
İçinde ".t;" harfinin bulunduğu kelimele
rin köklerini bir araya getiren dört beyit
lik bir manzumedir (n ş r. Taha Muhsin Ab
durrahman, "Man~ümatü uşüli'~-za'ati ' l-

1\uı"aniyye", MMMA JKüveytJ, XXX/2 JJuly
December 19861. s. 638). Ayrıca Hediy
yetü 'l- ' ariiin'de (!, 828) Şatıbl'ye Tetim
metü'l-Ifırz min ]surra'i e'immeti 'l-kenz 
adıyla bir eser daha nisbet edilmektedir. 
Bunların dışında Ali b. Abdülgani el-Hus
ri'nin "suat" ( .:.. ı~~ ) lafzıyla ilgili bilmece
sine cevap olarak yazdığı on beyitlik bir 
manzumesi, ayrıca kıraat ilminin çeşitli ko
nularına dair beyitleri mevcut olup bun
lara başta Sehavl'nin Fet]fu'l-vaşid' i ol
mak üzere sonraki eserlerde yer verilmek
tedir (Abdülhadi Abdullah HamltG, s. 46) . 

Şatıbl hakkında Ahmed b. Muhammed el
Kastallanl, Abdülhadi Abdullah Hamıto bi
rer eser yazmıştır (bk. bibl.). Atıyye Kabil 
Nasr'ın da el-Kabesü'l-cami' li -Jsıra'ati 

Naii' min tari]sı 'ş-Şatıbiyye adlı bir ça
lışması vardır (Kahire 141 5/ l 994) . Fatih Çol
lak Kıraat İlminde İmam Şatıbi 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. Muham
med el-Kastallanl, s. 78-82) . 
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Ebu Abdiilah Muhammed 
b. Süleyman b. Muhammed 

el-Meafiri eş-Şatıbi 
(ö. 672/1274) 

L 
Kıraat ve hadis a limi. 

_j 

585 (1189) yılında Doğu Endülüs şehir
lerinden Şatıbe'de (levi ta) doğdu ve ilk öğ

renimini burada tamamladı. İbn Ebü'r-Re
bi' 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 Hü
seyin b. Hibetullah İbn Sasra, Musa b. Ab
dülkadir, Ahmed b. Hıdr b. Tavus, Zeynü
lümena 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 oku
tan Şatıbl'den rivayette bulunanlar arasın
da Ebu Muhammed ed-Dimyatı, Tacüd
din Ali b. Ahmed el-Garrafi, el-Veclh Ab
durrahman es-Sebtl ve Kemaleddin Mu
hammed b. Muhammed el-Vasıti gibi şah

siyetler bulunur. 

Şatıbl daha sonra Mısır'a giderek İsken
deriye'ye yerleşti. Şehri denizden gelebi
lecek tehlikelere karşı korumak amacıyla 
İskenderiye koyunda inşa edilen Sivar Ri
batı'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 oto
rite kabul edilen Şatıbi takvası ve zühdüy
le meşhur oldu, şehrin alimleri arasında 
önemli bir yer edindi. 641 (1243-44) yılın
da İskenderiye'ye giden Sıbt İbnü'l-Cevzl, 
Şatıbi'yi şehrin ileri gelen şahsiyetleri ara
sında saydığı gibi (Zehebl , s. 6) Mısır'ı ha
kimiyeti 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 giydir
diği (ibnü'l-Cezerl, II, 149) nakledildiğinden 

bir tarikata intisap ettiği aniaşılmakla bir
likte bunun hangi tarikat olduğu hususu 
açık değildir. Şatıbl'nin şeyhi olarak yanı

na defnedildiği Rasi'yi gösteren kaynak
ların yanında (Makrlzl, V, 697) 642 (1244-
45) yılında İskenderiye'ye gelen Ebü'l-Ha
san eş-Şazell'den faydalandığını ileri süren 

eş -SATIBİYYE 

Şazell kaynakları da mevcuttur (Fas! , s. 
84) . ZO Ramazan 67Z'de (30 Mart 1274) 

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

Eserleri. Kaynaklarda Şatıbi'ye şu eser
ler nisbet edilmektedir: el-Lüm'atü'l-ca
mi'a ii'l- ' uJCımi'n-nati'a ( Kur'an tefsirine 
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 kıraatine dair 
el-Kaşidetü 'l-lfuşriyye 'sinin şerhidir) , el
Erba'ine'l-muçlıyye ii'l-e]fadişi'n-nebe

viyye (İbn Abdülbil.rl'nin Şatıbl için tah
rlc ettiği kırk hadise dairdir) . Şatıbl'nin di
ğer eserleri de şunlardır: el-Meslekü'l
]farib ii tertibi'l-gari b, en-Nüb?:ü'l-ce
liyye ii elfa?-in ıştalaf:ıa 'aleyha eş-şu
iiyye, el-lfar]sa ii libasi'l-]]ır]fa, el-Men
hecü'l-müiid iima yelzemü'ş-şey]] ve'l
mürid, Zehrü '1- 'ariş ii ta]frimi'l-haşiş, 
ez-Zehrü'l-muçli ii mena]sıbi'ş-Şô.tıbi. 
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~ ÖMER TüRKER 

eş-ŞA TIBİYYE 
( ~l.;JI) 

Kasım b. Firruh eş-Şatıbi' nin 

(ö. 590/ 1194) 
kıraat-i seb'aya dair kasidesi. _j 

Asıl adı Ifırzü'l-emani ve vechü't-te
hô.ni olup 1173 beyitten oluşmuştur. Mü
ellifine 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 et
Te?:kire fi'l-kıra'ati'ş-şeman'ı , Ebü'l-Feth 
Faris b. Ahmed el-Hımsl'nin el-Menşe' fi 'l
kıra'ati 'ş-şeman' ı , Mehdevl'nin el-Hida
ye ila me?:ahibi'l-]furra'i's-seb'a'sı, SI-
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