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li! MEHMET ALi SöNMEZ 

HALiD el-EZHERİ 
(bk. EZHERİ, Halid b. Abdullah). 

HALiD b. MA'DAN 
( ..:,ıf..Mo u-ı ..lll>) 

Ebu Abdiilah Halid b. Ma' dan 
b. Ebi Kerib el-Kelai 

(ö. 103/721) 

Hadis ve fıkıh alimi, tabii. 

_j 

_j 

Kelal nisbesinden hareketle Nlşabur'a 
bağlı Kela'da doğduğu tahmin edilmek
tedir. Şam ile Humus bölgelerinde yer
leşmesi sebebiyle Şaml ve Hımsl nisbe
leriyle de anılmaktadır. Bir kısmından 
mürsel olmak üzere Muaz b. Cebel, Hz. 
Aişe , Ebu Hüreyre. Muaviye b. Ebu Süf
yan ve Abdullah b. ömer gibi sahabiler
den hadis rivayet etti. Kendisinden de 
Sevr b. Yezld, Muhammed b. İbrahim et
Teyml. Hassan b. Atıyye ve Safvan b. 
Amr gibi muhaddisler rivayette bulun
dular. 

Sika olduğunda görüş birliği bulunan 
Halid'den Evzai. Süfyan es-Sevrl gibi mu
haddisler övgü ile söz etmişlerdir. İbn 
Kuteybe'nin onu Kaderiyye mezhebine 
mensup olanlar içinde sayması (el-Ma' a
rif, s. 625), diğer kaynaklarda böyle bir 
bilginin bulunmaması sebebiyle ihtiyatla 
karşılanmalıdır. Rivayetleri Kütüb-i Sit
te'de yer alan ve Şamlı fıkıh alimlerinin 
üçüncü tabakasından olaQ Halid b. Ma'
dan fıkıh sahasında da otorite idi. Halife 
Velid b. Abdülmelik bir konu hakkında 
Halid'in görüşüne başvurmuş. daha son
ra da bütün kadılara emir göndererek 
orilardanbu alimin görüşü doğrultusun
da karar vermelerini istemiştir. Yezld b. 
Muaviye'nin emniyet teşkilatında görev 
yaptığı, başta Mesleme b. Abdülmelik 
kumandasındaki istanbul muhasarası 
olmak üzere Bizans'a karşı yapılan bir
çok savaşa katıldığı bilinmektedir. 1 03 
(721) yılında Şam yakınlarındaki Entar
tus'ta vefat eden Halid b. Ma'dan'ın 
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ölüm tarihi 1 04, 1 os ve 1 08 (726) olarak 
da zikredilmektedir. 

Halid b. Ma'dan zühd ve takva sahibi 
bir alim olup zamanının çoğunu oruçlu 
geçirirdi. Şöhreti sevmez, etrafına hal
kın toplandığını görünce hemen oradan 
uzaklaşırdı. Ona göre insanın ikisi mad
di, ikisi manevi olmak üzere dört gözü 
vardır. insan maddi gözü ile dünyada 
olup bitenleri, kalp gözü ile de ahiretle il
gili hususları görür. Allah bir kul hakkın
da hayır murad ettiğinde onun kalp gö
zünü açar; kul da gayp alemine dair vaad 
edilen hususları görerek gaybda olanlar
dan emin olur. Yiyip hamdetmenin yiyip 
susmaktan daha hayırlı olduğunu söyle
yen Halid, "Sizden birinize hayır kapısı 
açıldığında acele etsin, çünkü o kapının 
kendisine ne zaman kapanacağını bile
mez" diyerek hayırda acele edilmesini 
tavsiye etmiştir. 
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ki. Tarfl]. (nşr. Şükrullah b. Ni'metullah el-KOca
ni), Dımaşk 1980, I, 243, 350-351; ll , 694; İbn 
Kuteybe. ei-Ma'arif(Ukkaşe), s. 625; Taber1. Ta
rf/].lEbü'l-Fazl), VI, 530; Xl, 632; İbn Ebü Ha
tim, el-Cerf:ı ve't-ta'dfl, III, 351; a.mlf. , el-Mera
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221; İbn Asakir. Tarfl].u Dımaş~ (Amrev1). VI, 
189-205; Yakut. Mu'cemü'l-büldan, ı, 270; IV, 
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tü'l-f:ıuff~. ı, 93; Ala1, Cami'u't-taf:ışfl fi at:ıka
mi'l-merasfl(nşr. Harndi Abdül medd es-Selefl). 
Beyrut 1407/1986, s. 171; Safed1, el-Vafi, XIII, 
263; İbn Keslr, el-Bidaye, IX, 230; İbn Hacer. 
Teh;;fbü 't-Teh;;fb, III, 118-120; İbn Tağr1berd1. 
en-Nücümü'z-zahire, I, 252; İbnü 'I-İmiid. Şe;;e
rat, ı, 126; Zirikl1. ei-A'Iam, ll, 340; Abdülgaffar 
Süleyman ei-Bündar1 v.dğr., Mevsü'atü ricali'l
kütübi't-tis'a, Beyrut 1413/1993, 1, 435. 
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li] ALi TOKSARI 

