EBÜ HAZiM ei-ABDÜY[
Bağdadf, güvenilir ve hadis ilmini iyi bilir bir kişi olduğunu söylediği hocası Ebü
Hazim el-Abdüyf ile Ebü Nuaym el-İsfa
hanf'den başka hadis hafızı görmediği
ni kaydeder.
Ebü Hazim el-Abdüyf 417 yılının Ramazan bayramında ( 15-17 Kasım 1026)
Nfşabur'da vefat etti.
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Ebu Hazim Abdülhamld
b. Abdilazlz es-Sekunl
(ö. 292 / 905)

L

Hanefi fakihi.

dahi hakkın
yapmaktan çekinmeyen Ebü Hazim, Halife Mu 'tazıd- Billah ' ın
açtığı bir alacak davasında şahit istemiş,
teklif edilen iki kişi şahitlikten kaçının
ca davayı düşürmüştü. Yine Mu'tazıd'ın
sarayının inşası sırasında bir vakıf arazisine yapılan tecavüzden kaynaklanan
zararı tazmin ettirmişti (benzeri menkı
beleri için bk. Hatib, Xl, 62-66 ; ibnü'I-Cevzi , XIII, 38-43; İbn Manzür, XIV, ı 74- ı 78;
Temimf, IV, 267-272). Bununla birlikte
özellikle Mu'tazıd- Billah kendisine saygı gösterir ve onu himaye ederdi.
Kadılık görevi yanında eğitim ve öğre
tim faaliyetlerinde de bulunan Ebü Hazim ·den hadis ve fıkıh dersleri alanlar
arasında meşhur Hanefi fakihleri Ebü
Ca'fer et-Tahavf, Ebü'I-Hasan ei-Kerhf,
Ebü Tahir ed-Debbas. Ebü Safd ei-Berdaf. Mükrem b. Ahmed ve Ebü Muhammed İbn Zebr er- Rabaf bulunmaktadır.
Doksan beş yaşlarında iken Cemaziyelewel 292'de (Mart 905) Bağdat'ta vefat etti. İbnü'I-Cevzf'nin naklettiği bir
rivayete göre de (el-Muntct?am, Xlll, 43)
Küfe'de defnedildi.
Ebü Hazim'in günümüze ulaşıp ulaş
madığı bilinmeyen Kitabü ·ı - Pera' it (Lübabü'L -fera'iz). Kitabü'l-MaJ:ıadır ve'ssicillat, Edebü ·ı - ~iiçli, Emali adlı müstakil eserleri yanında Muhammed b. Hasan eş-Şeybanf'nin el- Cami 'u ·ı- kebir'i
üzerine bir şerh kaleme aldığı kaynaklarda zikredilmektedir.
Devlet

