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Ebü'l-Hattab el-Esedi 
(ö. 138/755 [?]) 

tarafından kurulan 
aşırı bir Şii hrka. 
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Kurucusunun tam adı Muhammed b. 
Ebu Zeyneb Miklas el-Esedl el-KOfi el
Ecda' olup Ebü'z-Zabyan ve Ebu İsmail 
diye de anılır. Beni Esed kabilesinin azat
lısı olup mevalldendir. KGfe'de yetişmiş 
ve faaliyetlerini burada sürdürmüştür. 

Ebü'l-Hattab'ın önceleri Ca'fer es-Sadık'
la iyi münasebetler kurduğu, hatta Nu
sayrl olan Hasibi'den gelen bir rivayete 
göre Hz. Peygamber'in Selman-ı Farisi 
için kullandığı sitayişkar ifadelere benzer 
sözleri Ca'fer'in Ebü'l-Hattab hakkında 
kullandığı ve Anbese en-NavGsl'den nak
line göre onun için. "ilmimizin ve sırrımı
zın mahfazası , hayatımızın ve ölürnümü
zün emini" dediği söylenmiştir. Ayrıca 
Ebü'l-Hattab. Ca'fer'in elini kendisinin 
göğsüne koyarak sahip olduğu gizli bilgi
leri unutmaması için ona dua ettiğini ileri 
sürmüş (Massignon. s. 47-48 ), fakat bu 
iddia Ca'fer'e bildirildiğinde Ebü'l-Hat
tab'ın elinden başka hiçbir yerine dokun
m adı ğın ı ~elirterek onu yalaniarnıştı 
(Ebu Ca"fer et-TOsl, s. 29 1-292) . Her ikisi 
de gall olan Hasibi ve Anbese'nin rivayet
leri muteber sayılrnamakla birlikte Keş

şl'nin ifadesinden anlaşıldığı üzere Ebü'l
Hattab başlangıçta Ca'fer'le karşılaşmış. 
onunla münasebet kurmuş. fakat daha 
sonra Ca'fer onun bir yalancı olduğunu 
anlamıştır. 

Ebü'l-Hattab'ın önceleri Ca'fer es-Sa
dık'ın yakın adamlarından olduğu, fakat 
Mugire b. Said el- İcll'yi kendisine örnek 
alması üzerine aşırılığa saptığı Şii kaynak
larınca da kabul edilmekt edir (Nu'man 
b. Muhammed, ı . 49). Ca'fer es-Sadık'ın 
vasisi sıfatıyla ondan ism-i a'zamı öğren

diğini iddia eden, daha sonra Horasan'
da Ebu Müslim-i Horasanl tarafından öl
dürülen Abdullah b. Muaviye'nin KGfe'
ye dönen mensuplarını (Cenahiyye) kendi 
başkanlığında toplayarak diğer mensup
ları ile birlikte yeni bir gall fırka olarak 
örgütleyen Ebü'l-Hattab kendisinin me
lek olduğunu, yeryüzündekilere Allah'ın 
resulü olarak gönderildiğini, imamlarda 
ve özellikle Ca'fer es-Sadık'ta ilahlık vasfı 
bulunduğunu ileri sürdü. KGfe'deki men
suplarını Ca'fer'e ibadete çağırdı, onlara 
"lebbeykya Ca'fer lebbeyk" diye nida et
tirdi. Daha sonra Ebü'l-Hattab'ın ilahlığı-

492 

nı ilan ederek dini emir ve yasakları kal
dırdığını söyleyen Hattabiyye mensupla
rının hareketleri KGfe'de düzeni sarsacak 
hale geldi. Vali lsa b. Musa. Abbasl Hali
fesi MansGr'a durumu bildirince Ebü'l
Hattab'ın mensupları üzerine bir kuwet 
gönderildi. Buna karşı kendi taraftarları
nı muharebe düzenine koyan Ebü'l-Hat
tab taş ve sopalarla, ok yerine kullandık
ları kamışlarta düşmanlarını mağlGp ede
ceklerini, muhaliflerinin silahlarının ken
dilerine zarar vermeyeceğini iddia ede
rek mensupianna cesaret vermeye çalış
tı . Fakat taraftarları mağlGp olmaya baş

layınca daha önce Allah 'ın kendisine öyle 
bildirdiğini, bu durumun ona yeni ma
lum olduğunu söyleyip Muht ar es-Seka
fi'den sonra beda* görüşünü ileri süren 
ikinci kişi oldu. Ebü'l-Hattab, önde gelen 
mensuplarıyla birlikte 138 (755) veya 
143 (760) yılında Fırat nehri üzerindeki 
Darürrızk denilen yerde öldürüldü ve baş
ları Bağdat'a gönderildi; cesetleri bir sü
re asılıp teşhir edildikten sonra topluca 
yakıldı (E bO Halef el-Kumml , s. 8 ı -82; Ab
durrahman Bedevl, II , 51 ; Abdu llah Fey
yaz, s. ı 18). 

