
(alem) yenileme işini Huzaa'dan Temim b. 
üseyd'e verdi. Asr-ı saadet'te zekat amii
Iiği gibi görevler yapmış başka Huzaalı
lar da vardır. Huzaalılar bu tür görevlere 
Hz. Ebü Bekir ve Ömer dönemlerinde de 
getirilmiştir. Hz. Ömer, divan teşkilatı
nı kurduktan sonra bizzat kendisi Ku
deyd'e gelir ve burada divana göre bü
tün Huzaalılar'ın haklarını dağıtırdı. Küfe 
ve Basra şehirleri kurulduğu zaman bazı 
Huzaalılar buralarda topluca ayrı mahal
lelere yerleşti ler. Küfe'de vefat eden son 
sahabi Eslem'den Abdullah b. Ebü Ev
fa idi. Küfe ve Basra divanlarında görevli 
olan Abdullah b. Halef de Huzaa'ya men
suptu; oğlu Talha ise Sicistan divanında 
görev yapmıştır. Hz. Osman'a karşı girişi
len isyana bazı Huzaalılar da katıldı; bun
lardan Amr b. Hamık halifenin öldürül
mesinde rol oynamıştır. 

Hz. Ali döneminde Huzaa kabilesinin 
büyük bir kısmı onun saflarında yer almış, 
buna rağmen Sıffin'de bazı Huzaalılar 

Muaviye tarafında çarpışmıştır. Adi b. 
Amr oğullarından Abdullah b. Büdeyl b. 
Verka, bazı Huzaalılar'ın katıldığı bu sa
vaşta Hz. Ali'nin sağ cenah kumandanı ve 
Irak kurrasının etrafında toplandığı üç 
önemli şahsiyetten biri idi. Sa'd b. Sariye, 
Hz. Ali adına sahibü'ş-şurta olarak bir sü
re görev yapmış. ardından Azerbaycan'a 
vali tayin edilmiştir. Huzaa'nın Hz. Ali'ye 
bağlılığı daha sonra da devam etmiş, 
onun taraftarları arasında daima pek 
çok Huzaalı bulunmuştur. Thwabin'in re
isi Süleyman b. Surad da bu kabiledendi. 
Sayıları az olmakla birlikte Emevl idare
sinde görev alan Huzaalılar da vardır. öte 
yandan Abbasiler'in Emevl idaresine kar
şı başlattıkları ihtilalde Huzaa'nın rolü bü
yük oldu. İhtilalin öncüsü Muhammed b. 
Ali b. Abdullah b. Abbas, 103 (721) veya 
104 (722) yılında Horasan'da ayaklanma 
faaliyetlerini yürütmek üzere bir araya 
toplattığı yetmiş kişiden seçtiği on iki na
kibin beşi Huzaa'dandı . Ebü Müslim-i Ho
rasani 129'da (747) Merv bölgesinde Hu
zaa'ya ait bir köyü karargah yapmış ve et
rafa propagandaetiarını göndermişti. Hu
zaalılar bu çağrıya uyup destek vermekte 
gecikmediler. Bu sebeple ihtilalin başlan
gıcında Huzaa birtakım mevkiler elde et
ti. Ancak Abbasiler'in iktidara tamamen 
sahip olmasından sonra Huzaa'nın verdiği 
desteğe uygun bir karşılık görmediği an
laşılmaktadır. 

Mısır, Mağrib ve Endülüs'ün fethine 
Huzaalılar da katıldığı için bu ülkelerde, 
özellikle Endülüs'te yerleşmiş birçok Hu
zaalı vardı. Bunlar bu ülkelerde uzun sü
re kabilelerinin varlığını sürdürmüşlerdir. 
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HUzAi, Ahmed b. Nasr 

(bk. AHMED b. NASR el-HUzAi). 

HUzAi, Ali b. Muhammed 
(~f_;.;;..lf~.J!~) 

Ebü'I-Hasen Ali b. Muhammed 
b. Ahmed el-Huzai et-Tilimsani 

(ö. 789/1387) 

Tarihçi, edip ve şair. 

