SATIBi, Kas ım b. Rrruh
di. Endülüs'te başladığı lfırzü'l-emdni (eş
Şatıbiyye) adlı kasidesini burada tamamladı, diğer eserlerini de burada yazdı.

şATIBi, Kasım b. Firruh
( ~L;Jf oj#~~(§)

Ebu Muhammed (Ebü ' l-Kasım) Kasım
b. Fırruh b . Halef eş-Şatıbi er-Ruaynl
(ö. 590/ 1 ı 94)
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538 yılı sonlarına doğru (Haziran 1144)
Endülüs'ün doğusundaki Belensiye (Valencia) eyaJetine bağlı Şatıbe (Jativa) şehrinde
doğdu. Ruaynl nisbesiyle anılması, eşinin
Yemen'den Mısır'a göç eden Himyerller'e
mensup Ruayn (ZQ Ruayn) kabilesine mensubiyetiyle ilgilidir (b abas ının ismi hakkın
da bilgi için bk. Ahmed b. Muhammed elKastallanl. s. 38-39). Doğuştan gözleri görmeyen Şatıbl. Kur'an-ı Kerlm'i ezberledikten sonra öğrenime başlaciı. İbnü'l-Layüh
diye bilinen Ebu Abdullah Muhammed b.
Ebü'I-As en-Nefzl'den kıraat-i aşereyi okudu. Genç yaşta bir süre hatiplik 1 vaizlik
yaptı ve ardından Belensiye'ye gitti. Burada Ebü'l-Hasan Ali b. Muhammed b. Hüzeyl'e Ebu Amr ed-Danl'nin et-Teysir'ini
ve diğer kıraatleri ezberden arzetti. Ebu
Abdullah Muhammed b. Yusuf b. Müferric el-İşblll'den Mehdevl'nin Şerf:ıu'l-Hi
ddye ii 'l-]fırd'dti's -seb' adlı eserini rivayet etti. Ayrıca Ebü'l-Kasım İbn Hubeyş'
ten İbn Atıyye el-Endelüsl'nin tefsirini, Ebu
Abdullah Muhammed b. Hamld'den İb n
Şüreyh'in el-Kdti fi'l-]fırd'dti's-seb', S'ibeveyhi'nin el-Kitdb, Müberred'in el-Kdmil, İbn Kuteybe'nin Edebü 'l-Kdtib adlı
kitaplarını okudu. Ebü'l-Hasan Ali b. Abdullah b. Halef b . Ni'me el-Belensl, Ebu
Abdullah Muhammed b. Abdürrah1m elEnsar'i el-Gırnatl ve Ebu Muhammed Aşir
b. Muhammed b. Aşir el-Ensar'i, Şatıbl'nin
kıraat, tefsir, hadis, fıkıh, nahiv gibi ilimlerde faydalandığı diğer hocalarındandır.
Şatıb'i öğrenimini tamamladıktan sonra Şatıbe'ye dönüp bir süre hocalık yaptı;
bu arada kendisine teklif edilen hatiplik
görevini de hutbelerde idarecilerin övülmesi için baskı yapıldığından kabul etmeyerek S72'de (1176) hacca gitmek üzere
memleketinden ayrıldı. Yolculuğu sırasın
da uğradığı İskenderiye'de Ebu Tahir Ah•
1
med b. Muhammed el-lsfah~n'i ve diğer
bazı hocalardan hadis dinledil Hac görevini yerine getirmesinin ardınctan Kahire'ye
1
yerleşip burada evlendi ve_ölf,müne kadar
Kahire'de yaşadı. Amr b. As 1Camii'nde kı 
raat akutmaya başlayan Şatıb'i'yi daha sonra Kadi el-Fazı! kendi yaptkdığı Fazıliyye
Medresesi'ne yerleştirdi; ~raat, hadis ve
