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ŞATHİYE 
( ~f ) 

Sufinin vecd 
ve istiğrak halinde söylediği, 

muhtevasında bir iddia bulunan 
söz anlamında tasavvuf terimi. 

_j 

_j 

Sözlükte "hareket etmek, sarsılmak, taş
mak" gibi anlamlara gelen şatah kelime
si, yatağı dar olan bir ırmağın sel ile ke
narlarına taşması gibi suflnin kalbinden 
taşan ilahi hakikatleri ifade eder (Serrac, 
s. 422, 453). ll. (VIII.) yüzyıldan itibaren su
fller arasında kullanılmaya başlanan şat
hiyye (çoğul u şatahilt 1 şathiyyat) suflnin 
sekr, vecd, cezbe, galebe, inbisat, istiğ
rak, cem' , fena ve tevhid-i zati gibi ken
dini kontrol edemediği tasawufl haller 
içinde söylediği sözlerdir. Bayezid-i Bista
mi, Sehl et-Tüsteri ve Hallac-ı Mansur ilk 
dönem tasavvufunda şathiyeleriyle en çok 
tanınan sufllerdir. 

Bazı mutasawıflara göre şathiye türü 
sözler onu söyleyen sufıye ait olmayıp bun
ların gerçekte kaynağı Allah 'tır. Sufınin 

yaptığı şey bu ilahi sözleri tekrar etmek
ten ibarettir. Bayezid-i Bistami'nin, "Ken
dimi tenzih ederim, şanım ne yücedir" ifa
desi bir müminin, "Ben kendisinden baş
ka ilah bulunmayan Allahım . bana ibadet 
ediniz" mealindeki ayeti (Ta ha 20/14) zikir 
yoluyla tekrarlaması gibidir. Halbuki Baye
zid-i Bistaml'nin bu şathiyesini duyanlar 
O'nun kendisini kastettiğini sanmışlardır 
(a.g.e., s. 472; Gazzall, İ/:ıya', ı. 42). Cü
neyd-i Bağdildi'ye göre şathiye salikin ni
hayet değil, bidayet halinde görülür. Salik 
sülukün nihayetine ve gayeye ulaşınca şat
hiyeler azalır. Cüneyd'e göre Bayezid-i Sis
taıni'nin şathiyeleri onun o sırada henüz 
sülukünün başlangıcında olduğuna işaret 
eder (Serrac, s. 458, 459). Kemal merte
besinde bulunan vel1ler temkin ehli olduk
larından nadiren şathiye söylemişlerdir. 

Dinin zahiri hükümlerine uymayan bir 
izienim verme, muğlaklık ve müphemlik 
şathiyelerin genel niteliğidir. Bu sebeple 
şathiyelerin dine aykırı olmadığını göster
mek, muğlaklık ve müphemliklerini gider
mek için ilk dönemden itibaren şerhler ya
zılmıştır. Cüneyd-i Bağdaefi'nin Şerl;.-i Şat
l;.iyyô.t·ı Ebi Yezid-i Bistdmi'si türün ilk 
örneğidir. Serrac el-Lüma'ında Cüneyd'in 
şerhlerine genişçe yer ayırmış, diğer bazı 
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sufılerin şathiyelerini de şerhetmiştir. Mu
hammed b. Hüseyin es-Süleml'nin Gala
tô.tü'ş-şCi.fiyye ile Beyô.nü Zeleli'l-fu~a

rô.', Ruzbihan-ı Sakli'nin Şerl;.-i Şatl;.iy
yat, Dara Şükuh 'un lfasenô.tü'l- 'ô.rifin, 
Sehlegl'nin en-Nur min kelimô.ti Ebi't
TayfCi.r, Abdülvehhab eş-Şa' ranl'nin el
Fetl;. ii te'vili ma şadara 'ani 'l-kümmel 
mine'ş-şatal;. adlı eserleri bu türün baş
lıca örnekleridir. 

Mutasawıflar, genelde hakikat ehlinin 
hataları olarak gördükleri şathiyelerin ma
zur görülmesi gerektiğini düşünmekle be
raber hikaye edilmemesini, yayılmaması
nı ve örnek gösterilmemesini tavsiye et
mişlerdir. Şathiyelerde geçen ve benlik ifa
de eden hallerin tabii ve beşeri sayıldığı
nı, zira insanın çok sevindiği veya üzüldü
ğü vakit aklına ve iradesine hakim olama
dığını, heyecan ve şaşırma neticesinde söy
lemek istemediği bir sözü söylediğini, an
cak daha sonra pişman olup özür diledi
ğini , bu halin Kur'an ve hadislerde yansı
maları bulunduğunu ifade etmişlerdir. Ni
tekim Hz. Peygamber çölde devesini kay
beden bir kimsenin hayatının tehlikeye gir
diğini, daha sonra birden devesini görün
ce heyecanlanarak, "Allahım , sen benim 
kulumsun, ben senin rabbinim" dediğini 
nakletmiş (Müslim, "Tevbe", 8). Hz. Musa 
da çok üzüldüğü bir sırada, "Allahım, bu 
olay fitnenden başka bir şey değil" demiş
tir (el-A'rilf 7/ ı55) 

