şekilde dile getirdikten sonra mutribe eski günlerini
söyler. Çünkü sultandan. sevgiliden uzak kalmıştır. Böylece

Erdoğan Uludağ: Şeyhülislam Bahayi Divanı (İnceleme-Karşılaştırmalı Metin),
Lisans Tezi. Erzurum 1992. s. 3-10.
14 Beyit örnekleri verilirken, sıralamada "Şeyhülislam Baha)i Divanı" üzerine yaptığımız tez
çalışması esas alınmış ve beyit numaralan parantez içinde verilmiştir.

13

Yayınlanmamış Yüksek
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şairin

gönlü maddi ve manevi sıkıntılardan kurtulacak. neşelenecektir. Zira şair
çevresinde olduğu zamanlarda çok mutlu ve sevinçlidir. Bu sebeple
mutribden o günleri hatırlamasını ister:

padişalım

Gel ey andelib-i gülistan-ı can
Nevazende-i s3z-1 sad-d3stan (I i)
Biraz alıd-i dinneden yad kıl
Dili -ukde-i gamdan azad kıl (12)
Beyitteki "ahd" kelimesinin "yemin. verilmiş söz. vaad" anlamlan da vardır.
burada nıWann ilk defa biraraya gelmesi olayına yani "Bezm-i Elest"e
hatırlatmada bulunuyor. Manzuınede musild terimlerine bolca yer verildiğini genel
ve mecazi anlamda kullanıldığını tesbit ediyoruz:
Şair

o demde ki hüsn-i hod-ara-yı yar
Pes-i perdede

eylemişti

karar (1 ~)

o meclis aceb meclis-i germ idi
Mey ü nt! u saki heman şemı idi (20)
Daha sonra şair tekrar mutribe seslenir ye ona temennilerini söyler: çeng ,e
neyden çıkan nağınelerin yol gösterici 01ına51111 diler
Ümidim bu lJm nağıne-i çeng ü nay
Sfıy-ı klly-ı vasla ola reh nümay (32)
Bezm ,"e rezm eski toplum hayatının iki karşıt yönüdür. Aşağıdaki
beyitlerde çeng ve ahenk: beziılİ. ceng '"e cünbiş: rezmi temsil etmektedir. Şairin
buradaki amacı askere moral vermek. musiki yoluyla savaşa hazırlamak.-llSkeri
coştunnaktır .

Veli her kaçan leşker-i tar-ı çeng
Benanunla geh sulh ede gah ceng (33)

o resm üzre aheng '"ermek gerek
Ki cavid ola

cünbiş-i

nüh- fclek

(3~)

Sen etdükçe aheng-i ah-ı hazin
Gele cünbişe asman u zemin (37)
giriş

Manzumenin buraya kadar olan
Bundan sonra şair zamanın
övgüsüne geçer.
taşımaktadır.

bölümü sakiname özelliği
olan Sultan lV.Murad'm

padişahı

Hıdiv-i cihan-cılya niril-yı

baht
Huda,·end-i tac u hudavend-i taht (45)

övgüsünün bir yerinde padişahı Hz. Süleyman'a benzelir:
Şeh-i mcsned-arayı İskenderi
Süleyman-ı bi-mılr

u engüşteri( 46)

Süleyman Peygamberliği yamnda aym zamanda bir padişahur.
ve çok ihtişamlı bir hayat sürmesiyle tanııur. Hz. Süleyman'm rüzgara
ve cinler dünyasına hükmünün geçtiğine. kuş dilinden anladığına ve bütün bunları
hizmetinde kııllanabildiğine inanılır. Cinlere hükmedebilmesine vaslta olan yüzükü
bilhassa meşhurdur. Bunlardan başka rüzgara hükmetmesi. kuşları emrinde
klıllanması ve karıncalarla konuşmasıyla bilinir. Yukarıdaki beyitte şairin Padişah
ıv. Murad için. "karıncası ve yüzüğü olmayan bir Süleyman" benzetmesi
aralarındaki farkı ve benzerliği tesbitle birlikte. bir yerde gücünü bunlar vasıtasıyla
ortaya koyabildiğine inamlan Hz. Süleyman'a nisbetle padişahı yiicehme amacım
da taşıyor olmalıdır.
Hz.

Zenginliği

Cihan-bahş

u

gitİ-sitan PadiŞ<i

Hıdiv-i adıl-bend

ü

kişver-güşa

(47)

Çeküp saye-i adlini hemçü mig
Anun berkı oldı dirahşende tig (55)
gibi övgü dolu beyitlerle padişahı metheden şair daha sonra da
dile getirnıek için kendisinden izin ister.

padişaha

bazı şikayetlerini

Şeha işte
Eğer "ar

geldi zaman-ı suhan
ise ruhsal-ı dem-zeden (70)
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seslenerek

Şair

bu beyitten itibaren

padişaha uğradığı haksızlıklan anlatır.