_j

Basra'da doğdu. Kinde kabilelerinden
Sekün'a mensuptur. Dedesinin ismi kaynaklarda Abdülhamfd, Abdülmecfd ve
Hazim olarak kaydedilmektedir. Ancak
kadılığı sırasında Ebü Hazim'e bağlı olarak vakıf nazırlığı yapan Vekf'in verdiği
Hazim adı doğru olmalıdır (Atıbarü'L-l!:u
çla~ lll, 198). Basra alimlerinden Hilal b.
Yahya, fsa b. Eban ve Bekir b. Muhammed el-Ammf'den fıkıh; Muhammed b.
Beşşar el-Bündar, İbnü'I-Müsenna ve Şu
ayb b. Eyyüb'dan hadis dersleri aldığına
dair bilgi dışında hayatının ilk devresiyle ilgili malumat yoktur. Özellikle Hanefi fıkhında üstün zekası ve güçlü hafı 
zası sayesinde hocalarını geride bıraka
cak bir seviyeye ulaştı. Hadis rivayetinde sika, ayrıca feraiz, matematik, cebir,
şürüt ve sicillat alanlarında üstün başa
rı sahibi olan Ebü Hazim şiirle de meş
gul olmuştur.
Ebü Hazim, Ahmed b. Tolun'un Mu'temid- Aleilah'ın halifeliği sırasında Suriye
ve Filistin'i ele geçirmesinden sonra Dı
maşk, Ürdün ve Filistin kadılığına tayin
edildi (263/876-77 veya 264 / 877-78). İbn
Tolun'un isteği üzerine Mu'temid'in kardeşi Muvaffak'ı veliahtlıktan azieden Dı
maşk alimleri arasında o da yer aldı. Babasının ölümü üzerine Mısır ve Suriye
valiliğini devralan Humareveyh b. Ahmed b. Tolun'a karşı bir sefer düzenle-
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yen (271 / 885) Muvaffak'ın Irak valisi olan
oğlu Ahmed (Mu'tazıd-Bi ll ah), dönüşün
de Ebü Hazim'i de Irak'a getirerek önce Küfe, ardından da Bağdat' ın Şarkı
ye ve Kerh semtleri kadılığına tayin etti. Her iki görevi hayatının sonuna kadar birlikte sürdüren Ebü Hazim Bağ
dat'ta oturduğu zamanlarda Küfe 'de
naib bırakırdı. Mahkeme adabına uymadığı için te'dib maksadıyla darp cezası verdiği bir kişinin infaz esnasında
ölmesi üzerine diyetinin beytülmalden
ödenmesine hükmederek Ebü Hanife
ve talebelerinin bu tür vak'alarda tazmin gerekmeyeceği yönündeki görüşle
rinin aksine uygulamada bulunmuştur
(Temimi, IV, 270). Beraberinde getirdiği
bir çocuktan 1000 dinar alacağı olduğu
iddiasında bulunan yaşlı bir adamın davacı olduğu bir davada her iki tarafın
hal ve tavırlarından bunların iddiaların
da ciddi olmadıklarını aniayıp önce davayı ertelemesi, daha sonra da davayı
düşürmesi onun firasetini gösteren olaylardan biridir.
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EBÜ HIRAŞ el-HÜZELİ

( J.JJI J.L,> __,t )
Ebu Hıraş Huveylid
b. Mürre ei-Hüzell

adamlarına karşı

savunuculuğunu

(ö. 15/636)

Arap
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şairi.
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Muhadramun • şairlerden olup ileri
yaşlarda İslamiyet ' i kabul etmiştir. Hz.
Peygamber'le görüşüp görüşmediği bilinmemektedir. Çok iyi bir savaşçı ve süratli bir koşucu olduğu , kendisi gibi şair
olan diğer dokuz kardeşinin de aynı meziyetlere sahip bulunduğu nakledilmektedir. Bir Mekke dönüşünde kendisine
pusu kuran Benf Dfl kabilesinin adamlarından hızlı koşması sayesinde kurtulmuştur.

Ebü Hıraş, şiirlerinde de görüldüğü
gibi, şerefiyle ölmeyi zilletle yaşamaya
tercih eden bir mizaca sahipti. ömrünün
sonlarında zahidane bir hayatı benimseyerek inzivaya çekildi. Aile fertlerini
ve kardeşlerini kaybettiği bu dönemde
oğlu Hıraş'ın kendisinden izin almadan
savaşa katılması üzerine Hz. Ömer'e baş
vurmuş, halife onun oğlunu geri çağır
dığı gibi ebeveynlerinin izni olmadan çocukların savaşa gitmesini de yasaklamıştır.

Yardım severliği

Ebü

ve

cömertliğiyle

de
kabilesine mensup bazı kişiler tarafından esir alınan
kimseleri kurtardığı ve hacdan dönen
Yemenli bir kafıleyi evinde misafir ederken hayatından olduğu bilinmektedir.
Rivayete göre. misafirlere yemek hazırtanınan

Hıraş ' ın,

EBÜ HUZEYFE el- BU HARf
lamak için evde su kalmadığını görünce
kendisinin yaşlı olduğunu söyleyerek misafirlerden su getirmelerini istemiş , onların kabul etmemesi üzerine gece karanlığında suya gitmiş , dönüşte bir yı
lan tarafından sokularak zehirlendiği
halde bu durumu misafirlere hissettirmemiş ve o gece vefat etmiştir. Hz. Ömer
durumu öğrenince , "Eğer misafir kabul
etmek sünnet olmasaydı hiçbir Yemenli'nin misafir edilmemesini emrederdim"
diyerek üzüntüsünü ifade etmiş , daha
sonra Yemen'deki valisine yazdığı mektupta EbO Hıraş'ın evinde misafir olan
kişilerden onun diyetini almasını emretmiştir.