Arapça dersleri vermesi için görevlendir-
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Kudüs'ü Haçlılar'ın elinden alan Selahaddin-i Eyyub'i'yi tebrik etmek için 589'da ( 1193) gittiği Kudüs'te ramazan ayını
geçirdikten sonra Kahire'ye döndü. Kıra
at, tefsir, hadis, sarf, nahiv gibi alanlarda
çok sayıda öğrenci yetiştirdi. Başta lfır
zü '1-emdni ve 'A]filetü etrdbi'l-]faşd'id
adlı eserlerine birer şerh yazan Alemüddin es-Sehav'i olmak üzere eş-Şdtıbiyye'
yi Endülüs'ün diğer bölgelerine götürerek
buralarda okutan Ebu Bekir Muhammed
b. Vaddah el-Lahm'i el-Endelüs'i, oğlu Ebu
Abdullah Muhammed, damadı Kemaleddin Ali b. Şüca' b. Salim, Ebu Abdullah Muhammed b. ömer el-Kurtub'i, Ali b. Muhammed b. Musa et-Tüc'ib'i, İbnü'I-Cüm
meyzl diye tanınan Ebü'l-Hasan Ali b. Hibetullah b. Selame ve Ebü'l-Kasım Sed'idüddin lsa b. Mekkl el-Amiri onun talebeleri arasında yer alır. Çok zeki olduğu ve
kuwetli bir hafızaya sahip bulunduğu belirtilen Şatıb'i 28 Cemaziyelahir S90'da (20
Haziran 1194) Kahire'de vefat etti ve Karafetüssuğra denilen yerdeki Kadi el-Fazı! Türbesi'ne defnedildi İbnü'l-Cezer'i meş
hur ziyaret mekanlarından olan kabrini birkaç defa ziyaret ettiğini ve bazı öğrenci
lerinin kabri başında kendisine eş - Şdtı
biyye'yi arzettiklerini belirtmektedir ( (/tiyetü 'n-Nih&.ye, II, 23). Çocuklarından Ebu
Abdullah Muhammed 6SS (1257) yılına
kadar yaklaşık seksen yıl yaşamış , kızı da
öğrencilerinden Ali b. Şüca' b. Salim'le evlenmiştir.
Şatıb'i'nin çeşitli ilimiere dair pek çok
metni ezberlediği, bu sebeple geniş bir
ilmi birikim edindiği, çok sayıda insanın
kendisinden faydalanmak için uzak bölgelerden Kahire'ye geldiği, özellikle kıraat
derslerine yoğun ilgi duyulduğu, kendisi
ve eserleri hakkında kasideler yazıldığı (Ahmed b. Muhammed el-Kastall anl. s. 7377) nakledilmektedir. Ayrıca onun doğru
sözlü, ihlaslı, az konuşan, sade bir hayat
yaşayan , ibadete düşkün, takvasahibi bir
alim olduğu, öğrencilerini ilimden başka
şeylerle ilgilenmekten menettiği , bir defasında kendisini huzuruna davet eden Emir
İzzeddin Musik'e, "Fakih sizin kapımza gelirse onda hayır yoktur" şeklinde karşılık
verdiği kaynaklarda belirtilmektedir. İbn
Ferhun ve Bağdatlı İsmail Paşa Şatıb'i'yi
Malik'i, diğer kaynaklar Şafii diye göstermektedir. O dönemde Endülüs'te Maliki
mezhebinin yaygın olduğu göz önünde bulundurulursa onun başlangıçta Maliki iken

