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MUHEMMED SIDIK ZELİLÎ VE SAKİNAMESİ
Filiz KILIÇ

ÖZET
Anadolu coğrafyasına uzak bir bölgede bulunan Doğu Türkistan toprakları, tarih

boyunca Türk kültürünün ve edebiyatının şekillendiği ve geliştiği önemli merkezlerden biri
olmuştur. Uygur Türklerinin yaşadığı bu coğrafyada gerek “Halk Edebiyatı” gerekse “Klâsik
Türk Edebiyatı” alanında birçok şair yetişmiş ve bu şairler sayısız eser kaleme almışlardır. Bu
sahada yetişmiş klâsik Türk edebiyatı şairlerinden biri de Muhemmed Sıdık Zelîlî’dir. 1676-
1680 yılları arasında Yarkent’de doğmuş olan Zelîlî, iyi bir medrese eğitimi almıştır. Divan,
Sepername, Çilten Tezkiresi, Hoca Muhemmed Şerif Büzrükvar Tezkiresi gibi birçok esere
imza atan şairin, 1755 yılında vefat ettiği kuvvetle muhtemeldir.

Bu çalışmada, Muhemmed Sıdık Zelîlî’nin yetiştiği ortam, onun hayatı ve eserleri
üzerinde durularak divanında yer alan sakinamesinin metni verilecektir.

Anahtar Kelimeler: Uygur, Divan Şiiri, Zelîlî, Sakinâme.

MUHEMMED SIDIK ZELİLÎ AND HIS SAKİ-NAME

ABSTRACT
East Turkestan lands, far away from Anatolian geography,  has been an important centre

where Turkish culture and literature taken form and developed throughout the history. In this
geography where Uygur Turks live, not only in the field of " folk-literature" but also in the
field of" Classical Turkish Literature " many poets grew up and wrote numerous master pieces
there. One of those Classical Turkish Literature poets is Muhemmed Sıdık Zelîlî. Zelîlî, who
was born in Yarkent between the years 1676-1680, had a good Madrassa education. Divan,
Sepername, Çilten Tezkiresi, Hoca Muhemmed Şerif Büzrükvar Tezkiresi (tezkire = a
collection of biographies) , are some of his great works.He most likely passed away in 1755.

In this study, Muhemmed Sıdık Zelîlî's life ,the place where he grew up and his art will
be dwelled on , and the text of Saki-Name from his dewan will be given.
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Giriş

Klasik Türk edebiyatı çok geniş bir coğrafyada kabul görmüş bir edebiyattır. Her ne kadar
klasik Türk edebiyatı dendiğinde akla gelen Anadolu sahası olsa da Türkçenin edebî dil olduğu
hemen tüm sahalarda az ya da çok kendini göstermiştir. Klasik Türk edebiyatının inkişaf imkânı
bulduğu sahalar arasında Türk edebî yazı dilinin en önemli kollarından biri olan Çağatay sahası da
bulunmaktadır. Çağatay edebî yazı dili özellikle Ali Şir Nevâî’yle birlikte çok güçlü bir inkişaf
sürecine girmiş, onun sayesinde hemen tüm Türk coğrafyalarında itibar gören bir edebî saha olarak
karşımıza çıkmıştır. Çağatay edebî yazı dili, her ne kadar Ali Şir Nevâî’den sonra onun kudretinde
edip ve şair yetiştirememiş olsa da 20. yüzyıl başlarında Özbek Türkçesi, yeni Uygur Türkçesi gibi
farklı edebî yazı dillerine ayrılana kadar kendinden söz ettirmeye devam etmiştir. Pek çok Uygur
Türkü, yeni Uygur Türkçesinin oluşumuna kadar bu saha içinde eser vermiştir. Gazel, kaside,
mesnevi, kıt’a, rubaî gibi klasik Türk edebiyatının hemen her nazım şekli Uygur Türkleri arasında
itibar bulmuştur. Uygur Türkü olup da klasik Türk edebiyatı etrafında eserler vermiş şairlerden
birisi de Muhemmed Sıdık Zelîlî’dir.

1. Muhemmed Sıdık Zelîlî’nin Hayatı
17. yüzyılın son çeyreğinde doğup 18. yüzyılın ilk yarısında klasik Türk şiirinin

çeşitli nazım şekil ve türlerinde eserler kaleme alan şairlerden biri de Muhemmed Sıdık
Zelîlî’dir. Muhemmed Sıdık, “ateş, kadri olmayan, fakir ve aşağı” manalarına gelen Zelîlî
mahlasını kullanmıştır1. Şairin hayatı hakkındaki bilgilere eserlerinden ulaşılmaktadır.
Tahminen Hicri 1087-1091 (Miladi 1676-1680) yıllarında doğmuştur. Şiirlerinden
Yarkent’te doğduğu2 ve otuz yaşına kadar orada yaşadığı anlaşılmaktadır. Zelîlî Yarkent’te
bulunan “Hanlık Mederese”sinde tahsil görmüş3, Arapça ve Farsça öğrenmiştir4. Şairin
“Sefername” adlı eserinde de bu hususta önemli bilgiler bulunmaktadır5.