Hattabiyye fırkasına ait yazılı bir metin 
mevcut olmadığından fırkanın görüşle
rini tam olarak tesbit etmek mümkün 
değildir. Ancak ll. (VIII.) yüzyılın belirgin 
özellikleri de dikkate alınıp kaynakların it
tifakla naklettiği görüşleri şöylece sırala
nabilir: Ebü'I-Hattab, Ca'fer es-Sadık' ın 
koruyucu temsilcisi ve kendisinden son
ra imameti devralacak vaslsidir. Ca'fer, 
diğerlerinden farklı olmak üzere ona Al
lah'ın en büyük ismini (ism-i a'zam) öğret

miştir. Bütün imamlar peygamberdir. 
Her devirde iki n ebi bulunmaktadır. Bun
lardan .biri konuşan (natık) i~am. diğeri 
ise onun susan (sam it) vaslsidir. Bu görüş, 
kısmen değiştiriterek batıni gruplar ve 
ismailiwe fırkasının temel prensipleri 
arasında yer aldığı için İsm~ili,Yye'nin as
lının Hattabiyye olduğu kanaati yaygın
dır. İmamlar aynı zamanda ilahtır; Ca'fer 
es-Sadık, ba_bası ve dedeleri de ilahtır. 
Onlar Allah'ın oğulları ve seVdikleridir. Al
lah önce Ali'ye, daha sonra sırasıyla Ha
san, Hüseyin, Zeynelabidln, Muhammed 
Bakır ve Ca'fer es-Sactik'a hulGI etmiş
tir. Kendisine intikali açısından Ca'fer.'in 
ilahlığını pekiştirme çabalarını sürdüren 
Ebü'l-Hattab, bu iddiası ile açık olarak 
fertterin ilahlığını ortaya koyan ilk kişidir. 
Bu iddia Ca'fer es-Sadık'·a uıaştırıldığın

da onu facir ve yalancı diye vasıflandır
mış. kendisinin. babasının ve dedelerinin 
Allah'ın yarattığı kullar olmanın ötesinde 

bir nitelik taşımadıklarını belirterek ona 
lanet etmiştir (Nu'man b. Muhammed, 
I , 50) 

Ebü'l-Hattab'ın ilahlığına inanan men
supları, Ca'fer es-Sadık'ın da ilahlığını ka
bul etmekle birlikte Ebü'l-Hattab'ın on
dan ve büyük dedesi Ali b. Ebu Talib'den 
üstün olduğunu, Allah'ın Ca'fer'den ayrıl
dığını ve Ebü'l-Hattab'a hulGI ettiğini sa
vunmuşlardır. İbn Hazm'ın belirttiğine 
göre o dönemde KGfe'de Ebü'l-Hattab'ın 
ilahlığına inanan binlerce kişi bulunmak
taydı ( el-Faşl, V, 48) 

Bütün haramların helal sayılması ve 
İ bahiliğin yayılması Hattabiyye'nin nihai 
hedefidir. Rivayete göre Hattabiyye men
suplarına dini bir mükellefiyet ağır gelin
ce Ebü'l-Hattab'dan hafifletilmesini is
terler, o da cemaatini bu tür görevlerden 
muaf tutardı . Bu şekilde namaz, zekat. 
oruç. hac gibi farzlar terkedilip zina, hır
sızlık, içki, eşcinsellik, fırka dışındakiler 

aleyhine yalancı şahitlik gibi haramlar he
tat sayılıyordu. öte yandan bu fırka men
suplarının batıni te'viller yaptıkları, Hz. 
Ebu Bekir ve ömer'i sevmedikleri de kay
naklarda yer alan bilgiler arasındadır. 

Ebü'l-Hattab'dan sonra çeşitli fırkala

ra ayrılan Hattabiyye'nin en önemli kolla
rı şunlardır : Bezigıyye. Dokumacılık ya
pan ve Ca'fer es-Sadık hayatta iken öldü
rülen Beziğ b. Musa'ya tabi olan bu grup, 
Bezlğ'in Ebü'l-Hattab gibi Ca'fer es-Sa
dık tarafından gönderilmiş bir ne bl ve re
sul olduğunu kabul ediyorlardı . Bezlğ, da
ha önce Ebü'I-Hattab'ın peygamberliğini 