HALiD b. SAFVAN 
( ..:,ıf~ u-ı ..lll>) 

Ebu Safvan Halid b. Safvan b. Abdiilah 
b. Amr et-Temimi el-Minkari 

(ö. 135/752-53) 

Belagatıyla ünlü hatip. 
_j 

Aslen Basralı olup hatipleriyle tanınan 
bir aileden gelmektedir. Dedelerinden 
Ehtem'e nisbetle İbnü'l-Ehtem diye de 
anılır. Bilhassa Abdülmelik b. Mervan. 

ömer b. Abdülazlz ve Hişam b. Abdül
melik gibi Emevl halifeleriyle Halid b. 
Abdullah el-Kasrl, Bilal b. Ebu Bürde ve 
Yezld b. Mühelleb gibi bazı valilerin ve 
Abbasl Halifesi Ebü'l-Abbas es-Seffah'ın 

edebi meclislerinde bulunmuş. bu mec
lislerde Şeblb b. Şeybe ; Ebreş el-Kelbl. 
V asıl b. Ata ve Ferezdak gibi zamanın hi
tabet ve belagat ustaları ile edebi müna
zaralar yapmıştır. Büyük bir maharetle 
karşısındakini alt edebilen Halid veciz. 
tesirli ve aynı zamanda nasihat veren 
sözlerini halifelere bile söylemekten çe
kinmemiştir. Nitekim Ömer b. Abdüla
zlz'i etkili nasihatiyle ağlatmış. Hişam b. 
Abdülmelik'in makamı ile gururlanması
nı açıkça tenkit etmiştir. Ayrıca tarihi 
olayları, şiirleri, veciz hitabeleri rivayet 
etmekle şöhret bulmuş ve kendisinden 
Şeblb b. Şeybe, Yunus b. Hablb gibi şah
siyetler rivayette bulunmuştur (İbnü'l

Ad1'm, VII, 3064). Halid. hitabet gücü ve 
belagatı sayesinde sanatlı nesirde, seci
lerle örülü taklidi imkansız veciz ve nük
teli sözler söylemiş ve bunlar nesilden 
nesile aktarılmıştır. Onun hakkında Ebü'l
Hasan el-Medainl'nin Kitabü ljalid b. 
Şafvan, Abdülazlz b. Yahya el-Cülüdl'nin 
ise Kitdbü A{J.bdri ljalid b. Şatvan adıy
la birer monografı yazdıkları kaydedilir 
(İbnü ' n-Ned1'm, s. 104, 115). 

Halid b. Safvan'ın, zaman zaman dil 
hatası yaptığı. ayrıca söylemek istediği 
bir şeyi tam anlamıyla ifade edemediği 
yolunda bazı eleştirilere maruz kaldığı 
belirtilmiştir. Bu husus, belki de onun 
çevresindekilerle dostluk kuramayışın
dan kaynaklanıyordu. Överken de yerer
ken de ölçülü davrandığı için kimsenin 
öfkesini üzerine çekmemişse de muhte
melen aşırı cimriliği yüzünden dost edi
nememiştir. Bu huyu sebebiyle. Cahiz'in 
el-Bu{J.ald'sında geçen cimrilere dair 
fıkra ve hikayelerin kahramanlarından 
biri olmuştur. Müberred, Halid'in şair ol
madığını belirtmesine karşılık (el-Kamil, 
ll, 559) İbnü'n-Nedlm onu şairler arasın
da saymış. Cahiz de şiirinden parçalar 
nakletmiştir (el-Beyan ve't-tebyin, I, 32). 

Adı Basra'daki Halidiye Kanalı'na verilmiş 
olanHalid b. Safvan, Basra Valisi Bilal b. 
Ebu Bürde'nin işkencelerine maruz kal
mış ve yaşlılığında gözlerini kaybetmiştir. 