EbO Hıraş ei-Hüzelf, daha çok methiye ve mersiye yazan bir şair olarak tanınır. Kaynaklarda şiirlerine örnek olarak, Halid b. Velid'in yıktığı Uzza adlı putun bekçisi olan Dübeyye es-Sülemi ile
müslümanların Huneyn'de esir aldıkları
müşrikler arasında bulunan Züheyr b.
Acve için yazdığı mersiyeler zikredilir.
Ayrıca Hz. Peygamber'in üstün vasıfları
nı dile getirdiği çok güzel bir şiirinden
söz edilmektedir.
Divanı J. Hell tarafından Neue Hudoiliten- Diwane adıyla iki cilt halinde neş
redilmiştir (Leipzig 1933).
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sı Utbe b. Rebia müşriklerin ileri gelenlerindendi. Kırk dördüncü müslüman olduğu rivayet edilen EbO Huzeyfe. İslam'ın
ilk yıllarında okuma yazma bilen on yedi sahabiden biriydi. Hz. Peygamber'e ist ihaze* konusunu sormasıyla meşhur
olan Sehle bint Süheyl ile evlendi ve Habeşistan·a yapılan her iki hicrete de onunla birlikte katıldı. Hz. Osman'a baş kaldıranlardan biri olan oğlu Muhammed
Habeşistan ' da dünyaya geldi. EbO Huzeyfe Habeşistan ' dan Mekke'ye döndü
ve Medine'ye hicrete kadar Hz. Peygamber'in yanından ayrılmadı. Medine'ye hicret edince azatlısı Salim'le birlikte Abbad b. Bişr'in evine misafir olduğu için
Hz. Peygamber onunla Abbad arasında
kardeşlik bağı (muahat*) kurdu.

Abdullah b. Cahş kumandasında yaNahle Seriyyesi 'nde bulunan EbO Huzeyfe Bedir. Uhud ve Hendek başta olmak üzere bütün gazvelere
katıldı. Babası Utbe'yi çok seviyor ve bir
gün müslüman olacağını ümit ediyordu.
Onu Bedir Gazvesi'nde düşman saflarında görünce çok üzüldü ve kendisini
mübarezeye davet etti. Ancak Hz. Peygamber buna engel oldu. Savaş bittikten sonra ResOiullah'ın, "Rabbimin sizin
için vaad ettiği şeyin gerçek olduğunu
şimdi gördünüz mü?" diyerek Bedir Kuyusu'na artırdığı müşriklerin cesetleri
arasında Utbe'ninki de vardı. Uhud Gazvesi'nde Hz. Hamza'ya yaptıklarıyla tanı
nan kız kardeşi Hind, Bedir'de babasına
karşı takındığı tavır sebebiyle EbO Huzeyfe'yi bir şiirle hicvetti.
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KOnyesiyle tanındığı için adı kesin olarak bilinmemekle birlikte kaynakların çoğunda Mihşem. bir kısmında da Haşim
ve Hüşeym şeklinde geçmektedir. Baba-

EbO Huzeyfe elli dört yaşlarında iken
Yername Savaşı'nda azatlısı Salim ile birlikte şehid oldu. Adı çeşitli hadislerde
geçmekle birlikte kendisinden sahih isnadlarla hadis rivayet edilmemiştir.
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EBÜ HilAL el - ASKERİ
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(bk. ASKERİ, Ebü Hilal).
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Ebu Huzeyfe Mihşem
b. Utbe b. Rebla
(ö. 12/ 633)
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İlk müslüman olan sahabilerden.

