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arasında Trablusgarp valiliği yapan EbO 
Hatim, Muhammed b. Eş'as kumanda
sındaki 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 gös
terir. EbO Hatim, 14S'te (762) İbazfler'in 
haklarını korumak için ortaya çıkmıştır. 

1 S1 (768) yılında Aği eb b. Salim'in İba
zfler tarafından öldürülmesi üzerine Ab
basi Halifesi MansOr, Hezarmerd unva
nıyla ün yapmış Sind Valisi Ömer b. Hafs'ı 
Kuzey Afrika genel valiliğine tayin et
ti. Büyük bir kuwetle Kayrevan'a giden 
Ömer b. Hafs Tahert'teki Rüstemfler'i, 
Tilimsan (Tiemsen) ve Sicilmase'deki Suf
riler'i ortadan kaldırmak amacıyla Tubne 
(Tobna) şehrini tahkim için halifeden tali
mat aldı. Kayrevan 'da yerine Hablb b. Ha
blb el-Mühellebl'yi bırakarak askerleriyle 
bir likte 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 kaçma
ya 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 al
tında askerleriyle Tubne'yi terkederek 
sekiz aydan beri kuşatma altında bulu
nan Kayrevan'a ulaşmaya muvaffak ol
du. Kendisini takip eden EbO Hatim de 
130.000 kişilik ordusuyla Kayrevan' ı mu
hasara etti. Şehirde açlık ve mahrumi
yet had safhaya ulaşınca bazı askerler 
Havaric gruplarına katılmaya başladılar. 

Bu sırada halifenin Yezld b. Hatim el
Ezdl kumandasındaki bir orduyu Kayre
van 'a gönderdiği haberi ulaştıysa da 
ömer b. Hafs orduyu beklemeden İba
zller'le çarpışmak üzere bir huruç hare
keti yaptı : fakat Eb O Hatim kuwetleri 
tarafından öldürüldü. Yerine geçen üvey 
kardeşi Humeyd'in bazı şartlarta yaptığı 
barış sonunda EbO Hatim 1 SS yılı baş

larında Kayrevan'ı zaptetti. Şehrin kapı
larını yaktırıp surlarını tahrip ettirdi. Şe
hirde bulunan Abbasi askerlerinin bü
yük bir kısmını da Tubne'ye sevketti. 

Ebü Hatim, bir müddet sonra halife 
ordusunun Trablus'a yaklaştığını öğre-
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nince ordusu ile bir likte o tarafa hare
ket etti. Fakat bu esnada Kayrevan'da 
kendisine muhalif unsurların ortaya çık
tığını haber alarak geri döndü, muhalif
lerini bertaraf ettikten sonra NefOse, 
Heware, Derise ve diğer Serberi kabile
lerinden meydana gelen ordusu ile hali
fe kuwetlerinin üzerine yürüdü. NefOse 
dağı civarında Salim b. Sevade et-Temi
mi kumandasındaki halife ordusunun ön
cü birliklerini mağlüp ederek ilerledi. Ar
dından dağın doğusuna düşen ve Cenbl 
(Cendübe) diye adlandırılan yerde Yezld 
b. Hatim'in kuwetleriyle karşılaştı (27 Re
bTülewel 155 / 7 Mart 772). Cereyan eden 
savaşta İbazller büyük kayıplar vererek 
mağlOp oldular. EbO Hatim de savaş es
nasında öldürüldü. Onun CenbT'deki tür
besi uzun süre kutsal bir yer kabul edi
lerek hakkında çeşitli rivayetler nakledil
miştir. 
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Ebu Hatim Ahmed b. Hamdan 
b. Ahmed er -Razi el-Versinanl 

(ö. 322 /933 -34) 

İsmailiyye'nin itikadi 
ve fikri görüşlerini 

sistemleştiren ünlü daisi. 
_j 

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 ola
bileceği ileri sürülmüşse de bu zayıf bir 
ihtimaldir. Muhtemelen lll. (IX.) yüzyılın 
ikinci yarısında doğmuştur. 297 (909) yı-