Adalet için
ve bundan korkup
şikayetlerini daha önce söyleyemediğini belirtir. Burada şairin divanındaki ikinci
mesnevi olarak yer alan "Niyazname"ye bir hazırlık yaptığını hissediyor ve artık
sadece padişahi öven beyitler değil şairin kendi bulunduğu statüyü de anlatan
beyiderin sıralandığını görüyoruz.
Kadılık ve müderrislik mesleklerinde bulunmuş olan Bahayı. bu iki meslek
hakkında oldukça şikayetçidir. Kadılık: hukuki ve idari. medrese ise ilmi olmak
üzere, zamanın aydınlan için iki büyük meslek ve mevkidir. Fakat bu iki meslekte
de bulunan Bahayı'nin aşağıdaki beyitlerde kendi halinden pek memnun olmadığı
padişaha baŞ\'uranlann başlanmn ortasım kazıttığım bildiğini

anlaşılıyor.

Bilürsün ki ey d;iver-i rüzgar
Kazadur medariste encam-ı kar (78)
Bulup bir mugaylan-sitan-ı bela
Reh-i ilm ü daniş demişler ana (79)

o riih-ı bela-hize etdüm süliık
Gelince bu serhad1ere leng ü lük (80)
diyen şair daha sonra kendisiyle aynı çizgide olanlann arzu ve isteklerine kanışup.
keyif sürdüklerini belirtir ve bu kişilerin buna layık olmadıklannı söyler. eğer layık
olsalar hiç gam yemezdim der. Bu "e benzeri sitemlerini sürdüren şair
manzumenin sonunda padişahtan kcndisıne lutf ve ihsanda bulunmasını ister "e
dua edip bitirir,

Heman ol şehenşah-ı firfız-baht
Müdam olsun arayiş-i tac u taht

Nigeh-dan olsun dua-yı melek
deH eylesün nüh-fCıek

Muradınca

Şeyhülish'ını Bahayi'nin "Sakiname"sine genelolarak baktığınuzda
manzume için: "giriş bölümü sakiname olan bir methiyyedir" şeklinde bir yargıya
ulaşabiliriz. Sakiname özellikleri taşıyan birinci bölüm içinde "Bezm": Padişaha
methiyyeye ait İkinci bölüm için de "Rezm" özellikleri taşıyor demek mümkündür.
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Şairin manzumede asıl amacı, padişahın "rezm" dolayısıyla dünyada kurmuş
oldugu düzeni bir meclis düzenine benzetmekdir.
SaIônamede kullanılan kelimeleri incelediğimizde astronomi ve musiki
terimlerinin yoğunlaştığım görüyoruz. Padişah güneştir, güç ve iktidar sembolüdür.
Zühal, Mirrih, Müşteri, Zühre, Utarid gibi gezegen isimlerini kullanan şair bu
gezegenlerin güneş etraftoda ahenk içinde dönmesini anlatıyor. Dolayısıyla güneş:
Padişah, etraftoda dönen gezegenler ise ona bağlı olan kullardır. Şiirde mutrib,
nağme, hoş-neva, saz, bezm, çeng, nay, aheng. cünbiş, gıiş etmek, avaz vs. musiki
terimleriyle mey, meclis, nt!. saId. uşşak, dost, çerag, füruzan, tavar. pervane gibi
meclisle ilgili kelimeler gerçek ve mecazi kullammlanyla manzumeye anlam
zenginliği kazandınyor.

SAKıNAME-

I. Gel ey mu~rib-i nagme-senc-i niyaz
Yine eyle bir perdeden keşf-i raz
2. Rek-i bam-be-bam-ı dile tab ver
Bün-i nahl-i ümmıdüme ab ver
3. Bulup n:şı~-i lutfuola neşv ü nema
Ser ü gerdenün eylesün 'arş-sa
4. Yeter ~aldı ey mu!rib-i boş-ne va
Nihal-i emel zlr-i bar-ı 'ana
5.