benimsemiş olmasına rağmen Ebü'l-Hat
tab ve taraftarları ondan kesinlikle te
berrl etmişlerdir. Muammeriyye. Allah'ın 
vasilerin bedenine hulGI eden bir nur ol
duğunu. bu nurun Ca'fer es-Sadık ve 
Ebü'l-Hattab'a huiGI etmesinden dolayı 
onların ilahlığa yükseldiklerini, daha son
ra bunun Muammer b. Ahmer' e intikaliy
le Ca'fer ve Ebü'l-Hattab'ın melekler ara
sına katıldığını iddia eden bu fırkaya gö
re, Allah kainattaki her şeyi kulları için ya
ratmış olduğundan haram-hetat diye bir 
sınırlama getirilemez. Bundan dolayı zi
na ve hırsızlık gibi haramlar, içki içmek, 
domuz eti, kan, ölmüş hayvanların etini 
yemek; anne, kız evlat ve kız kardeşle ev
lenmek, hatta erkeklerin birbiriyle evlen
mesi meşru kabul edilmiştir. Umeyriyye. 
Umeyr b. Beyan el-İcll'nin mensupları 
olup peygamberlerin ve imamların ölüm
süz olduğunu ileri sürmüşlerdir. Mufad
daliyye. Ca'fer es-Sadık'ın peygamberli
ğini değil ilahlığını kabul eden bu fırka 
Mufaddal b. Ömer es-Sayrafi'ye mensup-



tur. Hattabiyye'nin diğer bir kolu. Ca'fer 
es-Sadık'ın kuwetli ve emin olarak vasıf
l andırdığı. kendisinde Hz. Musa'nın ruhu 
bulunduğuna inanılan Seriel-Aksam'ın 

mensuplarıdır. Bu fırkaya göre Seri de 
Ebü'l-Hattab gibi Ca'fer tarafından gön
derilmiş bir resuldür. Bu grup namaz, 
oruç. hac gibi ibadetleri ilah olduğuna 
inandıkları Ca'fer es-Sadık için eda et
mişlerdir. 

Bazı kaynaklar. Hattabiyye ve Muham
mise'yi aynı fırka olarak gösterirlerse de 
(Ebu Halef el-Kumml, s. 56) bu görüş yu
karıda zikredilen ilk Hattabiyye fırkaları 
için geçerli görülmemektedir. Bununla 
birlikte daha sonraki dönemlerde Hatta
biyye mensuplarının Muhammise ile irti
batı bulunduğu düşünülebilir. 
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HATTAT 
(J::,lk;Jf ) 

Arap harflerinden doğan İslam yazısını 
sanat gayesiyle yazan ve öğreten kişi. 

L ~ 

Sözlükte "yazı yazmak, işaret koymak" 
gibi manalara gelen hat masdanndan 
türetilmiş mübalağalı ism-i fail olan hat
tat kelimesi sülüs, nesih ve nesta'lik gibi 

İslam yazılarını güzel yazan ve öğreten 
sanatkar demektir. Kelimenin ilk defa 
hangi tarihte kullanıldığı hususunda ke~ 

sin bilgi yoktur. Mahmut Bedrettin Yazır 
kaynak göstermeden güzel yazmayı mes
lek edineniere eskiden kettab denildiği
ni, hattat tabirinin Yaküt ei-Müsta'sım'i'

den itibaren başladığını söyler (Kalem 
Güzeli, ı, 26). Nihad Çetin ise kelimenin 
muhtemelen VI. (XII.) yüzyılda kullanıl
maya başlandığı. önceleri "okuma yaz
ma öğreten" anlamında kullanılan hatta
tın zaman içinde "hüsn-i hattı ic;ra eden 
sanatkar" manasını kazandığı görüşün
dedir (İslam Kültür Mirasında Hat San 'a

tı, s. 29) Nitekim Yaküt ei-Hamev'i. Mu'
cemü'l-üdeba' adlı eserinde Ömer b. 
Hüseyin'in (ö 552/1157) "Hattat" lakabı 
ile tanındığını kaydetmektedir (XVI. 60, 
90). Ancak Müstakimzade. IV. (X.) yüzyıl
dayaşamış olan Nizarn'i-i Tebr'iz'i'nin "hat
tat-ı az'izan" unvanıyla anıldığın ı . kaynak
larda en eski tarihli olarak bunu tesbit 
ettiğini belirtmektedir ( Tuh{e, s. 309) 

Arap hattını yazanlara verilen en eski 
isim katiptir. Asr-ı saadet'te Hz. Peygam
ber tarafından dini, siyasi. idari, askeri 
ihtiyaç ve zaruretlere bağlı olarak vahiy 
katipliği. sır katipliği. mektup ve ikta ka
tipliği, ahidname ve sulh katipliği görev
leri ihdas edilmişti. Bu dönemde sanat 
endişesi gözetmeden günlük yazışmala
rı yapan kişilere verilen bu unvanın daha 
sonra hat sanatını icra edenler için de 
kullanıldığı görülmektedir. Emev'iler'in 
son, Abbasller'in ilk yıllarında sanatkar 
hüviyetleriyle katip unvanı alanlar ara
sında Dahhak b. Aclan ei-Katib, İshak b. 
Hammad el-Kati b. cariye Sena' ei-Katibe 
gibi isimler zikredilebilir. 

