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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-



ri, Ebu İshak İbrahim b. Ayyaş, Ebu im
ran es- Sayran ve Ahmed b. Yusuf el
Ezrak gibi ünlü alimler Ebu Haşim'in ta
lebelerindendir. üstün hitabetiyle de şöh
ret kazanan Ebu Haşim daha çok ketarn 
ilmiyle meşgul olmuştur. Onun hadis ri
vayet ettiğine dair bilgi yoktur (ibn Ha
cer, IV, 16) Ebu Haşim'in kelami görüş
leri kendisinden sonra Büveyhi Veziri Sa
hib b. Abbad sayesinde Şia arasında da 
yayılmıştır. Kelam konularına dair dü
şünceleri daha çok Kadi Abdülcebbar·ın 
eserleriyle, tesirinde kalan veya fikirle
rini 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. baba
oğul arasındaki ihtilaflı meseleleri el
Mesô., 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 ah
val* nazariyesidir. Bir nevi konseptüa
lizm (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 sün
net'ten farklı anlamda da olsa bu kav
ram yardımıyla ispatlamaya çalışmıştır. 
Onun düşüncesine göre hali kısaca şöy
le ifade etmek mümkündür: Hal varlık 
(vücQd) ile yokluk (adem) arasında bulu
nan zihni bir kavram olup zihinde do
ğan tasawurun orada yerleşmesinden 
ibarettir. Başka bir ifade ile haller ken
di başına varlık ve yoklukla niteleneme
yen, fakat başka bir mevcudun zatıyla 
birlikte ispatlanabilen sıfatlardır. Buna 
göre Allah zatındaki hallerden dolayı hay, 
alim, kadirdir. Bu hallerden her biri yo
luyla Allah'ın zatına nisbet edilen sıfat
lar zati sıfatlardır. Ebu Haşim. hem me
tafizik hem de mantıki kavramlar olan 
ilahi sıfatiarın ancak bu şekilde kavra
nabileceğini kabul eder. 

Ahval nazariyesinden Ebü'l-Hasan Eş'a
ri, Bakıllani, imamü'I-Haremeyn ei-Cü
veyni gibi Sünni alimler kendi mezhep
lerinin prensipleri çerçevesinde faydala
narak etkilenmişlerdir. Basra Mu"tezile
si'ni doğrudan etkileyen önemli simalar
dan biri olan EbQ Haşim, cisimlerin hu
dQsuna arazların mevcudiyeti ve hudQ-

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

görüşlerini şöylece özetlemek mümkün
dür: a) Usul görüşü. Delalet ve illette or
taklık bulunduğu takdirde gaibe şahitle 
istidlal etmek caizdir. Bir başka ifade ile 
illet benzerliği bulunan hususlarda du
yu ötesini duyular alemine kıyas ederek 
açıklamak mümkündür. b) Va'd ve vafd. 
Müstahak olmayanı mükafatlandırmak 
caiz olduğu gibi cezalandırmak da caiz
dir. isyanı terkeden günahlardan kaçın
dığı için ek bir sevaba. taati yapmayan 
kimse de emre isyan ettiğinden ilave bir 
ikaba müstahaktır. c) Tevbe. Küçük gü
nahlardan tövbe etmek şer'an vaciptir. 
Hesap gününde insanların seyyiatının ha
senat karşılığında silinmesi caiz değildir. 

d) Hüsün ve kubuh. İyi bir fayda taşıdığı 
için değil iyi olduğu için tercih edilir, zi
ra mesela doğrulukla elde edilecek men
faat yalancılıkla da elde edilebilir. Şu hal
de bir şey faydalı olduğu için değil iyi ol
duğu için yapılır. e) Kesb. İnsanın kendi 
fiilini meydana getirebilmesine kesb adı
nı vermek dil kaideleri bakımından müm
kün değildir. Aslında Ehl-i sünnet'in kes
be verdiği mana ile Cehm'in cebir anla
yışı arasında bir fark yoktur. f) İmanın 
tarifi. İman farz olan taati eda edip gü
nahlardan kaçınmaktan ibarettir (KiidT 
Abdülcebbar, s. 40, 167, 261 , 409) g) Taf
dfl meselesi. Uzun müddet salih amel iş
leyen müminin arneli Hz. Peygamber'in 
arneline eşit olabilir (ibn Hazm, V, 125) 

EbQ Haşim' i görüşlerinden dolayı ten
kit edenlerin başında Muhammed b. 
Ömer es-Saymeri gelir. Tenkitlerini tek
fire kadar götüren Saymerrnin bu mak
sat için birçok kitap yazdığı nakledilir (ib
nü 'I-Murteza, s. 94 -96) Abdülkahir ei-Bağ
dadf'nin kaydettiğine göre bazı Mu'tezilf 
alimler de EbQ Haşim'i tekfir etmiştir (el 

Fark, 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 kal
masını -fiilen vuku bulmayacağını kabul 
etmekle birlikte- nazari olarak mümkün 
gördükleri için muhalifleri tarafından 

kendilerine Zemmiyye adı verilmiştir. 

EBÜ HATiM el-iBAZf 

Düşünce sisteminde varlıkla yokluk 
arasında üçüncü terimin varlığını kabul 
ederek farklı bir mantık anlayışını be
nimseyen EbQ Haşim'in bu görüşleriyle 
Aristo mantığından ayrıldığı görülmek
tedir. 

Eserleri. EbQ Haşim'in kısa süren öm
rü 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, el
Ebvô.bü'l-kebir, el-Ebvô.bü 'ş-şagir, el
cAskeriyyô.t, Kitô.bü 'l-İnsdn, Kitô.bü 'l
clvai, 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 (ib
nü'n-Nedim, s. 222; Kiidi Abdülcebbar, s. 
67, 169, 400 ; Bağdadi, s. 188 ; CüveynT, s. 
471-472) Onun Abbad b. Süleyman es
Saymerf'ye ait el-Ebvô.b adlı esere red
diye yazdığı da rivayet edilir. 
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EBÜ HATİM ei-BÜSTİ 

(bk. İBN HİBBAN) . 

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) 

Kuzey Afrika'da İbazıyye mezhebinin 
imam ve kumandanlarından. 

ı 

.J 

ı 
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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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