Dem-İ guşşa-perverle bad-ı !ıazan

Yeter oldı büstan-ı cana vezan
6. Yeter eyledi

zagm-ı güy-ı

tegerg
u berk

Bün-ı şag-ı m~şüdı bı-bar

Erdoğan Uludağ; Şeyhülislıim Babayı Divanı (İnceleme-Karşılaştırmalı Metin),
Yayınlanmamış Yüksek

Lisans Tezi, Erzurwn 1992, s. 27-35.
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7. Gel ey bag-ı ümmıdi Çarb-ı dejem
Yeter oldı amac-ı tır-i sitem
8. Kemalin bulup sahtI-i cüzgar
Nibal-i emel kaldı na-pu[ıte bar
9. Eger senden olmaısa imdad-ı cül}
Açılınaı dil ü cana bab-ı fütü~
10. Olur pür-girih rişte-i saz-ı dil
~aIUl"sa be-mihr-i ~aıa raz-ı dil
i i. Gel ey "anbelIb-i gülistan-ı can
Nevaıende-i saz-ı şad-dastan

12.Biraz 'ahd-i dirineden yad k.ıl
Dili'uk.de-i ğamdan azad k.ı1
13. O demde ki l}üsn-i bad-ara-yı yar
Pes-i perdede eylemişdi ~arar
14.

ÇekiImişdi esrar-ı beım-i

Degüldi da1)i germ
15.

bün-ı

edeb
çaleb

Cihan-ı "ama içre l)ürşıd-i zat
Nihan idi manend-i 'aynü'l ~ayat

16. Henüz etmemişdi dahi kesb-i levn
O l)ürşıdden berk. ü bar-ı du-kevn
17. Dal)i simya-kar-ı şehr-i vücüd
Degüldi şaıa-baIJş-ı bezm-İ şübüd
18. "Arai-süziş-i ateş-i "aş~-ı tİz
Beni ~ışrdan etmemişdi temiz
19. Heman kendüde cilve eylerdi yar
Ne aYlne vardı ne ayİne-dar
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20. O meclis 'aceb meclis-i genn idi
Mcy ü n~l u sal,ci heman şenn idi
21.

Der-agüş-ı 'uşşal,cidi

l,cadd-i dost
Cüda düşmemişdi dabi mağz ü post

22. O bezmüi'i.

çerngı

Veıı ma1?z-ı

fürüzan idi
nür içre pinhan idi

23. Bulup cünd-i

erval,ı

Tavafından olmazdı

andan ?uhür
bir lalga dür

24. Zihi şem'-i zerrln-külah ü kemer
Ki andan bulur rü~ pervaneler
25. Turaldan o ıanüs-ı lu'bet-nüma
İşitdüi'i. mi hiç şem' -i pervane-za
26. Beli gelmemişdi o şem'a henüz
~avı-desti-i tab-ı pervane-süz
27. Çü tal,cdir-i F;lal,c eyledi il,ctiza
K'ola pür fürüg ile deşt ü feza
28. O şem'üi'i. zebanın edüp şu'le-keş
Yere düşdi erv~ pervane-veş
29.

Leked-b'ar-ı hicran ser ü pa vü dest
Mey-i telb-i dünden evgar ü mest

30. Ne dest-i temenna vü ne pay-ı va~l
Ne padaş-ı hicran ne yara-yı va~l
31. Pes ey

mu~rib-i nagme-perdaz-ı

Seza-var-ı i~ar-ı

can

genc-i revan

32. Ümidüm bu kim nağme-i çeng ü nay
Süy-ı küy-ı va~la ola reh-nümay
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33. Veli her ~açan leşker-i tar-ı çeng
Benanufila geh şu~ ede gah ceng
34. O resm üzre aheng vermek gerek
Ki cavid ola cünbiş-i nüh-felek
35. Dem-i zir ü bemle olup bi-~arar
Zemin ü zaman ifileye ziir zar
36. O dem k'olasın raz-ı gaybe sürüş
Ola abter ü mah-ı nev çeşm ü güş
37. Sen etdükçe aheng-i ah-ıl;ıazin
Gele cünbişe iisman u zemin
38. Derünu.iida cüş eyleyüp cüy-ı tıün
Zü~al ola Mirrltı-veş liile-gün
39. Alup n~d-i canın ele Müşteri
Ola mu~rib-i Zühreye müşteri
40. Nevazunla Behrfun olup derd-nak
Ede sınesin tig ile çak çak
41. Edüp nabun-ı pençe-i mınrtlz
Giriban-ı şubl;ıa ola çak-riz
42.

43.

Neva-yı

bülendün ç~up göklere
Gamından çala Zühre sazın yere
'U~arid

ki güş ede 3V3zufiı
ede Zühre-veş sazım

Der-agüş

44. Ola germi-i sıneden rüy-ı malı
Fürüzende çün a~ter-i ba~ıt-ı şah
45.

ljıdiv-i cihan-cüya nirü-yı ba!)t
ljudavend-i tac ü tıudavend-i tatıt
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46. Şeh-i mesned-ara-yı İskenderi
Süleyman-ı bı-mür u engüşteri
47. Cihan

babş

ijıdıv-i

48.

