
SAKiR PASA 

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-

308 

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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şAKiRİYYE 
( ~ÇL;JI) 

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 



kadar şakiriyye askeriyle birlikte yarı ba

ğımsız hareket ettikleri, Tirmiz'deki yer
liler arasında büyük itibar kazanan Sabit 

b. Kutbe'nin mahalli hükümdarlar gibi et

rafında şakiriyyenin yer aldığı kaydedilmek

tedir. Ancak bu şakiriyyenin etnik kökeni

ne dair kaynaklarda bilgi yoktur. Abdul
lah b. Zübeyr'in ortadan kaldırılmasından 

sonra (73/692) Tirmiz'de Emevller'e karşı 
mücadelesini sürdüren Musa b. Abdullah 

ile şakiriyyenin arası açılınca (85/704) bun

ların Türgiş tarhanından (tarhCın), Soğd 

ihşldinden ve Eftalitler'den yardım iste

meleri Türk asıllı olmaları ihtimalini güç

lendirmektedir. Sürekli biçimde efendile

rinin yanında bulunan şakiriyyenin bir kıs

mı liderleri öldürülünce tarhanın hizme
tinde çalışmaya devam etmiştir. Orta As

ya'daki Türk prensleri nezdindeki şakiriy

ye birlikleri bölgeye gelen Emevl emirleri 

tarafından benimsenmiş, onlar da düşma

na ani saldırı düzenleme ve kuşatmalar için 

özel eğitimli şakiriyye birlikleri oluşturmuş

tur. Haşim b. Amr b. Kays'ın hizmetinde

ki şakiriyyenin Buhara ve Soğd tarhanı ile 

yapılan savaşa (ı ı ı/729) katıldığı, yine Türk 

hakanı ile Belh yakınlarında cereyan eden 

bir savaşta (ı ı 9/737) Emev'i ordusunun sağ 

kanadında müstakil bir bölük halinde yer 

aldığı kaydedilmektedir. Emevller devrin

de Horasan bölgesine gelen Arap emirleri 

de İran soyluianna özenerek savaşlara şa
kiriyye birlikleriyle katılmıştır. 96 (714-15) 
yılında Küfe yakınlarında Hariciler'le yapı

lan bir savaşta şakiriyyeye mensup bir as

kerin efendisini korumak için kahramanca 

savaştığı belirtilmektedir. Bu olaydan şaki
riyyenin Irak bölgesinde faal olduğu anla

şılmaktadır. Kaynaklarda şakiriyye kelime

sinin çoğunlukla Türkler' e dair bahislerde 

geçmesi konunun eski bir Türk geleneği 

boyutu olduğuna işaret sayılabilir. Nitekim 

Oğuz hükümdarlarının emrinde 1 000 şa

kirin bulunduğu bilinmektedir (Barthold, 

S. ı 95). 

Şakiriyye Abbasller döneminde ordunun 

resmi birimi haline gelmiştir. Abbasller' 
de muhafız ordusu "eş-şakiriyye, el-me

mallkü'l-hucriyye, el-muhtarün, es-saciy

ye, el-ebna" gibi birliklerden oluşuyordu. 

İlk defa Harünüreşld zamanında sarayda 

şakiriyyeden özel bir muhafız alayı teşkil 

edilmiştir. Me'mün ve Mu'tasım-Billah 

devrinden itibaren Türkler'in nüfuzları

nın artmasıyla birlikte şakiriyye birlikle

ri askeri sistemin içine alınmıştır. Tabe

rl, 225 (840) yılı olaylarını anlatırken Ye
men Valisi Ca'fer b . Dinar'ın şakiriyye ala

yına saidırmasına öfkelenen Halife Mu'-

tasım'ın valiyi görevinden azıettiğini kay

deder. Şakiriyye özellikle Mütevekkii-Aiel

lah 'tan ( 84 7-86 ı ) sonraki iç karışıklıklar 
döneminde Mısır, Azerbaycan, Fars, Ah

vaz, Küfe ve Sugür'da idareci ve kuman

danların emrinde bulundurulmuş eyaJet

lerde çıkan isyanları bastırmak için kulla
nılmıştır. Azerbaycan'da başlatılan bir is

yanı bastırmak için Halife Mütevekkil ta
rafından 4000 şakiriyye askeri gönderil

miştir. Bu dönemde, özel eğitilmiş askeri 

birim haline dönüştürülen şakiriyye bir

likleri halifelik üzerinde nüfuz kuran Türk 
kumandanianna karşı verilen mücadeleye 