Yunus Ahmed es-Samerral. Halid b. 
Safvan hakkında ljalid b. Şatvan et-Te
mimi: ]fayatührl. a]fvalührl. {J.utabühil 
eş'arühil (Bağdat 1410/1990; Beyrut 
141 ı 1 ı 991) adıyla bir kitap yazmış, Jaak
ko Hameen -Anttila da çeşitli eserlerden 
derlediği bazı sözlerini onunla ilgili ma
kalesinin sonuna eklemiştir (bk. bi bl.). 
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bela', VI , 226; Safedi, ei-Vafi, XIII, 254-255; 
Brockelmann, GAL Suppl., ı, 105; Ömer Fer
ruh, Tarif:ıu'l-edeb, ı, 732-735; Zirikli, ei-A'Iam 
(Fethullah). ll, 297; Jaakko Hameen-Anttila. 
"Khalid Ibn Şafwan-The Man and the Le
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~ NADiR ÖZKUYUMCU 

HALiD b. SAID 
( ~0-1 .VI>) 

Ebu Said Halid b. Said 
b. el-As el-Kureşl el-Ümevl 

(ö. 14/635 [?]) 

İlk müslümanlardan, 
Hz. Peygamber'in katibi. 

_j 

Babası Cahiliye döneminde Mekke'nin 
ileri gelenlerinden. daha sonra da is
lam'ın tanınmış düşmanlarından biri 
olup Ebu Ühayha künyesiyle tanınırdı . 
Halid'in Hz. Ali ve Ebu Bekir'den önce 
veya Ebu Bekir'le beraber yahut ondan 
hemen sonra İslam'ı kabul ettiği. fakat 
babasından çekindiği için bunu açıklaya
madığı söylenmekteyse de kızı Ümmü 
Halid'in belirttiğine göre Hz. Ali. Ebu Be
kir, Zeyd b. Harise ve Sa'd b. Ebu Vak
kas'tan sonra beşinci müslümandır. Bir 
gece rüyasında korkunç bir ateşin kena
rında bulunduğunu. babasının kendisi
ni ateşe atmaya çalıştığını, ResUl-i Ek
rem'in de onu belinden kavrayıp kurtar
dığını görmüştü. Rüyasını anlattığı Hz. 
Ebu Bekir Resulullah'a iman etmesini 
tavsiye edince Halid ResUl-i Ekrem'in ya
nına gidip daveti hakkında bilgi aldıktan 
sonra müslüman oldu. Ancak babası di
ğer kardeşleri vasıtasıyla onu yakalata
rak feci şekilde dövdü. güneş altında 

günlerce susuz bıraktı, kardeşlerinin 

kendisiyle konuşmasını yasakladı. Ha
lid'in dininden vazgeçmeyeceğini anla
yınca da onu evinden kovdu. Habeşis

tan'a hicret başlayıncaya kadar Hz. Pey
gamber'in yanında kalan Halid, yine ilk 
müslümanlardan olan karısı Ümeyme 
(Ümeyne yahut Hümeyne ) bint Halid 
(Halef) el-Huzaiyye ile birlikte ilk kafile ile 
Habeşistan'a hicret etti. Onun ikinci ka
file ile hicret ettiği de rivayet edilmekte
dir. Sonraları Zübeyr b. Avvam ile evlene
cek olan kızı Erne ile oğlu Said Habeşis
tan'da dünyaya geldiler. Resulullah'ın 

Halid'i bir heyetle birlikte Habeşistan 
kralına gönderdiği ve onun on yıldan faz
la bir süre orada kaldığı da söylenmekte
dir. Hz. Peygamber. Habeşistan'da koca
sı dinden dönen Ümmü Habibe'yi ken
disine nikahlaması için Necaşl'ye haber 
gönderdiği zaman ümmü Habibe nikah 
için Halid'i kendinevekil tayin etmiş. Ha
lid de ümmü Habibe'yi Resul-i Ekrem'e 
nikahladığını belirtmişti (ibn Hişam. ıv. 

295; ibn Hacer. VII, 652). 

Halid b. Said, ikinci muhacir kafilesiyle 
Habeşistan 'a hicret eden kardeşi Amr, 
Ca'fer b. Ebu Talib ve diğer müslüman
larla birlikte 7 (628) yılında Medine'ye 
döndü. Resulullah'ın Hayber'in fethiyle 
meşgul olduğunu öğrenince Hayber'e 
gitti. Hz. Peygamber. cihada katılanlar
dan izin alarak Hayber ganimetinden 
Halid'e de pay verdi. Halid daha sonra 
Resul-i Ekrem'le birlikte Umretü'l-kaza'
da. Mekke'nin fethinde, Huneyn, Taif ve 
Tebük gazvelerinde bulundu. Halid b. 
Said'in besmeleyi ilk yazan kimse olarak 
bilinmesi Hz. Peygamber'e nazil olan ilk 
ayetleri yazdığım , hatta Habeşistan'a hic
ret edinceye kadar vahiy katipliği yaptı
ğını göstermektedir. Onun Resulullah ' ın 

