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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-
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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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şiyle evlenen bir kadının yeni kocasını 
cinsi bakımdan zayıf bulduğu için eski 
kocasına dönmek isteğini Resı1Iullah'a 

anlattığını duymuş, Hz. Peygamber'in 
huzurunda bu şekilde konuşmanın say
gısızlık olacağını düşünerek o esnada içe
ride bulunan Ebu Bekir'e kadının bu şe

kilde konuşmasına engel olmadığı için ta
rizde bulunmuştur (Buhar!, "Şehad~it", 

3, "Edeb", 68; Müslim, " NikfıJ::ı", ı 1 ı- 1 1 2). 

Muhammed b. Hasan Büraygış, Halid 
hakkında ljalid b. Sa'id b. 'Aş: eş-şa
J:ıabi el-mücahid adıyla bir eser yazmış
tır (Zerka JÜrdünJ 1987). 
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li] M. YAŞAR KANDEMİR 

HALiD b. SiNAN 
( .:,L;... \,)! ~b-) 

Halid b. Sinan b. Gays ei-Absi 
(IV veya VI. yüzyıl [?]) 

C~hiliye döneminde yaşamış 
salih bir kişi. _j 

Gatafan kabilesinin büyük kollarından 
birini teşkil eden ve cengaverlikleriyle 
meşhur olan Beni Abs kabilesine men
sup olduğu nakledilir. Yaşadığı dönem 
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kesin olarak bilinmemektedir. Bazı riva
yetlerde milattan önce, bazılarında mi
ladi IV. yüzyılda veya Kisra Enuşirvan dö
neminde (531-579) yaşadığı söylenmek
tedir. Kızının veya oğlunun Hz. Peygam
ber'le görüştüğüne dair rivayetleri dik
kate alarak onun Resul-i Ekrem'in doğu
mundan kısa bir süre önce yaşadığını 
söylemek mümkündür. Bir rivayete göre 
Hz. Peygamber, Halid b. Sinan'ın kendi
sini Medine'de ziyaret eden kızı veya oğ

luna, "Merhaba ey kardeşimin çocuğu!" 
diyerek iltifatta bulunmuş, bu kişi Re
sı11-i Ekrem'den İhlas suresini dinleyince 
babasının da aynı şeyleri söylediğini ifa
de etmiştir (Hakim, Il, 598-599). 

Abs kabilesi mensupları, aralarında 

Halid b. Sinan gibi tevhid akldesine ina
nan ve Hz. Muhammed'in bi'setini haber 
veren bir kişinin bulunmasından dolayı 
iftihar ederlerdi. Yine bir rivayete göre 
Resı11-i Ekrem Medine'de kendisini ziya
ret eden Abs kabilesi heyetine Halid b. 
Sinan'ı sormuş ve onun hakkında, "Halid 
kavminin kaybettiği bir nebldir" demiştir 
(İbn KesTr. Il, 212). Ancak İbn Abbas'a 
atfedilen bu haber sahih hadis kitapla
rında yer almamaktadır. 

Bu tür güvenilmez rivayetlerde ona is
nat edilen birtakım menkıbelere de rast
lanır. Bunlardan bazılarına göre Halid 
Necid, Hicaz, Hayber, Harretüleşca' gibi 
bölgelerden birinde gündüzleri yoğun 
duman çıkarıp, geceleri uzak mesafele
ri aydınlatacak kadar güçlü ışık veren, 
"narü'l-harreteyn" (narü'l-hadesan) adlı bir 
ateşe tapmaya başlayan kavmini tevhid 
inancına çağırmıştır. Diğer bazı menkı

belere göre ise Absoğulları. peygamber
lik iddiasında bulunan Halid b. Sinan'dan 
bir mucize göstermesini isteyerek kaya
lıklar arasından bir ateş seli akltmasını 
teklif etmişler, istedikleri mucize zuhur 
edip ateş etrafı yakmaya başlayınca bu 
defa onu söndürdüğü takdirde kendi
sine İnanacaklarını söylemişler, Halid de 
ateşi söndürmek için içine dalmış ve 
yanmamıştır. 

Bu menkıbeleri nakleden kaynakların 
bir kısmı. Halid b. Sinan'ın Hz. Peygam
ber'den veya Hz. İsa'dan önce Araplar'a 
gönderilmiş bir peygamber olduğunu 
kabul eder. Söz konusu rivayetleri sened 
ve metin açısından değerlendiren alim
ler ise Halid b. Sinan'ın Cahiliye devrinde 
yaşamış Kus b. Saide. ümeyye b. Ebü's
Salt. Varaka b. Nevfel gibi tevhid inancı
na bağlı (Hanlf) salih bir kişi olabilece-

ği görüşünü benimsemişlerdir. Kur'an-ı 

Kerim'de Resı11-i Ekrem'e yakın bir za
manda Araplar'a peygamber gönderil
mediğinin bildirilmesi (es-Secde 3213). 
ayrıca bazı sahih hadislerde Hz. Pey
gamber'le Hz. İsa arasında başka bir 
peygamberin bulunmadığına temas edil
mesi de (Buhar'i. "Enbiya"', 48; Müslim, 
"Feza'il" , ı43, 144) bu görüşü teyit et
mektedir. Kelam alimleri, Allah'ın, pey
gamberlerini şehirliler arasından seçip 
gönderdiğini dikkate alarak bir bedevi 
olan Halid b. Sinan ' ın peygamber olama
yacağı görüşünü benimsemişlerdiL Muh
yiddin İbnü'l-Arabl Fuşuşü'l-J:ıikem'de 
Halid b. Sinan'a bir bölüm ayırmıştır. 

Hz. Peygamber'in Halid b. Sinan'ı tak
lit ettiğini ileri süren müsteşrik Caeta
ni'nin bu iddiası ilmi dayanaktan yoksun
dur. Zira Caetani, bu hususta yukarıda 
bahsedilen rivayetleri esas almıştır ki 
bunların güvenilmez olduğu bilinmekte
dir. Söz konusu iddia, Hz. Muhammed'in 
gerçek bir peygamber olduğunu kabui
Ienememekten kaynaklanmaktadır (ay
rıca bk. HANIF). 
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