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İBN EBi HATiM ve. TEFSİRİ 

Doç. Dr. İSMAİL CERRAHOGLU 

Abdurrahman h. Ebi Hatim b. İdris et-Temimi el-Hanzeli er,Razi, Ebu 
Muhammed, IDeretin 240/854 senesinde• Rey şehrinde doğmuştur. Alim bir 
zat olan Ebu Hatim, Muhammed h. İdris, oğluna iyi bir ilmi terbiye vermiş 
ve ilim almak için yaptığı seyahatlerde, oğlunu da yanmda götürmüştü. Mü
ellifimiz bu hususu şöyle ifade etmektedir," hahaın el-Fadl h. Şazan'dan Kur'· 
an okuyuncaya kadar, hadis talebi için hana müsaade vermedi"' demekt~dir. 
el-Fadl h. Şazan kıraat ilimlerinden biridir. Kur'an kıraatını öğrendikten 
sonra, ilim talebine imamlar ülkesi olan Rey'de başladı, Hicaz, Şam, Mısır, 
Irak ve Cezireyi dolaştı. Babası Ebu Hatim er-Razi ve Ebu Zur'a'dan 
hadis ilmini aldı. 255/869 senesinde babasıyle birlikte hacc~ttiğini görüİüz. 
Kendisi hu hususu şöyle anlatır: "daha henüz hüluğa ermemiştini. 255 sene· 
sinde babamla birlikte seyahat ettim. Zu'l-Hnleyfeye geldiğimde orada iliti
larn oldum. Baha:ırı. bu olaya çok sevindi"3• Ehu'l-Hasen Ali h. İbrahim er
Razi el-Hatih, İbn Ebi Hatim için "o babasıyla hacettiği gibi, Muhammed 
b. Hammad et-Tahraııi ile de 260/874 senesinde haccetti", demektedir. 4 İbn 
Ebi Hatim 262/876 senesinde yalnız haşma Şam ve Mısıra, 264/878 seriesinde 
de İshahaua seyahat etti; 5 Onun iİmi çalışmalardaki gayretini göste~en şu 
sözüne de kulak verelim. "Mısırda yedi ay kadar kaldık, gündüzleri şeyhleri 
dolaşmak geceleri ise istinsah ve mukalıele etmekten sıcak bir çorha yemeğe 

1 İbn Ebi Hatim, Takdime~'l-Ma'rife li kitiihi'l-Cerh ve,-t-Ta'dil (Mukaddime), Hayda
rahat 1371/1952, s . .) ; ez-Zehehl, Tezkiretn'l-Hnffaz, Haydarahat, 1376/1957, III. 829; Yakut 
er-Rıi:ıni, Mu'cemu'l-Buldan, Mısır, 1324/1906, IV. 361; İsmail Paşa el-Bağdadl, Esmau'l-Müel
lifin, İstanbUl, 1951, I. 513; C. Bro~kelmaıın; Geschichte der A.rahisch~n Litteratnr, S:ııpple
mentbande, Leiden 1937-1942, I. 278 .. 

2 Takdime, s . .) ; Tezkiretn'l-Hnffaz, III. 830; es-Snhkl, Tahakatn'ş-Şafi'iyyeti'l-KnhrS., 
Mısır, 1384/1965, III. 325. 

3 Takdime, s. ;. ; Tezkiretn'l-Hnff'az, III. 830. 

4_ Takdime, s. ;. ; Tezkiretn'l-Hnffaz, m. 831. 

5 Takdime, s. ;. ; Tezkiretn'l-Hnffaz, III. 831. 
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vakit hulamıyorduk" demektedir.1 Hatta hoşuna giden bir balığı alınış, fakat 
onu tam pişirmeğe fırsat hulamıyarak çiğ iken yemek mechuriyetinde kalmıştı. 
İbn Ehi Ha tim, ilimtahsiliiçin çektiği zahmetleri anlatırken, cesetin rahatıyle, 
ilme sahip olunamaz demiştir. 2 

Eski şeyhlerden pek çoğu, İbn Ebi Hatime hocalık etmiştir. İlk başta 
babası Ebu Hatim ile Ebu Zur'a gelir. Ehu Sa'id el-Eşec, Ali h. el-Münzir 
et-Tariki, el-Hasen h. Arefe, Alımed h. Sinan.el-Kettan, Yunus h. Ahdi'l-A'la, 
Muhammed h. İsmail el-Alımes!, Haccac h. eş-Şair, Muhammed h. Hassan 
el-Ezrak, Muhammed h. Abdilmelik h. Zencuye, Muhammed h. Muslim h. 
Vare, Ali h. el-Huseyn h. el-Cüneyd, Sahilı sahibi Müslim h. Haccac, Ahme4 
·h. Hanhelin iki oğlu Abdullah ve Sillilıten ilim alriııştır.3 . . 