Mısır'a yerleştikten

sonra

Şafii

mezhebini

benimsediği söylenebilir. Özellikle kıraat

ilmindeki otoritesi herkes tarafından kabul edilen, ayrıca hadis hafızı olan Şatıb'i,
Buhar! ve Müslim'in el-Cdmi'u'ş-şaf:ıif:ı'
leri ile İmam Malik'in el-Muvatta'ına kendisine okunan nüshaları ezberden tashih
edip gerekli açıklamaları yapacak kadar
vakıftı .

Eserleri. 1. lfırzü'l-emdni ve vechü'ttehdni (eş-Şfitıbiyye* ). 1173 beyitten oluşan ve çeşitli kütüphanelerde yüzlerce nüshası bulunan eser (el-Fihrisü'ş-şamil, ı . 118189) Ebu Amr ed-Dan'i'nin et-Teysir ii'l]fırd'dti's-seb'inin manzum şeklidir (Hindistan 1862; Kahire 1302, 1304, 1910, 1926,
1347, 1937, 1940, 1980; Riyad 1980; Tanta 1412/1992; Medine 1989, 1416; nşr. Muhammed Temlm , 1417/1996). Eser çokrağ
bet görmüş, üzerinde şerhler yazılmış, kı
raat öğretiminde temel kaynaklardan sayılmıştır. z. 'A]filetü etrdbi'l -]faşd'id ii
esne'l-ma~asıd. Yine Ebu Amr ed-Dan'i'nin el-Mu]fni' adlı eserinin manzum
şekli olup 298 beyittir. eş-Şô.tıbiyyetü'ş
şugrd ve J>,aşide rd'iyye ismiyle de bilinir. Dan'i'nin eserine altı kelimenin imiasma dair bilgi eklenen eserin (DİA, XXXI,
139) çeşitli baskıları yapılmıştır (Kahire
1301, 1328, 1329, 1355 ; istanbu l 1308;
Kazan 1908). Hüseyin Rizevi tarafından
Akiletü etrdbi'l-kasdid ii esne'l-makasıd Tercümesi adıyla Türkçe'ye çevriren eser üzerine (İÜ Ktp., TY. nr. 5868)
birçok şerh yazılmıştır (b k. ei-MUKNİ'; ayrıca bk. Abdülhadl Abdullah HamltO, s.
65-79). 3. J>,aşide ddliyye. SOO beyitlik
bu eser, İbn Abdülber en-Nemer'i'nin etTemhid limd ii'l-Muvatta' mine'l-me'dni ve'J-esdnid'inin manzum şeklidir.
4. Nd ?ımetü'z-zehr (fi a'dadi ayati's-süuer) . 297 beyit ihtiva eden eser, Ebu Amr
ed-Dan'i'nin el-Beyôn ii 'addi dyi'l-J>,ur'dn
adlı eserinin manzum şekli olup Musa Carullah (Orenburg 191 O) ve Ali b. Muhammed ed-Dabba' (hf)afü'l-berere bi'l-mütQni'l-'aşere fi'l-lf:ıra'ati ue'r-resmi ue 'l-ayi ue'ttecufd, Kahire 1354, s. 342-372) tarafın
dan neşredilmiştir. Bu manzumeye dair
Relsülkurra Abdullah EyyObl'nin Levdmi'u'l-bedr tl bustdni Nd?ımeti'z-zehr,
Ebu Id Rıdvan b. Muhammed'in el-J>,avIü'I-veciz tl ievdşıli'l-Kitdbi 'l- 'Aziz adlı
şerhleri vardır (Abdullah Muhammed elHab eşt, lll, 2007-2008) . Ayrıca Abdülfettah Abdülganl el-Kad'i'nin esere Beşirü'l
Yüsr şerf:ıu Nd?ımeti'z -zehr adıyla bir
şerh yazmıştır (Kahire 1949) . S. e? -~d' dt
ii'l-Kur' dn (Marı+Qme fi ?ii'ati'l-~ur'an).

