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EBÜ'l -HÜSEYİN el-VERRAK 

(bk. VERRAK, Ebü'I-Hüseyin). 

EBÜ'l-HÜZEYL el-ALLAF 
( ı.Jjn,.jl Jt~l y,l ) 

Ebü'I-Hüzeyl Muhammed b. el-Hüzeyl 
b. Abdiilah el-Allaf 

el-Abd! el-Basri 
(ö. 235/849-50 [?]) 

Basra ekolünün kurucusu 
Mu'tezili alim. 

_j 
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Tercih edilen görüşe göre 135 (752) 
yılı civarında Basra'da doğdu. Hayatı hak
kında fazla bilgi yoktur. Hayvan yemi 
satınakla uğraştığı veya bu işi yapanların 

bulunduğu mahallede oturduğu için "Al
laf" diye tanınır. Abdi künyesinin, İran'ın 
güney bölgesinde yaşadığı bilinen Abdül
kays kabilesinin mevalfsinden Fars asıl
lı biri olduğuna işaret ettiği kabul edi
lir. Hayatının büyük bir kısmını geçirdi
ği Basra'qa Vasıl b. Ata'nın öğrencisi Os
man b. Halid et-Tavfl'den tahsil gördü. 
Bişr b. Said ve Ebü Osman ez-Za'feranf 
de hocaları arasında zikredilir. On beş 
yaşında iken Basra'daki ilmi tartışmala
ra katıldı ve bu vesile ile Dırar b. Amr 
gibi bazı ileri gelen Mu'tezile alimlerin
den faydalandı: daha sonra da onların 
bazı görüşlerini eleştirdi. Kız kardeşiyle 

evlendiği Amr b. Ubeyd'in pek çok risa-
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!esine muttali olup onlardan istifade et
ti. Arapça'ya tercüme edilen felsefe ki
taplarını okudu ve bu alanda da kendi
ni yetiştirdi. Yahudi, hıristiyan ve Mecü
sf dinlerine mensup pek çok kimseyle 
başarılı münazaralar yaparak bir kısmı
nın müslüman olmasına vesile oldu. Al
lah'ın sınırlı bir varlık olmadığını ispat
lamak amacıyla Şif alimlerinden Hişam 
b. Hakem ile Mekke'de tartışmalarda bu
lundu. Uzun süre Bağdat'ta kalan Ebü'l
Hüzeyl, burada Harünürreşfd'in ünlü 
veziri Yahya b. Halid el-Bermekf'nin, da
ha sonra da Halife Me'mün'un huzu
runda akdedilen ilim meclislerinde bir
çok alimle tanıştı. Bunlarla yaptığı tar
tışmalar sonunda Me'mün nezdinde iti
bar kazandı. Bu arada Beytülhikme'nin 
reisi Sehl b. Harün ile dostluk kurdu. Da
ha sonra Samerra'ya gitti ve hayatının 
geri kalan kısmını orada geçirdi. 100 yı
la yaklaşan ömrünün son dönemlerin
de gözlerini kaybetmesine rağmen zih
nf fonksiyonlarını yitirmedi. Kaynaklar
da farklı tarihler verilmekle birlikte ter
cih edilen görüşe göre 235 (849-50) yı
lında Samerra'da vefat etti; cenaze na
mazı. Vezir İbn Ebü Duact tarafından ima
rnet meselesinde sempati duyduğu Şfa 
mezhebine uygun olarak kıldırıldı. 

Ebü'I-Hüzeyl, Vasıl b. Ata ve Amr b. 
Ubeyd'den sonra Mu'tezile'nin itikadf 
mezhep haline gelmesinde oldukça önem
li rol oynayan bir alim ve düşünürdür. 
Yetiştirdiği öğrenciler Mu'tezile'nin ge
lişmesine ve güçlenmesine katkıda bu
lundular. Yeğeni Nazzam. Ebü Ya'kub 
eş-Şahham. Ali el-Esvarf. Ebü Bekir ei
Esam, Sümame b. Eşres, Ca'fer b. Mü
beşşir ve Ca'fer b. Harb onun öğrencile
rinden bazılarıdır. Cedel ilminin kurucusu 
kabul edilen Allaf kelam ilminde önem
li bir mevkiye sahiptir. Cedel ilmindeki 
muvaffakiyetinde ve yaptığı münazara
larda başarılı olmasında Arap dilini iyi 
bilmesinin payı büyüktür. Aynı zamanda 
Arap edipleri arasında zikredilen Ebü'l
Hüzeyl'in münazaralarda eski Arap şi