. . . 
Alim, fazıl, hilnz ve imam olan İhıi Ehi Hatimden de, el-Hasen :f?. ·Ali 

Huseynek et~Te:rril:ıı:ll, Yusuf el-Meyanic!, EbU Şeyh Abdullah h. Muhaıiımed 
h. Hayyan el-Ishahiln!, Ali h. Müdrek, EbU Alımed el,Hakim, Alımed h. 
Muhammed el-Basir, Abdullah h. Muhammed h .. Esed, Hamd h. Abdiilah el
Ishahiln!, İbrahim h. Muhammed en-Nasrabaz!, Muha~ed h.· "'fezdaz'ın 
ili oğlu İbrahim ile Ahmed, Ali h. M~hammed el-Kass~r, Ebu :Hatim h. 
Hihhiln el-Bıisti gibi şahsiyetler ilim almışlardır.4 · 

Tefsir, hadis, fıkıh, kelam; usUl ve şahısların durumunu hHme gibi, isla· 
mi ilimlerde mütebalılıir ve ilim dağarcığı olan İbn Ebi Hatimi, herkes öğmü_ş, 
onun hakkında kötü bir sözsöyleyen he~en hemen yok gibidir. Ali h. Ahmed 
el-Faradi ".Abdurrahmanın cehilİetmden bahseden hiÇ bir kimseyi görmedi
ğini" söyleıS. Babası Ahdurtahmanın ibadetine teaccüh eder, onun ibadetin
den daha kavi kimin ibadeti olabilir der ve ondan bir günahın sadır olm~dı
ğını söylerdi.6 Ebu Y a:'la el-Halili" O, ilmi h ahasından ve Ebu Zur'adan aldı. 
Kendisi .ilimlerde, · ricill ilminde . mütehahlıir idi,. ~da, sahahe, tahifrn ve 
Ulemilı emsilrııı ihtilaflarına .dair eserler tasnif etti. K~ndisi zahid h4: kimse idi 

1 Takdime, s, ,. ; Tezkiretu'l-Huffaz, III. 830. 
2 Takdime, s. ,. ; Tezkiretu'l-Huffaz, III. 830. 
3 Takdime, s. ,. ; Tezkiretu'l-Hıiliaz, III. 829; İhnu'l~Cevzi, Menllibu'l-İnıfun. Ahmed 

·b. Hanbel, l\fısır, 1349, s. 513; Mu'cemu~l-Büldan (Rey maddesi) IV. 360; TabaJı:atu'ş-Şafi'iyje, 
·nı. 324; İbn Hacer el-Askaliini, Lisanıİ'l-l\fizaı;~ Haydarabfit, 1330, III. 432; · Ebu'l-Huseyn 
.Muhammed b. Ebi Ya'la, Tahakatu'l-Hanabile, II. 55;ez-Zeheb1, l\fiziinu'l-I'cldru, l\fısır 1382/ 
·1963, II. 587; İhnu'l-'İmiıd ei-IİaıilieU, ·şezeratu'z-Zeheh, Beynıt; II. 308. 

4 Takdime, s . .J ; Tezkiretn'l-Huffaz, III. 829-830; Tabakatu'ş-Şafi'iyye III. 324; Şeze-

ratn'z-Zeheh, II. 308. . 

5 Takdime, s . .J ; Tezkiretu'l-Huffaz, III. 830. 

6 Aynı yer .J ; Aynı yer. · 
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ve Ehdallardan addolunurdn" demektedir.1 Mesleme h. Kasım .el-Endelusi" 
O, sika ve kadri yüce Horasan imamlarından biri idim .Ehn'l-Velid el-Baci'de 
''İbn Ebi Hatim sika ve hafız idi" demektedirler.3 İhnn's~Sem'ani'de, el-Ensah 
adlı. eserinde "İbn Ebi Hatimin büyük iıiıamlardan olduğunu bir çok musan
nafatı bulunduğunu, el-Buhari ve Müslimin şeyhleri olan bir cemaatten işit-

. tiğini" kaydeder.4 Aleyhinde kötü bir viı.sıf söylenınemiş ise de, Ehu'FFadl 
es-Süleymfuu" Aliyi Osmana tafdil edenler arasında, el-Ameş ,en-Nu'man 
b. Sabit, Şu'he h. el-Haccac, Ahdurrazzak, Uheydullah h. Musayı zi.ki-ederken 
·Abdurrahman h. Ebi Hatim'i de zikretmiştir.5 