tından önce Bağdat'ta bulunduğu bilin
mektedir. Öğrenimini de orada yapmış 
olmalıdır. Arap dili. hadis ve ahlak ilim
lerinde önemli bir şahsiyet haline geldik
ten sonra Kuzey Afrika'ya giderek ora
da mehdlliğini ilan eden Ubeydullah el
Mehdi ile görüştü ve onun tesiriyle İs
maill fikirleri benimsedi. Kuzey Afrika'
dan doğuya geçip başta Rey olmak üze
re Taberistan, Cürcan. İsfahan, Deylem 
ve Azerbaycan bölgelerinde önemli si
yasi ve dini faaliyetlerde bulundu. EbO 
Hatim'in, Nizamülmülk tarafından Batı
niler' in Rey bölgesi lideri olarak tanıtı
lan (Siyasetname, s. 288), Kitc'ibü 'l -Be
yc'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 ida
recilerinin ismailiyye saflarına katılma
sını sağlamak için gayret sarfederken 
diğer taraftan İsfahan, Taberistan, Cür
can, Deylem ve Azerbaycan gibi civar bel
delere daller göndererek mezhebin ge
niş bir çevreye yayılması doğrultusunda 
çalışmalar yaptı. İrtibat kurduğu ve bir
likte çalıştığı daller arasında Ebü' ı- Ka
sım isa b. Musa, EbO Müslim b. Hammad 
ei-Mevsıll, Nanşebl nisbesiyle de bilinen 
ve Horasan'da faaliyet gösteren Muham
med b. Ahmed en-Nesefi ei-Pezdevi gi
bi kişiler sayılabilir. Ebü Bekir Muham
med b. Zekeriyya er-Razı ile nübüwet 
konusunda yaptığı başarılı manazarala
rının yanı sıra etkileyici hitabeti ve her
kese cazip gelen ilginç iddiaları sayesin
de Rey Emlri Ahmed b. Ali ile Herat Emi
ri Hüseyin b. Ali el-MervezT'nin ismailiy
ye'ye intisap etmelerini sağladı. Bunla
rın da verdiği destekle ismailiyye'yi o yö
rede kısa sürede yaymayı başardı. Dey
lem'de Esfar b. Şireveyh ve Merdavic b. 
Ziyar'la görüşerek başlangıçta destek
lerini kazandıysa da yakın gelecekte ila
hi kuwetle teyit edilmiş bir imarnın or
taya çıkacağını söyledikten sonra sözü
nü ettiği tarihte böyle bir kişinin zuhur 
etmemesi üzerine öldürülmesine karar 
verildi. Bu gelişmelerden sonra Azerbay
can Valisi Müflih'e sığınmak için Deylem'
den gizlice kaçtı ; ancak Azerbaycan'a gi
derken yolda öldü. 

EbO Hatim er-Razı. Muhammed b. Ah
med en-Nesefi en-Nahşebl ile bir likte si
yasi faaliyetler yanında ismailiyye doktri
nini sistemleştirip yayan önemli şahsi
yetlerdendir. Abdülkahir el-Bağdadl. İbn 
Rizam, İbn Hacer gibi alimler tarafından 



batınf, zındık, d ehri ve mülhid ; çağdaş 
bazı yazarlarca devrin idarecilerinden 
korktuğu için gerçek inancını gizleyen ve 
Ehl -i sünnet'e yakın bir çizgi takip eden 
mütedil Şii olarak görülürse de (Ebü Ha
tim er-Razi, Kitabü'z·Zfne [ nşr. Abdullah 
Sellüm es-Samerrai[. naş iri n g i ri şi, s. 233-
234; Bağda dT, s. ı 70; Al i Sami en -Neşşar, 

ll , 380) onun mezhebi temellendirip ya
yan önemli bir ismailf dafsi olduğunu 
söylemek daha isabetlidir. Nitekim Ebü 
Ya'kub es-Sicistanf, Hamfdüddin el -Kir
manf. Hüseyin el-Hemedanf, Mustafa 
Galib gibi eski ve yeni yazarlar da bu gö
rüştedir (Ebü Hatim er-Razi, Kitabü'z·Zfne 
[n şr. Abdullah Sellüm es-SamerraT [. naş i

ri n gi riş i, s. 235 ). Ehl-i sünnet'e yakın ka
bul edilmesi. bazı filozofların inkarcı tav
rına karşı nübüwet müessesesini ba
şarılı bir şekilde savunmasıyla açıkla

nabileceği gibi, "Ehlü's-sünne ve' l-ce
maa" tabirine. ashabın Hz. Peygamber'e 
gösterdiği bağlılık gibi "bir imama bağ
lanıp çevresinde toplananlar" anlamı

nı yüklemek suretiyle de olsa (a.g.e., s. 
252-2 54) sahip çıkışıyla da ilgili olabilir. 
Ayrıca, İbn Hacer'in de belirttiği gibi (U 
sanü' l·Mfzan, ı . 164). gençlik yıllarında 
çok sayıda hadis dinleyip bunlara önem 
veren ve bu sayede mütedil çizgide gö
rünen bir kişi oluşunun Ehl-i sünnet'e 
yakın sayılmasında etkisi olduğu düşü
nülebilir. 

