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askeriyle birlikte yarı bahareket ettikleri, Tirmiz'deki yerliler arasında büyük itibar kazanan Sabit
b. Kutbe'nin mahalli hükümdarlar gibi etrafında şakiriyyenin yer aldığı kaydedilmektedir. Ancak bu şakiriyyenin etnik kökenine dair kaynaklarda bilgi yoktur. Abdullah b. Zübeyr'in ortadan kaldırılmasından
sonra (73/692) Tirmiz'de Emevller'e karşı
mücadelesini sürdüren Musa b. Abdullah
ile şakiriyyenin arası açılınca (85/704) bunkadar

şakiriyye

ğımsız

ların Türgiş tarhanından (tarhCın), Soğd

ihşldinden

ve Eftalitler'den yardım istemeleri Türk asıllı olmaları ihtimalini güçlendirmektedir. Sürekli biçimde efendilerinin yanında bulunan şakiriyyenin bir kıs
mı liderleri öldürülünce tarhanın hizmetinde çalışmaya devam etmiştir. Orta Asya'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 hizmetindeki 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 devrinde 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 askerin efendisini korumak için kahramanca
savaştığı belirtilmektedir. Bu olaydan şaki
riyyenin Irak bölgesinde faal olduğu anlaşılmaktadır. Kaynaklarda şakiriyye kelimesinin çoğunlukla Türkler' e dair bahislerde
geçmesi konunun eski bir Türk geleneği
boyutu olduğuna işaret sayılabilir. Nitekim
Oğuz hükümdarlarının emrinde 1000 şa
kirin bulunduğu bilinmektedir (Barthold,
S. ı 95).
Şakiriyye

Abbasller döneminde ordunun
resmi birimi haline gelmiştir. Abbasller' de muhafız ordusu "eş-şakiriyye, el-memallkü'l-hucriyye, el-muhtarün, es-saciyye, 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 birlikleri askeri sistemin içine alınmıştır. Taberl, 225 (840) yılı olaylarını anlatırken Yemen Valisi Ca'fer b . Dinar'ın şakiriyye alayına saidırmasına öfkelenen Halife Mu'-

valiyi görevinden azıettiğini kaydeder. Şakiriyye özellikle Mütevekkii-Aiellah 'tan (84 7-86 ı ) sonraki iç karışıklıklar
döneminde Mısır, Azerbaycan, Fars, Ahvaz, Küfe ve Sugür'da idareci ve kumandanların emrinde bulundurulmuş eyaJetlerde çıkan isyanları bastırmak için kullanılmıştır. Azerbaycan'da başlatılan bir isyanı bastırmak için Halife Mütevekkil tarafından 4000 şakiriyye askeri gönderilmiştir. Bu dönemde, özel eğitilmiş askeri
birim haline dönüştürülen şakiriyye birlikleri 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 askerleri katılmıştır. Mu'tezz'in Türk kumandanları tarafından öldürüldüğü ve MühtediBillah'a biat edildiği haberi üzerine şaki
riyye askerleri halk ile birlikte Bağdat ve
Samerra'da ayaklanmıştır. Şakiriyye, emirler arasındaki iktidar mücadelesinde Boğa el-Keblr'e karşı mücadele eden Boğa
es-Saglr ve Vaslf'in yanında yer almıştır.
Abbas! ordusunda Mağribli ve Türk askerlerinden daha imtiyazlı bir grubu oluştu 
ran şakiriyyenin maaşları diğer askerlere
göre yüksekti. Dört ayda bir aldıkları maaşlarıyla ilgili işleri takip eden özel bir divanları vardı (Ya'kübl, II, 488). Şakiriyye genellikle Abbas! sarayının hizmetinde bulunduğundan halitelerin cülüs merasimlerine özel kıyafetleriyle katılırdı.
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Hz. Peygamber'in
m e lekler tarafından
açılıp kalbin in üstün
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şerh

(açmak)

sadr da geçer. Bi-

merkezi olan kalp dini ter-

minolojide kişinin hem zihin hem duygu
hayatıyla ilişkilendirilir. Şakk-ı

Peygamber'in

sadr da Hz.

beşeri arzularının

yok edi-

lip üstün niteliklerle bezenmesi için Cebrail tarafından bir ameliyeye tabi tutulmasıdır.