İbn Ebi Hatim 327/938 senesi Muharreminde Rey'de vefat etmiştir6• 

İsla.mi ilimierin her sahasında mütehahhir olan müellifimiz İbn Ebi Ha
tim, çeşitli ilimlerde pek çok eserler vermiştir. Haydaralıatta hasılan Kita
hu'l-Cerh ve't·Ta'dili onun hıfızdaki yüksek derecesine, er-Reddu ale'l-Ceh
miyye adlı eseri onun imamlığına işaret eder. Hele Mısırda iki cild halinde 
tah edilen İlelu'l-HadisF ise, sahasında yazılan nadir eserlerden -biridir. Bun· 
lardan başka onun, el-Müsned, el-Fevaidu'l-Kehir, Fevaidu'r-Raziyyin, ez
Zühd," Sevahu'l-A'mal; el,Merasil8, el-Küna9, Takdime, Menakihu'ş-Şafi'i, 
.Menakihu Ahmed, .ve Halili'den nakledildiğlne göre, onun fıkıhda, ihtilafu's
·Sahahe ve't-Tahün ve Ulemai'l-Emsar adlı eseri de mevcuttur10

• 

1 Takdime, s .J ; Tezkiretu'l-Hu.ffaz, III. 83.0. Mu'cemu'l-B\ildfuı, IV. 361; ',['~akat;ıı'ş
Şafi'iyye, III. 325; es-Suyuti, Tabakatu'l-Müfessirin, Leiden 1839, s. 18; Şezeratu'z-Zeıieb, II. 
308. 

2 Takdime, s. j ; Lisfuıu'I-:Mizan, III. 433. 
3 Takdime, s. j ; Tezkiretu'l-Hu.ffaz, 831. 
4 Takdime, s. j ; 
5 Takdime, s. j ; llfizfuıu'l-l"tidal, IL 588; lisfuıu'l-llfizan III. 432-433. 
6. Takdime, s. C: ; Tezkiretu'l-Hu.ffaz, III. 831; Menakibu'l-İmam, s. 513; Mu'cemu'l-

Büldfuı, IV. 361; Tabakatu'l-Hanabile, IL 55; Esmau'l-Müellifin,·L 513; Tabakatu'ş-Şafi'iyye, 
III. 326; Tabakatu'l-Müfessirin, s. 18; Ebu'l-Fida, el-Muhtasar fi .A:hhari'I-Bıışer, lifısır Hl25, II .. 
86; İbn Tangri Berdi, eii-Nücfunü'z-Zabire, Kabire, 1351/1932 III. 265i Ümer Riza Kabbale, 
Mu'cemu'l-Müellifin, Dımaşk, 1377/1958, V. 170-171; Şezeratu'z-Zeheb, IL 308. 

7 ·Bu eseri tanıtan bir yazı için bkz. ez-Zehra, mecelletiin ilmiyyetün, edebiyyetün içti· 
mB.iyyetün, sene 1346, IV. 106-111. 

8 'nu eser 1341 _de IJ:aydarabatta basilinıştır. 
9 Bu eserin de Haydaralıatta basılmış olduğu, mevsfi.k bir kaynaktan öğrenilmiştir. 

10 Eserleri için bkz. Takdime,. s. i: ;~Li.sfuıu'l-1\İizfuı, III. 432; Mu'cemu'l-Büldfuı; rv; 361; 

Tezkiretu'l-Hu.ffaz, III. 360; en-Nucumü'z-Zabire, III. 265; Brock. Suppl. I. 279; Mu'ceriıu'l
llfüe).lifin, y. 170-171; Tabakatu'l~Hanabile, II. 55; Tabakatu'ş-Şafi'iyye, III. 324; Tabakatu'I
Müfesı;irln, s. 18; Esmau'l-Müellifin, I. 513; Keşfuzzunfuı, I. 436, 582, II, 1440, 1458, 1840,"Zeylu 
Keşfiz zunun, II. 206, 209, 301, 325; HayruÇidin ez-Zirikli, el-A'lam, et~Tabatü's-Saniye, 1374, · 
IV. 99. . . . .. . . . . . 
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Tefsiri: 

Müellifimizin yukanda zikrettiğimiz eserlerinden başka, asıl üzerinde 
duracağımız ve yazırıiızın koiıusunu teşkil eden bir Kur'am Kerim tefsiri 
vardır. Dört cild veya daha fazla olduğu söylenir. es-SuyU.ti:, bu tefsirden 
telhİ3 edip, onu tefsirinde zikrettiğini söyler.1 Bütün. kaynaklar onun bir tefsiri 
olduğunda ittifak etmektedirler. Ekseri kaynaklarda dört cild olarak göste· 
rilen hU: tefsir, yine yazma eseı:leri hildire~ kaynaklara göre tam olarak hu 
gün elimizde bulunmadığı kanaatmdayım. Brockelmann/ hu tefsirin Kairo'. 
I. 139 da mevcfıd olduğunu söylüyorsa. da, bunun tam olup olmadığı husu· 
sunda bir bilgiye sahip olunamamaktadır. Şamdaki Zahiriyye kütüphanesinde 
7312 No, da el-Bakara sitresi nihayetine kadar, bu tefsirin bir cüz'üne rast· 
lanmaktadır.3 İstanhulda, Ayasofya Kütüphanesinde 175 No. da, bu tefsirin 
bir cüz'ü mevcuttur. Aıu-İmran sitresiyle başlayıp, en-Nisa sitresiyle nihayet 
hulur4• 

