EBÜ HATiM el-iBAZf
ri, Ebu İshak İbrahim b. Ayyaş, Ebu imran es- Sayran ve Ahmed b. Yusuf elEzrak gibi ünlü alimler Ebu Haşim'in talebelerindendir. üstün hitabetiyle de şöh
ret kazanan Ebu Haşim daha çok ketarn
ilmiyle meşgul olmuştur. Onun hadis rivayet ettiğine dair bilgi yoktur (ibn Hacer, IV, 16) Ebu Haşim'in kelami görüş
leri kendisinden sonra Büveyhi Veziri Sahib b. Abbad sayesinde Şia arasında da
yayılmıştır. Kelam konularına dair düşünceleri daha çok Kadi Abdülcebbar·ın
eserleriyle, tesirinde kalan veya fikirlerini reddeden muhaliflerinin kitapların
dan öğrenilmektedir. Bazı noktalarda
babasının görüşlerini kabul eden Ebu
Haşim, özellikle ilahi sıfatlar konusunda
ona muhalefet ederek Sünni anlayışa
yaklaşmıştır. Ka di Abdülcebbar. babaoğul arasındaki ihtilaflı meseleleri elMesô., ilü '1- varide calô. Ebi CAli ve Ebi
Hô.şim adlı bir kitapta toplamıştır. EbQ
Haşim · in en çok ilgi çeken ve üzerinde
önemli tartışmalar yapılan görüşü ahval * nazariyesidir. Bir nevi konseptüalizm (kavramcılık) sayılabilecek olan bu
teoriyi Allah'ın zatı ile sıfatları arasın
daki ilişkiyi açıklamak gayesiyle ortaya
koymuştur. EbQ Ali ei-Cübbai ve diğer
Mu'tezile uleması, Allah ' ın birliği inancı
na hale! getirmernek amacıyla bir nevi
ta'til *i benimserken Ebu Haşim "hal"i
ilk defa kelami bir terim haline getirmiş
ve ilahi sıfatiarın gerçekliğini Ehl-i sünnet'ten farklı anlamda da olsa bu kavram yardımıyla ispatlamaya çalışmıştır.
Onun düşüncesine göre hali kısaca şöy
le ifade etmek mümkündür: Hal varlık
(vücQd) ile yokluk (adem) arasında bulunan zihni bir kavram olup zihinde doğan tasawurun orada yerleşmesinden
ibarettir. Başka bir ifade ile haller kendi başına varlık ve yoklukla nitelenemeyen, fakat başka bir mevcudun zatıyla
birlikte ispatlanabilen sıfatla rdır. Buna
göre Allah zatındaki hallerden dolayı hay,
alim, kadirdir. Bu hallerden her biri yoluyla Allah'ın zatına nisbet edilen sıfat
lar zati sıfatlardır. Ebu Haşim. hem metafizik hem de mantıki kavramlar olan
ilahi sıfatiarın ancak bu şekilde kavranabileceğini kabul eder.
Ahval nazariyesinden Ebü'l- Hasan Eş'a
ri, Bakıllani, imamü'I-Haremeyn ei-Cüveyni gibi Sünni alimler kendi mezheplerinin prensipleri çerçevesinde faydalanarak etkilenmişlerdir. Basra Mu"tezilesi'ni doğrudan etkileyen önemli simalardan biri olan EbQ Haşim, cisimlerin hudQsuna arazların mevcudiyeti ve hudQ-

su yoluyla istidlal ederek isbat-i vacib
için kullanılan hudQs delilini benimsemiş
tir (Ka dT Abdülcebbar. s. 67). Ayrıca enNaki calô. Aristô.tô.lis fi 'l-kevni ve 'lfesô.d adlı eseri, onun İslam dünyasında
Aristo'yu tenkit edenlerin başında yer
aldığını göstermektedir. Mu'tezile'nln
beş temel esasını kabul eden Ebu Haşim'in kelamcılığını yansıtan diğer bazı
görüşlerini şöylece