Şiirlerinde Mevlana, Bayezid Bistamî, Şemseddin Tebrizî, Bahaddin Nakşibendî,
Abdurrahman Camî, Ali Şir Nevâî gibi önemli şahsiyetlerden ve eserlerinden
bahsetmektedir6. Zelîlî’nin yaşadığı dönem Yarkent Hanlığı’nın son dönemidir. Bu
dönemdeki halkın zulme karşı mücadelesi ve aydınların bu mücadeledeki öncülüğü edebî
eserlere yansımıştır. Zelîlî’nin şiirlerinde de bu motifler sıklıkla yer almaktadır7.
Sefername adlı eserinden şairin Hoten, Aksu, Kuça ve Turfan’da bulunduğu elli yaşında
iken de tekrar Hoten’e döndüğü anlaşılmaktadır8.

Şairin ne zaman ve nerede vefat ettiği hakkında kesin bir bilgi olmamakla birlikte
bu hususta çeşitli görüşler bulunmaktadır. Ancak şiirlerinden anlaşıldığına göre yetmişini
geçkin bir yaşta9 vefat etmiştir. Ayrıca Zelîlî’nin Hoten’de vefat ettiği ve Hoten’in
“Altınlıkum” mahallesinde bulunan “Altın Mezar”a defnedildiği rivayet edilmektedir.
Mezarı günümüzde de önemli ziyaret yerlerinden biridir. Onun mezarı “Muhemmed Sıdık

1 Uyğur Edebiyat Tarihi, 2. Cilt, Milletler Neşriyatı, Pekin 2006, s.676; Filiz Kılıç, Uygur Sahasında Yetişen Bir Divan
Şairi: Muhammed Sıdık Zelîlî”, 11. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi Bildiri Kitabı, 10-16
Haziran 2013, Kırgızistan 2013, s. 727.

2 İmin Tursun, Zelîlî Divanı, Milletler Neşriyatı, Pekin 1985, s. 158; Filiz Kılıç, age, s. 727.
3 Uyğur Edebiyat Tarihi, s. 673; Filiz Kılıç, age, s. 727.
4 Ğeyretcan Osman, Uyğur Kilassik Edebiyati Kiskiçe Tarihi, 2. Cilt, s. 478; Filiz Kılıç, age, s. 727.
5 Uyğur Edebiyat Tarihi, s. 674; Filiz Kılıç, age, s. 727.
6 Uyğur Edebiyat Tarihi, s.675; Filiz Kılıç, age, s. 727.
7 Uyğurların Kedimki Edebiyatı, 2. Cilt, Şincan Maarif Neşriyati, Ürümçi, s. 332; Filiz Kılıç, age, s. 727.
8 Uyğur Edebiyat Tarihi, s.676; Filiz Kılıç, age, s. 727.
9 Ğeyretcan Osman, age, s. 478; Filiz Kılıç, age, s. 728.
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Yerkendi Halpem Kabri” olarak bilinmekte10 ve bu mezarı ziyaretin ardından dilekleri
kabul olanlar, çocuklarına “Muhemmed Sıdık” adını vermektedirler11.

2. Muhemmed Sıdık Zelîlî’nin Eserleri

Zelîlî, Uygur romantik-realist şiirine yeni bir boyut kazandıran özgün bir şairdir.
Gazelhanlıkta önemli bir yeri olan şair kendisinden önceki şairlerin geleneğini devam
ettirmiş ve Ali Şir Nevâî’yi üstadı olarak kabul etmiştir12.

Zelîlî’nin Sefername, Tezkire-i Çilten, Tezkire-i Hoca Muhammed Şerif Büzrükvar
adlı eserleri, Divan-ı Külliyat-ı Zelîlî ve Divan-ı Zelîlî adlı bir divanı ve bir divançesi
bulunmaktadır. Bu iki divan “Divan-ı Zelîlî” adı ile birleştirilip basılmıştır13.

Zelîlî, eserlerinde Arapça ve Farsçayı da kullanmıştır. Şair eserlerinde sosyal hayata
da yer vermiş; vatanperverlik, halkçılık ve adalet gibi konuları işlemiştir14.