İbn Ebi Hatim'in, bu tefsiri tetkik edilirse, müellifimiz kendinden evvel 
gelmiş olan Ali h. Ebi Talha, es-Süddi, Ahdurrazzak h. Henımam, Muham
med h. İshak, Süfyan es-Sevr! ve Süfyan h. Uyeyne, Mukatil h. Hayyan. gibi 
şahsiyetlerin tefsirlerinden faydalandığı görülür. Baş tarafta, İbn Ebi Ha
timin hayatmdan bahsederken ilim aldığı zevatı sayınıştık. Bu şeyhlerin adedi 
daha pek çoktur. Elimizdeki nüshadan tesbit ettiğimiz şeyhlerini şöylece sı· 
ralıyahiliriz: Babası, Haccac h. Hamza, el-Hasen .h. Muhammed, 'Isam h. 

1 Tabakatu'l-Müfessirin, s. ·18; Keşfıızzünıin, I. 436. 
2 Brock. Suppl, I. 278-279. 
3 Bkz. Mahtutatu Dıiri'l-Kutuhi'z-ZRhiriyye, s. 183. 
4 Ayasofya Kütüphanesinde 175 no da bulunan bu nüsha 205 varak olup her sahife 23 

satır ihtiva eder, nesih bir yazı ile 748 tarihinde istinsah edilmiştir. Bu cüz'ün ilk ve sonlan şöy· 
]edir: 

iı..~ı Jli . ~..~.if' J .r~ '-:'.J . r->)ı 0..--)1 .Jlı r =İlk 

.Jll<~r_) <.>jl)l ~J~ı (b- ~i ilo~l 0: ı.:ı.a--)1 ~ ..Lo.~ J!l J2j\;ll .JAijl 

.... 01J.r JT ~ f ~ Jl ö.JJ_ıı ~ 

ü;LWI y J .ı.JJ..t~l J ~Wll ~ f ~ t.Sll öJJ....JI ~ J:>-T : Son 

eJ.aıı 0l5""J . ı_;;:f ~W ~J ~ J .JTJ ..t~ li~ jç. .&ı ~.J 

. t;ib:- .&10->i ~~ J ~JI J 011 4:. .... ~J 0:_~ Jt;..t:>-~1 iY- .ı:. .. 
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Ruvad, Ebu Said el-Eşec, Ehı1 Zur'a, el-Hasen h. Ahmed, Muhammed h. 
Avf el-Humusi, Yunus h. Ahdi'l-A'la, Muhammed h. Yahya, Muhammed h. 
el-_1\hhas, Ebu Bekr h. Ebi Musa, Ahmed h. Mansfır, ·el-Hasen h. Rehi', Musa 
h. Harun et-Tı1si, Ali h. al-Muharek, el-Hasen h. Arefe, Muhammed h. is." 
mail el-Ahmesi, Zeyd h. İsmail, Ahmed h. Osm~n, Muhammed h. fadl h. 
Musa, Muhammed h. Ga.Iih, Muhammed h. Sa'd el-Avfi, Uheydulla:h h. İsmail 
el-Bağdadi, Muhammed h. Alıdillah h. Yezid el-Mukri, Abbas ed-Devri, Ha· 
run h. İshak, Ali h. el-Huseyn, Ahmed h. Sin~n, Useyd h. Asım. 

Ayasofya Kütüphanesindeki bu tefsirin kenannda, İhnu'l-Munzir ve 
Abdullah h. Humeyd tefsirinden alınmış rivayetler mevcuttur. Tamamen bir 
rivayet tefsiri özelliklerini göstermektedir. Burada, İbn Ebi Ha tim kendi şahsi 
fikirlerini ortaya koymamaktadrr. Ayetlerin tefsiri hususunda daha evvel 
malı1mat verilmişse, bilgi verildiğine dair atıflarm yer aldığı görülmekte
dir•. 