Arap dil alimi, mezhep tarihçisi ve zeki 
bir ismailiyye kelamcısı olmakla şöhret 
bulan Ebü Hatim'in. Kitabü'z -Zine adlı 
eserinde bazı terimleri açıklarken eski 
Arap şiirlerini delil olarak göstermesi 
önemli kabul edilir. Aynı eserinde, mez
hepler hakkında diğer ilgili kaynaklarda 
bulunmayan farklı bilgilere ve yorumla
ra yer verir ki yaptığı bu yorumların ima
rnet fikrine hizmet gayesi taşıdığı an
cak dikkatli bir t ahlil sonucunda anlaş ı 

labilir. Ehl -i sünnet'e "ilahi güçle teyit 
edilmiş bir imarnın etrafında toplanan
lar· anlamını vermesi. Mürcie'yi "Hz. Ali'
nin hilafetini ilk üç halifeden sonraya 
tehir edenler" diye açıklaması (Kitabü 'z. 

Zfne, s. 235 , 263) bu gayretine ilişkin ör
neklerden bazılarıdır. Peygamberliği red
deden felsefi tenkitler karşısında nübüv
vet müessesesini savunmasında da aynı 
gaye sezilebilmektedir. Bununla birlikte 
nübüweti savunup akli temellere dayan
dırmaya çalışması dikkat çekicidir. 

Ebü Hatim er- Razi'nin bazı kelamf gö
rüşleri şöyledir: Bilgi kaynaklarından olan 
akıl eksik ve yetersizdir. Bundan dolayı 
insanların doğru bilgiler le donatılmış 

mürşidlere ihtiyacı vardır ki bunlar da 
peygamberlerle onların yerini tutan ve 
ilahi güçle desteklenen imamlardır (A' la· 
mü'n- nübüvve, s. 6-9). Mahlükata "ol!" 
emriyle vücut veren Allah ilk defa bütün 
varlıkların kaynağını oluşturan aklı ya
ratmış, onun vasıtasıyla nefsi. ondan da 
latif ve kesif (ruhi ve maddi) alemleri mey
dana getirmiştir. Madde, zaman ve me
kan hadistir. Zaman maddenin hareket
leriyle oluştuğundan, mekan da uzay ta
rafından kuşatıldığından kadim olamaz 
(a.g.e., s. 14- ı 9). Külll nefis ilk akıldan 
meydana geldiği için tam ve mükemmel
dir. insan ruhu külll nefsin parçaları de
ğil eserleridir (bk. Abdurrahman BedevT, 
ll , 252, 26 1). 

Akli yetenekler bakımından farklı se
viyelerde yaratılan insanlar birbirlerinin 
görüşlerini tenkit etmekte ve gerçeği 

anlama konusunda ihtilafa düşmekte
dirler. Bundan dolayı gerçeği kendileri
ne öğretecek bir mürşide muhtaçtırlar . 

Bu mürşid Allah'tan vahiy alan peygam
berdir (A' Iamü 'n -nübüvve, s. 4-5). Bütün 
peygamberler insanlara aynı gerçekleri 
öğretmişlerdir. Tevrat, inci! ve Kur 'an'
da yer alan bazı bilgilerin çelişir gibi gö
rünmesi, nasların herkes tarafından an
laşılamayacak açıklıkta olmamasından 

kaynaklanmaktadır. Zira ilahi kitaplar 
ancak alimierin anlayacağı sembolik bir 
üslüp taşır (a.g.e., s. 69-76). Hz. Adem, 
Nüh, İbrahim, Müsa, isa ve Muhammed'e 
" natık " denir. Her natıkın bir "esas"ı var
dır. Natıkların yedincisi İsmail b. Ca'fer 
es-Sadık ' tır. ilk natık olan Hz. Adem'in 
de getirdiği bir şeriat vardır (bk. Abd ur
rahman Bedevi, ll , 296). 

