SADÜLARAP
ı

ŞATTI, Muhammed b. Hasan
(~f ,;r>l,)l~ )

ı

Muhammed b. Hasen b. Ömer
eş-Şatti ed-Dımaşkı

(ö. 1307/1890)

L

Hanbeli alimi.

istanbul'a gönderilmiş ve Maarif Nezareti
emri çıkarılarak müellifi ödüllendirilmiştir. z. el-Fetf:ıu'l-mü
bin ii tell]işi kelami'l-faraziyyin (Dı
maşk 1313 , 1353). 3. Tevfi]fu'l-mevaddi'n-ni:r;amiyye li-af:ıkdmi'ş-şeri'ati'l-İs
lamiyye (Kahire 1325). Müellif çeşitli kaynaklardan derlediği ve "madde" diye adlandırdığı dini, hukuki, idari konularla ilgili 200 genel kuralı içeren risalesinde söz
konusu kuralların şer'! dayanaklarına ve
bazı açıklamalara da yer verir. 4. Risale ii
mesa'ili 'l-İmam Davud e:r;-~ahiri (Dı
maşk 1330, İbn Kayyim el-Cevziyye'nin derlediği İi].tiytm'itü '/-İmam İbn Teymly ye ile
birlikte) S. el-Kava'idü'l-lfanbeliyye fi'ttaşarrufati'l- 'a]föriyye (Dımaşk 1929) . Şat
tl'nin kaynaklarda adı geçen diğer başlıca
eserleri de şunlardır: Şaf:ıa'ifü'r-ra'iz ii
'ilmi'l-fera'iz, Teshilü'l-af:ıkdm tima ya]J.tacü ileyhi'l-f:ıükkdm (ı 000 maddeden
oluştuğu belirtilir}, Şerf:ı 'ale'd-Devri'la'la li'ş-Şeyl]i'l-ekber, el-Metalibü'l-vefiyye fima yaf:ıtacü ileyhi'n-nüvvabü'ş
şer'iyye. Bunların dışında hesap, nahiv ve
hadis terimleriyle ilgili birer eseri. babası
nın mi'rac ve hacca dair kitaplarının muhtasarları ve zamanında başvuru kaynağı
olarak kullanılan Dımaşk sularının taksimiyle ilgili çalışması anılabilir.

tarafından basılması
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10 Cemaziyelahir 1248'de (4 Kasım 1832)
Mensup olduğu ulema
ailesi Şattülbasra'dan geldiği için Şattl nisbesiyle anılır. Babasından temel İslami ilimler yanında hesap, sarf ve nahiv okudu.
Şeyh Mustafa et-Tell'den hıfzını tamamladı. Babası onun için daha küçük yaşlar
da iken Said el-Halebl. Abdurrahman elKüzberl. Hamid el-Attar. Abdurrahman etTibl ve Muhammed et-Temlml el-Mısrl gibi önde gelen allmlerden icazet aldı. Muhammed eş-Şattl. babasının 1274'te (1858)
vefatı üzerine Said el-Halebl'nin oğlu Abdullah el-Halebl ve Mustafa el-Kerml'nin
derslerine katıldı. Şeyh Muhammed el-Fasi el-Mekki vasıtasıyla Şazellyye tarikatına
intisap etti. Bir ara Dımaşk'a gelen Muhammed Ekrem el-Afganl'den astronomi
okuyup icazet aldı. Kardeşi Ahmed eş-Şat
tl ile birlikte feraiz, arazi ölçüm ve taksimi.
su paylaşımı gibi konularda Dımaşk halkının başvuru mercii oldu. 1273'te (1857)
Edirne müderrisliği payesi alan Şattl 1289'da ( 18 72) Dımaşk'ta Meclis-i Maarif üyeliğine getirildi. 1292'de ( 1875) belediyede veraset işlerinde çalıştı. ertesi yıl Evkaf Komisyonu üyeliğine getirildi. 1294'te ( 1877)
Taberiye kadı vekili ve 1298'de ( 1881) Raşiya kadısı oldu. 1304 ( 1887) yılında Şam'
da Avniye ve ardından Meydan mahkemesinde başkatiplik görevinde bulundu. 4
Ramazan 1307 (24 Nisan 1890) tarihinde
Dımaşk'ta vefat etti ve ertesi gün Zehebiyye Kabristanı'nda defnedildi. Mensupları kalmadığı için ortadan kalkan mezhepterin ihyasına önem veren, müctehid
imamların görüşleri konusunda geniş bilgi sahibi olduğu belirtilen ve fıkhl ahkamı
madd eleştirere k özetlemeye özel bir ilgisi bulunan Şattl, Şam müftüsü Mahmud
Hamza Efendi'nin isteği üzerine Davüd ezZahirl'nin görüşlerini bir risalede toplamış
tır. Ramazan aylarında Emeviyye Camii'nde ders vermiş. ayrıca Baderaiyye (Bedraiyye) Medresesi'nde yöneticilik ve müderrislikyapmıştır. Oğulları Ömer, Ma'rOf, Muhammed Murad ve Hasan ile Şam'a ve
Hanbeli ulemasına dair eserleriyle tanınan
torun u Muhammed Cemll de Şattl ailesinin yetiştirdiği alimlerdendir.
Dımaşk'ta doğdu.