2.1. Divan-ı Zelîlî

Bu eser, şairin bir divanı ile divançesinin birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Eser
Tursun Niyaz tarafından 1985 yılında yeni Uygur harfleriyle Milletler Neşriyatı’nda
basılmıştır. Divanda 196 gazel, 27 rubai, 18 muhammes, 5 müstezat,  2 kaside ve 2
sakiname bulunmaktadır15. Şair, gazellerinde aruzun Hezec, Recez, Remel, Mutekarib,
Munserih, Tavil ve Hafif bahirlerini çokça kullanmıştır. Gazelleri genellikle 5-7 beyitten
oluşmaktadır. Ancak 9, 15 ve 17 beyitlik gazelleri de bulunmaktadır. Divanda gazelleri
“elif ba” sistemine göre tertip edilmiştir16.

2.2. Sefername

1718 yılında yazılmış olup 2800 mısradan oluşan eser Zelîlî’nin hayatında önemli
bir yere sahiptir. Sefername 3 kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısım, münacaat
mahiyetindedir. İkinci kısım, şairin Yarkent’ten başlayıp Kaşgar’a uzanan yolculuğunu
anlatır. Üçüncü kısımda ise Yarkent’e döndüğünde dostu Şair Molla Gazel ile Hoten
bölgesinde yaptıkları seyahat yer alır. Ayrıca eserde çeşitli efsane ve rivayetlere de yer
verilmiştir17.

2.3. Tezkire-i Hoca Muhammed Şerif

Tezkire-i Hoca Muhammed Şerif Büzrükvar adı ile de bilinen eser 1742 yılında
yazılmış olup 770 beyitten oluşmaktadır. Eserde Said Han ve Abdureşid Han’ın üstadı
Hoca Muhammed Şerif’in hayatı anlatılmaktadır18.

10 Ğeyretcan Osman, age, s.478; Filiz Kılıç, age, s. 728.
11 Uyğur Edebiyat Tarihi, s.678; Filiz Kılıç, age, s. 728.
12 Ğeyretcan Osman, age, s.478-479; Filiz Kılıç, age, s. 728.
13 Ğeyretcan Osman, age, s. 478; Filiz Kılıç, age, s. 728.
14 Ğeyretcan Osman, age, s. 480; Filiz Kılıç, age, s. 728.
15 İmin Tursun, age, s. 665; Filiz Kılıç, age, s. 728.
16 İmin Tursun, age, s. 665; Filiz Kılıç, age, s. 728.
17 Ğeyretcan Osman, age, s. 481-482; İmin Tursun, Zelîlî Divanı, Milletler Neşriyatı, Pekin 1985, s. 665; Filiz Kılıç, age,

s. 728.
18 Ğeyretcan Osman, age, s. 478, Filiz Kılıç, age, s. 728.
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2.4. Tezkire-i Çilten

1736 yılında yazılan eser 226 beyitten oluşmakta ve dinî motifler içermektedir.
Zelîlî bu eserinde Yarkent’te bulunan “Çilten Mezarları” hakkındaki rivayet ve kıssalara
yer vermiştir19.

Sonuç olarak farklı Türk boyları arasında ve geniş bir coğrafyada varlığını
sürdürmüş olan Klasik Türk şiiri geleneği, Uygur Türkleri arasında ilk ürünlerini 14.
yüzyılda vermeye başlamış ve 19. yüzyılda da zirveye ulaşmıştır. Bu sahada klasik Türk
şiirinin nazım şekil ve türlerinin hemen hepsinde ürünler verilmiştir. 18. yüzyılda bu
sahada yetişen ve Ali Şir Nevâî’nin takipçilerinden biri de Muhemmed Sıdık Zelîlî’dir.

Türkiye’de klasik Türk edebiyatı alanında çalışan araştırıcıların Orta Asya
coğrafyasını yeterince tanımadığı ya da ihmal ettiği bir gerçektir. Bu noktada özellikle
Özbekistan ve Uygur Türkleri arasında yetişen şairlerin ve onların kaleme aldığı eserlerin
Türkiye’de de tanıtılması, incelenmesi ve mukayeseli olarak değerlendirilmesi elzemdir.
Bu tarz çalışmalar yapıldığında, Klasik Türk şiirinin Türk boyları arasındaki kaynakları,
sözlü ve yazılı eserler arasındaki ilişki, bu eserlerdeki değişim ve dönüşüm daha kapsamlı
ve nitelikli olarak ortaya konulacaktır.

3. Sâkî-nâme

Ḳedeh tut sâḳî-i şîrîn-fesâne

Be-âvâz-ı ney u çeng ü çeġâne.

Sürûd-ı erġanun âlemge tolsun

Fiġânidin ḳıyâmet ḳâyim olsun.

Külâhı şö’leki kiydi ḳızıl gül

Per ü bâlini yuldi zâr bülbül.

