
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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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). 

_j 

L 

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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rumasını. konuşmadan önce iyi düşünme
sini tavsiye eder. Onun suskunluğu tercih 
etmesi zühd anlayışının en önemli unsur
larından biridir. Ona göre zahidin zühdü 
fiiliyle, zahid geçinenin zühdü sözüyledir 
(a.g.e., a.y.), Nefsin sıkı bir riyazetle terbi
ye edilmesinin ardından kalbin dünya ar
zularından temizlenmesi nisbetinde ma
rifete ulaşılabileceğini düşünen Şakik-i Bel
hi'nin marifet anlayışında dört unsur bu
lunmaktadır: Allah'ı, nefsini, Allah'ın emir 
ve nehiylerini, Allah ' ın ve kendisinin düş
manların ı bilmek. Ona göre bilgi Allah'a 
yaklaşmaya vesile olduğu ölçüde değer ifa
de eder. Şakik'in milrifetle ilgili bu yakla
şımı sadece Horasan sufiliği ile sınırlı kal
mamış, Bağdat sufiliğini de etkilemiştir. 

Bağdat sufiliğinin önemli temsilcilerinden 
Haris el-Muhasibl anılan unsurları sistem
li bir şekilde işlemiştir (Şerf:ıu'l-ma'ri{e, s. 
20-22. 43-49; er-Ri'aye, s. 126, 158, ı 97). 
Muhasibi'nin marifet anlayışıyla Şakik-ı 

Belhi'nin görüşlerinin örtüşmesi onun ta
sawuf anlayışının çerçevesini ve etki ala
nını göstermesi açısından önemlidir. 

Şakik-ı Belhl fakr konusunu marifet an
layışının bir parçası olarak değerlendirir. 

Ona göre kişi zenginliğini kaybedeceğin
den korktuğu gibi fakirliğini kaybedeceğin
den de korkmadıkça gerçek anlamda fa
kir olamaz (Şa'ranl, ı, 76). Marifet Allah'ın 
kudretini bilmekle orantılıdır. insan elin
deki varlığ ı Allah'ın alıp başkasına verme
ye ve kendisinin ihtiyaç duyduğu, fakat el
de edemediği şeyi ona ihsan etmeye gü
cü yettiğini bilirse Allah'ın kudretini de bil
miş olur. Bu bilince ulaşan kişi nefsinde 
bir varlık görmez, bütün mülkün sahibi
nin ve mülkiyetinde dilediği tasarrufu ya
pacak olanın Allah olduğunu bilir. Şakik-ı 
Belhl'ye nisbet edilen Adabü '1-'ibddat ad
lı bir risale Paul Nwyia tarafından neşredil
miş (Nu.şQş şu[iyye gayru men.şure içinde, 
Beyrut 1982, s. 17-22), Nasrullah Pürceva
dl bu risaleyi Farsça'ya çevirmiştir ("Risa
le-i A.dabi ' l-"ibadat-ı Şal5.il5-ı Bel.J;ı.i", Ma'arif, 
!VI I [Tahran 19871. s. 106-1 18). 
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Jllllru ALiBOLAT 

ŞAKİK b. SELEME 
( a..,ı,..,.;,ı~ ) 

Ebu Vail Şakık b. Selerne el-Esedl 
(ö. 82/701) 

