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EBÜ HAŞiM, 
Abdullah b. Muhammed 

( ~ cr. .Wl~ r.~.ı. y,l ) 

Ebıl Haşim Abdullah b. Muhammed 
b. All b. Ebi Tali b 
(ö. 98 / 716-17) 

Hz. Ali'nin oğullarından 
Muhammed b. Hanefiyye'nin 
büyük oğlu ve kendi devrinde 

Keys<'iniyye Şiası'na bağlı 
grupların imamı. 

Medine'de doğdu. Annesi, Naile bint 
Halid b. Alkame adlı bir ümmüveled*
dir. Hayatının ilk devreleri hakkında kay
naklarda yeterli bilgi yoktur. Kendisin
den sonra nesli devam etmeyen büyük 
oğlu Haşim'den dolayı Ebu Haşim kGn
yesiyle anılır. Ebu Haşim islam akaidiy
le ilgili çalışmaları yanında hadis rivaye
tiyle de meşgul olmuştur. Babasından 
rivayet ettiği müt'a nikahının haramlı
ğını ifade eden hadisler imam Malik'in 
el-Muvatta'ı ("Nikal:ı", 41) ile Buhar! 
("Megazi", 38) ve Müslim'in ("Nika:t:ı", 29-

32) sahihlerine geçmiştir. Zührl, Amr b. 
Dinar ve Salim b. Ebü'l-Ca'd ondan ha
dis rivayet etmişlerdir. islam akaidiyle 
ilgili görüşlerinden özellikle adi ve tev
hid konularında Mu'tezile mezhebinin 
kurucusu Vasıl b. Ata'ya büyük ölçüde 
tesir ettiği ve irdi* konusunda yazılan 
ilk eserin müellifi olduğu rivayet edil
mekteyse de ona ait olmak üzere sonra
ki dönemlere intikal eden herhangi bir 
eser mevcut değildir. Ebu Haşim'in si
ka* ve az hadis rivayet eden bir kimse 
olduğunu belirten ifadeler yanında (İbn 
Sa'd, V, 328; İbn Ku tey be, s. 2 17) karde
şi Hasan derecesinde güvenilir bulun
madığı ve Sebeiyye 'ye temayül göste
rip onların uydurduğu hadisiere ilgi gös
terdiği de (Buhar!, et-Tarfl)u ' l -kebfr, V, 
187 ; İbn Hacer, VI, 16) bizzat ravisi Züh
rl tarafından nakledilmektedir. Birbiriy
le çelişen bu rivayetler karşısında Ebu 
Haşim'in gerçek şahsiyetini ortaya koy
mak son derece güçleşmiştir. Şehrista

nr nin, Haşimiyye fırkasının görüşleri

ni belirtirken her ayetin bir te'vili , her 
zahirin bir batını bulunduğu, dış dün
yadaki her misalin diğer alemde bir ha
kikati olduğu, dış alemde yaygın olan 
hikmet ve sırların bir insanın şahsında 
toplanacağı ve o kimsenin gerçek imam 
olacağı , bu bilgilerin Ali b. Ebu Talib'
den Muhammed b. Hanefiyye'ye, ondan 
da Ebu Haşim'e geçtiği tarzındaki riva-
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yeti (el-f\1ilel, I, 150-151) doğru ise bu, 
Ebu Haşim'in Küfe civarında yaygın olan 
gnostisizmin tesirinde kaldığı sonucunu 
ortaya koymakta, böyle bir sonuç ise 
muhtelif fırkalarında farklı olmak üze
re Şla akaidi için bazı tehlikeler arzet
mektedir. 