Gazzali şatahı "vecdden kaynaklanan, bir 
dava ve iddia içeren ifade" şeklinde ta
nımlar (el·İmla' , ı . 77). Hakk' ın azameti ve 
tecell1lerinin güzelliği karşısında hayrete 
düşüp kendinden geçen bazı sufıler ma
nevi sarhoşluk (sekr) ve fena halinde, "Ten
zih ederim kendimi, şanım ne yücedir"; 
"Cübbemin altındaki Allah'tan başkası de
ğildir"; "Ben Hakkım" (enelhak) gibi şathi
yeler söylemişlerdir. Bu türden sözler ve 
haller bir aşığın maşuku için "Ben oyum, 
o da ben" demesine, aniden aynaya bakan 
bir kimsenin aynada yansıyan sureti gö
rüp aynayı farkedememesine, içinde şa
rap bulunan bir kadehe bakan kimsenin 
kadehi şarap renginde görüp şarabın ka
deh olduğu hükmüne varmasına benze
tilmiştir. Halbuki, "Şarap kadehtir" ile, "Şa
rap kadeh gibidir" ifadeleri arasında fark 
mecazla hakikat arasındaki fark gibidir. 
Nefsinden tani olup varlığının farkına va
ramayan istiğrak halindeki salikin dilinden 
zuhur eden şathiyeler mecaz diliyle ittiha
da, hakikat diliyle tevhide işaret eder. Me
cazdan hakikate ermemiş kimseler şathi
yelerdeki mecazla hakikati birbirinden ayırt 
edemediklerinden bu türden sözler dürü-

lüp katlanmalı, bir kenara konmalı, hika
ye edilip yayılmamalıdır (İ/:ıya', lll, 358; IV. 
332; Mişkatü'l-envar, s. 57; el-Ma~şadü'l
esna, s. ı ı 4). Gazzali'ye göre şathiye iki çe
şittir. Birincisi Allah aşkı iddiasıyla söyle
nen sözler olup ibadetlerin terkedilmesi
ne, ahlak kurallarının gözetilmemesine, 
hatta ittihada yol açabilir. ikincisi zahiri 
itibariyle yaldızlı, ancak anlam içermeyen 
ifadelerdir. Bu tür şathiyeler zihinleri ka
rıştırmak, insanları hayrete düşürmek, 
böylece onları hurafelere inanmaya alıştır
mak amacıyla kullanılır. Bu hurafe ve he
zeyanlar muhataplara akıl üstü ilahi haki
katler ve sırlar şeklinde sunulmuştur ( İ/:ı 
ya', ı. 42-43 , 78; ıv, 332; Molla Sadra, s. 
46-50) 

Şeyh-i şattah diye de anılan Ruzbihan-ı 
Bakli, Hak ehlinin söyledikleri şathiyelerin 
Kur'an, hadis ve evliya ilhamı olmak üze
re üç çeşit kaynağı olduğunu belirtir. Ona 
göre Kur'an'daki elif-lam-mim gibi huruf-i 
mukattaa, Allah'ın yüzü, eli , istivası gibi 
ifadeler lafız ve mana itibariyle müteşa
bih olup Hakk'ın şathiyeleridir. Hz. Pey
gamber ve sahabeye ait şathiyeler de var
dır. Resül-i Ekrem'in, "Allah Adem'i ken
di suretinde yarattı " hadisi Hz. Ömer'in 
Hudeybiye olayında ve Abdullah b. Übey 
b. Selul'ün cenaze namazının kılınması hu
sunda Resül-i Ekrem'e muhalif ifadeleri 
şathiye kapsamında değerlendirilir. Saha
be arasında fesahat yönünden daha güç
lü olması sebebiyle en fazla şathiye Hz. 
Ali 'ye nisbet edilir (Şer/:ı-i Şat/:ıiyyat, s. 56-
69). 