Muġanni eylegeç mundaġ terâne

Çémen çekti şerâbı âşiḳâne.

Serâv u bâġ u ayvân birle menzer

İmâreti ki cennetke berâber

Köñül körgen zemân murġı suḫen-goy

Térekler durur ḳataran leb-i leb-coy

Çü yafraġlar eduġe tîġ tartıp

Aḳarsu aldıda zencîr tartıp

Nezer yetkünçe açilipdurur gül

Ki her yan çeh çeh âvâz-ı bülbül

Gül-i süruḫ u sâriġ sed-berg sevsen

19 Uyğur Edebiyat Tarihi, s. 691; Filiz Kılıç, age, s. 728.
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Gül-i re’nâġe eytur bizni sev sen

Ḫumâr-âlûde közler birle nergis

Tüzüp heft reng birle turfe meclis

Yayip bergini çün zülf-i erûşen

Çıḳupdur âteşîn tâc-ı Ḫurusan

Oḳuban ḫatmi ḫoce dermiyâne

Béhi birle anarı dane dane

Ger her cânibġe baḳsañ alma deydur

Birini al u birini alma deydur

Yafurmaġı ara engur şâhı

Siper tartip yüzige çün sipâhî

Piyaz ot yaşliḳ içre tâcidâr

Fetingan aldida lobya cilvedâr

Yene bir cânib-i bé-hed ḳaġundur

Kûhistân taşlaridin hem füzûndur

Felek içre yatar ḫervar ḫervâr

Ki söret birle bend rûmi şâḫdâr

Çégip gül başiġe turnayi bir yan

Yatipdur haşimi lobyayı bir yan

Cora ḳend u sarig erkâni bisyâr

Ḫoce destâriyu tofani bisyâr

Egerçi ney şéker kim nâzenîndur

Şehinşâhî ḳaġun béşekşirindur

Yene bir ḫil ḳaġunni berkni der

Ani her kim ki kördi bergni der

Moġulistan içre yoḳtu hem teng

Ferîdûn heşemetu Cemşîd evreng

Tecemmül teḫdide ḫanġe teḳâbül

Ne keçe miġezeb kündüz yasavul

Oḳuydur her nefes ehl-i zemâne

Duâ-yi devleti bu âstâne

Be-heḳḳi evbiyâ vu evliyâler

Be-heḳḳi hörmet-i merd u ḫudâler
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Çünançe devletiñ bar u cehân bar

Satuḳi Buġra Ḫan bolġay mededkâr

Serîr u devletiñ ilkinde bolġay

Ki fevç-i leşkeriñ âlemge tolġay

***

Elif ḳâmetim ḳildi ışḳıñ çü nûn

Bes evvare eylepki daġı cünûn

Ḳedim çañu eyley reng ü peyni tar

Fiġân çıḳsu her taridin sed hezâr

Ḫurûşâne çün daf hikâyet ḳilip

Ne kördüm işittim rivâyet ḳilip

Sedâyi seruru celâcil bile

Terâne çekip ye’ni miñ til bile

Şebistâni köñlümde tehrir étey

Süḫen-senc olup sözni teḳrîr étey

Kerem riştesi birle şîrâzelik

Moġuliye içre pür âvâzelik

Edâlet ḳilip ḫelḳ üstide şâh

Cehândârdin yerurdin penâh

Seḫâvet hemîşe ular péşesi

Re’iyet esrârġe endişesi

Mürüvetleri barçeġe âm üçün

Diyânet birle şeyḫu’l-islâm üçün

Du’â-goy devletleri bé-şümâr

Nezer eylegen neçe büzürgvâr

Ayâ meyseru deryâ dil u nâmdâr

Ziyâde eylegey devletiñ girdgâr

Me’ânî hevâsiġe ḳildiñ urûc

Séni eylegen Teñri sahib-i ḫurûc

Cehân kişveri çehâr bâġıñ séniñ

Şerî’et terîḳet çérâġiñ séniñ

Heya gülşeni sendin oldi behar

Muhebbet nesimide leylu nehar
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Tiler devletiñni séniñ rozu şeb

Ne dervişu oḳba ne dünya teleb

Du’âyi muhibba ne eyler saña

İşitken körüp aferin der saña

Musellem bu şehru bu teḫtu bu tac

Ḫudayi cehan ḳildi bi éhtiyac

Yétip feyziñ el içre déhḳan üçün

Terehhümde merd u musulman üçün

Zihi muḫlis olmiş ḫelayiḳ saña

Ḫelafet serupayi layiḳ saña

Kel emdi Zelîlî du’â eylegil

Du’â ez-berâyî Ḫuda eylegil.
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