_j 

ı 

_j 

710 (1310) yılında Tilimsan'da doğdu. 
Huzaa kabilesine mensuptur. "Zü'l-veza
reteyn" lakabıyla anılan babası Muham
med Endülüs'ten Kuzey Afrika'ya göç 
ederek 1ilimsan'a yerleşmiş. burada ka
tiplik, kumandanlık ve vezirlikyapmıştır. 
İbn Merzük ei-Hatib et-Tilimsani ve İb
nü'I-Hac ei-Billifikl'den ders alan Huzai, 
özellikle Arap dili ve edebiyatında derin
leşmekle birlikte hadis ve fıkıh alanında 
da bilgi sahibiydi. Talebeleri arasında en 
tanınmışı, kendisinden Tal]ricü'd-delô.
lô.t'ın bir kısmını dinleyen ve tamamını 
"münavele" yoluyla rivayet için icazet alan 
Yahya b. Ahmed es-Serrac ei-Fasi'dir. Ab
dülvadiler Devleti'nde katiplik yapan Hu
zai, Meriniler Hükümdan Ebü Salim el
Müstain -Billah'ın da (1359-1361) alame 
(mühür. tugra) katibiydi. S Zilkade789 (17 
Kasım 1387) tarihinde Fas'ta vefat etti ve 
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muhtemelen Fas'a uğrayan yabancı alim
lerin defnedildiği Matrahulcille'de topra
ğa verildi. 

Sultan Ebü Faris ei-Merini'nin attan 
düşmesi münasebetiyle yazdığı bir şiiri 
zamanımıza ulaşan (İbnü'I-Kadl, Ce?ve

tü '1-iktibas, Il, 490; Abdülhay ei-Kettani, 
ı. 37-38) Huzai, ölümünden üç yıl önce ka
leme aldığı ve Meriniler Hükümdan Ebü 
İnan ei-Merini'nin oğlu Ebü Faris el-Mü
tevekkii-Alellah'a ithaf ettiği Tal]ricü'd
delô.lô.ti's-sem<iyye ulô. mô. kô.ne ii nh
di Resulillô.h mine'l-l;iref ve'ş-şanô.'i< 

ve'l-<amô.lô.ti'ş-şer<iyye adlı eseriyle ta
nınmıştır. Huzai, bazı kimselerin devletin 
çeşitli kademelerinde görev yapanları bid
'at ehli ve aşağı bir işte çalışan insanlar 
olarak nitelediklerini, bundan dolayı ken
disinin Hz. Peygamber zamanında mev
cut resmi görev, sanat ve meslekler le il
gili olarak bu eseri yazdığım söyler. Hule
fa-yi Raşidin dönemine ait bilgilerin de 
yer aldığı eser on bölüme ( cüz) ayrılmış ve 
156 görev, meslek ve sanat hakkında bil
gi verilmiştir. Eser ResOl-i Ekrem'in ida
ri, askeri, adli ve iktisadi alandaki düzen
lemeleri. Asr-ı saadet'teki sosyal hayat ve 
kurumlar hakkında toplu bilgi vermesi 
bakımından büyük öneme sahiptir. 

Tal]ricü 'd-delô.lô.t'ın başlıca kaynağı 
İbn Abdülberr'in el-İsti'ô.b'ı olup eserin 
hemen hemen yarısı bundan alınan bilgi
lere dayanır. Müellif eserin sonunda fay
dalandığı 166 kitabın adını kaydetmekle 
birlikte naşir İhsan Abbas'ın düzenlediği 
listede bu sayı 21 o· a ulaşmıştır. Kenı;li ala
nında ilk müstakil eser olan Tal]ricü'd
delô.lô.ti's -sem<iyye asırlar son:a Faslı 
alim Muhammed Abdülhay ei-KettanTnin 
dikkatini çekmiş. Kettani bazı ayrıntıları 
çıkarıp yeni bazı konuları eklemek sure
tiyle et-Terô.tibü'l-idô.riyye (HI, Rabat 
1346-134 7; Beyrut 1416/1996) adlı eserini 
kaleme almıştır. Bu eser, Ahmet Özel ta
rafından Huzai ve Kettani'nin faydalan
dıkları kaynaklar tesbit edilmek suretiyle 
bir nevi tenkitli neşri yapılarak Türkçe'ye 
tercüme edilmiştir (1-111, istanbul 1990-
1993). 

Önce Tunus'ta basılan, daha sonra Ah
med Ebü Selame tarafından bir yazma 
nüshası esas alınarak neşredilen Tal]ri
cü'd-delô.lô.ti's-sem'iyye'yi (Kahire 1401/ 
1981) son olarak İhsan Abbas üç nüsha
ya dayanarak yayımiarnıştır (Beyrut 1405/ 
1985, 1993). Bu nüshalardan en eskisi 
876 (1471) tarihli olup Süleymaniye Kü
tüphanesi'ndeki (Şehid Ali Paşa, nr 1853) 
826 (1423) tarihli yazma naşirler tarafın
dan görülmemiştir. Kettani, eserinin te-
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lifinde esas aldığı nüshada (1\.ınus, Zeytu
ne Ktp.,nr. 7572ı eksikolan onuncu bölü
mün yerine Hz. Peygamber zamanındaki 
ilmi ve içtimal hayatla ilgili yeni bir bölüm 
ekiediğinden Mustafa Fayda, Şehid Ali Pa

şa nüshasını esas alarak eserin on uncu 
bölümünü ayrıca yayımiarnıştır (b k. bi bl. ı . 