Bu tabirle ilgili olarak siyer ve hadis

kaynaklarında

yer alan

açıklamalar şöylece

özetlenebilir: Bir gün Cebrail veya insan
şekline girmiş

yanına

kardıktan

pıhtısı

sonra ondan bir kan

mış, ardından

yarığı

iki melek ResGl-i Ekrem'in

gelip göğsünü yarmış, kalbini çı
kalbi yıkayıp yerine

al-

koymuş ,

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
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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 bulduğuna

dair rivayetler mevcuttur.

Şakk-ı sadrın

sinin

yanında

Hz. Muhammed sütanne-

iken,

ayrıca

mi'raca

çıkma

dan önce ge rçekleştiğin i belirten rivayet ler hadis tenkidi

açısından

muteber kabul

edilmiştir. İki ayrı dönemi anlatan rivayet-

lerdeki muhteva farklılığı hadisenin tekrarlandığı 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 meydana geldiğine dair nakilleri eleştirmiş ve
çocukluğunda

geçen bu

olayın

mi'rac ha-

disleriyle karıştırıldığını ileri sürmüştür.
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dianın isabetli olmadığı anlaşılır. Öte yandan Şibli şakk- ı sadr olayının mi'rac öncesinde meydana geldiğini. dolayısıyla olayın çocukluğunda geçtiğini ifade eden rivayetlerin muteber sayılmadığını belirtmiş
tir (bk bibl)

Konuyla ilgili rivayetler şakk-ı sadrın cismani ve ruhani boyutlarına işaret etmektedir. Bu olayın misal alemi ile şehadet alemi arası bir hal üzere vuku bulduğunu ileri süren Şah Veliyyullah ed-Dihlevi'ye göre şakk-ı sadr "göğsün yarılıp imanla doldurulması, meleki nurların üstün gelmesi, beşeri duyguların zayıftatılması ve kalp
yapısının mukaddes alemden gelecek feyizleri kabule hazır duruma getirilmesi" demektir (lfüccetullahi'l-baliga, ll, 557, 561) .
Bazı müfessirler inşirah suresinde geçen
(94/1). "Biz senin göğsünü açıp genişlet
medik mi?" mealindeki ayetin şakk-ı sadr
hadisesine işaret ettiğini belirtmişlerdir.
Ancak anılan ayetin tefsiriyle ilgili olarak
zikredilen hadislerin metninde buna dair
bir ifade yoktur. Bazı muhaddislerin bu
ayetin tefsiriyle ilgili babda şakk-ı sadra
dair rivayetlerden birine yer vermeleri, tefsir kaynaklarında da anılan ayetle şakk-ı
sadr arasında bir ilişki kurulmasına yol açmış olmalıdır. Elmalılı Muhammed Hamdi cismani şakk-ı sadrın alimler arasında
tartışıldığını. buna karşılık Resillullah'ın kalbini iman. hikmet ve hakikatle dolduran
ruhani şerh-i sadr hususunda ittifak bulunduğunu söyler (Hak Dini, VIII, 59145916) . İbn Aşar da müfessirlerin çoğunun
inşirah suresi ilk ayetindeki şerh-i sadrı
ilim, hikmet ve risalet nuru ile yorumladığını nakleder (et-Ta/:ırfr ue 't-tenulr, XXX,
360-361; ayrıca bk. İNŞİAAH SÜRESİ) .
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ŞALLIOGLU, Mehmet Feyzi

(1912-1989)

L

Son dönem
gönüllü halk eğitimcilerinden.