bazı fermanlarını kaleme aldığı, Sakif he
yetine verilen fermanı yazdığı bilinmek
te. dört halife ile Halid ve kardeşi Eban'ın 
en fazla katiplik yapanlardan olduğu kay
dedilmektedir (Zürkani, lll . 390) Hz. Pey
gamber. Mekke fethinden sonra henüz 
müslüman olmayan kabHelere askeri 
birlikler göndermeye başlayınca Halid b. 
Sald'i 300 kişiyle birlikte Urene tarafları
na gönderdi (Vakıd! , ııı. 873 ı 1 o (631) yı
lında Medine'ye gelerek İslamiyet'i kabul 
eden Yemen'in Murad kabilesi reisi Fer
ve b. Müseyk geri dönerken Resul-i Ek
rem onunla birlikte gitmek üzere Halid'i 
Yemen'e (San'a bölgesine ve Mezhic ka
bi les i ne) zekat tahsildan olarak görev
lendirdi. 

Halid ve Amr. diğer kardeşleri Eban ile 
birlikte hem Resuluilah hem Hz. Ebu Be-

HALiD b. SATD 

kir devrinde önemli hizmetler yaptılar. 
Hz. Peygamber Amr' ı Hayber. Tebük, Fe
dek ve Vadilkura gibi yerlere zekat tah
sildarı. Eban'ı da Bahreyn'e vali tayin et
ti. Resul-i Ekrem'in vefatını haber alan 
kardeşler Medine'ye döndüler ve Resu
lullah'tan sonra artık bir başkasının me
muriyetini kabul etmeyeceklerini bildir
diler. Halid ile Eban ancak Beni Haşim'in 
biatından sonra Hz. Ebu Bekir'e biat et
tiler. Bu sebeple Şia kaynakları Halid'i, 
Hz. Ebu Bekir'e fıtnenin önlenmesini 
amaçlayan Hz. Ali'nin zoruyla biat eden
ler arasında saydığı gibi onun bir cuma 
günü Ebu Bekir'i minberden indirmeyi 
tasarlayan, fakat yine Ali'nin yönlendir
mesiyle hilafeti haksız yere elde ettiğini 
kendisine söyleyen on iki sahabiden biri 
olduğunu , hatta ilk konuşmayı Halid'in 
yaptığını kaydetmektedir (BahrülulGm-i 
TabatabaL Il . 332-333: Hasan es-Sadr, s. 
353-355). Hz. Ebu Bekir devrinde yapılan 
Suriye savaşiarına üç kardeş birlikte ka
tıldı. Ridde~ savaşlarında Suriye'nin do
ğu taraflarına gönderilen orduya Ebu 
Bekir'in Halid b. Said'i kumandan tayin 
ettiği belirtilmektedir. Daha sonra Bi
zanslılar'a karşı yapılan Ecnadeyn Sava
şı 'nda (ı 3/634) üçünün birden şehid 

düştüğü , Halid'in o sıralarda elli yaşla
rında olduğu kaydedilmektedir. Bazı kay
naklara göre ise Halid Suriye'deki Merci
suffer Savaşı 'nda kumandan olmuş (Ha
life b. Hayyat, et-Tarif]. , s. 120). İkrime b. 
Ebu Cehil'in bu savaşlarda şehid düşme
si üzerine mücahidler arasında bulunan 
karısı ümmü Hakim bint Haris ile Mu
harrem 14'te (Mart 635) evlenmiş ve aynı 
gün şehid düşmüştür (Hakim. lll. 250) 
Ümmü Haklm'in. içinde zifafa girdikleri 
çadırın direğiyle o gün dokuz Bizanslı'yı 
öldürdüğü rivayet edilir (İbn Sa'd. IV. 99; 
İbn Hacer. VIII. I 94). Halid b. Said'in Yer
mük Savaşı'nda ( 15/636 ) vefat ettiğine 
dair rivayet zayıf kabul edilmiştir. 

Halid'in çok güzel bir yüze sahip oldu
ğu, üzerinde "Muhammed resulullatı " 

yazılı yüzüğü Hz. Peygamber'e kardeşi 
Amr'ın değil onun verdiği (Hakim, lll , 
250), Yemen'in Zebld bölgesinde bulun
duğu sırada muhadramun şairlerinden 
cengaver sahabi Amr b. Ma'dlkerib'in 
"samsame" adlı ünlü kılıcını kendisine 
hediye ettiği rivayet edilir. 

Halid b. Said'in ResUl-i Ekrem'den ha
dis rivayet ettiği bilinmemekte, ancak 
hadis kitaplarında onunla ilgili şu olaya 
yer verilmektedir: Halid Resul-i Ekrem'in 
huzuruna kabul edilmeyi beklediği bir sı
rada, kocasından boşanıp bir başka ki-
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