özetlemek mümkünDelalet ve illette ortaklık bulunduğu takdirde gaibe şahitle
istidlal etmek caizdir. Bir başka ifade ile
illet benzerliği bulunan hususlarda duyu ötesini duyular alemine kıyas ederek
açıklamak mümkündür. b) Va'd ve vafd.
Müstahak olmayanı mükafatlandırmak
caiz olduğu gibi cezalandırmak da caizdir. isyanı terkeden günahlardan kaçın
dığı için ek bir sevaba. taati yapmayan
kimse de emre isyan ettiğinden ilave bir
ikaba müstahaktır. c) Tevbe. Küçük günahlardan tövbe etmek şer'an vaciptir.
Hesap gününde insanların seyyiatının hasenat karşılığında silinmesi caiz değildir.
d) Hüsün ve kubuh. İyi bir fayda taşıdığı
için değil iyi olduğu için tercih edilir, zira mesela doğrulukla elde edilecek menfaat yalancılıkla da elde edilebilir. Şu halde bir şey faydalı olduğu için değil iyi olduğu için yapılır. e) Kesb. İnsanın kendi
fiilini meydana getirebilmesine kesb adı
nı vermek dil kaideleri bakımından mümkün değildir. Aslında Ehl-i sünnet'in kesbe verdiği mana ile Cehm'in cebir anlayışı arasında bir fark yoktur. f) İmanın
tarifi. İman farz olan taati eda edip günahlardan kaçınmaktan ibarettir (KiidT
Abdülcebbar, s. 40 , 167, 261 , 409) g) Tafdfl meselesi. Uzun müddet salih amel iş
leyen müminin arneli Hz. Peygamber'in
arneline eşit olabilir (ibn Hazm , V, 125)
dür: a) Usul

görüşü.

EbQ Haşim ' i görüşlerinden dolayı tenkit edenlerin başında Muhammed b.
Ömer es-Saymeri gelir. Tenkitlerini tekfire kadar götüren Saymerrnin bu maksat için birçok kitap yazdığı nakledilir (ibnü 'I-Murteza, s. 94 -96) Abdülkahir ei-Bağ
dadf'nin kaydettiğine göre bazı Mu'tezilf
alimler de EbQ Haşim'i tekfir etmiştir (el Fa rk, s. 186) . Görüşlerini benimseyenlere.
"Ebu Haşim'e mensup olanlar· manasın
da Behşemiyye veya Behaşime denilmiş
tir. Behşemfler. kulun müstahak olmadı
ğı halde cezalandırılmasını ve işlemediği
bir kötülükten dolayı zemme maruz kalmasını -fiilen vuku bulmayacağını kabul
etmekle birlikte- nazari olarak mümkün
gördükleri için muhalifleri tarafından
kendilerine Zemmiyye adı verilmiştir.

Düşünce

sisteminde varlıkla yokluk
üçüncü terimin varlığını kabul
ederek farklı bir mantık anlayışını benimseyen EbQ Haşim'in bu görüşleriyle
Aristo mantığından ayrıldığı görülmektedir.
Eserleri. EbQ Haşim'in kısa süren ömrü içinde 160 eser telif ettiği nakledilir
(Malatf. s. 40). Kaynaklarda ona nisbet
edilen ve hiçbiri günümüze kadar ulaş
mayan eserlerinin bir kısmı şunlardır:
Cdmicu 'l-kebir, el-Cô.micu·ş-sagir, elEbvô.bü'l-kebir, el-Ebvô.bü 'ş-şagir, elcAskeriyyô.t, Kitô.bü 'l-İnsdn, Kitô.bü 'lclvai, en -Naki cald AristatUlis fi'l-kevn
ve 'l-fesô.d, Kltô.bü 't- Ta bd, t ve'n-naki
cale"l-~a ,iline biha: Kitô.bü'l-İctihô.d,
İstiJı~a~u ·?- ?em, el-Bagdô.diyyô.t (ibnü'n-Nedim, s. 222; Kiidi Abdülcebbar, s.
67, 169, 400 ; Bağdadi, s. 188 ; CüveynT, s.
471- 472) Onun Abbad b. Süleyman esSaymerf'ye ait el-Ebvô.b adlı esere reddiye yazdığı da rivayet edilir.
arasında
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EBÜ HATİM ei-BÜSTİ
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EBÜ HATİM el-iBAzl
( ._....;,~'il f"b- y,l )
Ebu Hil.tim Ya'küb b. Hab!b
(Leb!d , Leb!b)
ei-Melzı1z1 en -Neds! ei - İbil.z!
(ö. 155 / 772)
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Kuzey Afrika'da İbazıyye mezhebinin
imam ve kumandanlarından.