Şathiyeleri hakikat ehlinin hataları (zel
lat) olarak gören Muhyiddin İbnü'I-Arabi 
şatah söyleyen sufınin Allah ' ı övecekken 
gerçekte kendini övdüğünü söyler. Ona gö
re bu tür ifadeler nefis ve benlikten kay
naklanır. Halbuki mümine yakışan kulluğu 
ve acziyetiyle övünmesi, büyükleome ve 
şımarmadan kaçınmasıdır. Bununla bera
ber şatah söyleyen kendinden gafil oldu
ğu bir hal içinde sözler sarfederse bu söz
leri zelle kabilinden sayılarak mazur görü
lür. Allah'ın izni dahilinde övünmek ise ha
ta değildir. Hz. Isa 'nın , "Allah beni müba
rek kıldı" (Meryem ı 9/3 ı) ; Hz. Peygam
ber'in, "Ben insanoğlunun efendisiyim, bu
nu övünmek için söylemiyorum" (EbQ Da
vüd, "Sünnet", ı3; Müslim, "tman", 327) 
şeklindeki sözleri ilahi izinle söylendiğin
den hata değildir (Te han evi, Keşşa{, ı , ı 038; 
el-Füta/:ıfi.t, ll, 509) Şatah söyleyen kişi Al
lah'ın kendisine verdiği manevi merte
beyi bu mertebeye ulaşmanın coşkusuyla 
O'nun izni olmadan açıklar, bununla övü
nür. Fakat durumu farkedince hata yap-



tığını aniayıp hemen tövbe eder. Gerçek 
vel1ler hiçbir zaman emsal ve akranların

dan üstün olduklarını iddia etmez. daima 
tevazu gösterirler. Muhakkik arifler nadir 
haller dışında şatah türü ifadeler kullan
mazlar. Hak'tan başkasını görmediklerin
den emsallerine karşı övünmeleri söz ko
nusu değildir. Bu tür ifadeler kullandıkla

rında ise gözlerine perde çekilir, rableri ve 
nefisleri hakkında cahil kalır, hemen te
vazu ve kulluk hallerine geri dönerler. Söy
ledikleri söz ilahi izinden değil içinde bu
lundukları manevi halden kaynaklandığın
dan kınanmazlar. Hak ile olan şatahın hük
mü bu olmakla beraber yine de övülen bir 
şey değildir (ibnü'l-Arabl, ll . 5 ı O) 

İsmail Hakkı Bursev'l. şatahı "gönül eh
linin dimağına lezzet veren hakikatin özün
den süzülmüş ir fan kelimeleri" şeklinde 
tanımlar ve bu sözlerin söylenme maksa
dının Hakk'ın kemalini beyan, celal ve ce
mal hakikatlerini ayan etmek olduğunu , 

şatah ehlinin vücCıdiyye mezhebine nisbet 
edilemeyeceğini. şathiyyatın vahdet-i vü
cuda ve insan-ı kamile işaret eden sözler
den sayıldığını belirtir. Bursev'i'ye göre Ha
fız-ı Şlrazl . Sa'dl-i Şlrazl. Mevlana Celaled
din-i Rumi. Molla Cami gibi ariflerin me
cazi sözlerini hakiki manada söylenmiş gi
bi yanlış aniayıp değerlendirenterin hata
lı davranışları kadar arif kişilerin zahir er
babını fıtneye düşürecek sözler söylemesi 
de doğru değildir. Arifler muhatabın yan
lış anlayacağı sözlerden kaçınmalıdır. 

İbn Haldun sCıfılerin şathiyeleri bilerek 
ve kasten söylemediklerini. bundan dola
yı kınanamayacaklarını belirtir. Zira vecd 
halindeki salik mükellef değildir, cebir al
tında olan mazurdur. Herkesin kullandığı 
ve anladığı dil vecd hallerini ifade etme
ye yetmez. Bayezld-i Bistam'i gibi İslam'a 
bağhhğıyla tanınan kimselerin şathiyeleri 
iyi niyetli oluşları dikkate alınarak güzel bir 
şekilde yorumlanır. İslam'a bağlılığı bilin
meyenler ise eleştirilir (Mui):addime, s. 448; 
Şifa'ü 's-sa'il, s. 55 ). Bu durum şathiyelerin 
söyleyenin haline. niyetine ve hayat tarzı

na göre farklı şekillerde yorumlanabilece
ğini gösterir. Nitekim. "Ben kapı gibiyim. 
kımıldatmazlarsa kımıldamam" diyen bir 
kişi için Sehl et-Tüster'i, "Bunu ya bir sıd
dlk veya bir zındık söyler; sıdd'ik her şeyi 
Allah Teala'dan gördüğü için, zındık ise 
işlediği günahlara bahane bulmak için bu
nu söyler" demiştir. Ömür boyu akli den
gesi yerinde olmadığı için mes!Cıb , me'hCız, 

meczup, mecnun. divane, büh!Cıl ve uka
l a -yı mecan'in denilen kimselerin söz ve 
davranışları da genellikle şathiye kabul edil
miştir (Ni sabGrl, s. 44- 126) 

