
SAKiK-ı BELHT 

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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