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üçüncü günü sadrazarnın Eyüp Sultan zi
yareti alayına katılırlardı. Sadrazam saray
da toplanan Divan-ı Hümayun'a alayla gi
derken önce deliler ve gönüllüler, ardın 

dan ağaları, kılavuz çavuş, divan çavuşla
rı, başçavuş, çavuşlar katibi ve emini, ka
pıcılar kethüdası, selam ağası, şatırlar ve 
sadrazarnın önünde şatır başı ile saraç ba
şı resmi kıyafetleriyle yürürlerdi. Bu sıra
lama şatırların alayın en. itibar lı görevlile
rinden olduğunu gösterir. Bunların dışın
da vezirler ve defterdarların . da şatırları 
vardı. Her devlet adamı ne kadar izin veril
mişse ancak o kadar şatır kullanabilirdi. 
Bunların da padişah maiyetindeki peykler 
gibi görevleri olduğu anlaşılmaktadır. 

Şatırlar aylık maaşlarından başka saray
dan elbise alma hakkına sahipti. Ayrıca 
padişahın bir şehre giriş çıkışında esnafın 
yere serdiği değerli kumaşlar solak ve peyk
lerle beraber şatırlara dağıtılırdı. Şatırlık 
görevi XVII. yüzyılın ortalarına doğru kal
dırılmışsa da 13 Muharrem 1077'de (16 
Temmuz 1666) çıkan bir fermanla yeni
den kurulmuş ve Enderun'dan yirmi dört 
iç oğlanı şatır olarak ayrılmıştır. Şatır ba
şı, şatırlar kethüdası ve iki şatır Has Oda 
ağalarından , diğerleri hazine, kiler ve se
ferli odalarından seçilmiştir (Abdurrahman 
Abdi Paşa Vekayi-namesi, s. 241 ). IV. Meh
med bu yeni grubu solak ve peykler gibi 
yakınında bulundururdu. Il. Süleyman'ın 
cüiOsu sırasında şatırlık yeniden kaldırılıp 
şatırlar peyklerin içine dahil edilmişse de 
3 Reblülahir 1118'de ( 15 Te mm uz ı 706) 
peyklerden on iki kişi seçilerek lll. Ahmed 
tarafından tekrar ihdas edilmiştir. Il. Mah
mud'dan sonra saray teşkilatındaki deği
şimle bu görev de ortadan kalkmıştır. 
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ŞATIROGLU, Veysel 

(bk AŞlK VEYSEL). 
_j 
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ŞATTİ, Muhammed Cemil 
( l#i.:.Jf ~ ~ ) 

Muhammed Cemfl b. Ömer 
b. Muhammed eş-Şattf ed-Dımaşkı 

(1882-1959) 

Suriyeli Hanbeli alimi, 
kadı, edip ve tarihçi. 

_j 

18 Safer 1300'de (29 Aralık 1882) Şam'
da doğdu . Bir ulema ailesinden olup Mu
hammed b. Hasan eş-Şattl'nin torunudur. 
Babası ömer eş-Şattl, amcası Murad eş
Şattl, babasının amcası Ahmed eş-Şat
tl'den ve Ebü'l-Feth ei-Hatlb'den sarf ve 
nahiv yanında fıkıh ve feraiz başta olmak 
üzere dini ilimler alanında çeşitli dersler 
aldı. Bekrl ei-Attar ve Bedreddin ei-Hase
nl'den hadis okudu. Uzun süre Cemaleddin 
el-Kasımi'nin ve diğer bazı alimierin ders
lerine devam ederek icazet aldı. Bu ara
da dini ilimler, tarih ve edebiyat alanların

da araştırmalar yaptı. 1895 yılından itiba
ren Şam mahkemelerinde katiplik ve baş
katiplik, ayrıca kadılık gibi çeşitli görevler 
yaptı. 1916'da Emeviyye Camii'nde Han
beli imamlığı ile görevlendirildi; 1929'da 
bunun yanında Hanbeli müftülüğüne ta
yin edildi. 1933'ten itibaren vefatma ka
dar Baderaiye (Bedraiye) Medresesi Mesci
di'nde hatiplik yaptı. Şam ve çevresinden 
birçok kişi fetva sormak üzere kendisine 
başvurmaktaydı. Bu arada Suudi Arabis
tan ve bazı Körfez ülkelerinde tanındı; dev
let ricali, ilim adamları, toplumun önde ge
lenleri ve Hanbeli mezhebi mensupları ile 
dostluk kurdu. Şattl 22 Temmuz 1959 ta
rihinde Şam'da vefat etti ve Dahdah Me
zarlığı'nda defnedildi. Küçük yaştan itiba
ren şiirle de meşgul olmuş , birçok şiiri ve 
Şam'da neşredilen et-Temeddünü'l-İsld
mi dergisinde çok sayıda yazısı yayımlan
mıştır. Aynı zamanda Cem'iyyetü'l-ulema'
nın üyesiydi. Görüşlerinde mutedil, mez
hep taassubundan uzak, çekişmelerden 
kaçınan bir kişiliğe sahip olan Şattl mu
hatabında sevgi uyandıran bir kimse olup 
ilim taliplerine yardımcı olur, ilim öğren
meye ve öğrendiklerini başkalarına öğret
meye çalışırdı. 