.J

Hayatının ilk dönemi hakkında yeterli
bilgi yoktur. İslam tarihçileri tarafından
genellikle asi Berberfler'in lideri olarak
kabul edilir. 140 -144 (757 -761) yılları
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EBU HATiM el-iBAZl
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Trablusgarp valiliği yapan EbO
Hatim, Muhammed b. Eş'as kumandasındaki Abbasi ordusunun katliamından
kurtutmayı başarmış ve İmamü 'z-zuhOr
Ebü'l-Hattab el-MeafirT'nin ölümünden
sonra Trablusgarp civarındaki İ bazfler' 
den biat almıştır. Mensuplarınca " İma
mü'd-difa' " (savunma imamı ) olarak anıl
ması onun mezhep içindeki mevkiini gösterir. EbO Hatim, 14S'te (762) İbazfler'in
haklarını korumak için ortaya çıkmıştır.
1S1 (768) yılında Aği eb b. Salim'in İba
zfler tarafından öldürülmesi üzerine Abbasi Halifesi MansOr, Hezarmerd unvanıyla ün yapmış Sind Valisi Ömer b. Hafs'ı
Kuzey Afrika genel valiliğine tayin etti. Büyük bir kuwetle Kayrevan'a giden
Ömer b. Hafs Tahert'teki Rüstemfler'i,
Tilimsan (Tiemsen ) ve Sicilmase'deki Sufriler'i ortadan kaldırmak amacıyla Tubne
(Tobna) şehrini tahkim için halifeden talimat aldı. Kayrevan 'da yerine Hablb b. Hablb el-Mühellebl'yi bırakarak askerleriyle
birlikte Tubne'ye geçti (154 / 771). Bu sı
rada EbO Hatim' in liderliğindeki İbazi
Berberller. Trablus Valisi Cüneyd b. Beş
şar'a isyan ettiler. Vali Ömer b. Hafs'tan yardım isteyince onun gönderdiği
askerler EbO Hatim kuwetleri karşısın
da tutunarnayıp Kabis'e doğru kaçmaya mecbur oldular. Bu arada Kayrevan·daki Serberiler de isyan ederek Hablb'i
öldürdüler. EbO Hatim Trablus'a hakim
olduktan sonra aynı yıl diğer Berberfler'le
de anlaşarak on iki gruptan meydana
gelen büyük bir askeri güçle Tubne'yi
kuşattı. Ömer b. Hafs çok zor şartlar altında askerleriyle Tubne'yi terkederek
sekiz aydan beri kuşatma altında bulunan Kayrevan'a ulaşmaya muvaffak oldu. Kendisini takip eden EbO Hatim de
130.000 kişilik ordusuyla Kayrevan ' ı muhasara etti. Şehirde açlık ve mahrumiyet had safhaya ulaşınca bazı askerler
Havaric gruplarına katılmaya başladılar.
Bu sırada halifenin Yezld b. Hatim elEzdl kumandasındaki bir orduyu Kayrevan 'a gönderdiği haberi ulaştıysa da
ömer b. Hafs orduyu beklemeden İba
zller'le çarpışmak üzere bir huruç hareketi yaptı : fakat Eb O Hatim kuwetleri
tarafından öldürüldü. Yerine geçen üvey
kardeşi Humeyd'in bazı şartlarta yaptığı
barış sonunda EbO Hatim 1SS yılı baş
larında Kayrevan'ı zaptetti. Şehrin kapı
larını yaktırıp surlarını tahrip ettirdi. Şe
hirde bulunan Abbasi askerlerinin büyük bir kısmını da Tubne'ye sevketti.
Ebü Hatim, bir müddet sonra halife
ordusunun Trablus'a yaklaştığını öğre-
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nince ordusu ile birlikte o tarafa hareket etti. Fakat bu esnada Kayrevan'da
kendisine muhalif unsurların ortaya çık
tığını haber alarak geri döndü, muhaliflerini bertaraf ettikten sonra NefOse,
Heware, Derise ve diğer Serberi kabilelerinden meydana gelen ordusu ile halife kuwetlerinin üzerine yürüdü . NefOse
dağı civarında Salim b. Sevade et-Temimi kumandasındaki halife ordusunun öncü birliklerini mağlüp ederek ilerledi. Ardından dağın doğusuna düşen ve Cenbl
(Cendübe) diye adlandırılan yerde Yezld
b. Hatim'in kuwetleriyle karşılaştı (27 RebTülewel 155 / 7 Mart 772). Cereyan eden
savaşta İbazller büyük kayıplar vererek
mağlOp oldular. EbO Hatim de savaş esnasında öldürüldü. Onun CenbT'deki türbesi uzun süre kutsal bir yer kabul edilerek hakkında çeşitli rivayetler nakledilmiştir.
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MusTAFA Öz