irleriyle istişhad ettiği belirtilir. Ebü'l
Hüzeyl hadis rivayetleriyle de dikkati çek
mesine rağmen İbn Kuteybe, onun riva
yetlerine ehl-i bid'attan olduğu gerek
çesiyle güvenilemeyeceğini ileri sürer. 
Ebü'I-Hüzeyl el-Allaf tabiat felsefesi, ila
hi sıfatlar. nübüwet, ahiret ve insanın fi
illeri gibi temel kelam konuları üzerinde 
durmuş, bu konulara dair çeşitli eserler 
yazmıştır. Eserleri günümüze ulaşmadı
ğından görüşlerinin bir kısmını Ebü'I 
Hasan el-Eş'arf. Abdülkahir el-Bağdadf 

ve Şehristanf gibi Sünni müelliflerin ten
kitlerinin yanı sıra Ebü' ı - Hüseyin Hay
yat ve Kadi Abdülcebbar gibi Mu'tezilf 
alimlerce yapılan nakillerden öğrenmek 
mümkündür. Onun görüşleri şöylece özet
lenebilir: 

1. Bilgi Problemi. Duyuların dışında in
sanın bilgi kaynağı önce akıl, sonra da 
doğru haberdir. Duyular ve aklın bedfhf 
ilkeleriyle elde edilen bilgiler zarürf. is
tidlal yoluyla elde edilenler ise iktisabf
dir. Haberin doğru bilgi ifade edebilme
si için aralarında cennet ehlinden (asi ol
mayan müminlerden) en az birinin bulun
duğu yirmi kişi tarafından nakledilmesi 
gerekir. revatür derecesine ulaşsa bile 
kiltirler ve fasıklarca nakledilen haber
ler delil olarak kullanılamaz. 

2. Tabiat Felsefesi. Fizik alem atomlar
dan (cüz' la-yetecezza) oluşur ve sürekli 
değişikliğe uğrar. Maddenin bölüneme
yen en küçük parçaları olan atomlar bo
yutsuz cevher (geometrik nokta) olup bun
lar birbiriyle bitişerek cisimleri meyda
na getirirler. Kendi kendilerine hareket 
ve sükün kabiliyeti bulunmayan cevher
Ierde bu özellikleri yaratan Allah 'tır. Cev- . 
herler arasındaki ilişkiler kendiliğinden 

gerçekleşmediği gibi zorunlu da deği l 

dir. İlahi irade taalluk etmediği takdir
de ateş pamuğu yakmaz (Ali Sami en
Neşşar. ı. 481) . Cevherlerin birleşmesiyle 
oluş (kevn). ayrılmasıyla da bozuluş (fe
sad) vuku bulur. Atomlar sonlu, sınırlı ve 
dolayısıyla hadis o lduğuna göre alem de 
sonlu, sınırlı ve hadistir. 

3. Ulılhiyyet. Her insan Allah'ın varlığı
na ilişkin zarürf bilgilere doğuştan sa
hiptir. Temyiz çağına giren çocuklar da
hi herhangi bir öğrenim görmeden ve 
nakli bilgilere ihtiyaç duymadan Allah'ın 
varlığına inanınakla yükümlüdürler. İlahi 
sıfatlar O'nun zatının aynıdır. Allah ha
yatla hay, ilimle alim, kudretle ka dirdir; 
fakat hayat, ilim ve kudret O'nun zatın
dan ibaret olup sıfatlarıyla zatı arasın

da gayriyet söz konusu değildir. Bunun
la birlikte hayat, ilim ve kudret zatın üç 
tezahürünü teşkil eder. Naslarda Allah'a 
atfedilen vech, azamet. kibriya gibi kav
ramlar "zat" manasına, yed "nimet". ayn 
ise "ilim" anlamına gelir. 

Sıfatlar, Allah'ın zıtlarıyla nitelendiri
lebileceği zatf, nitelendirilemeyeceği fiili 
sıfatlar olmak üzere iki grupta toplanır. 

