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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 
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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 



Huveytıb, müellefe-i kulübdan sayılarak 
Huneyn Gazvesi'nde elde edilen ganimet
ten kendisine 100 deve verildi. Mekke'de
ki evini 40.000 dinara Muaviye'ye satarak 
Medine'ye yerleşti. Hz. ömer(634-644) ve 
Osman ( 644-656) dönemlerinde M escid-i 
Haram'ın sınırlarının tesbiti ve tamiriyle 
görevlendirilenler arasında yer aldı. 

Huveytıb'ın Resul-i Ekrem'in hanımla

rından Sevde'nin kız kardeşi Ümmü Kül
sCtın ile evliliğinden Abdurrahman. Hz. 
Peygamber' in diğer eşi ümmü Hablbe 
bint EbCı Süfyan'ın kız kardeşi ümeyme'
den kendisiyle birlikte müslüman olan 
EbCı Süfyan adlı oğlu doğdu. Bazı kaynak
larda onun, ResCılullah'ın eşlerinden Ma
riye'nin kız kardeşi Sir'in ei- Kıbtiyye ile ev
lendiği de kaydedilmektedir (İbn Hablb, 
s. 110). Huveytıb 54'te (674) Medine'de 
120 yaşlarında vefat etti. Onun 53 (673) 
yılında cihad amacıyla gittiği Şam'da öl
düğü de söylenmektedir. 

Devlet işlerinde çalışma karşılığında üc
ret alınacağına dair Huveytıb'ın Abdullah 
b. Sa'dl'den rivayet ettiği hadis Ahmed b. 
Hanbel'in el-Müsned'i (I, ı 7; ll, 99). Bu
harl'nin el-Cami'u'ş-şa]Ji]J'i ("Ab.kam", 
ı 7) ve N esai'nin es-Sünen'inde ("Zekat", 
94) yer almaktadır. Kendisinden oğlu Ebu 
Süfyan. Saib b. Yezld, Abdullah b. Bürey
de el-Esleml ve Ebu Neclh el-Mekl<l riva
yette bulunmuşlardır. 
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HUVEYYESA b. MES'ÜD 
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( ~,...... 0-! l...oi~) 

Ensardan Muhayyesa 
b . Mes'fıd'un ağabeyi olan sahahl 
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(bk. MUHAYYESA b. MES'ÜD). 
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1 
HUY 

ı 

L 
(bk. AHLAK). 
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1 
HUzAA (Beni Huzaa) 

ı 

(4o:fj> ~ ) 

Kahtaniler'e mensup 

L 
bir Arap kabilesi. 

_j 

Huzaa kabilesinin soyu ve şeceresi üze
rinde ensab ve islam tarihi alimleri ittifak 
edememiştir. Büyük çoğunluk menşeini 
Güney Arabistan'daki Kahtanller'e bağ
larken bazıları kabilenin Adnanller'in bir 
kolu olduğunu ileri sürer. İbn Hazm, Hu
zaa'nın Adnanller'den geldiğinde şüphe 
bulunmadığını belirtir (Cemhere, s. 235). 
Bu görüşü delillendirmek üzere birtakım 
hadisler nakledilmiştir (Buhar!, "Cihad", 
78, "Enbiya,', 12. "Mena~ıb", 9). Huzaa'
nın Kahtan soyundan olduğu görüşünü 
savunanlar ise genellikle şu şekilde bir şe
cere verirler: Huzaa b. Amr b. Luhay (Re
bia) b. Harise b. Amr Müzeykıya b. Amir 
b. Harise b. imruülkays b. Sa'lebe b. Ma
zin b. Ezd. Kabilenin menşeini Güney Ara
bistan'a bağlayanlara göre, yaklaşık V. 
yüzyılda San'a'daki Me'rib Seddi'nin yıkı
lacağı anlaşılınca aralarında Huzaa'nın da 
bulunduğu Ezd kabileleri topluca kuzeye 
doğru göçmüşler, Mekke civarına geldik
lerinde diğer kardeş kabileler daha kuze
ye doğru yollarına devam ederken Huzaa 
burada onlardan ayrılıp "geride kalmış" 
(inhazea 1 tehazzea) ve bundan dolayı o ta
rihten itibaren Huzaa adın ı almıştır. Hu
zaa'nın soyu konusunda birbirine zıt bu 
iki görüşü birleştirme çabasında olan ri
vayetler de nakledilmiştir. Belazüri'nin 
yazdığına göre Kamea (Umeyr) b. İlyas , 
kardeşleriyle arasında çıkan bir ihtilil.f do
layısıyla Yemen'e göç ederek Ezd kabi
lesiyle ittifak kurmuş, bu sebeple soyu 
Ezd'e nisbet edilmiştir (Ensab, I, 35) Sü
heyll ise Lu hay henüz küçük yaşta iken 
babası Kamea'nın ölümü üzerine annesi
nin Yemenli Harise ile evlendiğini ve Ha
rise'nin Luhayy'i evlat edindiğini söyleye
rek böylece iki yönden de nesebin doğru 
olduğunu, kabileyi Kahtan'a bağlayan şe
cerenin Luhayy'i evlat edinınesi itibariyle 
Harise'ye, Adnan'a bağlayan şecerenin ise 