insanların her zaman kendilerini şüp
heden kurtaracak, kalplerini ve gönülle
rini birleştirecek, ayrılığa düşmelerine 

engel olacak bir imama i htiyaçları var
d ı r. Bu sebeple Hz. Peygamber Ali 'yi nas
la imam tayin etmiştir. Nitekim Ca'fer 
es-Sadık'tan gelen bir rivayete göre Re
sOl-i Ekrem inşirah süresinin 7. ayetini. 
"Dini tamamlayıp işini bitirince Ali'yi on
lara imam tayin et" şeklinde açıklamış
tır. Yine Ca'fer es - Sadık'tan nakledildi
ğine göre Hz. Peygamber. "Amcasının oğ 

lunu kendi yerine getirdi" şeklindeki söz
lerle dedikodu yapılmasından çekindiği 
için, "Ey Peygamber! Rabbin tarafından 
sana indirilenleri tebliğ et. eğer bunu 
yapmazsan peygamberlik görevini yeri
ne getirmemiş olursun" (el-Maide 51 67) 
mealindeki ayet nazil olmuş ve Resülul
lah da Gadir gününde Ali'yi imam tayin 
etmiştir. imam "zahir" veya "mestür" 
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olabilir. ResOl - i Ekrem ' in yolundan gi
den gerçek Ehl-i sünnet, ashabın Hz. 
Peygamber için yaptığı gibi bir imarnın 
etrafında toplanıp onu önder tanıyan
lardır (Ebü Hatim, Kitabü'z -Zfne, s. 253-
258) 

Görüşleri Ebü Ya'kub es-Sicistanf ve 
Hamidüddin el-Kirmanf tarafından ten
kit edilen Ebü Hatim er-Razi alem te
Iakkisinde Yeni Eflatuncu felsefeden et
kilenmiş, ana konularda Muhammed b. 
Ahmed en-Nahşebf ile aynı görüşleri pay
laşmıştı r. Hz. Ali 'nin nasla imam tayin 
edildiğini Ca'fer es-Sadık'a atfedilen uy
durma rivayetlere dayanarak iddia et
mesi dikkat çekicidir. Ehl -i sünnet teri
mine "bir imama bağlı olanlar" manası

nı vermesi isabetli değildir. Zira bu teri
min, "akaid meselelerinde akılcılığı be
nimseyen Mu'tezile ve Cehmiyye karşı
sında itikadf esasları Kur'an ve Sünnet' e 
bağlı kalarak benimseyenler" anlamına 
geldiği tartışmasız kabul edilen bir hu
sustur. Onun Mürcie'yi, "Ali 'nin imame
tini tehir edip Ebü Bekir, Ömer ve Os
man 'dan sonraya bırakanlar" şeklinde 

açıklaması da mezheplere Hz. Ali'nin ima
meti açısından bakan tarafgir bir tutu
ma sahip olduğunu göstermektedir. 

Eserleri. Ebü Hatim'in kaynaklarda zik
redilen beş eseri mevcut olup bunlar
dan üçü günümüze kadar ulaşmıştır. 1. 

A 'Uimü'n -nübüw e *. Tabip filozof Mu
hammed b. Zekeriyya er -Raii'nin nübüv
vete yönelttiği tenkitleri cevaplandırarak 
peygamberlik müessesesini akli deliller
le ispat eden bir eserdir (Tahran I 3971 
1977) 2. Kitdb ü'z -Zin e. ismailiyye Dafsi 
Gıyas'a ait olan ve daller arasında el ki
tabı olarak kullanılan Ki tdbü ·ı- Beyan 
adlı eserin planına göre yazıldığı kabul 
edilir. 400 civarında ter imin açıklandığı 
kitabın bir kısmında. Kur ' an-ı Kerim'de 
yer alan bazı isim ve kelimelerin Cahiliye 
ve islamı devirdeki anlamları eski Arap 
şiirine dayanılarak açıklanmıştır. Eserin 
bir kısmı da mezhepler konusuna ayrıl

mış olup özellik le mezheplerin teşekkü
lü ve Galiyye hakkında önemli bilgiler ih
tiva eder. Eserin tamamı Hüseyin el-He
medanf tarafından tahkik edilerek ya
yımlanmış (Kahire 1957- 1958). daha son
ra sadece mezheplere dair kısmını Ab
dullah Sellüm es-Samerrai tahkik ede
rek el-Gulüv ve'l-fira~u 'J-Galiyye ad
lı eserin ekinde neşretmiştir ( Bağdat 

