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Kuzeybatı Arabistan 
ve Güney Ürdün' de yaşayan 

bir Arap kabilesi. 
_j 

Adı Hiviytat ve Huviytat şekillerinde de 
söylenir. Kuzey Hicaz, Sina yarımadası ve 
Ürdün'ün güneyinde kuzeyden Kerek, do
ğudan Vadissirhfın ve Büyük NüfOd çölü, 
batıdan Sina yarımadasıyla Akabe'den 
Vech şehrin e kadar uzanan Kızıldeniz sa
hilleri ve güneyden Teyma ile çevrili olan 
geniş bir alana yayılmıştır. Bu geniş top
rakları İslamiyet'in zuhuru sırasında Cü
zam ve Uzre kabileleri işgal ediyordu. Be
ni Atıyye, Beli ve Cüheyne kabileleri Hu
veytat'ın başlıca komşularıdır. Huveytat'ın 

yaşadığı bölgeye bakılarak ileri sürülen 
bu kabilenin Nabatiler'in soyundan geldi
ği görüşü ihtiyatla karşılanmalıdır. Gele
neğe göre kabilenin ceddi olan Huveyt as
len Mısırlı idi ve bir hac yolculuğu esnasın
da hastalanarak Akabe'de kalmış. daha 
sonra iyileştiğinde ülkesine dönmeyip 
Beni Atıyye ile bir ortaklık kurmuştu; za
manla çocukları çoğalarak kabilenin çe
şitli kollarını oluşturmuşlardı. Kabile XVIII. 
yüzyıldan itibaren Huveytatü't-Teheme, 
Huveytatü'l-Alavin (bazıları yanlış olarak 
"Aleviyyün" şeklinde kaydetmişlerdir, bk. 
HammOd b . Davl el-Kasaml. II, 285) ve 
Huveytatü İbn Cazi adları altında başlıca 
üç kısma ayrılmıştır. 

Huveytat mensupları kendilerini dün
yanın ilk aklncı göçebeleri sayarlar; ancak 
kabilenin büyük bir kısmının çok geç de
virlerde göçebeliğe geçtiğine dair işaret
ler vardır. Doughty, Arabistan çöllerinde 
yaptığı seyahat sırasında göçebe olarak 
yaşayan bazı Huveytat koliarına rastladı
ğını söylemekteyse de bunların önemli bir 
kısmı hurma yetiştiriciliği ve tahıl ziraa
tıyla uğraşan çiftçilerdi. XIX. yüzyılda Hu
veytat'ın Akabe'nin güneyindeki Vadi
makila'da büyük arazileri vardı ve hurma 
bahçelerinin bulunduğu bu yere yalnız 
mahsul toplamak için gelirlerdi. Ayrıca 
Aynüna ile (Aynü üna) eski hac yolu men
zillerinden Müveylih arasındaki sahilde 
güzel atiaklara sahiptiler; yağmur mevsi
minde sürüleriyle burada konaklar, son
baharda Tebük'ün kuzeyinde Cebelitu
bayk civarında yer alan Zatülhac vahası
na, kurak mevsimlerde ise Gazze'ye çeki
lerek etrafında mısır tarlalarıyla hurma 
bahçelerinin bulunduğu küçük köylerde 
otururlardı. Filistin'de yaşayanlar ise Mı
sır'la sıkı ilişki kurmuş. 4000 develik ker
van çıkarabilen büyük tüccarlardı. Huvey
tat, deve yetiştiren kabileler arasında 

430 

yer almamakta birlikte deve ticaretinde 
önemli bir yere sahipti. 