HUZAA menT Huzaaı 

onun öz babası olması hasebiyle Kamea'
ya dayandığını belirtir ( er-Rauzü '1-ünüf, 
I, 100). 

Kaynaklarda mübalağalı bir şekilde 
300, hatta 500 yıl sürdüğü nakledilen Hu
zaa'nın Mekke hakimiyetinin nasıl başla
dığı konusundaki rivayetler de farklılık 
göstermektedir. Bunlardan genellikle be
nimsenen rivayete göre Güney Arabis
tan'dan göç sırasında Mekke yakınların
daki Merrüzzahran'da konaklayan kabi
le. o sırada Mekke'ye sahip olan Cürhüm
lüler'den geçici oturma izni istemiş ve ta
lebinin reddedilmesi üzerine çıkan çatış
mada galip gelerek bölgeye yerleşmiştir. 

Bunun ardından Cürhüm ile Huzaa'nın 
Mekke'de bir süre beraberce yaşadığı an
laşılmaktadır. Huzaa reisierinden Luhay 
(Rebia) b. Harise, Cürhüm'ün son reisi Ha
ris b. Mudad'ın kızı Füheyre ile evlenmiş 
ve bu evlilikten Amr b. Luhay doğmuştur. 
Bu evlilik ise Kabe'nin idaresini meşru 
yoldan ele geçirebilmek için yapılmıştır. 

Nitekim Amr b. Luhay büyüyünce Cür
hüm'ün zulüm ve ahlaksızlıklarını, hacı
lara reva gördüğü haksızlıkları ileri süre
rek Kabe'nin muhafızlığında hak sahibi 
olduğunu iddia etmiş, bunun üzerine çı
kan savaşta Cürhüm kesin bir yenilgiye 
uğrayarak şehirden ayrılmak zorunda 
kalmıştır. Bu sırada İsmailoğulları sayıla
rının azlığı sebebiyle savaşa karışmamış, 
daha sonra Huzaa ile anlaşarak şehirde
ki varlıklarını sürdürmüşlerdir. 

Mekke'de Huzaa hakimiyetini kurarak 
büyük bir itibar kazanan Amr b. Luhay, 
Hz. İsmail'in tebliğ ettiği tevhid dinini bo
zan, gittiği Belka'dan Hübel putunu ge
tirip Kabe'nin yanına dikerek şehre put
peresttiği sokan ve bahlre, vaslle, saibe, 
hami adetlerini koyan kişi olarak bilinir 
(b k. AMR b. LUHAY). Onunla birlikte kabi
le kala balıkiaşıp güçlenmiş ve birçok kota 
ayrılmıştır. Bu kollar arasında en güçlü
sü Ka'b b. Amr oğulları idi. 

Huzaa, zaman zaman Kabe muhafıziı
ğının Araplar arasında siyasi, dini ve ikti
sadi yönden sağladığı üstünlük imkanını 
elde etmek için Mekke idaresine göz di
ken çeşitli kabileterin saldırısına uğradı. 
Amr b. Luhayy'in ölümünden sonra yeri
ne geçen oğlu Ka'b zamanında Kays Ay
lan bu maksatla şehrin üzerine yürümüş, 

fakat mağlup olarak çekilmek zorunda 
kalmıştı. Acelan bölgesinde de Beni Hü
zeyl ile bir çarpışma meydana gelmişti. 
Kureyş ile yapılan muharebe ise Mekke 
idaresi açısından Huzaa'nın sonu olmuş

tur. Kureyş reisi Kusay b. Kilab, Kabe mu
hafızı Huleyl b. Hubşiyye'nin kızı Hubba 
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