1982). 3. el -IşlalJ. Daha çok tabiat fel 
sefesi konuları nı ihtiva eden eser isma
iliyye 'nin en eski kaynağı kabul edilir. 
Nahşebf'ye ait bazı görüşlerin tenkit edi!-
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diği eser Hasan Minuçihr tarafından Tah
ran 'da yayımlanmıştır (İsmail b. Abdür
resOl el-Uceyni. s. 294). Ebu Ya'küb es
Sicistani, Ebu Hatim'in yönelttiği tenkit
ler karşısında Nahşebi'yi müdafaa etmek 
için buna en-Nuşra adıyla bir reddiye 
yazmış, Hamidüddin el-Kirmani er-Ri
yôi fi'l-J:ıükm beyne'ş-şeyl]ayn (Beyrut 
1960 ler-Riyaz fi ' l-hükm beyne's-sa 'deyn[) 
adlı eserde ikisinin arasını bulmaya ça
lışmıştır (a.g.e., s. 254). 4. el-Camt. Fık
ha dair olup günümüze ulaşıp ulaşma
dığı bilinmemektedir (İbnü ' n-NedTm , s. 
240). s. er-Rec'a. Keysaniyye'nin ortaya 
attığı rec'at fikrini reddetmek gayesiyle 
yazıldığı müellifi tarafından belirtilmek
tedir (Kitabü'z -Zine, s. 3 ı 2). 
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EBO HA TİM er- RAzi, 
Muhammed b. İdris 

( ı.>))l ~_)~) cr. ...__ r"l> Y.l ) 

Ebıl Hatim Muhammed b. İdr\'s 
b. Münzir er- Razi 

(ö. 277 /890) 

Hadis hafızı ve münekkit. _j 

195'te (81 0-11) Rey'de doğdu. Rey'in 
Derbü Hanzale mahallesinde oturduğu 
için Hanzali nisbesiyle de anılır. Onun 
hem bu nisbeyi, hem de TemimT ve Ga-
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tafanT nisbeterini dedelerinin müttefik
lerinden dolayı aldığı da rivayet edilmek
tedir. Ebu Hatim 209'da (824) Rey'de 
hadis tahsiline başladı. Daha sonra çe
şitli ilim merkezlerini dolaşarak AsmaT, 
Ebu Nuaym Fazi b. Dükeyn, Affan b. Müs
lim. Adem b. Ebu İyas, Ahmed b. Han
bel ve Buhari başta olmak üzere birçok 
alimden faydalandı. Küfe, Basra. Mekke. 
Medine. Bağdat. Bahreyn, Mısır. Remle, 
Kudüs, Taberiye, Tarsus, Dımaşk, Hu
mus, Antakya, Askalan ve Rakka'yı çok 
defa yaya olarak dolaştı. Yedi yıl süren 
bu ilk seyahatinde maddT imkansızlıklar 
sebebiyle çok sıkıntı çekti. 214'te (829) 
bir yıl kalmak üzere gittiği Basra'da pa
rası tükenince elbiselerini satmaya baş
ladı ve sekiz ay sonra oradan ayrılmak 
zorunda kaldı. Yirmi yaşına geldiğinde 
adı geçen şehirlerin çoğunu birkaç de
fa dolaşmıştı. İkinci seyahatini 242-245 
(856-859) yılları arasında yaptı. 

Kendisinden oğlu İbn Ebu Hatim, ho
calan Yunus b. Abdüla' la, Abde b. Sü
leyman ve Rebf b. Süleyman ei-MuradT, 
arkadaşları Ebu Zür'a er-Razi ile Ebu 
Zür'a ed-Dımaşkl, ayrıca Ebu Davud, Ne
saf gibi tanınmış muhaddisler rivayette 
bulundular. İbn Hacer ondan Buharf'nin 
de hadis rivayet ettiğini söylemektedir. 