Savaşçı bir kabile olan Huveytat'ın bü
tün kolları harp sırasında "ilm" adı veri
len askeri birlikler halinde toplanırlardı; 
başlarındaki kişiye de "alim" denilirdi. XX. 
yüzyılın ilk çeyreğinde Avde Ebu Tayih ve 
İbn Cazi iki ünlü al1m idi. Bunlar her yıl Be
ll ve Şemmer gibi kabileler üzerine akın
lar yapar, mağlup ettikleri kabileleri yıllık 
vergiye bağlarlardı. Menzilleri Suriye, Fi
listin ve Mısır hac yolları üzerinde bulu
nan hacılar yolculukları sırasında kendi
lerinden çekinirlerdi. Ayrıca Vadissirhan, 
Cevf ve Teyma'da yaşayan halk da vaha
larına akın etmemeleri ve çapul yapma
maları için Huveytat'a haraç öderdi. Mı
sır Valisi Mehmed Ali Paşa. bunların şeyh
lerine hediyeler vermek suretiyle kendi
lerini itaat altına alabilmişti. Huveytatü't
Teheme'nin pek çok üyesi Mısır'a göç ede
rek burada Mehmed Ali Paşa'nın hizme
tinde bulundu. Özellikle siyasi istikrarın 
bozulduğu dönemlerde Osmanlı yetkili
leri bu bedevllere para, elbise ve yiyecek 
vererek hac yolunun emniyetini sağlama
ya çalışırdı. Osmanlı Devleti Hicaz demir
yolunun yapımı sırasında Huveytat kabi
lesiyle çatıştı. G. Rentz, 1907'de Huveyta
tü İbn Cazl'nin bir kolu olan Tuvayihe'nin 
reisi Avde Ebu Tayih'i modern çağların en 
çok korkulan yağmacı bedevisi diye tav
sif eder. Huveytat bedevlleri, ancak XX. 
yüzyılın başlarında ve kısa bir süre için 
devlete itaat etmeye ve vergi vermeye ra
zı edilebildiler. ingiliz casusu Lawrence de 
1. Dünya Savaşı yıllarında bölgede sürdür
düğü faaliyetler sırasında Avde ile görüş
m üştü. Bu dönemde bütün Huveytat re
islerinin siyasi-askeri faaliyetlerde bulun
dukları görülür. 1917'de Şerif Hüseyin'in 
oğlu Paysal ile birleşen Avde Osmanlılar'a 
karşı savaştı ve gönüllülerin kumandan
lığını yaptı; 1918'de Şam'ın düşmesine 
kadar da savaş meydanlarından ayrılma
dı. Hicaz demiryolunun Ürdün'deki kıs
mının tahribinde ve Akabe'nin Osman
lı Devleti'nin elinden çıkmasında onun 
önemli payı vardır. Avde, Abdülaziz b. Su
ud'a temayül göstermesinden kısa bir sü
re sonra 1924'te Belkirda öldü. Onun ölü
münün üzerinden bir ay geçmeden Ür
dün'deki Huveytatlar SuudHer'in aleyhi
ne döndüler ve onların muhalifleriyle bir
leştiler; yapılan çarpışmalarda Avde'nin 
yeğenierinden biri öldü. Suudller'le ara
larında baş gösteren bu düşmanlık daha 
sonra da devam etti. 1932'de Güney Hu
veytatları'ndan Ebu Tukayka, Kral Abdü
Iaziz b. Suud'a karşı başlatılan başarısız 
bir isyan teşebbüsünde Beli kabilesine 
mensup İbn Rifade'yi desteklemiştir. 

Günümüzde Huveytatü't-Teheme Su
udi Arabistan'da, Huveytatü'l-Alavin Ür
dün'de yaşamakta ve özellikle bunlardan 
ikincinin ileri gelenleri hükümetlerle par
lamentoda önemli görevler almaktadır. 
Mısır'da da küçük gruplar halinde farklı 
yerlere dağılmış Huveytat mensupları bu
lunmaktadır. 
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Iii ÜSMAN ÇETİN 

HUVEYTIB b. ABDÜLUzzA 
( ~j.ı<lf~ ~)! ~~) 

Ebu Muhammed (Ebü'l-Asbağ) 
Huveytıb b. Abdil'uzza 

b. Ebi Kays el-Amiri el-Kureşi 
(ö. 54/674 [?]) 

Sahabi. 
_j 

Kureyş kabilesinin Beni Amir b. Lüey 
kolundandır. Mekke'de okuma yazma, şi
ir. ah bar ve ensabı bilenlerden di. Zeyd b. 
Harise kumandasındaki ilk seriyyenin (Ka
rede Seriyyesi) üzerine gittiği Kureyş ker
vanında Huveytıb da vardı; kervan gani
met olarak ele geçmekle beraber Huvey
tıb ve diğer müşrikler kaçıp kurtuldu. Be
dir Savaşı'nda müşrik ordusuna 300 (veya 
200) dinarta katkıda bulundu. Kureyş'in 
önde gelenlerinden olması sebebiyle Uhud 
Savaşı'na karar verenler arasında yer aldı. 
Hudeybiye Antiaşması'nda Süheyl b. Amr 
ve Mikrez b. Hafs ile birlikte Kureyş'in 
temsilcisi olarak bulundu ve antlaşmaya 
şahitlik etti. Umretü'l-kaza'da müslüman
lara verilen sürenin bittiğini Hz. Peygam
ber' e hatırlatan heyetin üyesiydi. Mek
ke'nin fethi sırasında Resul-i Ekrem tara
fından haklarında ölüm cezası verilenler
den olduğu için kaçıp gizlendiyse de daha 
sonra Ebu Zer el-Gıfarl'nin himayesinde 
Resulullah'ın huzuruna gelerek müslü
man oldu . Huveytıb'ın o sırada altmış 
yaşlarında bulunduğu kaydedilmektedir. 
Hz. Peygamber Huneyn Gazvesi için on
dan 40.000 dirhem borç aldı. Huneyn 
Gazvesi ile Taif Muhasarası'nda bulunan 