Rifaa et-Tahtavi Nihayetü'I-icaz ti si
reti sakini'l-ljicaz adlı kitabında Ta{ıri
cü'd-deldldti's-sem'iyye'nin bir özetini 

vermiş (Kahire 1291, s. 305-531ı. Ah
med Mübarek ei-Bağdadl eseri Mu{ıta
şaru Tal]rici'd-deldlati's-sem'iyye adıy
la özetlemiştir ( Küveyt 141 Ol 1990 ı. 
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HUZEYFE b. YEMAN 
(w~' .:Y. ~~) 

Ebu Abdiilah Huzeyfe 
b. Huseyl {Histı b. Cabir ei-Absi 

(ö. 36/656) 

Hz. Peygamber'in 
sırdaşı olan sahabi. 

_j 

Medine'de doğdu. Bir kan davası yü
zünden Mekke'den kaçarak Medine'ye 
yerleştiğ i ve orada aslen Yemenli olan Ab
düleşheloğulları ile bir antlaşma yaptığı 
için babasına (bazı rivayetlere göre büyük 
dedesi Cirve b. Haris) Yernan denilmiş, 

Huzeyfe de İbn Yernan diye anılmıştır. An
nesi Abdüleşheloğulları'nın Evs kolundan 
Rebab bint Ka'b Hz. Peygamber'e biat 
eden ensar kadınlarındandır. 

Huzeyfe babasıyla birlikte Bedir Gazve
si'nden önce müslüman oldu. Bu gazvede 
ResQI-i Ekrem'in yanında yer almak üze

re yola çıkan baba oğul yolda müşriklere 
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yakalandılar. Ancak Peygamber' e katıl
mayacaklarına dair söz vermeleri üzeri
ne serbest bırakılqılar. ResQiullah'a du
rumu anlatmaları üzerine de Resul-i Ek
rem kendilerine sözlerinde durarak sava
şa katılmamalarını söyledi. Huzeyfe da
ha sonra yapılan bütün gazvetere katıldı. 
Uhud Gazvesi'nde bulunan müslümanlar 
düşman tarafından tanınmamak için yüz
lerini örttüklerinden babası Huseyl müş

rik zannedilerek öldürüldü. Huzeyfe, bir 
hayli yaşlı olan babasının ölümüne çok 
üzülmekle beraber bunun bir hata sonu
cu meydana geldiğini düşünerek teselli 
bulmaya çalıştı . Hz. Peygamber ona ba
basının diyetini ödemek istediğinde ka
bul etmeyip fakir müslümanlara bağışla
dı. Hendek Gazvesi'nde ResQI-i Ekrem Hu
zeyfe'yi müşrik ordusu hakkında bilgi top
lamakla görevlendirdi. Hz. Peygamber'in 
duasını alarak müşriklerin arasına sızan 
Huzeyfe şiddetli bir fırtınanın onları peri
şan ettiğini ve bu sebeple Medine'yi ter
kettiklerini Resulullah'a haber verdi. 

Muhacirlerle ensar arasındaki kardeş
lik antiaşması sırasında Hz. Peygamber 
Huzeyfe'yi Arnmar b. Yasir'le kardeş ilan 
etti. Huzeyfe'nin Resul-i Ekrem'in zekat 
işleriyle görevli katiplerinden olduğu, Hz. 
Peygamber'in onu Debfı'da oturan Ezd 
kabilesine zekat arnili olarak gönderdiği 
ve kendisine zekat esaslarını ihtiva eden 
bir mektup verdiği bilinmektedir. 

Huzeyfe Hz. Ömer döneminde Meda
in'e vali tayin edildi. Cesur ve kudretli bir 
yönetici olan Huzeyfe Medain'i imar etti. 
Nihfıvend Savaşı'nda (21/642ı ordu ku
mandanı Nu'man b. Mukarrin öldürütün
ce kumandayı ele aldı ve düşmanı teslim 
olmaya mecbur etti. Nihfıvend merzüba
nı her yıl Huzeyfe'ye belli miktarda har aç 
vermek üzere onunla antlaşma yapmak 
zorunda kaldı. Dlnever, Hemedan ve Rey 
şehirleri de Huzeyfe tarafından fethedil
di. Onun Nusaybin'e giderek orada evlen
diği ve cuma günleri Medain'den Küfe'ye 
gittiği söylenir. Medain ve Küfe'de okudu

ğu bazı cuma hutbeleri kaynaklarda yer 
almaktadır. 