Emirü'l-mü'minin fi'l-hadis* unva
nına sahip olan Ebu Hatim ravileri bü
tün yönleriyle tanır. rivayetlerdeki ince 
kusurları {i llet) hemen farkederdL Asha
bın ihtilat ettiği konuları. tabiinin ve da
ha sonraki nesillerin fıkhl görüşlerini de 
iyi bilirdL Titiz bir münekkit olduğu için 
onun güvenilir kabul ettiği şahısların ri
vayetinde tereddüt edilmemiş, fakat za
yıf saydığı kişiler hakkındaki kanaatinin 
diğer münekkitlerin görüşlerine başvu
rulduktan sonra dikkate alınması tavsi
ye edilmiştir. Hatızası çok güçlüydü. Ta
biinin tanınmış muhaddisi İbn Şihab ez
Zührf'nin rivayetleri üzerinde ihtisas yap
mış olan hadis hafızı Muhammed b. Yah
ya ez-Zühli Rey'e geldiğinde Ebu Hatim 
ona Zührf'nin rivayetlerinden on üçünü 
okudu. Zühli bunlardan on tanesini bil
mediğini itiraf etti. Kaynakların bildirdi
ğine göre hadis hafızı Ebü'I-Velid et
Tayalisf' nin ilim meclisine katıldığı bir 
gün orada bulunanlara, kendisinin duy
madığı hadisleri rivayet edenlere hadis 
başına 1 dirhem vereceğini vaad etti, 
ancak kimse onun bilmediği bir hadis 
rivayet edemedi. Hocası hadis hatızı Yu
nus b. Abdüla' la, onunla Ebu Zür'a er
Razf'nin Horasan'ın iki büyük imamı ol
duğunu belirtir ve hayatta bulunmala-

rının müslümanlara rahmet olduğunu 
söylerdL 

Ebu Hatim'in en büyük eseri, İbn Ebu 
Hatim diye tanınan oğlu Abdurrahman 
olmuştur. Abdurrahman. kendisinin ha
dis ravileri hakkındaki kanaatlerini, el
CerJ:ı ve't- ta 'dil başta olmak üzere he
men tamamı günümüze gelmiş olan eser
lerinde bir araya getirmiştir. 

Ebu Hatim er-Razi Şaban 277'de (Ka
sım 890) Rey'de vefat etti. 275 (888) yı
lında Bağdat'ta öldüğü de rivayet edil
mektedir. 

Ebu Hatim hadis sahasında meşhur 
olmakla birlikte itikadi konularla da il
gilenmiş ve Ebü'l- Kasım et-Taberi'den 
nakledildiğine göre eserlerinde akaid 
meselelerine de yer vermiştir. Fuat Sez
gin. İbn Ebu Ya'la'nın ifadesine dayana
rak Ebu Hatim'in el-İ ctil~iid adlı bir eser 
yazdığım kaydederse de Taba]f.iitü'l-Ifa
nabile'de bu hususta açık bir bilgi mev
cut değildir. Bazı itikadi görüşlerine yer 
veren Zehebl de onun böyle bir kitabın
dan söz etmemiştir. Ebu Hatim'in ilmT 
şahsiyeti ve görüşleri hakkında bilgi ve
ren oğlu ve talebesi Abdurrahman'ın er
Red 'ale '1- Cehmiyye adıyla bir eser 
yazmış olması. onun akaid sahasına da 
ilgi duyduğunun bir işareti sayılabilir. 

Ebu Hatim, akaid konularında sadece 
nakle bağlı kalınması gerektiğini savun
muş ve bid'at kabul ettiği ketarn ilmi
ne karşı çıkmıştır. İlahi isimler ve sıfat
lar, imanın tarifi ve mahiyeti, ahiret hal
leri ve ashabın tebcili konularında Şa
fii, Ahmed b. Hanbel, İshak b. Rahuye, 
Ebu Ubeyd, Buhari gibi selef alimleri
nin görüşlerine uymuştur. Bazı kaynak
larda aşırı bir Şii olduğuna ilişkin riva
yetlere rastlanırsa da (İbn Hacer, IX, 34) 
onun Selefiyye 'ye mensup olduğunda 

şüphe yoktur. Şiilik'le itharn edilmesi, 
tafdil* konusunda Hz. Ali'yi Hz. Osman'
dan üstün görmesinden kaynaklanmış 
olmalıdır. EbQ Hatim'e göre ehl-i bid'a
tın alameti ehl-i hadisin görüşlerine kar
şı çıkmak, Cehmiyye'nin alameti Ehl-i 
sünnet'e Müşebbihe veya Nabite naza
rıyla bakmak, Kaderiyye'nin alameti ise 
Ehl -i sünnet'i Mücbire diye adlandır

maktır. 

Eserleri . Hiçbiri tam olarak günümüze 
gelmemiş olan eserleri şunlardır: 1. Ki
tabü'z-Zühd. Bu eserden seçilerek mey
dana getirilen bir nüsha Darü'l-kütübi'z
Zahiriyye'dedir (Mecmua, nr. 28/ 10, vr. 

138"- 146b)_ 2. Tefsirü 'l-~ur, dni'l- ca?im. 
Eserin lll. cildi Medine'de el- Mektebe
tü'I-Mahmudiyye'de bulunmaktadır (Tef-