Bazı kişiler İs lam ' ın lafzına ve ruhuna 
aykırı saçma sözleri. herze ve hezeyanla
rı şathiye gibi göstermeye çalışmışlar ve 
bundan dolayı mazur olduklarını iddia et
mişlerdir. Bu tür ifadelere "türrehat" denir. 
İlk sCıfılerden Ruveym b. Ahmed, "Tasav
vuf yolunda can feda etmek gerek, eğer bu 
yola girecekseniz bunu göze alın, aksi hal
de sCıfılerin türrehatı ile meşgul olmayın" 

demiştir (Serrac, s. 334; Süleml, s. 183; Sey
yid Sadık GGherln, lll. 67). "Tammat" (tam
me) ise mutasawıf olduklarını iddia eden 
mustasvifenin ayet ve hadisleri Batıniyye 
mensuplarının yaptığı gibi akla ve şeriata 
aykırı biçimde yorumlamalarıdır (Gazzall, 
İf:ıya' , ı. 43, 44; Taşköp rizade, 11. 260) Tür
rehat ve tammat lugaz 1 bilmece. mu
amma, tekerleme. hezel, deli saçması ve 
küfür mahiyetinde olabilir. Bu türden ifa
deler şathiyat kapsamında değerlendiril
mez. Meşrep ve mizaç farklılığından kay
naklanan Allah karşısındaki hallerinin tür
lü türlü olması. bast ve üns. muhabbet ve 
şevk gibi halleri yoğun biçimde yaşama
larından dolayı sCıfıler Hakk'a farklı şekil
lerde hitap etmişlerdir. Bu hitap şekilleri 
dilal, naz. serzeniş. sitem ve arbede olarak 
nitelenir (bk ARBEDEl 

Şathiyeler İbnü 'I-Cevzl tarafından şid
detle eleştirilmiştir. Ona göre ilim Allah' 
tan korkmayı. tevazuu. nefsi hakir görme
yi , susmayı . dava ve iddiadan uzak dur
mayı gerektirir. Halbuki şathiyeler nefsin 
büyük iddialarıdır. Bazıları kafir ve zındık 
olmayı gerektirecek kadar tehlikeli ve kor
kunçtur. İbnü'I-Cevii eserinde fiili şathi
yelere de geniş yer ayırmıştır. Bazı muta
sawıfların kitaplarını . bazılarının malları

nı nehre atıp onlardan ilgiyi kesmelerini. 
meşayihten birinin bir adama para verip 
kendine sövdürmesini. melamet ehlinin 
bazı davranışlarını fiil türü şathiyeler ara
sında sayar (Telbisü İblis, s. 329-357) . 

Türk tasawuf edebiyatı metinlerinde 
birçok şathiye örneğine rastlanır. Yunus 
Emre'nin "Çıktım erik dalına anda yedim 
üzümü"; Hacı Bayram-ı Vell'nin, "Çalabım 
bir şar yaratmış iki cihan arasında 1 Bakı

cak d'idar görünür ol şarın kenaresinde"; 
Eşrefoğlu RCım'i'nin . "Sanırsız Eşrefoğlu

yam ne Rumiyem ne İzniki 1 Benem daim 
ü baki göründüm sureta insan"; Niyazi-i 
Mısr'i'nin "On sekiz bin alemi seyreyledim 
seyyare-var 1 Kabe kavseyne eriştim sırr-ı 
ev edna benem" mısraları bunların en 
meşhurlarındandır. Şathiyelerde mecaz
larla örülü sembolik bir dil kullanılır. Bun
dan dolayı şathiyeler "işaret dili, mana di
li. kuş dili. ağrebü'l-garaib" şeklinde nitele
nir. Arap. Fars ve Türk edebiyatındaki şat-
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hiye örneklerine dair bunları dinin zahiri 
hükümlerine uygun ve anlaşılır kılmak için 
pek çok şerh yazılmıştır (EbG Sald-i Ebü' I
Hayr'ın bir şathiyes i üzerine yaz ıl a n şerh

ler için bk. Said-i Neflsl, s. 125- 142; Türkçe 
şathiye ve şerhleri için bk. Ceylan , s. 72; 
Tatc ı , Yunus Emre Şerhleri, s. 8-85; Kur
naz- Ta tc ı , s. I 67-292). 
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ŞATIBE 
( :w:. t.;J 1 ) 

Doğu Endülüs şehirlerinden biri. 
L ~ 

Belensiye'nin (Valencia) SS km. güne
yinde denize yakın konumda ve denizden 
169 m. yükseklikte yer alan Şatıbe'n in (Ja
tiva, Xat iva) adına Roma dönemine ait bel-
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