Huzeyfe b. Yernan 36 (656) yılında Hz. 
Osman'ın öldürülmesi ve Hz. Ali'ye biat 
edilmesinden kırk gün sonra Medain'de 
vefat etti. Huzeyfe'nin EbQ Ubeyde, Saf
van. Sa'd. Said ve Si mak adlı dört oğlu ile 

ümmü Selerne adlı bir kızı olup oğulları 
Ebu Ubeyde, Simak, Medain kadısı olan 
Sa'd ve kızı kendisinden hadis rivayet et
miştir. Ölürken oğullarına Hz. Ali'ye itaat 
etmelerini öğütlemiş, kendisi de Hz. Os
man'ın ölümünden hemen sonra Hz. Ali'-

ye biat etmiştir. Oğullarından Safvan ile 
Said Sıffin Savaşı'nda Hz. Ali'nin yanında 
yer almış ve şehid olmuşlardır. 

Huzeyfe'nin en önemli özelliği Hz. Pey
gamber'in sırdaşı olmasıdır. ResQiullah'ın 

hiçbir sahablye vermediği bir kısım bilgi
leri ona verdiği, bundan dolayı ashap içeri
sindeki münafıkların adını ve ileride mey
dana çıkacak fitne hareketlerini ondan 
başka kimsenin bilmediği rivayet edilmiş
tir. Hz. ömer ve Hz. Ali onun bu özelliğini 
açık bir şekilde ifade etmişlerdir. Halifeli
ği sırasında Hz. Ömer'in Huzeyfe'ye vali
leri arasında münafık bulunup bulunma
dığını sorduğu, onun da bir tane bulundu
ğunu söylediği, Huzeyfe'nin isim verme
mesi üzerine ondan aldığı bilgilerden mü
nafık olduğunu tahmin ettiği bir valiyi he
men aziettiği bildirilmektedir. 

Kitap ve Sünnet konusunda çok titiz 
davrandığı bilinen Huzeyfe, Azerbaycan 
ve İrmlniye seferinde Iraklı ve Suriyeli as
kerler arasında Kur'an' ın farklı kıraatler
le okunduğunu görünce bu karışıklığa son 
vermesi için Hz. Osman'ı uyarmış ve Mus
haf nüshalarının çoğaltılmasını sağlamış
tır. Huzeyfe aynı zamanda en karışık da
vaları çözüme kavuşturacak güçte bir ka
dı idi. ResOl-i Ekrem, kamıştan yapılmış 
bir evle ilgili olarak anlaşmazlığa düşen 
ve kendisine başvuran kişileri ona havale 
etmiş, o da kararını verip sonucu kendi
sine bildirdiğinde ResOluilah isabetli bir 
karar verdiğini söylemiştir. 

Huzeyfe zühd ve takvası ile de tanın
mıştır. Vali olarak gittiği Medain'e merke
binin sırtında girmiş, şehrin ileri gelenle
ri Hz. ömer'in talimatına uyarak ona ne 
kadar maaş istediğini sorduklarında sa
dece kendisi doyacak kadar yiyecek ile 
merkebi için bir miktar yem istemiştir. 
Valiliği sırasında Hz. ömer onu bir ara ya
nına çağırmış, yaşadığı sade hayatta her
hangi bir değişiklik olmadığını görünce 
çok sevinmiş, kendisini tebrik ederek tek
rar Medain valisi olarak görevlendirmiştir. 

Onun yakut kaşlı, üzerinde "elhamdü
lillah" yazılı ve karşılıklı iki turna resme
dilmiş altın bir yüzüğü olduğundan bah
sedilmişse de bunun erkeklere altının ha
ram kılındığını bildiren hadisiere ters düş
tüğü, Huzeyfe'nin ise hadise aykırı bir 
davranışta bulunmayacağı belirtilerek bu 
iddia reddedilmiştir. Nitekim ölürken bile 

· kendisine pahalı kefen alınmamasını özel
likle tembih etmiş, Allah'ın huzuruna gös
terişli kefenle değil samimi bir iman ve 
ibadetle çıkmanın önemli olduğunu ha
tırlatmıştır. 

Huzeyfe b. Yernan'ın hikmetli sözleri de 
vardır: "Sizin en hayırlılarınız ahiret için 