_j

28 Mart 1912'de Kastamonu'nun Hepkebirler mahallesinde doğdu. Babası izzet Efendi, annesi Hatize Ayşe Hanım'dır.
Mahalle mektebindeki tahsilinden sonra
Hafız Ömer Fazırdan (Aköz) hıfzını tamamladı ve kıraat dersleri aldı. Ayrıca Hafız Tevfik, Hafız Abdurrahman ve Reisülkurra Hoca Kamil efendilerden temel İslami ilimlerle ilgili dersler okudu. Muvazzaf ve ihtiyat askerlik görevleri sebebiyle İstanbul'
da bulunduğu 1935-1937 yılları arasında
Nevşehirli Hacı Hayrullah Efendi. Hüsrev
Hoca ve Abdülhakim Arvasi gibi alimierin
tefsir ve hadis derslerine katıldı. Askerliği süresince erata Kur'an öğretti, talim ve
tecvid dersleri verdi. Annesinin vefatın
dan sonra teyzesi tarafından evlat edinilen Mehmet Feyzi'nin Pamukçu olan soyadı Şallıoğlu şeklinde değişmiştir. Askerlik dönüşünde o yıllarda Kastamonu'da ika-

meteden Said Nursi'den ders aldı, onun
hizmetinde bulundu . Said Nursi ile olan
yakınlığı sebebiyle açılan davalarda yargı
landı. 1943'te Denizli Cezaevi'nde dokuz
ay, 1948'de Afyon Cezaevi'nde on ay süreyle mahpus kaldı. Ancak her iki davadan
temyiz yoluyla beraat etti. 195Tde Muallim İbrahim Efendi'nin kızı Melek Hanım'
la yaptığı evlilikten biri erkek olmak üzere beş çocuğu dünyaya geldi. Uzun yıllar
yüksek tansiyondan mustarip olan Mehmet Feyzi Efendi 197S'te ciddi bir böbrek
rahatsızlığı, 1983'te de kısmi felç geçirdi.
Mi'rac kandiline denk gelen 4 Mart 1989
tarihinde Kastamonu'da vefat etti ve Gümüş! üce Mezarlığı'ndaki aile kabristanı
na defnedildi. Ömrünü Kur'an öğretimiy
le geçiren, çevresindekileri daima milli ve
manevi değerler etrafında birleştirmeye
çalışan, kendisini ziyarete gelenleri, tavrı
ve sohbetleriyle etkileyen Mehmet Feyzi
Efendi gönüllü bir halk eğitimeisi ve yörenin bir kanaat önderi olarak tanınmıştır.
Her yıl mart ayının ilk haftasının sonunda Kastamonu'da çeşitli etkinliklerle anı
lan Mehmet Feyzi Efendi hakkında bazı
araştırma ve yayınlar yapılmıştır. Musa Özdağ'ın Mehmed Peyzi Efendi'den Peyizler (l-Vlll, İstanbul 1992-1995; Adapazarı 2002; Kastamonu 2007). Peyizler Sultanı Mehmed Peyzi Efendi (Kastamonu, ts.) ve Peyizlerden Damlalar (İstan
bul 1996) adlı derlemeleriyle Şaban Kalaycı'nın Karanlıktan Aydınlığa (İstanbul

1996), Karanlıktan Nur'a (İstanbul, ts.) ve
Rafet Küllüoğlu'nun Feyizli Sözler (İstan
bul 1996) isimli çalışmaları bunlar arasın
da sayılabilir. Hakkında yapılan panel ve
sempozyum şeklindeki etkinliklerden birinde sunulan bildiriler (8 Mart 1998, Kastamonu) Mehmed Feyzi Efendi'nin Feyiz Pınarı Sempozyumu adıyla yayım
lanmıştır (İstanbul 1998) Yine onunla ilgili olarakAysun Duysak tarafından bir lisans tezi hazırlanmıştır ( 1995, AÜ ilahiyat
Fakültesi).
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