eş - SATIBİYYE
İçinde ".t;" harfinin bulunduğu kelimelerin köklerini bir araya getiren dört beyitlik bir manzumedir (n ş r. Taha Muhsin Abdurrahman, "Man~ümatü uşüli'~-za'ati ' l1\uı"aniyye", MMMA JKüveytJ, XXX/2 JJulyDecember 19861. s. 638). Ayrıca Hediyyetü 'l-' ariiin'de (!, 828) Şatıbl'ye Tetimmetü'l-Ifırz min ]surra'i e'immeti'l-kenz
adıyla bir eser daha nisbet edilmektedir.
Bunların dışında Ali b. Abdülgani el-Husri'nin "suat" ( .:.. ı~~ ) lafzıyla ilgili bilmecesine cevap olarak yazdığı on beyitlik bir
manzumesi, ayrıca kıraat ilminin çeşitli konularına dair beyitleri mevcut olup bunlara başta Sehavl'nin Fet]fu'l - vaşid ' i olmak üzere sonraki eserlerde yer verilmektedir (Abdülhadi Abdullah HamltG, s. 46) .
Şatıbl hakkında Ahmed b . Muhammed elKastallanl, Abdülhadi Abdullah Hamıto birer eser yazmıştır (bk. bibl.). Atıyye Kabil
Nasr'ın da el-Kabesü'l-cami' li -Jsıra'ati
Naii' min tari]sı 'ş-Şatıbiyye ad lı bir çalışması vardır (Kahire 141 5/ l 994) . Fatih Çollak Kıraat İlminde İmam Şatı bi ve eş
Şatıbiyye adıyla doktora tezi hazırlamış
( 1991, MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü), bu
çalışma daha sonra basılmıştır (bk. bibl.)
( ş iirleri için ayrıca bk. Ahmed b. Muhammed el-Kastallanl, s. 78-82) .
BİBLİYOGRAFYA :

Muvaffakuddin b. Osman, Mürşidü'z-züvvar i/ii
kubQri'l-ebrar (n ş r. M. Fethi Ebü Bekir). Kahire
1415/ 1995, s. 630-632; Yaküt, Mu' cemü '1 -üdeba', vm, 293-296; ibnü'l-Kıftl, İnbahü'r-ruvat, IV,
160-162; ibn Hallikan, Ve{eyat, IV, 71 -73; Zehebl, Ma'rifetü '1-kurra' (Altıkula ç ). III, lll 0-1115;
a.mlf. , A'lamü'n-nübela' , XXI , 261-264; Sübkl,
Tabakat (Tanahl) , VII, 270-273; ibn Keslr, el-Bidaye, XIII, 10; ibn FerhOn, ed-Dfbacü 'l-m~h eb, ll,
149-151; ibn Kunfüz, el-Vefeyat (nşr. Adil Nüveyh iz). Beyrut 1971, s. 296; ibnü'l-Cezerl, Cayetü'n-Nihaye, ll, 20-23; Ahmed b. Muhammed eiKastallanl, et-Tercemetü 'l-kamile li-Seyyidi'l-kurra': el-Fetf:ıu 'l-mevahibf fi tercemeti 'l-İmam eş
Şa(ıbf (nş r. İbra him b. Muhammed el-Cerml). Amman 1421 / 2000, s. 38-39, ayrıca bk. tür.yer.; Keş
fü '?-?unun, ı, 343, 646-649; ll, 1159, 1921 ; Brockelmann, GAL, ı , 520-522; Suppl. , I, 725-727 ;
Hediyyetü 'l-' arifin, ı, 828; el-Fihrisü 'ş-şamil: 'Ulumü'l-Kuran, maJ:ııuıatü 'l-kıra'at ( nş r el-Mecmau'l-melekl) , Arnman 1987, I, 118-189; AbdOlfettah Abdülganl el-Kadi, el-Vafi fi şerf:ıi 'ş-Şaıı
biyye fi'l-kıra'ati's-seb', Medine 1411 / 1990, s. 4;
Fatih Çollak. Kıraat Alimlerinden imam Şatibf ve
"eş-Şa tıbiyye " Adlı Eseri, istanbul 2002, s. 128141 ; Abdullah Muhammed ei-Habeşl. Cami'u'ş
ş üruf:ı ve 'l-f:ıaviişf, EbQzabl 1425/ 2004, lll, 20072008; Abdülhadl Abdullah HamltO, Za'imü medreseti'l-eşeriyy e fi'l-kıra'at ve ŞeyJ:ıu kurra'i 'l·
magrib ve 'l-meşrik el-İmam Ebü'l-Kasım eş
Şa(ıbi: Diriise 'an kaş idetihi fjırzi'l-emani fi'l·
kıra'at, Riyad 1425/ 2005 , s. 46, 65-79; F. Krenkow, " Şatibi", İA, XI , 352-353; Angelika Neuwirth,
"a1-Shatibl" , Ef2 ( İng.). IX, 365-366.
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ŞATIBI,

Muhammed b. Süleyman

ı

vefat eden Şatıbl, Ebü'l-Abbas er-Rası türbesinin haziresine defnedildi.