Tefsirde, bir ayetteki kelimenin veya terkihin anlamı izah edilirken o 
kelime veya terkib hakkındaki çeşitli fikirler bir çok vecilıler altmda ~oplan· 
makta ve bunlara ait rivayetler ayrı ayrı zikredilmektedir. Mesela, "j\.k;j " 

kelimesi hakkında ll veeili sayılmaktadrr.2 Ayetler sıra ile tefsir edilmektedir. 
Bu tefsirde. nakd, tercilı, rey, kıraat ve şiirle istişhad gibi hususlara rastlan· 
mamaktadır. Ekseriya ayetlerde geçen kelimelerin manaları hakkında çeşitli 
görüşler serdedilmekte, arap dilinin filolojik inceliklerine bazen tesadüf edil· 
mektedir. İbn Ebi Hatim, Hz. Peygamber, Sahabe, tahiı1n ve daha sonrakilerin 
naklettiği sözleri bizlere kadar ulaştırmaktadır. Bu sözler bir peşin ön fikre 
sahip olmaksızın ve te'vilsiz olarak nakledildiğinden orijinallik kazanmakta· 
dır. Müellifimiz, ekseriya ayetin lügavi yönünden anl~şılıhasına matuf bir 
yol takib etmiş, lügat, nesh, sebebi nüzı11 ve hatta frrkalar bölümü altında 
örnekler vermiştir. Bu örnekler gerek müellifin ve gerekse yaşadığı cemiyetin 
saf ve temiz anlayışını aksettirmesi hakımından itimad telkin· etmektedir. 
Eserinde re'y tefsirine delalet edecek bir hususa rastlanmamakla beraber, 
tefsir, merfu, mevkufve maktu haherlerle doludıir. Nakledilen haberler bazen 
tam bir isnadla Hz. Peygambere kadar ulaşrrken: 

1 Bkz. Tefsirn İbn Ebi Hatim, 13 b, 15 b, 34 b, 98 a, 114 b. 

2 Bkz. Aynı eser, 121 ab. 
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~l.c--1 0: .. ~)1 ~A!ll f"'~ .J:I c$~.J.>- ~';lı J.ç.~\ 0: ~ J}.J.>- _ 

J~ il if "~if 4::-!1 c.Jç. J'Jj:AI ö~ 0: ~- 0: ~ 0: JJ.r ~.J.>

(ı) ...... f .J ~ 4UI J""' 4UI J _,~ .J c:ıi 

Bazısı da Salıalıeye kadar ulaşır: 

o: c:ıı.;ç. J ~J~ o: ı oç. <::.~>- \:J.J.>- c.t~ı .4~ o: o-4-1 ~:J.J.>-

<2) • ' •• eY'~ 0.1 if Jt .... l~l ~\.kç. if ~LkY. 

Bazıları da Tabifuı veya daha sonrakilerde son bulur. 

r::!- ~i o:' c.Jç. ~li.)J I:JJ..>. ~~ \;.; .J.>- ö_r 0: <::_l~ l:J..t;.-

(3) • • • • ~ ~~ ıf. 

Alu İnıran sillesinin baş tarafında, el-Hurufiı'l-Mukatta'a hakkında za

manındaki çeşitli görüşleri ayneı:~: niıkleder. Faydalı olduğu mülahazasıyle 
bizde aynen nakletmeye· çalışacağiz. · 

-~_,1 jç. o~ J ~1 :tl ~Jr .J_,; : f.>-}1 ~)1 4UI r . 
~~ l:J.J.>- i;j 0: ~ l:J~ ö .?0: <::_~ I:J..l> , f-1 4UI t;i J_li tr t~ 

<.SJ.J J • }ç.\ 4UI t;l ~-li ri u"'~ 0:1 c.Jç. ~1 ~i c.Jç. ~W: .0:: ~LkY ı:;ç. 

·l:J~ .4UI~Lc--l d f"l jç. "r; dJ .ı!JJ~yi !l~.,a.JIJ~ 0: ~c:;~ 

~~j ~i 0:1 ~ 4UI ~ç. l:J..l>- t'./.1 0: ~- \:J;.t;..~J_;All !l..lf- 0:. ~ 
4UI ~ 4UI J.J""".J ~ tr:ı ..\:.i.~ ~ $-l.c"'l if ~.J>-. 0: J~ r;jç. 

';lı.Jı';l 4Uı ri F~' ~~ r"'' ~~';)' iJ;il~ J c:ıı : J_,~ f--.... j 4}ç. 