Allah sonsuz bir varlık olan zatını bildi
ğinden ilmi de sonsuzdur. Ancak mahi
yetleri itibariyle sonlu ve sınırlı oldukla
rından yaratıkları hakkındaki ilmi ve kud-



reti de sınırlıdır. Allah herhangi bir ma
halde bulunmayan irade sıfatı ile mürid
dir. Bir şeyi yaratmayı dilemesi onu ya
ratması olup bu bir mahalde bulunma
yan "ol " (kün) emriyle gerçekleşir. Şu hal
de ilahi kelam, bir mahalle ihtiyaç duy
mayan ve duyan olmak üzere iki kısma 
ayrılır. Yaratmayı gerçekleştiren "kün" 
kelamı bir mahalle muhtaç olmayıp ya
ratma ile aynıdır ve yaratılmamıştır. Bu
nun dışında kalan emir, nehiy ve haber 
türündeki kelam mahalle muhtaç olup 
mahlOktur ve levh-i mahfOzda yazılmış
tır (Eş'ari, s. 663: Abdurrahman Bedevi, 1, 
162-168) Kullarına zulmetmeye gücü yet
mekle birlikte bunu fiilen yapması mu
haldir; insanlar için faydalı olanı (aslah) 
terketmesi caiz değildir. Çünkü Allah kul
larını nimetlerinden faydalanmaları için 
yaratmıştır. İnsanlardaki bilgi ve idrak 
yeteneğini yaratan Allah olduğu gibi ih
tiyari fiilierinin gerçekleşmesi için lü
zumlu olan irade ve kudreti fiilden ön
ce kendilerine veren de O'dur. Buna 
göre zulümden münezzeh olan Allah'ın 
kulların fiilierini yaratması söz konusu 
değildir. Bütün insanların belirli bir ece
li vardır . Buna göre maktul de kendi 
eceliyle ölür, eğer öldürülmeseydi yine 
aynı anda ölmesi muhakkaktı (Eş'a ri, s. 
257) 

4. Nübüwet. Hz. Muhammed'in en bü
yük mucizesi olan Kur'a n-ı Kerim'in muh
tevası birbiriyle çelişmeyen doğru bilgi
lerden oluşmuştur. Eğer ayetler çelişki
li olsaydı Hz. Peygamber' in nübüwetini 
yalanlamak ve onu fikren mağlOp etmek 
amacıyla her çareye başvuran Mekkeli 
müşrikler Kur'an'a da bu açıdan itiraz 
eder ve böylece emellerine ulaşırlardı. 

Onun nübüweti revrat'ta müjdelenmiş
tir. Bugün ellerde dolaşan Kitab-ı Mukad
des'in bu hususu zikretmemesi tahrife 
uğramış bulunmasındandır. Zira Kur 'an 
bu gerçeği haber vermektedir (İbnü'I 

Murtaza. s. 45: Cemi! Saliba, XXI 13- 4, s. 
108-109). 

5. Ahiret ve Sem'iyyat Konuları. İnsan
lar dünya hayatında, sorumluluklarını 

yerine getirmelerini sağlayacak olan fiil 
yapma irade ve gücüne sahip kılınma
larına karşılık ahirette böyle bir güce 
ihtiyaç duymayacaklardır. Zira ahiret 
imtihan yeri değil mükafat ve ceza ye
ridir. Bundan dolayı cennetlikler cen
nette, cehennemlikler de cehennemde 
hareketsiz kalacak ve daimi bir sükOn 
içinde bulunacaklardır (Eş'ari, s. 475) . 
Eğer insanlar cennette ihtiyari fiiller 
yapacak olsalardı sorumlu tutulmaları 

gerekirdi, halbuki ahiret sorumluluk ye
ri değildir. 

Nefis, ruh ve hayat farklı manalar ih
tiva eden kavramlardır. Hayat bir araz
dır. Uyuyan insanda hayat vardır. fakat 
ruh ve nefis ondan ayrılmıştır . Nitekim 
Kur'an'da da bu hususa işaret edilir (ez
Zümer 391 42). 
İman bütün ilahi buyruklara uymak

tan ibarettir. Büyük günahlardan kaçı
nanların küçük günahları. hakedilmiş bir 
netice olarak değil ilahi lutuf olarak af
fedilir. Bu sebeple küçük günahlar hak
kında vaid bulunabilir. Namaz ve oruç 
gibi farzları terketmek fısktır (a.g.e., s. 
267, 272) Allah'ı yaratıkianna benzeten
ler, ilahi hükümleri zulümle niteleyenler. 
ilahi haberleri yalanlayanlar ve müslü
manların üzerinde icma ettiği bir husu
su reddedenler tekfir edilir (Abdurrahman 
Bedevi, 1, 174) . 