ü gItı-sitan padişa
'adü bend ü kişver-güşa

Dırabşende-rü ~ııı-ı yezdan-ı

pak

Sipihr-i 'uHiya meh-i tab-nak
49. Anuii sayesinde gunöde cihan
Velı b'ab heb b'ab-ı emn ü eman
50. Dil-i can-yerden gidlip iblilM
Zamanında heb oldular sine-~af
5 i. Reh-i danede baz-ı zerrin-silalJ
Kebüter ü güncişk ile hem-cenaJ,ı
52.

Çera-gah-ı aiıüda şır-i

Çü taşvrr-i

bı-cünbiş-i

jiyan
saye-ban

53. Beli 'adl·i şahiyle gürkoi siyah
Olur gelle-i güsfende penah
54. BihamdiIHih ol şah. i firüz-babt
Ber arende-i ıiitbe-i lik ü tabt
55. Çeküp saye-i 'adlini hemçü mig
Anun be~ oldı diraJ;ışende tig
56. Birinden berümend-i nabl-i murad
Biri ateş-endaz-ı bar-ı fesad
57. Ne ateş ki eflake etse şitlib
Olur zehre-i bert la'l-i müıab
58. Eger ~a'r-ı deryadan etse güz.ar
Döge ~ubbe-i Çartıı feyyare-var
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59. Eger sayesin görse nescü'I-~adıd
Mesam-ı 'adüda olur na-bedıd
60. TOleunsa eger beyia-i ahenın
A.I~.ar çeşm Lİ güş-ı 'adüdan hemın
61. Ne deı1lü olursa girih-ber-girih
Tayanmaz ana tar u püd-ı zınh
62. Ana hem-ser olmaz dem-i kar-zar
Mehabetde bir tıg-i I]am-güıar
63. Eden

çevşeni

Kilıdin leomış

kufl-i genc-i re\'an
dest-i şehdc heman

64. Felek eünbişinden olup Iene-nak
Olur ce\'şen-i keh-keşan ç.lk çilk
65 Olaldan
Dü-nım

66.

süy-ı Çarba ateş-feşan
old i hep zelıre-i 'ul\iyan

Dükao-ı ş.ıfakdan

olup

Siyeh-tab eder tıg-i
67.

bı-mecal

tızin

hilal

efuıcdan ki taban ola her sel~er
Çeker rüyına ınıhr zerrin siper

68. Bu resm \İzre olmışken ey şehriyar
Felek tıg-i 'adlünle zar u nizar
69. Komaz merd-i daniş\t're kınesin
Bıra~az yine I.ıüy-ı dınnesin
70.

Şe ha işte

geldi zaman-ı sutıan
Eger \'ar ise rul}şat-ı dem-zeden

7ı.

Turup güşe-i bezmde şcm'-san
Zebanum biraz olsun ateş-feşan
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Beli resmdür tarek-i dad-ı b'ah
Füruzan olur bemçü kaoüo-i mab

73. Veli der ki üstad-ı dana-yı hüş
f:lamflş ol Bahayı yamüş ol bamüş
74. Nedür gerdiş-i çarlı-ı fhiize-reng
Ki andan zebana gele şul~ ü ceng
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78_ Bilüf5ün ki ey daver-i ruz~ar
Kazadur medarisde e"cam-ı kar
79 Bulup bir mu~aylan-sitan-ı bela
Reh·i 'ilm ü daniş demişler ana

80_ O riib-ı bela-bize etdüm sülük
Gelince bu se~adlert' lenF ü lük
- -------------------
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81. Olanlar bu naçiz ile bem-'inan
Muriida eıiip oldular kiimriin
82. Kim aglardı ey /Jüsrev-i kiim-yab
Eger anlar olsaydı şa~ib-nişab
83. Veli etse dellal-ı gerdün /Jarac
Bulur zag-ı bülbülden art~ revac
84. Beni eyledi devr-i gerdün-ı dün
Pes-i karvan-ı ernelde zebün
85. Eger lu~f-ı /Jakan-ı 'acizonevaz
Olursa Babayi içün çare-saz
86.

Anı /Jakden ~aldırup saye-var
Eder püşt-i çaıiJ-ı benne sü"ar

87. f-{eman ol şehenşab-ı rU"Üz-ba/Jt
Müdam olsun arayiş-i tac ü tal)t
88. Nigeb-dan olsun du'a-yı melek
Muı"adınca devr eylesün nüb-felek
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