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iriyle anılması gerekir ve bunun için şiirde 
aranan öğelerin bulunması şarttır. "Dü
şelden ders-i aşka hatırımdan nahv mahv 
oldu 1 Okuyup yazdığım hep şimdi eş'ar-ı 
mahabbettir (Ruhi)." Hatta, "Şair asabi bir 
aşık olmalıdır ki asan daima ve herkesçe 
kabul görsün" (Ahmed Hikmet, bk. bibl.). 
Eski şairler sanatçı kimlikleriyle birbirin
den ayrılır, söyledikleri şiirin gücü ölçüsün
de seçkin veya sıradan şairler arasında sa
yılırdı. Bunlardan üs!Cıplarıyla öne çıkanlar 
(aşıkane, rindane, şQhane, hikemiyane, sO
fiyane vb.) sıkça taklit edilir ve şiirlerine 
nazireler yazılırdı . 

Günümüzde şair kelimesinin anlamı ge
nişlemiştir. Belli kurallar çerçevesinde man
zumeler nazmetmesi umulan nazımın ye
rini artık hayal ve çağrışımlara dayalı ınıs
ralar ortaya koyan söz sanatçısı almıştır. 
Bu serbest ortam, şair adayının gerek şiir 
eğitim ve birikimini gerekse tarihsel sü
reçteki usta şairleri inceleyip taklit etme 
mecburiyetini olumsuz etkilemiş, şiirin sa
nat alanını daraltmış, eski meslektaşları
na göre şairin işini daha da zorlaştırmış
tır. Çünkü artık şair, kelimeleri sesler ve 
ses uyumlarıyla en güzel biçimde kullan
mak zorundadır; duygu, hayal ve düşünce 
buluşlarıyla insanın gönlüne ve ruhuna hi
tap etmelidir; muhatabını farklı duygulan
malar, izienimler ve heyecaniara yönlen
dirmelidir. Bütün bunları yaparken de ka
fiyelerin mCısikisinden, veznin ahenk ve 
ritminden yahut edebiyat sanatlarının de
rinliğinden yoksun olmasını bir kayıp sa
yanlar da vardır. 
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Iii İSKENDER PALA 

ŞAİR EŞREF 
(1846-ı 912) 

Hiciv şairi. _j 

Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Gelenbe ka
sabasında doğdu. Asıl adı Mehmed Eşref 
olup Gelenbevl İsmail Efendi'nin soyuna ve 
aynı ailenin UsCılizadeler koluna mensup
tur. Dedesi Yayaköylü Raşid Efendi, Sün
bülzfıde Vehbi'nin Nuhbe-i Vehbi'sini şer
hetmekle tanınan bir din alimi, babası Ha
fız Mustafa Efendi de nüktedan ve hoş
sohbet bir din bilginiydi. Annesi Arife Ha
nım'ın hfıfız ve şair olduğu rivayet edilir. 
Kültürlü bir aileden gelen Eşref'in düzen
li bir tahsil gördüğü söylenemez. İlk eğiti
mini aldığı Gelenbe'den sonra Manisa'da 
Hatuniye Medresesi'nde kısa bir süre Arap
ça, Farsça okudu ve hıfza çalıştı. Özel öğ
retmenlerden matematik ve tarih ders
leri aldı . Ardından herhangi bir okula git
meyerek gençliğini zeybeklikle ve serazat 
bir şekilde geçirdi. 1870'ten itibaren Ma
nisa sancağı tahrirat kalemine mülazım 
olarak devam etmeye başladı. Daha son
ra Turgutlu'da tahrirat katipliği, Akçahi
sar ve Alaşehir'de mal müdürlüğü yaptı. 
1878'de İstanbul'da bir imtihana girerek 
üçüncü sınıf kaymakamlık ehliyetnamesi 
aldı ve Haziran 1879'dan Aralık 1902'ye ka
dar Fatsa, Çapakçur, Hizan, Ünye, Tirebo
lu, Akçadağ, Garzan, Garbikaraağaç, Bul
dan, Kula, Kırkağaç ve Gördes kazalarında 
kaymakam olarak çalıştı. İçkiye düşkün
lüğü ve hicivleri sebebiyle memuriyet ha
yatı pek başarılı geçmeyen Eşref, yine bu 
hicivleri ve Jön Türkler'le münasebeti do
layısıyla bir jurnal sonucu Jön Türkler'den 
Tevfik Nevzat ve Hfıfız İsmail ile birlikte 
İzmir'de tutuklanarak İstanbul'a gönde
rildi ( 1902). Muhakeme neticesinde Prens 
Sabahaddin'in babası Damad Mahmud Ce
laleddin Paşa'nın Avrupa'ya kaçmadan ön
ce gönderdiği mektupları ve bazı devlet 
adamlarına yazdığı hicviyeler yüzünden bir 
yıl hapse mahkUm edildi. Cezasını tamam
layarak gittiği İzmir'de çevresinin boşal
ması ve tekrar bir jurnalle hapsedilme kor-