Yeryüzü, günah işlernekten korunmuş 
(masum) olan velilerden hiçbir zaman 
mahrum kalmaz. Mütevatir haberden ön
ce bu velilerin söylediklerine itibar edi
lir. Hz. Ali Hz. Osman'dan daha faziletli
dir. Hz. Ali ile onun karşısında yer alan 
Aişe, Talha b. Ubeydullah ve Zübeyr b. 
Awam'dan bir grup hatalı olmakla bir
likte hiçbirinden teberri edilemez (Eş'a

rL s. 455-457: Şehristani, 1, 53) . 

Ebü' ı- H üzey! el-AliM, tercüme faali 
yetleri neticesinde oluşan felsefi kültür
den de faydalanmış ve atomcu bir tabi
at felsefesi geliştirerek alemin kıdemi 
fikrine karşı hadis oluşuna ilişkin delil
ler ortaya kayabilen ilk İslam düşünürü 
mevkiini kazanmıştır. Atomcu nazariye
yi Yunan felsefesinden almakla birlikte 
ona İslami bir muhteva kazandırmayı 
başarmış ve atomculuğa, mekanizme da
yanan materyalist anlayıştan daha tu
tarlı bir yorum getirmiştir . Allaf ' ın bu 
konudaki görüşleri daha sonra Nazzam. 
İbn Keysan. Esam, Hişam b. Hakem. İbn 
Hazm gibi bazı kelamcıların dışında Mu'
tezili, Sünni ve Şii hemen hemen bütün 
kelamcılarca benimsenmiştir. Ebü'l-Hü
zeyl, kendi fizik sistemiyle ahiret haya
tının daimi bir sükOna kavuşacağına iliş
kin görüşü arasında da irtibat kurmuş, 
başlangıcı olan her hareketin sona ere
ceğini düşünmüştür; ancak Cehm b. Saf
van'a yaklaşan bu görüşünden dolayı çe
şitli alimlerce eleştirilmiştir. İlahi sıfat
ıarı zatın aynı kabul eden Muattıla ile 
bunları zatın ötesinde bir mana olarak 
ispat etmeye çalışan Sıfatiyye arasında 
mutavassıt bir sıfat teorisi geliştirmeye 
çalışmışsa da ortaya koyduğu görüşler 
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Mu'tezile adına bir yenilik getirmemiş
tir. Zira Kiidi Abdülcebbar'ın da belirt
tiği gibi (Şerhu ' l-Uşali 'l-f]amse, s. 183), 

zatın aynı olan bir ilimle alim olmak ile 
zattan dolayı alim olmak arasında lafız 
değişikliğinin ötesinde bir fark yoktur. 
Ebü'l-Hüzeyl'in ilim, kudret ve hayat sı
fatlarını ilahi zatın üç tezahürü olarak 
görmesi, teslls akidesine ve Yeni Efia
tuncu anlayışa benzetilerek reddedilmiş

tir. Kadim varlıkların çokluğu (taaddüd-i 
kudema) tehlikesinden korunmak ama
cıyla sıfatları nefyeden Ebü' l- Hüzeyl'in 
çeşitli unsurlardan oluşan bir ilahi zat 
anlayışından kurtulamadığı kabul edilir. 
Hiçbir mahalde olmayan bir irade sıfa
tı görüşü ona ait orüinal fikirlerdendir. 
Kendisine nisbet edilen masum veli fik
ri Şia 'daki imam-ı ma'sOm inancına ya
kın bir anlayış olarak değerlendirilmiş
tir. Ebü'l-Hüzeyl'in görüşlerini benimse
yeniere Hüzeyliyye veya Hüzeliyye adı ve
rilmiştir. 

Ebü'l-Hüzeyl el-AIIaf'ın fikirlerini Ebü'l
Hasan el-Eş'ari, Abdülkiihir el-Bağdadi 
ve Şehristani gibi Sünni alimierin yanı sı
ra İbnü'r-Ravendi ve bazı Mu'tezili alim
ler de eleştirmiştir. Öğrencilerinden Ca'
fer b. Harb'in Tevbfl]u Ebi'l- Hü~eyl ve 
el-Mesd,il fi'n-na'fm'i, Bişr b. Mu'te
mir'in er-Red 'ald Ebi'l-Hü~eyl'i. Hi
şam b. Amr el-Fuvatf'nin Kitdb 'ald 
Ebi'l-Hü~eyl fi'n-na'im'i, EbO Ali el
Cübbafnin Kitdb fi'r-red 'ald Ebi'l -Hü
~eyl fi'l-mal]W.~'u ve isa b. Sabih el
Murdar' ın (ei-Mirdar) FecJ.d, ihu Ebi'l-Hü
~eyl'i onu tenkit etmek için yazılmış olan 
eserlerdendir. 