Eserleri. Şattl'nin önemli bazı eserleri 
şunlardır: 1. Ravzü'l-beşer ii a'yani Dı

maş~ ti'l-~arni'§-§rui§ 'aşer 1200-1300 h. 
264 biyografinin yer aldığı eserin sonun
da müellif kendi hayatını da yazmıştır (Dı
maşk 1365/1946). 2. Teracimü a'yani Dı
maş~ ii nışfi'l-~arni'r-rabi' 'aşer 1301-
1350 h. Önceki eserin zeyli olup 11 S kişi
nin biyografisini içermekte, 1 S3 kişinin is
mi, meşhur olduğu alan ve ölüm tarihi zik-

redilmektedir ( Dımaşk ı 367/1948) 3. A 'ya
nü Dımaş~ ti'l-~arni'§-§ali§ 'aşer ve nış
ti'l-~arni'r-rabi' 'aşer min 1201-1350h. 
önceki iki eserin bir araya getirilmesinden 
oluşmaktadır (Dımaşk 1414/ı994). 4. ez
Zıya'ü '1-mevWr ii a'yani (teracimi) Be
ni Feriur. Müellifin mensubu bulunduğu 
Beni PerfOr ailesinin ileri gelenleri hakkın

dadır (nşr. Muhammed Salih ei-FerfOr. Dı
maşk ı 382/ı 962). S. Mul]taşaru Taba~ö.
ti'l-lfanabile (Dımaşk 1339; nşr. Fewaz 
Ahmed ez-Zemerl!, Beyrut ı406/ı 986). 6. 

el-Fet]Ju'l-celi ii'l-~aza'i'l-lfanbeli. Ebü'l
Ferec İbn Kudame'den Şattl'ye kadar Dı
maşk'ta kadılık yapan Hanbeli alimlerinin 
biyografilerini içermektedir (Mv.AU, XIV, 

466). 7. el-Vasit beyne'I-i irat ve't-teirit. 
Vehhabilik ve muhaliflerine dairdir ( Dımaşk 
1340) . a. el-Burhan 'ala şı]J]Jati resmi 
muş]Jaii'l-lfati'(. 'O§man ( Dımaşk ı 360) 
9. Kö.nunü'ş-şul]J ve gayrihi mine'l-~a
vanini't-Türkiyye ( Dımaşk 1331 ). 10. es
Seyfü'r-Rabbdni. Kadiyanıliğe reddiye ola
rak yazılmıştır ( Dımaşk 1350). 11. Risale 
ii 'ilmi'l-tera'iz (Dımaşk 1329). 1Z. ed
Durusü'l-faraziyye ( Dımaşk ı 363) 13. el
Man'(.umatü'ş-Şattıyye ( Dımaşk ı 329). 

Neşirleri: Hasan eş-Şattl, Mul]taşaru 
'A~ideti's-Settarini; Kelvezanl. 'A~ide
tü ehli'l-e§er ( Dımaşk ı 326); Muhammed 
b. Hasan eş-Şattl, Tevii~u'l-mevaddi'n
ni'(.amiyye li-a]Jkdmi'ş-şeri'ati'l-İslamiy
ye (Kahire 1325); Merl b. YOsuf el-Kerml, 
Gö.yetü'l-münteha fi'l-cem'i beyne'l
İ~na' ve'l-Münteha (M. Züheyr eş-Şavlş 
ile birlikte, I-lll. Dımaşk ı 378); Muham
med b. Hasan eş-Şattl, Risale ii mesa'i
li'l-İmam Davud ez-Zahiri ( Dımaşk ı 330, 
İbn Kayyim el-Cevziyye'nin derlediği İl].ti
yaratü'l-İmam İbn Teymiyye ile birlikte); 
Muhammed b. Muhammed es-Secaven
dl, Ten~i]Ju's-Siraciyye ii fera'izi'l-lfa
neiiyye (Dımaşk ı363) (ayrıca bk. Muham
med Cemil eş-Şattf, Rav:iü'l-beşer (ı a'yani 
Dımaşk fi'l-l):ami'§-şaliş 'aşer 1200-1300h., 
s. 268; Muhammed Abdüllatlf Salih el
FerfOr, s. 254). 
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