Ebu Abdiilah Muhammed
b. Süleyman b. Muhammed
el-Meafiri eş-Şatıbi
(ö. 672/1274)
L

ve h adis a limi.

da mevcuttur (Fas! , s.

84) . ZO Ramazan 67Z'de (30 Mart 1274)
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585 (1189) yılında Doğu Endülüs şehir
lerinden Şatıbe'de (levita) doğdu ve ilk öğ 
renimini burada tamamladı. İbn Ebü'r-Rebi' künyesiyle meşhurdur. Ebu Abdullah
Muhammed b. Abdülaiiz b. Seade eş-Şa
tıbi'den ve E bO Abdullah el-Cenhanl'den
kıraat-i seb ' ayı öğrendi. Daha sonra doğu
ülkelerine giderek Dımaşk'ta Ebü'l-Hasan
İbn Maseveyh el-Vasıtl, Ebü'l-Kasım Hüseyin b . Hibetullah İbn Sasra, Musa b. Abdülkadir, Ahmed b. Hıdr b. Tavus, Zeynülümena Hasan b. Muhammed ed-Dımaş
ki ve Ebü'l-Vefa Abdülmelik b. Abdülhak'tan, 617'de ( 1220) Medine'de EbO Yusuf
Ya'küb'dan hadis dinledi. Abdülkerlm b .
Abdülbarl es-Saldi'ye kıraat-i seb' ayı okutan Şatıbl'den rivayette bulunanlar arasın
da Ebu Muhammed ed-Dimyatı, Tacüddin Ali b. Ahmed el-Garrafi, el-Veclh Abdurrahman es-Sebtl ve Kemaleddin Muhammed b. Muhammed el-Vasıti gibi şah
siyetler bulunur.
Şatıbl daha sonra Mısır'a giderek İsken
deriye'ye yerleşti. Şehri denizden gelebilecek tehlikelere karşı korumak amacıyla
İskenderiye koyunda inşa edilen Sivar Ribatı'nda bulunan Ebü'l-Abbas Ahmed b.
Muhammed er-Rasl'nin türbesinde kırk yıl
boyunca inzivaya çekildi, murabıt olarak
ibadetle ve kıraat dersi vermekle meşgul
oldu. Kıraat alanında İskenderiye'de otorite kabul edilen Şatıbi takvası ve zühdüyle meşhur oldu, şehrin alimleri arasında
önemli bir yer edindi. 641 (1243-44) yılın
da İskenderiye'ye giden Sıbt İbnü'l-Cevzl,
Şatıbi'yi şeh rin ileri gelen şahsiyetleri arasında saydığ ı gibi (Zehebl , s. 6) Mısır'ı hakimiyeti altına alan Sultan I. Baybars da
İskenderiye'ye gittiğinde (66 l/1263) Şatı
bl'yi ziyaret etti ( İbn Şeddil.d, s. 97 , 272) .

Makrizi'nin sGfi diye nitelendirdiği Şatı
bi'nin Ca'fer el-Hemdani'den hırka giydiği
(Zehebl. s. ı 07) ve başkalarına hırka giydirdiği (ibnü'l-Cezerl, II, 149) nakledildiğinden
bir tarikata intisap ettiği aniaşılmakla birlikte bunun hangi tarikat olduğu hususu
açık değildir. Şatıbl'nin şeyhi olarak yanı
na defnedildiği Rasi'yi gösteren kaynakların yanında (Makrlzl, V, 697) 642 (124445) yılında İskenderiye'ye gelen Ebü'l-Hasan eş-Şazell'den faydalandığını ileri süren