kusuyla Ağustos 1903'te Mısır'a kaçarak 
Meşrutiyet'in ilanma kadar orada ikamet 
etti. Kısa sürelerle Fransa, İsviçre ve Kıb
rıs'ta da kaldığı bu dönem Eşref'in edebi 
hayatının en verimli yıllarıdır. Sultan Ab
dülhamid ve istibdat aleyhinde şiddetli bir 
mücadeleye girdiği Mısır'da 1904-1908 yıl
ları arasında altı kitabı neşredildi. Ayrıca 

bazı arkadaşlarıyla birlikte çıkardığı Cur
cuna ve Zuhuri gibi mizah gazetelerinde 
şiirleri yayımlandı. ll. Meşrutiyet'in ilanın
dan sonra büyük ümitlerle yurda dönüp 
önce Turgutlu kaymakamlığına, ardından 
Adana vali muavinliğine tayin ediidiyse de 
vali muavinliklerinin lağvı üzerine açıkta 
kalarakAğustos 1909'da emekliye sevke
dildi. Aşırı içki sebebiyle yakalandığı verem 
hastalığından 22 Mayıs 1912'de son yılla
rını geçirdiği Kırkağaç'ta öldü. 

Önceleri şair olarak tanınınakla beraber 
Eşref'in bilinen ilk şiiri İzmir gazetesinde 
çıkan bir kıtasıdır (nr. 3, 3 Haziran ı 312). 

Bu tarihten ölümüne kadar İzmir, Ahenk, 
Yeni Gazete, Hizmet gibi gazetelerde ve 
Şu'le-i Edeb, Muktebes, Edep Yôhu, Eş
ref (Musavver Eşref) dergilerinde gazel, 
kıta, tarih ve diğer şiirleri neşredilen şairin 
eserlerinin büyük kısmı hiciv alanına girer. 
Gerçekte Eşref, eski Türk edebiyatında 
N efi ve SürOri gibi şairlerin şahsında şöh
ret bulan hiciv tarzının XIX. yüzyılda ye
tiştirdiği en önemli temsilcilerinden biri
dir. Yer yer dini motifler taşımasına rağ
men gazellerinde bile hicve yönelmekten 
kendini alamayan Eşref dönemin mesele
leriyle yakından ilgilidir. Devletin işleyişi ve 
toplumdaki aksaklıklardan çok defa Sultan 
Abdülhamid'i ve çevresini sorumlu tutar, 
eserlerinde onları hakarete ve müstehcen
liğe varan bir dille eleştirir. Devlet ve top
lum hayatında görülen zulüm, suistimal, 
rüşvet. iltimas, cehalet ve miskinlik gibi 
bozukluklara vatan, millet, meşrutiyet, 
hürriyet. adalet ve liyakat gibi fıkirlerle kar-
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şı koymaya çalışır. Muhteva açısından yeni 
olan şiiri şekil ve üsiGp bakımından büyük 
ölçüde eskiye bağlıdır ve bu açıdan Namık 
Kemal ile Ziya Paşa'nın şiirleriyle aynı çiz
gidedir. 