EBÜ HATİM er-HAzi,
Ahmed b . Hamdan
( ı_>j\)1 .;,\..~.,.> cr. ..~.o>-1 r"b- .Y.l )
Ebu Hatim Ahmed b. Hamdan
b. Ahmed er -Razi el-Versinanl
(ö. 322 /933 -34)
İsmailiyye'nin itikadi

ve fikri
L

görüşlerini

sistemleştiren

ünlü daisi.
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Doğum yeri ve tarihi hakkında yeterli
bilgi yoktur. Taşıdığı Razi nisbesi yanın
da Farsça 'yı iyi bildiği için Rey civarın
daki PaşapOye (Paşavüy ) bölgesinde doğ
duğunu ve dolayısıyla Fars asıllı olduğunu
söyleyenler vardır. Leysl ve Kilai diye de
anılmasını dikkate alarak Arap asıllı olabileceği ileri sürülmüşse de bu zayıf bir
ihtimaldir. Muhtemelen lll. (I X.) yüzyılın
ikinci yarısında doğmuştur. 297 (909) yı-

tından önce Bağdat'ta bulunduğu bilinmektedir. Öğrenimini de orada yapmış
olmalıdır. Arap dili. hadis ve ahlak ilimlerinde önemli bir şahsiyet haline geldikten sonra Kuzey Afrika'ya giderek orada mehdlliğini ilan eden Ubeydullah elMehdi ile görüştü ve onun tesiriyle İs
maill fikirleri benimsedi. Kuzey Afrika'dan doğuya geçip başta Rey olmak üzere Taberistan, Cürcan. İsfahan, Deylem
ve Azerbaycan bölgelerinde önemli siyasi ve dini faaliyetlerde bulundu. EbO
Hatim'in, Nizamülmülk tarafından Batı
niler' in Rey bölgesi lideri olarak tanıtı
lan (Siyasetname, s. 288), Kitc'ibü 'l - Beyc'in ' ın müellifı Gıyas ' ın yeğenierinden

EbO Ca'fer'in oğlu olması muhtemeldir.
Nizamülmülk'ün belirttiğine göre Gıyas ' ın
halefi olan EbO Ca'fer'in hastatanmasın
dan sonra EbO Hatim İsmailiyye'nin Rey
liderliğine yükseldi. Bir taraftan Rey idarecilerinin ismailiyye saflarına katılma
sını sağlamak için gayret sarfederken
diğer taraftan İsfahan, Taberistan, Cürcan, Deylem ve Azerbaycan gibi civar beldelere daller göndererek mezhebin geniş bir çevreye yayılması doğrultusunda
çalışmalar yaptı. İrtibat kurduğu ve birlikte çalıştığı daller arasında Ebü' ı- Kasım isa b. Musa, EbO Müslim b. Hammad
ei-Mevsıll, Nanşebl nisbesiyle de bilinen
ve Horasan'da faaliyet gösteren Muhammed b. Ahmed en-Nesefi ei-Pezdevi gibi kişiler sayılabilir. Ebü Bekir Muhammed b. Zekeriyya er-Razı ile nübüwet
konusunda yaptığı başarılı manazaralarının yanı sıra etkileyici hitabeti ve herkese cazip gelen ilginç iddiaları sayesinde Rey Emlri Ahmed b. Ali ile Herat Emiri Hüseyin b. Ali el-MervezT'nin ismailiyye'ye intisap etmelerini sağladı. Bunların da verdiği destekle ismailiyye'yi o yörede kısa sürede yaymayı başardı. Deylem'de Esfar b. Şireveyh ve Merdavic b.
Ziyar'la görüşerek başlangıçta desteklerini kazandıysa da yakın gelecekte ilahi kuwetle teyit edilmiş bir imarnın ortaya çıkacağını söyledikten sonra sözünü ettiği tarihte böyle bir kişinin zuhur
etmemesi üzerine öldürülmesine karar
verildi. Bu gelişmelerden sonra Azerbaycan Valisi Müflih'e sığınmak için Deylem'den gizlice kaçtı ; ancak Azerbaycan'a giderken yolda öldü.
EbO Hatim er-Razı. Muhammed b. Ahmed en-Nesefi en-Nahşebl ile birlikte siyasi faaliyetler yanında ismailiyye doktrinini sistemleştirip yayan önemli şahsi
yetlerdendir. Abdülkahir el-Bağdadl. İbn
Rizam, İbn Hacer gibi alimler tarafından