aktif şekilde katılmıştır. Mu'tez-Billah'ın 
hilafet merkezini Samerra'dan Bağdat'a 

taşıma çağrısına sadece şakiriyye asker
leri katılmıştır. Mu'tezz'in Türk kumandan

ları tarafından öldürüldüğü ve Mühtedi

Billah'a biat edildiği haberi üzerine şaki

riyye askerleri halk ile birlikte Bağdat ve 
Samerra'da ayaklanmıştır. Şakiriyye, emir

ler arasındaki iktidar mücadelesinde Bo

ğa el-Keblr'e karşı mücadele eden Boğa 

es-Saglr ve Vaslf'in yanında yer almıştır. 
Abbas! ordusunda Mağribli ve Türk asker

lerinden daha imtiyazlı bir grubu oluştu 

ran şakiriyyenin maaşları diğer askerlere 

göre yüksekti. Dört ayda bir aldıkları ma

aşlarıyla ilgili işleri takip eden özel bir di

vanları vardı (Ya'kübl, II, 488). Şakiriyye ge

nellikle Abbas! sarayının hizmetinde bu

lunduğundan halitelerin cülüs merasim

lerine özel kıyafetleriyle katılırdı. 
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SAKK-ı SADR 

ŞAKK-ı SADR 
( ;...w:ı! l J.:. ) 

Hz. Peygamber'in 
göğsünün melekler tarafından 

açılıp kalbin in üstün 
niteliklerle bezenınesini 

ifade eden tabir. 
_j 

Sözlükte "yarmak" anlamındaki şakk ile 

"göğüs" manasma gelen sadr kelimelerin

den meydana gelen terkip "göğsün yarıl

ması" demektir. Kaynaklarda şerh (açmak) 

kelimesiyle oluşan şerh-i sadr da geçer. Bi

yolojik hayatın merkezi olan kalp dini ter

minolojide kişinin hem zihin hem duygu 

hayatıyla ilişkilendirilir. Şakk-ı sadr da Hz. 

Peygamber'in beşeri arzularının yok edi

lip üstün niteliklerle bezenmesi için Ceb

rail tarafından bir ameliyeye tabi tutulma

sıdır. Bu tabirle ilgili olarak siyer ve hadis 

kaynaklarında yer alan açıklamalar şöylece 

özetlenebilir: Bir gün Cebrail veya insan 

şekline girmiş iki melek ResGl-i Ekrem'in 

yanına gelip göğsünü yarmış, kalbini çı

kardıktan sonra ondan bir kan pıhtısı al

mış, ardından kalbi yıkayıp yerine koymuş, 

yarığı da kapatmıştır (Müsned, III, ı 2 ı; 

Müslim. "İman", 26I. 265) . Kaynaklarda 

olayın Hz. Muhammed sütannesinin yanın

da iken dört beş yaşlarında (Müsned, IV. 

ı84-ı85; Dariml, "Mu~ddime", 3; İbn is

hak s. 27-28), on küsur yaşında (Müsned, 

V, ı 39), ilk vahiy almaya başladığı sırada 

Hira'da (Tayillisl. s. 2ı5-216) ve isra gecesi 

mi'raca çıkmadan önce (Müsned, N. 208; 

V, ı 43; Buhar!, "Şalat", ı, "Bed'ü'l-l]all5", 6; 

"Enbiya"', 5; "Tevl:lld", 37; Müslim, "İman", 

263, 264; Tirmizi, "Tefslr" , 94) vuku buldu

ğuna dair rivayetler mevcuttur. 

Şakk-ı sadrın Hz. Muhammed sütanne

sinin yanında iken, ayrıca mi'raca çıkma

dan önce gerçekleştiğini belirten rivayet 

ler hadis tenkidi açısından muteber kabul 

edilmiştir. İki ayrı dönemi anlatan rivayet

lerdeki muhteva farklılığı hadisenin tek

rarlandığı intibaını güçlendirmektediL İbn 
Hazm ve Kadi İyaz gibi alimler, Buhar!' nin 

konuyla ilgili rivayetlerinin bir senedinde 

yer alan ("Tevl:ı1d" , 37) Şerlk b. Abdullah 

sebebiyle şakk-ı sadrın isra gecesi mey

dana geldiğine dair nakilleri eleştirmiş ve 

çocukluğunda geçen bu olayın mi'rac ha

disleriyle karıştırıldığını ileri sürmüştür. 

Fakat Buharl'nin mi 'racı anlatan, sene

dinde Şerlk'in yer almadığı başka rivayet

lerinin bulunduğu dikkate alınırsa bu id-
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