Eserleri: D eccal (ı ve 2. kitap , Ka h i re 
1904, 1907). İstimdad (Mı s ır ı 3 2 3 ) , Şah 
v e Padişah (Kah i re ı 3 24). Hasbihal ya
hut Eşref ve Kemal ( ı. kitap, ı908 ). İran '
da Yangın Var (İ stanbul ı 3 24/1908). Şair 

Eşref'in Külliyatı (ı . kitap, istanbul 1928, 
haz. Hüseyin Rifat). Külliyatın ikinci kita
bını oluşturan diğer şiirleri 1928-1929 yıl
ları arasında Vakit gazetesinde tefrika edil
miştir. Şerife Baş, Şair Eşref'le ilgili bir yük
sek lisans çalışması yapmış (Şair Eşref in 
Hayatı ve Eserleri Üzerine Bir inceleme, 
ı999 , Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens
titüsü), daha sonra da iki kitap yayımla
mıştır (bk. bibl) . 
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ı ı 

ŞAK 

( &JI) 

Bir kitapta yanlış olarak 
veya fazladan yazılmış kısmın 

iptal edilmesi anlamında 
Mağribli alimierin kullandığı terim 

L 
(bk. DARB). 

_j 

ı ı 

ŞAKA 

L 
(bk. HEZL; MİZAH). 

_j 

ı ı 

ŞAKi 
( ~!) 

İnkarcılığı ve kötü arne ller 
işlemesi yüzünden 

ahirette bedbaht olup 
cehenneme girecek kafir veya fasık 

L 
(bk. SAID). 
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ŞAKiK-ı BELHi 
(~!~ ) 

Ebu All Şakık b. İbrahim el-Ezdl ei-Belhl 
(ö. 194/810) 

Horasanlı sufi. _j 

Belh'te doğdu. Ticaretle uğraştığı ve hay
li zengin olduğu, ticaret için Türkistan'a 
gittiğinde karşılaştığı bir putperestle ara
larında geçen konuşmanın onu zühd ha
yatına yönelttiği nakledilmektedir. Rivaye
te göre Şakik putpereste, kendisine hiç
bir faydası olmayan putlara tapmaktan 
vazgeçip alim ve kadir olan Allah'a iman 
etmesini söylemiş, putperestin, "Eğer böy
le ise Allah kendi şehrinde sana rızık ver
meye kadir değil miydi?" diye karşılık ver
mesi üzerine ticareti bırakıp memleketi
ne dönmüştür ( Kuşeyrl, s. 90) . Daha son
ra hacca gitmiş , ilim tahsili için seyahat 
etmiş, imam Ca'fer es-Sadık'la görüşmüş , 
Ebu Hanife, Ebu Yusuf ve İmam Züfer'
den ders almış. başlangıçta Irak re'y eko
lüne mensupken daha sonra hadis ehli ol
muştur. İsrail b. Yunus es-Seblı, Abbad b. 
Kesir, Keslr b. Abdullah'tan hadis aldığı ve 
sünnete titizlikle uyduğu kaydedilir (Ebü 'ş

Şeyh, IV, 307) Şakik- ı Belhl, Maveraünne
hir bölgesindeki savaşlara katılmış ve KG
lan savaşında ( 194/8 1 O) şehid olmuştur (İb
nü'I-Eslr, V, 370 ). 

Şakik-ı Belhi tevekkülün mahiyetini, se
beplerini, hikmetlerini, tevekküle ulaşma
nın yollarını inceleyerek bunun müridin 
sülGküne yapacağı tesir üzerinde duran 
ilk zahid olarak tanınır (Ferldüddin Attar, 
s. 262, 266) . Rivayete göre hac sırasında 
karşılaştığı İbrahim b. Edhem'e geçimini 
nasıl temin ettiğini sormuş , İbrahim b. Ed
hem eline bir şey geçerse şükrettiğini , geç
mezse sabrettiğini söyleyince, "Belh kö
peklerinin de yaptığı budur" demiş , bunun 
üzerine aynı soruyu İbrahim b. Edhem 
kendisine sorunca, "Bulduğumuzda dağı
tırız, bulamadığımızda şükrederiz" karşılı

ğını vermiştir (İbn Hallikan, 1, 32) Şakik bu 
olayın ardından İbrahim b. Edhem'in mü
ridi olmuştur. Onun Rabia ei-Adeviyye ile 
görüştüğü ve Malik b. Dinar ile sohbet et
tiği kaydedilir. 

