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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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(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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ta Muhikirin Komisyonu başkanlığı, 1\ına 
Nehri İdaresi reisliği ve yüzbaşı rütbesiy
le Rusçuk belediye müdürlüğü gibi vazi
felerde bulundu. Şehrin imarına katkıları 
sebebiyle, Avrupa seyahatinden dönerken 
Rusçuk'a uğrayan Sultan Abdülaziz tara
fından taltif edilerek rütbesi binbaşılığa 
yükseltildi. 

Askeri vazifesi mülki memuriyete çev
rilen Şakir Paşa (28 Şubat 1869) Rusçuk 
mutasarrıfhğına tayin edildi. 1\ına vilaye
tinde Midhat Paşa ile birlikte çalıştı, onun 
Bağdat valiliğine tayini üzerine onunla bir
likte Bağdat'a gitti ve yine mutasarrıf ola
rak görevlendirildi (ll Nisan 1869). İki yıl 
bu memuriyette kaldıktan sonra Midhat 
Paşa'nın ayrılmasıyla Bağdat vali muavin
liğine getirildi (1 3 Mart 1871). Bu görevde 
iken vilayetin imar işleri, ulaşım, Fırat'ın ıs
lahı ve gemi işletmeciliği gibi önemli pro
jelerle uğraştı. 187Z'de Bağdat'taki görevi
nin nihayete ermesiyle İstanbul'a gelerek 
Bulgar ihtilalcilerini yargılamak için Top
hane Müşiri Ali Saib Paşa başkanlığında 
kurulan komisyona katıldı (Kasım 1872). 
Daha sonra Anadolu Demiryolu Umum İn
şaat reisliğini (Nisan 1873) ve Demiryol
ları İnşaat reisliğini , ardından Haydar Pa
şa Demiryolu işletmesinde görülen yolsuz
luğun halliiçin bu işletmenin idaresini üst
lendi. Daha sonra Hersek sancağı muta
sarrıflığına tayin edildi (2 Eylüll874) . Ora
dan Teskin-i İzhfın-ı Ahali memuriyetiyle 
Tuna vilayetine gitti ( 1875). 

1877-1878 Osmanh-Rus Savaşı sebebiy
le memuriyeti tekrar askeri sınıfa aktarıl
dı . Mirlivalık rütbesiyle Hersek ordusu kur
may başkanlığına (24 Temmuz 1877), ar
dından general rütbesiyle Karapınar ku
mandanhğına (30 Temmuz 1877) , iki ay 
sonra Şıpka'dan Orhaniye tarafındaki bir
liJQerin başkumandanlığına (26 Ekim 1877) 
getirildi. Savaş bitince istanbul'da Umüm-ı 
Erkan-ı Harbiyye reisi oldu, Divanıharp ve 
Tensikat-ı Askeriyye Komisyonu üyelikle
rinde bulundu. Bu arada mareşallik rüt
besi verilerek büyükelçi sıfatıyla ve on iki 
yıl süreyle görev yapacağı Saint Peters
burg'a tayin edildi ( 10 Mayıs 1878). Bu gö
revi esnasında gerçekleştirdiği Bulgaris
tan ve Ermeni faaliyetlerinin takibiyle Os
manlı-Japonya ticaret anlaşmasına dair 
çalışmaları kayda değer faaliyetleridir. 

Başarılı bir diplomatik memuriyetin ar
dından o sırada ortaya çıkan Girit adası kri
zinin çözümü maksadıyla, Halepa nizam
namesini değiştiren yeni bir ferman veri
lerek Girit vali vekilliğine ve Fırka-ı Aske
riyye fevkalade kumandanlığına tayin edil
di (5 Temmuz 1889). Adada düzen ve asa-
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yişi sağladıktan sonra İstanbul'a çağrılan 
Şakir Paşa, Il. Abdülhamid tarafından ya
ver-i ekremlik sıfatıyla danışman olarak 
Yıldız Sarayı'na alındı (5 Temmuz 1890). 
Sarayda kendisine ayrılan dairede beş yıl 
boyunca dış politika, Ermeni, Mısır, Bul
garistan, demiryolları, Irak aşiretleri ve Bo
ğazlar'ın tahkimi, Hamidiye Alayları, Lüb
nan, Yemen, Fas, Karadağ, Girit, dış tica
ret ve Dersim meselelerinde padişaha da
nışmanlık yaptı; bunların halli için Yıldız'
da kurulan komisyonlarda görev aldı. Ay
rıca Teftiş-i Askeri Komisyonu üyesi olan 
Şakir Paşa adeta ll. Abdülhamid'in sağ ko
lu durumundaydı. 