Hüseyin b. Ali 'den sonra Muhammed 
b. Hanefıyye'ye tabi olan Şii fırkalar onun 
vefatından sonra oğlu Ebu Haşim'e bağ

landılar .. Özellikle Horasan ve civarında 
Emevller'e düşman olan pek çok Şii onu 
babasının halefi ve imam olarak kabul 
ediyorlardı. Ebu Haşim, ölümünden bi
raz önce Emevl Halifesi Süleyman b. Ab
dülmelik'i ziyaret etti. Hangi sebeple ol
duğu kaynaklarda belirtilmeyen bu zi
yaret sırasında halife onun ilmi ve ifa
desi karşısında hayretini belirterek Ku
reyş içinde benzeri bir kimseye rastla
madığını itiraf etti ve ihtiyaçlarını karşı
lamak için bazı yardımlarda bulundu. 
Ebu Haşim Filistin'e gitmek üzere Şam'

dan ayrılınca halifenin Lahm ve Cüzam 
beldelerine gitmek üzere gönderilen 
adamları tarafından zehirli süt içirildi
ği için yolda hastalandı. Zehirlendiği

ni ve ölümünün yaklaştığını hisseden 
Ebu Haşim, yanındaki adamlarına ken
disini Humeyme'de bulunan amcazade
si Muhammed b. Ali b. Abdullah b. Ab
bas'a götürmelerini söyledi. Abbas! ta
raftarlarının merkezi olan Humeyme'
de amcazadesiyle buluşarak imametin 
kendisinden sonra Muhammed b. Ali b. 
Abdullah b. Abbas eviadına geçmesini 
vasiyet etti; özellikle Horasan ve ırak'

taki mensupianna karşı hareket tarzı 
konusunda ona tavsiyelerde bulundu. 
Birçok kaynak eserde kısa veya uzun 
olarak nakledilen bu vasiyet, imametin 
Ali evladından Abbas eviadına geçişinin 
bir vesikası olarak değerlendirilmiş olup 
Abbasller Horasan ·daki faaliyetlerinin 
meşruiyetini buna dayandırmışlardır. Bir 
başka ifade ile bu vasiyet, Horasan ·da 
Abbas! hakimiyetini savunan Ravendiy
ye fırkasının hareket noktasını teşkil 

etmiştir. 

Ebu Haşim'in Humeyme'de ölümü
nün ardından kendisine bağlı olanların 
çoğunluğu yukarıdaki vasiyete uyarken 
imametin Ebu Haşim'den sonra karde
şi Ali b. Muhammed'e, yeğeni Hasan b. 
Ali'ye veya Abdullah b. Amr el-Kindl'
ye intikal ettiğini iddia edenler de ol
muştur. 
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~ HASAN Ü NAT 

EBÜ HAŞiM el-CÜBBAİ 

( J~l ~IA> y,l) 

Ebıl Haşim Abdüsselam b. Muhammed 
b. Abdilvehhab el-Cübbal 

(ö. 321 / 933) 

Behşemiyye fırkasının reisi ve 
Mu'tezile'nin 

büyük imamlarından biri. 

277'de (890-91) Basra'da doğdu. Mu'
tezile imamlarının önde gelenlerinden 
Ebu Ali el-Cübbal'nin oğlu olup onun gi
bi Cübbal nisbesiyle anılır. Babasından 

ve devrinin meşhur alimlerinden öğre
nim gördü. Arap edebiyatını Müberred'
den öğrendi. Kısa zamanda büyük bir 
alim olarak şöhret kazandı ve özellikle 
kelami konulardaki dirayeti sayesinde 
Mu'tezile'nin büyük imamları arasında 
yer aldı. Mezhebin dokuzuncu tabakasın
daki alimiere göre yaşı küçük olmasına 
rağmen bu tabakaya girmeyi başardı. Bu 
sırada ders arkadaşı Ebü'l-Hasan el
Eş'arl ile de kelaml konularda manazara
lar yaptığı bilinmektedir. Ebu Haşim ba
basının vefatından sonra 926 ' da Bağ

dat'a gitti. Burada bir yandan telif çalış
malarıyla uğraşırken bir yandan da ilmi 
araştırmalara ve talebe yetiştirmeye de
vam etti. Bağdat'ta vefat etti ve Hlzeran 
veya Bostan Kabristanı'na defnedildi. 

ibn Hallact el-Basri. Abdullah b. Hat
tab, Ebu Abdullah Hüseyin b. Ali el-Bas-


