
şAKiR AGA 
(1 779-1840) 

L Türk miisikisi bestekarı, hanende. _j 

Kırım'dan göç eden Tatar Osmanoğlu 
ailesinden olup asıl adı İzzet Şakir'dir. Hı
zır İlyas Ağa'nın Tarih-i Enderun'undaki 
ifadesine göre Köprü (günümüzde Vezir
köprü) kasabasında. torunu Musahibzade 
Celal'in naklettiğine göre ise İstanbul'da 
Zeyrek civarındaki Haydar mahallesinde 
doğdu . Babası Hayriye tüccarlarından Ah
med Emin Ağa'dır. Küçük yaşta annesini 
kaybedince teyzesi (bazı kayıtlarda halası) 

tarafından büyütüldü. On iki yaşında En
derOn-i Hümayun'a alındı. Burada hazine 
kethüdası Salih Bey'in dairesinde yetişti. 
IV. Mustafa'nın kısa padişahlık dönemin
de saraydan ayrıldı. ll. Mahmud'un tahta 
çıkışı üzerine tekrar saraya döndü ve En
derun'da Hazine Odası çalışanları arasın
da yer aldı. Bu sırada artık yetişkin bir mG
sikişinas olan Şakir Ağa bir süre sonra mG
sahib-i şehriyarlliğe, 1 S Safer 1235 (3 Ara
lık 1819) tarihinde müezzinbaşılığa geti
rildi. Burada iken 1828'de beklediği sultan 
imamlığı görevine getirilmeyince istifa ede
rek saraydan ayrıldı ve kendisine hacegan
lık payesi verildi. Bir süre vergi tahsildar
lığı yaptı . Ardından Maçka'da Valide Çeş
mesi meydanındaki evine çekilip hayatı
nın son yıllarını mOsiki meraklıianna eser 
meşketmekle geçirdi. Hayri Yenigün kay
nak göstermeden onun son görevinin ke
reste gümrükçülüğü olduğunu söyler. Bir 
ara hacca giden Şakir Ağa vefatında Eyüp 
Sultan Camii mihrabının önüne defnedildi. 
Torunu Musahibzade Celal 1914'te mezar 
taşını aradığını, fakat bulamadığım ifade 
etmiştir. Ünlü hanende ve bestekar Kema
n( Mustafa Ağa , Şakir Ağa'nın kardeşidir. 

Şakir Ağa, renkli ve parlak sesiyle döne
min meşhur hanendeleri arasında şöhret 
bulmasının yanı sıra bestelediği eserlerle 
de bu sahadaki bilgisini ortaya koymuş
tur. Keman dersleriyle başlayan ilk mOsiki 
çalışmalarına babasının bir ara karşı çık
masına rağmen sonraları Enderun'da de
vam etmiş, ilk mOsiki bilgilerini burada ha
nende Başçavuş Mustafa Efendi'den al
mıştır. Hocaları arasında Hamamizade İs
mail Dede'nin bulunduğu Enderun'daki bu 
öğrenimi sonunda iyi bir hanende, tam
burl ve kemanl olarak yetişmiştir. İsmail 
Dede Efendi ile zaman zaman mOsiki ko
nusunda rekabet etmekten kaçınmayan, 
dönemlerinde yaşadığı padişahlardan bü
yük iltifat gören Şakir Ağa sarayda kaldığı 

müddetçe padişahların yaptığı gezintilere, 
küme fasıliarına sesi ve eserleriyle katıl
mış , bu mOsiki meclislerinin vazgeçilmez 
sanatkarları arasında yer almıştır. Müez
zinbaşı olduktan sonra Kadir geceleri onu 
dinlemek için Ayasofya Camii'nde büyük 
kalabalıkların oluştuğu kaynaklarda anla
tılır. lll. Selim'in Şakir Ağa'yı takdir ettiği 
ve okuyuşunu çok beğendiği söylenir. MO
sikideki en parlak dönemi ll. Mahmud dev
ri olup 1812'de bizzat tertip ettiği ferah
nak makamından İsmal Dede Efendi ile or
taklaşa bir fasıl oluşturmuştur. Bu faslın 
kar, birinci beste ve yürük semaisi Şakir 
Ağa'ya, ikinci beste ve ağır semaisi İsmail 
Dede Efendi'ye aittir. Ta'lik hattında usta 
olan ve bazı şiirler kaleme alan Şakir Ağa'