Buhari, "Megazl", 12, 13, "NikaJ:ı" , 15; Müslim. "Rada'", 26 -30 ; İbn Hişam . es-Sfre, I, 277,
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Hibban. Meşahrr, s. 26 ;.Haki~. Ma' rife tü 'ulümi ' l·hadrş, s. 254; İbn Abdülber. el-istr'ab, IV,
39-40; Süheyli, er·Raui ü'l·ünü{, V, 352; ibnü'IEsir. Üsdü 'l-ga be, VI , 70-72 ; Nevevi. Tefl?Tb, ı ,
212 ; Zehebi, A'lamü 'n · nübela', ı, 164·167 ;
a.mlf.. el -'iber, I, 12 ; İbn Hacer. e l-işabe, IV,
42-43 ; Wensinck. Mu'cem, VIII, 57; M. Mustafa ei -A'zami, Küttabü'n-nebf, Riyad 1401 / 1981 ,
s . 37.
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EBÜ HUZEYFE el- BUHARİ
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Ebu Huzeyfe İshak b. Bişr
b. Muhammed b. Abdiilah
el - H aşim! el-Buhar!
(ö. 206 / 821)

pılan Batn-ı

İlk müslümanlardan olan Salim, EbO
Huzeyfe'nin kölesi olup ona nisbetle Salim Mevla EbO Huzeyfe diye anılır. EbO
Huzeyfe Salim'i azat ettikten sonra evlat
edindi ve kendisini yeğeni Fatıma bint
Velid ile evlendirdi. Evlatlıkların babalarına nisbet edilmesini emreden ayet (elAhzab 33 / 5) nazil olduktan sonra da EbO
Huzeyfe Salim'i yanından ayırmadı. Ancak ergenlik çağına geldiğinde evlerine
teklifsizce girip çıkmasının sakmeali olabileceğini düşünen Sehle bint Süheyl durumu Hz. Peygamber'e sormuş , o da aralarında süt mahremliği meydana gelmesi için Salim'i emzirmesini tavsiye etmiş
ti. ResOlullah ' ın verdiği bu ruhsatın sadece bu olaya mahsus olduğu kabul edilmektedir.

!il

BİBLİYOGRAFYA :

Asılsız

L

haber rivayet etmekle tanınan
ravi ve tarihçi.
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Belh'te doğdu . Daha sonra Buhara'ya
göç ederek orada yerleşti ve bundan dolayı Buhari nisbesiyle tanındı. Haşimoğul
ları'nın mevla * sı olduğu için Haşimi nisbesiyle de anılmaktadır. İbn İshak, Abdülmelik b. Cüreyc, Mukatil b. Süleyman,
Malik b. Enes, Süfyan es-Sevri ve A'meş
gibi meşhur kişilerden hadis ve haber
nakletmiş, kendisinden de Selerne b. Şe
bib, İsmail b. isa el-Artar, Muhammed
b. Yezid ve Muhammed b. Kudame eiBuhari rivayette bulunmuşlardır. Abbasf Halifesi HarOnürreşfd'in daveti üzerine Bağdat'a giden EbO Huzeyfe, İbn
Rağban Mescidi'nde hadis, siyer ve megazi okuttu. Halife de kendisinden ders
aldı. Daha sonra tekrar Buhara'ya döndü ve 12 Receb 206'da (11 Aralık 821)
orada vefat etti.
EbO Huzeyfe hadis münekkidlerinin
adeta hücumuna uğramış ve daha çok
İbn TavOs gibi zamanına yetişmediği ve
görmediği kişilerden rivayette bulunduğu için suçlanmış, ayrıca güvenilir kişi
leri alet ederek asılsız haber nakletmekle itharn edilmiştir. Hatib ei-Bağdacti, ismail b. isa ei-Attar'dan başka hiçbir Bağ
ctatlı'nın ondan bir şey rivayet etmediğini, kendisinden daha çok Horasanlı 
lar'ın rivayette bulunduğunu söyler. Ahmed b. Seyyar ei-Mervezi, EbO Huzeyfe'yi gafillikle ve zayıf bir hafızaya sahip
olmakla ; EbO Bekir İbn EbO Şeybe ve
Ebü'I-Ferec İbnü' I-Cevzi kezzablıkla; Ali
b. Medini, İbn Hibban ve Darekutni kezzab, metrOkü'l-hadis ve ne söylediği
ni bilmeyen bir kişi olmakla; İbn Adi ile
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