0: ,:;...J.I l:J.J.>- . f.>-)1 ~ )1_,~ ~l .JI ';) .J.>-IJ .JI ·RI J . i~~ ~~J~ 

1 Tefsiru İbn Ebi Hatim, Sa. 
2 Aynı eser, 140 h. 
3 Aynı eser, 69 a. 
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0ı,; ~ Jli ~..wı 0;;. ~ W..~.> ~~ 0: ~ W..~.> c~41ı ı:;: ~~ 

:.;-, ~ w..~.> ~i w..~.> . r1;;:.-;rı .J.ıı ~~ı if r"'' t' Jt; .ıJ\ u-·~ -:r.ı 

0ı:;;. 0: 0;->_· 0;;. ~;;. 0: ~~ ~~ ~~ l:JJ>. 4.. ]..> ~~ 0: _i _ _;JI~ 

. ~kM ..:ili rı· ~Ji J tJj rJ r' : JL; ..:il\ ~ç. Ll. 'tl_.... c:;;;. J)l 

4:':>~ .~)'ı J . .J.ıı _ç.t.c-"ı if r' .ı.i\ -Jç.: o~ 0,4 J . ~!-U~ 3i ~..wı if ı$J.)J 

~jiJI ~_,~i l:JJ>. U"'~\ ~~ 0: \;r l:JJ>. J ~i-JI ~13_, 0: \~;;. t;J..,l>

tf ~~~ ~ .r-~\ o ..U. Jli t' J _,i J ~Wl ~~ c:;;;. . c.r;ı -:r. ct-)\ if 

ct::A,4 .Y'J~l ~.)'>- tr:,4 ~:lt# c:;-ıl l~ u)~ t;J'>- Üj:.,J\_, ~\ 

~.;'>- ~,4 ~ J -~~ J ~ ~\ 0,4 Y' J ~1 ...).)'>- ~ '-'~ J .ıJ-~1 tf ~"""' 

rJ ~ ..:ili~ f_.;.4 0: ~ Jw . ~~ J \\J,4\ o~ J jf:>J ~l 

~ 0jy~~ r...).=ÇJ 4ij_, J 0J:!z~J .ıS~~ 0j~ tr' ~..:--~' J Jw ~ _, 

. ~ 4.c-"l c~ f.tı J ~ 4,C"'\ c~ ,~ı J .J.ıı 4.c-"l ct~ uJ~t; 

0J~'YJ \~1 J .ı.:.>._..., uJ~t; ..:ili~ f.tı J ..:ili 0-kl \')\ll J ..:iıi~Tr...).l~t; 

\""'\ 4:1 _j;;.· o~ c).4J. ı!..IJ~~ ~\u. ct.} w;;. ı.>J..>J. 0yt~jl f.l.IJ 

J ;;~t;; if.)~ u ~:>-1 Jlj)l ~ 1:.!~1 c;.} ~~ 0: ~~ W..~.>·. 0T).IJ 

Ji r'.ı:.z ~jJ ~~J ~t~ c:;;;. ~J..>J 0T_;ll ~t.c-"1 if r' Jt; ~~ 4lJ; 

~~.~.ı W..~.> c:;-'>' 0: ~~ W..~.> . 0T.).aıı el} J;;. o~ if J ; ı!..IJ~ 

~\ ô-?. ı:.;:l JL; ~ 0: [_t~ l;j~'>- ~JJ~ı {t>o 0: .&ı ~ 0: 

~~ J;;. o,;-9 ifJ . 0T.).aıı tt: ..:ili& e:_i1J9 d' t' : Jli <~.il ~t~ c:;;;. 

' ·(ı). i 1\ ~ Ç..ç. •ç. J.lt:>- ... 4..1;;. :.\ l:J.J>. ~-;rı .:.ww. 6J\ l:JJ>. . r r _J '"' '"' - ...... ı..:... - ..~. . 

ı Tefsiru İbn Ebi Hatim: ı b-2 a. 
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Muhkem ve müteşahih hakkındaki görüşleri de şu şekilde nakleder: 

t:.r..\,... 1-:" .),... o: 0~ı.... W..\> tJ.i w~ a 1-:"ı~ı i' :.l' ıı Jw .J_; 

o-lı ~\ .. i 4::>-\i ~i J .J~ 0. ~ 0i ~J""" 0: Jbı:ıl if ~j 0_ .:ıl...

v~ı_;JI .~ Jı;_, ·JJ..JI e_il_,; ~t; Y.\ Jw ·1-:"~1 il 0~ ~'YI 

.Jıl ~ 0: ~ l:Jj,... ~ .).).,~\ \.;;..\:>- : Jl!ll ~_,ll . Jj\;L\ J ~ı J.J .. ~\ J 

~~ 0: ~ 0ç. );~;ı 0: ~\k.ç. u;..\> ;~j 0: .i))\ ~ç. u;..\:>- ~ 0: 

0r: 'Y ~~ı il -0~~ l!l ~ 1-:"~ı J..:'i J_,A;_ 1-:"\::sJı il ~ : J__,i j 

IS"Y 0', J.a.All 0: ~ tY- ı.:..ıi.J; ı.::.J\:)1 ~)ı . ~\ ct': ·j ~4J~ 
c . .Ç. ,...\ :.. • ~ l:J ..\:>- • .4,;, • • ....J-1 . . ı.... • ~ \:J ..\> 
~V (J U: 0:: U:u U:t.rU: 