nın ilahi. kar. beste. semai ve şarkı form
larında yetmiş üç eseri tesbit edilmiş olup 
bunlardan altmış sekizi şarkıdır (Öztuna. 
ll. 330-33 1) Klasik tavrın benimsendiği gö
rülen , şekil ve üsiOp bakımından lll. Se
lim'in etkisinde kalan eserlerinde sanat 
değeri yüksek melodik cümlelerle ifade 
edilen ince bir duygu sezilir. TanbOri Mus
tafa Çavuş dışında Hacı Arif Bey'den önce 
gelen şarkı bestekarlarının en büyüklerin
den biri kabul edilen Şakir Ağa'nın ferah
nak makamındaki eserleri ve özellikle, "Bir 
dilbere dil düştü ki mahbOb-i dilimdir" mıs
raıyla başlayan ferahnak yürük semaisi kla
sik Türk mOsikisi repertuvarının en karak
teristik bestelerindendir. Ayrıca yürük ak
sak usulünde, "Görmedim sen gibi yar" 
mısraıyla başlayan bayatl-araban, devr-i 
revan usulünde, "Sabah olmuş tan yerleri 
atıyor" ve düyek usulünde, "Gül mevsimi
dir seyredelim baharı" mısralarıyla başla
yan mahur, aksak usulünde, "Ewel benim 
nazlı yarim severim kimseler bilmez" mıs
raıyla başlayan müstear, düyek usulünde, 
"Her telden ol meh çalmıyor" ve ağır ak
sak usulünde, "MOy-ijülldem oluptur ser
de anka !anesi" mısraıyla başlayan rast. 
semai usulünde, "Gelmiş değil böyle perl" 
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mısraıyla başlayan saba. Türk aksağı usu
l ünde, "Bu ettiğin düşmez sana" mısraıyla 
başlayan saba-zemzeme şarkılarıyla, sof
yan usulünde, "Olmayıcak senden ata kul 
n'eylesin ya rabbena" mısraıyla başlayan 
saba ilahisi günümüzde sıkça icra edilen 
eserlerinden bazılarıdır. 
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şAKiR EFENDi 

(bk. MEHMED ŞAKİR EFENDi). 

ŞAKiR PAŞA 
(1838-1899) 

Osmanlı devlet adamı , müşir. 

_j 

_j 

30 Mayıs 1838'de İstanbul'da doğdu. Asıl 
adı Ahmed Şakir olup Bozulus aşiretinden 
Bozok ayanı Çapanoğlu ailesine mensup
tur. Babası Yozgatlı Çapanzade Ömer Hu
IGsi Efendi. ağabeyi Yeni Osmanlılar Ce
miyeti üyesi. ilk gazetecilerden. Postaha
ne-i Amire nazırı ve Atina ortaelçisi Çapan
zade Agah Efendi'dir. İlk ve orta öğreni
minden sonra Mekteb-i FünOn-ı Harbiyye'
den mezun oldu ( 1856). Mülazım rütbe
siyle Mirliva Nusret Paşa'nın maiyetinde 
Köstence'deki İskan-ı Muhacirin Komisyo
nu'nda görevlendirildi. Ardından Nusret 
Paşa'nın muavinliğine getirildi ve Vidin '
deki muhacir iskanı ile arazi düzenleme
si için kurulan komisyona katıldı (3 Kasım 
1863) Tuna vilayetinin teşkilinden ( 1861) 

sonra buraya taşınan komisyonla birlikte 
vilayetin merkezi Rusçuk'a geldi. Rusçuk'-
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