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan son
ra Ayastefanos Antiaşması'nın 16 ve Ber
lin Antiaşması'nın 61 . maddeleri gereğin
ce gündeme gelen Ermeni sorunu dola
yısıyla Avrupalı devletlerce teklif edilip Il. 
Abdülhamid'in direktifleri doğrultusunda 
kararlaştırılan reformları denetiemek üze
re Anadolu ıslahatı um um müfettişi sıfa
tıyla viifıyat-ı sitteye tayin edildi (27 Hazi
ran 1895) Çok geniş yetkilerle getirildiği 
bu görev ll. Abdülhamid'in deyimiyle pek 
büyük bir memuriyetti ve devletin, İslam'ın 
saadetini temin edeceği gibi harabiyeti
ne dahi sebep olabilecek nitelikteydi. Heye
tiyle birlikte, gözden geçirilerek tekrar dü
zenlenen otuz iki maddelik bir reform prog
ramını uygulatıp teftiş etmek için Trab
zon, Ankara, Kastamonu ile Halep vilayet
leri dahil olmak üzere viifıyat-ı sitteyi ka
zalarıyla birlikte iki defa dolaştı (29 Aralık . 
1896, 23 Ocak 1898) . Bu proje, Avrupalı 
devletler tarafından verilmiş kırk maddelik 
bir ısiahat programına göre hazırlanmıştı. 
Beş yıl boyunca bir daha İstanbul'a dön
me imkanı bulamayan Şakir Paşa yoğun 
bir tempoyla çalışmalarını sürdürdü; bu 
esnada Osmanlı hükümetinin ilan ettiği 
üzere reform projesinin iki üç maddesi dı
şında bütünüyle uygulanma ve yürürlüğe 
konmasında ( 15 Kasım 1897) birinci dere
cede rol oynadı. Müfettişliği esnasında söz 
konusu vilayetlerin kalkınması, tarım, Reji 
İdaresi, madenler, ağaçlandırma, ulaşım, 
üretim, imar, askeri işler, idare, eğitim, 
maliye, adiiye ve misyonerlik sorunlarıyla 
ilgili projeler hazırlayıp hayata geçirilmesi 
için saray ve hükümetle bağlantılı şekilde 
çalışmalarını sürdürdüğü bir sırada geçir
diği kalp krizi sonucu Sinop'ta vefat etti 
(20 Ekim 1899). ll. Abdülhamid mezarının 
yapılması için ödenek çıkarttı ve cenazesi 
Sinop'ta defnedildi. Şakir Paşa gerek Os
manlı Devleti gerekse birçok yabancı dev
let tf!rafından çeşitli madalya ve nişanlar
la taltif edilmiştir. 

Takvime Dair Sene-i Maliyye Hak
kında Mütalaat (İstanbul 1308) ve Tak
vim-i Nücum (İstanbul 1309) adlı iki ese
ri, bazı neşredilmiş layihaları ile yayımlan
mamış birçok layihası bulunan Şakir Pa
şa , astrolojiyle de ilgilenen iyi bir mate
matikçi ve orta derecede bir tarih yazarı 
olarak nitelendirilir. Seçkin eserlerin yer 
aldığı kütüphanesinin bulunduğu Nişan
taşı'ndaki konağında edebi ve fikri konu
ların tartışıldığı müzikli toplantılar düzen
leyen, bazı tiyatro ve opera eserleri yazıp 
çeviren paşayı Ahmed Midhat Efendi asker, 
şair ve filozof diye tanımlar. Döneminin ile
ri gelen bazı aydınları ve devlet adamların
ca güzel ahlaklı, mert tabiatlı , açık yürek
li, terbiyeli, vefakar, nazik, zarif ve nükte
dan, mevki hırsı taşımayan mahir bir dip
lomat, sağlığını ihmal edecek kadar vazife
şinas bir kişi olarak nitelendirilmektedir. 
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Abbasiler'de 
muhafız alayını oluşturan 

birliklerden biri. 
_j 

Farsça'da "hizmetçi" manasma gelen 
çaker kelimesinin Arapça'ya şiikir olarak 
geçtiği ve paralı askerlerden oluşan mu
hafız birliğine şiikiriyye denildiği kaydedi
lir. Kelimenin "av ve avlanmak" anlamın
daki Farsça şikiirdan türediğini söyleyen
. ler de vardır. V. Minorsky ise şakiriyyenin 
Sağdea olduğu görüşündedir. Cahiz'e gö
re birliğin asli görevi halifeleri koruyup des
teklemektir. Kelimenin Farsça veya Sağdea 
kökenli oluşundan hareketle İslam önce
sine dayanan bir geçmişinin bulunduğu, 
Sasaniler döneminde Orta Asya bölgesin
de prens ve kumandanların maiyetindeki 
özel muhafız alaylarına şakiriyye adı veril
diği ileri sürülmektedir. 

Sabit b. Kutbe ve Hureys b. Kutbe el
Huzai adlı iki kardeşin Buhara bölgesinde 
Zübeyrller ile Emeviler arasındaki müca
deleden faydalanarak yanlarında olan 300 