L Kfifeli muhadram hadisçi ve sfifi. _j 

Cahiliye döneminde yedi yıl yaşadığına, ri
saletin ilk yıllarında on yaşlarında bir ço
cuk olduğuna ve 1 00 yaşında vefat ettiğine 
dair rivayetler dikkate alındığında 600 yı
lının başlarında dünyaya geldiği söylene
bilir. Hicretin 1. yılında (622) doğduğuna 
dair rivayet (İbn Hibban, IV, 354) isabetli 
görülmemiştir. Annesinin hıristiyan oldu
ğu belirtilen Şaklk (İbn Kuteybe, s. 255), 
Hz. Peygamber'i müslüman olarak göre
mediği için muhadramundan sayılmıştır. 
Onun, ResCıl-i Ekrem'in zekat toplama gö
revlisine bir koç getirip zekatını almasını 
istemesinden Resuluilah hayatta iken is
lam'ı kabul ettiği anlaşılmaktadır. Ancak 
Hz. Ebu Bekir devrinde Beni Esed'den pey
gamberlik iddiasında bulunan Tuleyha b. 
Huveylid üzerine giden Hillid b. Velid'in or
dusundan kaçması onun geçici bir süre ir
tidad ettiğini düşündürmektedir. Esasen 
kendisinin, "O gün ölseydim cehennemlik
tim" dediğinin rivayet edilmesi (İbn Eb O 
Şeybe, XIII , 55) , Abdullah b. Mes'fıd'un da 
hakkında "tövbekar" ifadesini kullanması 
( İbn Sa'd, VI, 100) bu ihtimali güçlendir
mektedir. Ebu Bekir döneminde samirni
yetle İslam'a sarılan Şakik, ömer'in hila
feti yıllarında Şam ve Filistin fetihlerinde 
bulundu. Kufe şehrinin kurulmasından son
ra buraya yerleşti. Hz. Osman devrinde 
Belencer Savaşı'na (32/652-53) katıldı. Sıf
fin (37/657) ve Nehrevan (38/658) savaşla
rında Hz. Ali 'nin yanında yer aldı. Ernevi
ler döneminde Yezid'in Kufe valisi Ubey
dullah b. Ziyad tarafından şehrin mali iş
lerine bakınakla görevlendirildiyse de öl
çüsüz harcamalara karşı çıktığı için göre
vinden alındı. Irak genel valisi Haccac b. 

Yusuf es-Sekafi de ilerlemiş yaşına rağ
men ona görev teklif etti, ancak Şakik bu 
görevi kabul etmedi. Şakik, az (701) yılın
da Kufe'de vefat etti. 99'da (717) öldüğü
ne dair rivayetler doğru bulunmamıştır. 

Zahidane bir hayat süren Şakik b. Sele
me'nin Kufe'de atını ve kendisini barındı
racak büyüklükte kamıştan yapılmış bir 
kulübesi vardı. Tek geçim kaynağı devlet 
hazinesinden yıllık olarak tahsis edilen 
2000 dirhemdi. Bunun ailesine bir yıl ye
tecek miktarını ayırır, geri kalanını fakir
Iere dağıtırdı (EbO Nuaym, IV, 101). Biri 
ticaretle uğraşan , diğeri Bağdat'ta kadı

lık yapan iki oğlunun kazancından eve ge
tirdiklerine haram karıştığı düşüncesiy
le onları yemez, çarşı pazardan uzak dur
maya çalışırdı. Çocuklarının da kendisi gibi 
cihada önem vermelerini ister, "Allah yo
lunda savaşan bir çocuğum un olması be
nim için 100.000 dirhemden daha değer
lidir" derdi (a.g.e., IV, 105). Ehl-i re'ye önem 
vermez, talebelerine de onlarla görüşme
melerini tavsiye ederdi (İbn Sa'd, VI. 101 ). 

Kütüb-i Sitte'de rivayetleri bulunan Şa
kik b. Selerne aralarında Hz. ömer, Osman, 
Ali, Muaz b. Cebel , Abdullah b. Mes'ud, 
Ebu Musa ei-Eş'ari , Aişe ve Ebu Hürey
re'nin de bulunduğu eliiye yakın sahabl
den hadis rivayet etmiştir. Onun Kfıfe'de 
Abdullah b. Mes'ud'un hadislerini en iyi bi
len kişi olduğu belirtilir (Mizzl, XII , 552) Hz. 
Ebu Bekir'den nakledilen rivayetleri ise 
mürseldir. Kendisinden Mesruk b. Ecda' 
ve Alkame b. Kays gibi akranları yanında 
Amr b. Mürre. Hammad b. Ebu Süleyman, 
A'meş. Asım b. Behdele, Amr b. Şürahbll 
ve Şa'öı gibi pek çok alim rivayette bulun
muştur. Büyük imam ve Kufe'nin muhad
disi olarak anılan Şakik hadis münekkitle
rince sika ve keslrü'l-hadls diye nitelendi
rilmiştir. Yahya b. Main onun hakkında, 
"la yüs'elü an mislih" (onun gibisi bulunmaz) 
ifadesini kullanmıştır. 
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