Eserleri. Kaynaklarda Şatıbi'ye şu eserler nisbet edilmektedir: el-Lüm'atü'l-cami' a ii'l- ' uJCımi'n-nati'a (Kur'an tefsirin e
dair küçük bir eserdir), Şerefü'l-merô.tib
ve'l-menô.zil ii ma'riieti'l -'ali ii'l-]sıra'at
ve'n-nazil, el-Meba]fişü's-seniyye ii şer
]fi'l-Ifuşriyye (Ali b. Abdülganl el-Husrl'nin Nilfi ' b. Abdurrahman'ın kıra atine dair
el-Kaşidetü 'l-lfuşriyye ' sinin şerhidir ) , elErba'ine'l-muçlıyye ii'l-e]fadişi'n-ne be

viyye (İbn Abdülbil.rl'nin Şatıbl için tahrlc ettiği kırk hadise dairdir) . Şatıbl'nin diğer eserleri de şunlardır: el-Meslekü'l]farib ii tertibi'l-gari b, en-Nüb?:ü'l-celiyye ii elfa?-in ıştalaf:ıa 'aleyha eş-şu
iiyye, el-lfar]sa ii libasi'l-]]ır]fa, el-Menhecü'l-müiid iima yelzemü'ş -şey]] ve'lmürid, Zehrü '1- 'a riş ii ta]frimi'l-haşiş,
ez-Zehrü'l-muçli ii mena]sıbi'ş-Şô.tıbi.
BİBLİYOGRAFYA :

izzeddin ibn Şeddad, TariJ:ıu'l-fl1eliki '?·2ahir
Ahmed Hutayt), Beyrut 1403/1983, s. 97,
272; Baybars, Zübdetü'l-fikre fi tfıriJ:ıi 'l-hicre [n ş r.
D. S. Richards). Beyrut 1998, s. 143; YOnlnl, leylü
Mir'ati 'z-zaman, Haydarabad 1380/1960, lll, 72;
Zehebl, TariJ:ıu 'l-İslam: sene 64 1-650, s. 6; sene
671 -680, s. 106-107; Vadlaşl, Bernamec ( nş r. Muhammed MahfOz), Beyrut 1400/1980, s. 68-69;
Safedl, el- Vafi, lll, 128; ibnü'I-Cezerl, Gaye tü 'nNihaye, ll, 149; Makrlzi. el-Mukaffa 'l-kebir (n ş r.
Muhammed el-Ya'Iavi ). Beyrut 1411/ 1991, V, 696697; M. Abctürrauf ei-Münavl, el-Kevakib (n ş r.
Abdülhamld Salih Hamdan), Kahire, ts. [el-Mektebetü'l-Ezheriyye), ll, 193; Hasan b. Muhammed
KOhin ei-Fasl, Tabakatü'ş-Şii?eliyyeti'l-kübra
(n şr. M . Edib el-Cadir), D ımaşk 1421 / 2000 , s.
53-54, 84; Abdülhadl Abdullah HamltO, Kıra'a
tü'I-İmam Nafi' 'inde'l-Megaribe min rivayet!
Ebi Sa'id Verş, Rabat 1424/2003, ll, 78-79 .
(n ş r.
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Asıl adı Ifırzü'l-emani ve vechü't-tehô.ni olup 1173 beyitten oluşmuştur. Müellifine nisbette eş-Şatıbiyye diye şöhret
bulan ve Kaşide lamiyye diye de anılan
eser Ebu Amr ed-Dani'nin et-Teysir ii'l]fırô.'ati's-seb' adlı kitabının manzum şek
lidir. Ayrıca Ebü'l-Hasan İbn GalbOn'un etTe?:kire fi'l-kıra'ati'ş-şeman'ı , Ebü'l-Feth
Faris b. Ahmed el-Hımsl'nin el-Menşe' fi 'lkıra'ati 'ş-şeman ' ı , Mehdevl'nin el-Hidaye ila me?:ahibi'l-]furra'i's-se b'a'sı, SI-
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