Eserleri. Altmıştan fazla eser yazdığı 
kaydedilen ( İ bnü'n-Nedim. s. 204) Ebü'l
Hüzeyl el-AIIaf ' ın günümüze ulaşan hiç
bir kitabı bilinmemektedir. Bazı kaynak
larda, M ündzara tü Ebi'l-Hü~eyl ve 
mecm1ni'd- deyr adını taşıyan bir risa-

Ebü'I-Hüzeyl 
eı - AII <lf'a 

nisbet edilen 
Müna?aratü 

Ebi'l· Hü.?eyl 
ue mecnani'd

deyr adli 
risalenin 

ilk sayfası 
(British 

Llbrary. 

nr. Or . 3991/3. 

vr. 299) 
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le ona nisbet edilerek nüshaları zikredil
mektedir (mesela bk. Sezgin, I. 6ı8 ; risii
lenin bir nüshas ı için bk. İSAM Ktp. , m. 
24374) Ancak bu risalede, eectel ilminin 
kurucuları arasında yer alan ve kelam 
tarihinde başarılı bir münazaracı olarak 
bilinen Ebü'J- Hüzeyl'in, mevhum bir Ş if 
alimle Hz. Ali'nin imametini tartışırken 
yenilgiye uğramış olarak gösterilmesi 
onun apokrif bir eser olması ihtimalini 
kuwetlendirmektedir. Ebü'l-Hüzeyl'e nis
bet edilen eserleri üç gruba ayırmak 
mümkündür. A) Kelam problemleriyle il
gili olanlar : el-UsUlü'l - l]amse, Şıfatul

lah bi'l- 'adi ve nefyü'l-kabifı., Kitô.b 
fi sıfati'l-gadab ve'r-ni a mine'llah 
celle şena'üh, Kitô.bü 's-Sal]at ve'r 
nia, Kitabü '1 -İnsan ma- hüve, Kita
bü Teşbiti'l- a 'rai, Kitabü 'l- Cevahir 
ve'l- a 'rai , Kitabü's-Sem' ve'l- basar, 
Kitabü'l- Va'd ve'l-va'id, Mesa'il fi'l
Jı.arekat ve gayrihô., Kitabü '1- Hücce, 
Kitabü '1- İstita 'a, Kitabü '1-If.arekat, Ki
tab fi l]allp.'ş-şey' 'ani'ş-şey', Kita
bü't-Teiehhüm ve harekô.ti ehli'l-cen
ne, Kitabü'l-lf.avi ve 'ş-şeia'a ve 'a~a
bi'l-}f.abr, Kitabü 'Alamati sı dlp. 'r- Re
sUl. B) Kelamcılara karşı yazdığı reddiye
ler: Ki tab 'ala men ]f.iile bi- ta '~ibi'l
etfdl, Ki tab 'ala Ebi Şemr fi'l- irca', Ki
tabü'l-Mal]lil]f. 'alalfafs el-Ferd, Kita
bü'r-Red 'ale'l-Gaylaniyye ii'l-irca', 
Kitab 'alô. pırar ve Cehm ve Ebi lfa
niie ve lfaiş ii'l- mal]W.}f., Ki tab 'ala 
lfaiş el-Ferd ii fe 'ale ve yei'alü, Ki
tab 'ale'n-Na?zam ii tecvizi'l-]f.udre
ti 'ale'?-?Ulm, Kitab 'ale'n-Na??am ii 
l]allp.'ş-şey', Kitab 'ale'n-Nazzam ii'l
insan, Kitabü'?-Zafer 'ala İbrahim, Ki
tabü'r -Red 'ale'l-Kaderiyye ve'l-Müc
bire, Ki tab 'ala aşfı.abi'l- fı.adiş fi't- teş
bih, Kittibü 't- Tevlid 'ale 'n-Naz?am, 
Kitab 'alô. pırar, Kitabü'l-İmame 'ale'l
Hişam, Kitabü 'l-Had 'ala İbrahim. C) 

Gayri müslimlere karşı yazdığı reddiyeler: 
Kitabü Milas, Kitab 'ale'l-Mecus, Ki
tab 'ale'l-yehud, Kitab 'ale's-Suies
ta'iyye, Kitabü'l-lfücce 'ale'l-mül
fı.idin, Kitab 'ale'n-naşara, Kitdb 'ala 
'Ammar en-Naşrani fi'r-red 'ale 'n
naşara, Kitabü 'r- Red 'ala ehli'l- ed
yan, Kitôb 'ale'ş-Şeneviyye. 