Eserleri. 1. Baştu'r-raf:ıa li-tenavüli'lmesa]J.a. Babasının kitabından ihtisar ederek bir harita ekiediği eser 187S yılında
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civarında birleşerek

Şattülarap,

200 km.

meydana getirdiği
ve 400 m.

uzunluğa

ile 1200 m. arasında değişen genişliğe
ulaştıktan sonra bölgenin Fav şehrinin bulunduğu güney ucundan Basra körfezine
dökülür. Irak-iran sınırının güney kesimini oluştu ran nehir gemi işletmedliğine ve
her türlü deniz taşımacılığına elverişlidir.
Şattülarap kıyılarındaki zengin hurmalık
lar. 1SO.OOO ton civarında olan yıllık rekoltesiyle dünya hurma ihtiyacının hemen hemen % 80'ini karşılamaktadır.
Şattülarap çevresinde Osmanlı hakimiyeti XVI. yüzyılın ortalarında kurulmuş, Kasrışirin (Zühab) Antiaşması'yla da (1639) yönetim alanı genişletilerek İran sınırı belirlenmiştir. Bölgeyi ilgilendiren 1746 ve 1823
Osmanlı-İran antlaşmaları genelde Kasrı
Şirin Antiaşması'nda belirlenen statükoyu
korumuştur. Şattülarap'ın en kapsamlı biçimde ele alındığı antlaşma 1847 Mayısın
da Erzurum'da imzalanandır; burada varılan mutabakat ı. Dünya Savaşı öncesine
kadar devam etmiştir. Bu antlaşma sonucu oluşturulan sınır tesbit komisyonu üyesi Mehmed Hurşid 1848-1852 yılları arasında bölgeyi dolaşarak ayrıntılı bilgiler vermiştir (Seyahatname-i Hudad, s. 3-48).
1913 yılında Osmanlılar'la bölgede sonradan ağırlığını koyan İngilizler arasında, Şat
tülarap ve o sulardaki hakimiyetle deniz
taşımacılığı ve deniz trafiğinin deniz fenerleri düzenlenmesi müzakere konusu yapıl
mıştır. Eski sadrazamlardan İbrahim Hakkı Paşa ile Sir Edward Grey'in imzaladığı,
Anglo-Ottoman Convention diye bilinen bu
antlaşma, Muhammere (Hürremşehr) dışın
daki Şattülarap bölgesinin tamamını Osmanlı Devleti'nin hakimiyeti altında bırak
mış. ancak ı. Dünya Savaşı'nın aniden ortaya çıkması yüzünden uygulama alanı bulamamıştır.

1. Dünya Savaşı'nın ardından Irak'ta Şe
rif Hüseyin'in oğlu Paysal'ın krallığında bir
devlet kurulunca (23 Ağustos 1921) bölgede Irak hükümeti söz sahibi olmuştur.
Aynı yıl iran'da Rıza Şah Pehlevi'nin genelkurmay başkanlığı ve savaş bakanlığı görevlerini üstlenmesi, Batılı devletleri Şat-
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güneyinde Dicle ve Fırat'ın
nehir.

birleşmesiyle oluşan
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Sözlükte şatt "büyük nehir" ve "nehir kı
verimli arazi" anlamlarına gelir. Fırat ile Dicle nehirlerinin Kurna mevkiinin 4S km. kadar güneyinde Gurmeta-

yılarındaki

Sattülarap
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