~~\i' ~ Jı; li\ J 1..;-'~ı il ~ 0~> 0: J~AA if ,jJ.J~ 0: 
(1) • ı:;r;W. J_'Yl u_.:ı JAi 0 .. u-:l .ı.i'Y 

41 '-:-;1$"' tl,.:. _,~1 \:J..\:>- ~i \;J.i,... (( ülr;l!.A.. .)>i J )) : Jt,.; .ıJ _,; 

. .J>\ _, : '-'~~ç. 0.1 ı:;ç. Wb ~i 0: tY- ı:;ç. t_t"" 0: ~_,k. ~..\:>
"::}_, dJ! \.. J 4.4\....JI J .Jt::;.i J o?JA J 4.4..\.4.. J ;.:>-_,....i.. ' ülr;~ 

!.lb...;.ll Jı; J • L.:2.~ J~ ~! Jı; .ı,ji ...\~~ 0ç. i.?J.JJ" • ~ ~ 

:Jl:ll ~_,ll . ~j.<...~_, <t~ ifJ! <,S..Uı t__,.....\lı~ ö.:ıl::i_, ~ı 0: c;.}-' 

o:' if 0~ \:J..\:>- .:ı_,b_,~ı \:J..\:>- <.SJ.J~\ ı:; ..... }~ 0: ..\.J. \:J..\:>

: ı.:.Jl:lı ~.,ıı_, . ~ J~ ~ Jı; ülr;l!.A.. .):>-1_, ...1...\ı~ 0ç. f:'j.J~ 

0ç. r,...ı_; .. o: ..\.J. 1.:.!~1 Jç. u.~ W..\> ~ı o: ~ tY- üi) 
~· ~! ~~ ülr;~ .);:.i J .Jj 0l~ 0: JtA,.. if ,j_,~ 0. .)5:.ı. 

~i \:J..\:>- :c;.IJI ~_,ll.; .ı.::..ıtr;L.::.ti.l Cj_.J'YI ~'YJ.f! )1_,)1_, '-'.all, ri 
1 Tefsiru İbn Ebi IIatim: 5 .a. 
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f-1 J Jt~l· 0: ~ W ..\:o- ~J~\ 0:1 W..\:> L;)l 0: ı.:ı..J-1 \.:Jk.. 

Jt:::-)1 JJ_ay J ~w ı.::.ı~~~ J ~ J_;ll ı.:ır:! ~ t ulr,l!.M 

\.:J..\:>- . il)-1 J J':>\J-1 J ('ı:. ;kı_ IS' ~~~ tr:} .ı:ül ı:.Y\~t.; J.JBI ~J;.ti J 

J~l ü. ~ Jı.; : Jı.; 4..J_..., \.:J..\:>- ı:>W J~i ~~ ı.sf 0: ~ 

Lf ~~~ <.Jr:! .iiıl-.;kı_l j:__,\; J ~)i J ~~ 0~ J..ı...a.ll J ulr,L!.~ 
(l). J:l-1 ı.Jç. ı.Ji J~'lJ Jk~l Jl ı.J; _r~'ll iiJ:l-1__, J':>\J-1 J ('";kı_\ 

Bir de lugat yönüne örnekler verelim: 

LG~ jl ı.Jr;. J~l ı.Jr;. w_.... ü. U ı.Jr;. Jf~ (! U ıı Jl..ö .ı.lJi 

J~i Jl,; . ~~y~l.i U ~~ti~ ı:.t-ill IJ;I J ı.:...l\i 4.!Jlr;. ı.Jr;. ö__,Jr;. ı.Jr;. 

: Jl!ll .ı.:~)l J . ~} ')ı.; 0\:>- 0: Jik J ;;~\:; . ı.)ç. ı.SJJ J ~ 

Wl, ~i 0: Jr;. if tt...- CJ. ~J~ ~...\:>-tt.... y,l w...\:>- ~i \.:J..\:>

\j~\ .ft-ll ~~ ~U ı.:ı;ı.;~ ı:.UI \Jj\J .ı.l__,i ,_y•~ 0:1 ı.Jr;. 

0:1 if JJ; ü.l \.:J..\:o- !JJ~\ Ü: ..\:_j \.:J..\:>- Jl ~ .. 6\,i !JJ~\ (.)' Jr;. . . 

Bazen de kelimenin aslının yabancı dillerden gelmiş olduğuna işaret edilir: 

~\..-. 0'. f.,.j ı.Jr;. J<;;~ Jl!ll .s.::-__,l! J ..... (( -~J:.~ ı:,__,;.. J~ ıı JW .U) 

ı.Jr;. JR ~~ ~\ ı.Jr;. Jl)-1 ~. c.:r-)1 ~ 0: ~4J-I..\~ l:S..\:>- L>J.d.l 

<3>.~\~ 0~1 f"I~J:-1: Jı.; V"~r;.-0:1 ı.Jr;. '4.._?:-r;. 