Şakik' ın tevekkül anlayışında çalışıp ka
zanç elde etmeye karşı olumsuz bir bakış 
vardır. Çarşıda efendisinin zenginliğinden 
dolayı sevinen bir köleyi görünce bütün 
mülkün sahibi Allah 'ın kendisinin de rız
kına kefil olacağını düşünüp dünya meş
galesiyle ilgilenmeyi terkettiği rivayet edi
lir. "Kazanmayı, sebeplere sarılmayı iste
rneyi terkedip ahirete hazırlan, Allah 'a te-
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vekkül et" diyen Şakik'a göre (EbO Nuaym, 
VIII , 58-59) rızık peşinde koşmak tevek
küle aykırıdır. Bayezid-i Bistaml. iki so
mun ekmeği sağlamaktan kaçınan ve bu
nu tevekkül anlayışının bir gereği sayan Şa
kik-i Belhi'yi eleştirmiştir (Hücvlrl. s. 433). 
1. Goldziher. özellikle bu bakış açısından 
hareketle onun Hint mistisizminin etkisin
de kaldığını ileri sürer. Kulun Allah'a karşı 
mutlak bir varlık ve mülkiyet iddiasında 
bulunamayacağını ifade eden Şakik, bu se
beple ihtiyaçların sadece mülkün gerçek 
sahibi olan Allah 'tan istenmesi gerektiği

ni ifade eder. Zira tevekkül Allah'ın vaadi
ne gönlün tamamen güvenmesidir (Süle
ml, s. 63) Şakik'a göre bir kişiyi tanımanın 
yolu, onun Hakk'ın vaad ettiğine mi yoksa 
halkın vaad ettiğine mi daha çok güvendi
ğini bilmekten geçer. "Allah nasıl sizi ya
rının namazından sorumlu tutmuyorsa siz 
de yarının rızkını Allah'tan isteyemezsiniz. 
belki yarına varamayacaksınız" diyen Şa
kik'a göre (EbO Nuaym, VIII, 69) kişi yarı

nı düşünmemeli , yarının rızık kaygısını ta
şımamalıdır. 

Horasan'da tasawufı hallerden bahse
den ilk sGfı olan Şakik fütüwetin tasav
vufı bir muhteva kazanmasına önemli kat
kı larda bulunmuştur. Müridi Hatim ei
Esam onu fütüwet ehlinden sayar. Kuşey
rl, Şakik- ı Belhi ile İbrahim b. Edhem ara
sında geçtiği nakledilen olayı Ca'fer es-Sa
dık ile Şakik arasında fütüwetle ilgili ola
rak zikreder. Buna göre Ca'fer es-Sadık. 

Şakik'a fütüwetin ne demek olduğunu sor
muş, o da "verilince yemek, veritmeyince 
sabretmek" demiş , bunun üzerine Ca'fer 
es-Sadık, "Bunu bizim Medine köpekleri de 
yapıyor" karşılığını vermiş ve fütüweti "ve
rilince dağıtmak, veritmeyince şükretmek" 
şeklinde tanımlamıştır ( Kuşeyrl, s. 329) 

Şakik-ı Belh'i'nin zühd anlayışının teme
lini Allah'ın iradesine aykırı hareket etme
me. şöhretten sakınma, sükGt etme, az 
yeme, uzlet, havf ve fakr kavramları oluş

t urur. Ona göre zahid kendi kusurlarıy

la ilgilenmekten başkasının kusurlarını gö
recek fırsat bulamaz. Bunun aksi bir ta
vır içinde olan kişi zahid değildir, onun yap
tığı zahidlik taslamaktır (Süleml, s. 64) 
"ibadet on parçadır, bunun dokuzu halk
tan kaçmak, biri sükGt etmektir" diyen Şa
kik, insanlardan uzaklaşmayı kötülüklerden 
korunmanın bir yolu diye kabul eder ve, 
"insanlarla ateşle arkadaş olur gibi arka
daş ol; faydalı taraflarını al , alevlerinden 
kaç" tavsiyesinde bulunur. 

SOfınin yaşadığı manevi tecrübeler hak
kında konuşmasını afet olarak nitelendi
ren Şakik-ı Belh'i müridi Hatim'e dilini ko-
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