Ebü' ı- Hüzeyl el -Allaf'ın hayatı ve gö
rüşlerine dair müstakil çalışmalar yapıl
mıştır. Ali Mustafa ei-Gurabi'nin Ebü'l
lj.üzeyl el- 'All af (Kahire ı 949) ve müsteş
rik Richard M. Frank' ın The Metaphysics 
of Created Being According to Abu'l-
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adlı eserleri bunlar arasında zikredile
bilir. 
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EBÜ'l- KASIM 

( i""' \:ili Y.f ) 

Hz. Peygamber'in künyesi. 
_j 

Araplar arasında, ilk doğan çocuğa nis
betle künye alma ve bu künye ile anılma 
adeti eskiden beri mevcuttur (bk. KÜNYE). 

ResQJ-i Ekrem de Hz. Hatice'den olan ilk 

oğlu Kasım'a nisbetle Ebü'J-Kasım kün
yesini almıştır. Ayrıca Hz. Peygamber. 
"Ben yalnız taksim ediciyim, veren ise 
Allah'tır" (BuharT. "'ilim", ı 3; Müslim, "Ze

kat", JOO) ; "Ben Ebü'J-Kasım'ım, aranız

da paylaştırırım" (Müslim, "Adab", 5) me
alindeki hadislerinde, kasm kökünden 
gelen kasım (taksim eden , bölüştüren kim
se) kelimesinin sözlük anlamına da tel
mihte bulunmuştur. 

Hz. Peygamber'in künyesinin başka
ları tarafından kullanılması hususunda 
farklı görüşler ileri sürülmüştür. Çocu
ğuna Muhammed adını koymak isteyen 
bir kişiye ResOJ-i Ekrem adının alınabi
Jeceğini, ancak künyesinin kullanılama
yacağını söylemiştir. Hz. Peygamber'in 
çarşıda veya Baki' Mezarlığı'nda bulun
duğu bir sırada ashaptan biri diğerine. 
"Ya Ebe'l-Kasım!" diye sesienince ResO
luilah dönüp ona baktı. Sahabi, "Ya Re
sOlallah! Ben sana değil falana seslen
miştim " deyince Hz. Peygamber ona kün
yesinin değil adının kullanılmasını tavsiye 
etti (BuhiirT. "Büyü'", 49 ; Müslim, "Adab", 
ı). Bu hadisleri dikkate alan imam Şa
fii, ResOl-i Ekrem'in adıyla birlikte kün
yesinin (Ebü ' I-Kasım Muhammed) her
hangi bir kişi tarafından kullanılmasının 
doğru olmadığını belirtmiştir. Zahirfler 
de aynı görüşü benimsemişler, hatta ba
zıları çocuğa Kasım adının verilmemesi 
gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Bu yasa
ğın sonradan kaldırıldığını veya bunun 
sadece Hz. Peygamber'in hayatında ge
çerli olduğunu söyleyenler ise Hz. Ali'nin, 
"Ya ResQJallah! Senden sonra doğacak 
çocuğuma senin adını ve künyeni verme
mi uygun görür müsün?" sorusuna Re
sOl-i Ekrem'in, "Evet" diye cevap verme
sini göz önüne almışlardır. Nitekim Hz. 
Ali 'nin oğlu Muhammed b. Hanefiyye ile 
Muhammed b. EbO Bekir ve Muhammed 
b. Talha b. Ubeydullah'ın künyeleri Ebü'l 
Kasım'dır. imam Malik başta olmak üze
re birçok alim de bu görüştedir. İbn Ce
rfr et-Taberf ise hadisin neshedilmedi
ğini, söz konusu yasağın haram değil bir 
edep ve nezaket meselesi olduğunu söy
lemektedir. 

Hz. Peygamber'e Ebü'J-Kasım künye
si yanında, babasının da künyesi olduğu 
söylenen Ebü'J - Kusem, yoksullara yar
dım edip onlarla yakından ilgilendiği için 
Ebü'l-eramil ve Ebü'l-mü'minfn künye
lerinin de verildiği kaynaklarda zikredil
mektedir. Diğer taraftan Hz. Peygam
ber'in Mariye'den olan oğlu İbrahim do-