Katip kelimesi, "katib-i sultan!" ifade
sinde görüldüğü gibi Osmanlı saray hat
tatlarının resmi unvanı olmuştur. Abdul
lah Kırimi "Katib-i Tatar" (All Mustafa. s. 
8), Şeyh Hamdullah'ın hacası Hayreddin 
Mar'aş'i "Katib Hayreddin" diye şöhret 
bulmuştu (a.g.e., s. 26), ll. Bayezid dev
rine (148I-ı512) ait bir in'amat defte
rinde Şeyh Hamdullah da katip diye anıl
mıştır (Serin, s. 33). Bu sebeple Şeyh 
Hamdullah eserlerine "Katibü's-sultan'i" 
diye imza koymuştur (bk. TSMK, Ema
net Hazinesi, nr. 71). Hattat Ömer (ö . 

II30/I7ı8), İsmail Zühdü (ö. 122111806) 
ve Abdülkadir Şükrü ( ö. 1221/1806) efen
diler de "katib-i saray-ı sultan'i" unvanını 
alan hattatlar arasında zikredilebilir. 

Nefeszade İbrahim Efendi'nin Gülzfır-ı 
Savab'ın birinci kısmına "Tabakat-ı Küt
tab". Suyolcuzade Mehmed Necib Efen-
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di'nin eserine Dev ha tü '1-küttab adını 
vermeleri Osmanlılar'da hattata katip de 
denildiğinin delili olarak kabul edilebilir. 

Katip kelimesi böyle bir mana kazan
makla beraber hattı sanat gayesiyle mes
lek edineniere verilen ilk unvan muhar
rirdir; güzel yazı yazmaya da tahrir de
nilmiştir. Bu unvanı ilk defa. kullananın 
Kutbe ei-Muharrir ( ö. ı 54/771) olduğu 
bilinmektedir. Osmanlılar devrinde bir 
hüsn-i hat risalesi kaleme alan Taezade 
Mehmed ( ö. 99611588), eski hat Çıstatla

rından bahsederken "yazar" kelimesini 
kullanınakla muharririn Türkçe'deki kar
şılığını vermiş olmalıd ır. 

ll. (VIII.) yüzyılda. bilinen ilk müntesibi 
Malik b. Dinar ( ö I 3117 48) olan. verrak 
adıyla anılan bir meslek zümresi ortaya 
çıkmıştır. Verrakların asıl işi. o sıralarda 
şekillenmesini henüz tamamlamaya ça
lışan kıraat ve imla kaidelerine uygun, ha
tasız okunabilen mushafları, daha son
raları ise çeşitli konularda telif edilmiş 
eserleri ücreti karşılığında istinsah et
mekti. Bununla beraber aralarında gü
zel yazma gayretinde bulunanlar da var
dı. Abbasller devrinde Bağdat'ta gelişen 
kültür faaliyetlerine bağlı olarak sayıları 
çoğalan verraklar, kitap istinsah etmele
rinin yanı sıra dükkanıarında hat malze
mesi de satmaktaydılar. Bilhassa "men
sGb hat" devri id rak edildikten sonra ver
raklar arasından hattın sanat olarak mey
dana çıkışına zemin hazırlayan şahsiyet

ler de yetişmiştir. İbnü'I-Bewab'ın hacası 
olan Muhammed b. E sed ( ö 41 0/ ı O ı 9) 
bunların en önde gelenidir. 

VI. (XII.) yüzyıldan itibaren katip, mu
harrir ve verrak kelimelerinin yerine ge
çen hattat kelimesi Osmanlılar'da da re
vaç bulmuş. Taezade Mehmed'in hattat 
anlamında kullandığı yazar kelimesi tu
tulmamıştır. İran sahasında ise hoşnüvis 
(güzel yazan) kelimesi benimsenmiştir. 
Hat ve hattatlardan bahseden Osmanlı 
kaynaklarında fazla yaygın olmamakla 
beraber hattat manasında hoşnüvis, ya
zı hususiyetlerine göre de nesta'likyaza
na "ta'liknüvis". cell sanatkarına "cellnü
vis" (İ ran'da "gündenüvis"), divan'i hat
tatma "çepnüvis" denildiği de görülmek
tedir (Müstakimzade, s. 753; All Musta
fa, s. 5; Mehmed Necib Suyolcuzade, s. 
128). 

Hat sanatının öğretim ve eğitimi bu 
sanata layık olduğu ilgiyi gösteren İslam 
ülkelerinde köklü bir disiplin içinde yürü
tülmüş, oluşan hat mektepleri (ekoı) ge
leneğe bağlı kalarak tekamülünü sürdür
müştür. Hat öğretim ve eğitimi konusun-
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