1 Tefsiru İbn Ebi Hatim: 5a-5b. 
2 Tefsiru İbn Ebi Hatim: 105 a. 
3 Tefsiru İbn Ebi Hatim: 146 a. 

'1 
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Nesh hususuna ait örneklere de sık sık rastlanılır: 

üç. 0t~ if 0tt_ u: LS!S: \.;j.,t~ ~ Y' u: {-Aıı.i.ı \.;j._t~ <Ji \.;j..l;> 

~ı.$' Jt; << .w t _,; j),; : .U_,; u"'Lf:- 0.ı if ~,4 J<,;',.ç. if J~ll 

(I) • 4>-y~ ~.J 

01;ç. J ~J:::- u: ı :f ~~~ \.;j..l;ı.. c~ı u: ..wı:. 0. w-:Lı ü..b
\3t::Jı_, ~JAJı ı_,J_,ı 4.-.AJı f,a.;... ·ı; ı _, :.U_,; U"'Lf:- U: ı 0i ~tkç.0ç. ~lk_ç. Ü: 

4.:~ 0\....,;ı Js::l Jc:..,; 0ı_;;tı 4ı_T ~....,; « .w (' _,;jJt.; uÇWı _, 

(
2
) .;s--_,ı ~- J t~ !.ljtl 

Birde sebebi nüzUle ait bir örnek verelim: . 

J:j~ u: .ı:uı~ u: ~ t:J..b- (( r~~.,r j .ı:uı~_,~_)) :.u_,; 
.&ı~ 'u: J.t:::-~ Jt; J~ı 0.ı if ~ ·u:· 0~ \.;j..l;ı.. <SJ!Al.ı 

t~_, J~J~ı_,_,Aı J;_,~ t'-' .ı.}ç. .&ı J.P· . .&ı J_,....,J J\jt_; ~ı J_,~ 
Jç. ~ i-~ J ~- ~ı J.P .&ı J_,_~) t...?_p Jç. ~i ..ı.; J ı:ı~~ 

.J~ J~ı ~ J~j~~JT ~.&ı J_,...,.) ~~,;~U o_,.;_, ~ 

<
3
> .... ~..: •• uı_,tı ~~T~_;.· ı$>- r-' .ı.:k- .&ıJ..., .&ıJ_,...,-> ~~ f 

Elimizdeki bu cüzde nafu. de olsa, müeJ.l!fimizin hadis ilmindeki değerini 
gösteren bazı bilgilere rastlanmaktadır. Mesela bazı haberlerin münker ol· 
duğunu ·bildirir: 

0: ...t:J_,ll \.;j._b. 0_:-:lı 0. Jç. \.;j..l:>- ıı ~t • ..ilı if u~ı :.9 ıı j\.ıJ .U_,; 

0.ı if c.> JAı jı if ~~ı Jr ..b- J......ç. u: .rz.. ,_;;..b- ~ \.;j..l;ı.. 4..::Y 

I Tefsiru İbn Ebi Hilti.m: HO a. 
2 Tefsiru İbn Ebi Hiltim: HO b. 
3 Tefsiru İbn Ebi Hati.m: ll2 a. 
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0\.il..a>-l 0t..a.> )'1 ~ .J 4zlç. .ılı\ J~ ~ı Jt; ' Jt; Ö_z_r> ~i rf ~1 

<
1
> ·J~ ~..b- \~ ~i Jt; ..ı.~ __,~1 Jt; ,...)\.Qp 0t..a.>l J t.\5J 0L.a.::o-l 

Tanıtınağa çalıştığımız, İbn Ebi Ha tim'in bu tefsiri, örneklerde de gö
iüldüğü üzere, tamamen şeyhlerinin rivayetlerini nakletmektedir. Eser, ilk 
devirdeki ve müellifin asrındaki Kur'an tefsiri anlayışını sade bir şekilde nak
letmiş olması bakınundan ehemmiyeti haizdir. Kısaca ifade etmek gerekirse, 
İbn Ebi Hatimin bu tefsiri, kendisinden evvelki görüşleri toplayan bir ansik-. -

lopedi mahiyetindedir. Bu güıı mustakil olarak elimizde bulunmayan eski 
tefsirlerin muhafaza edildiği bir hazine olması bakınundan bu tefsir, tefsir ve 
tefsir tarihi ile meşgul olacaklar için, müracaat edecekleri en mühim bir 
kaynak olacaktır. 

1 Tefsinı İbn Ebi Hiitim: 124 h. 


