
HUZAT, Ali b. Muhammed 

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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J!IIIJ AHMET ÜZEL 
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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 



dünyayı, dünya için ahireti terkedenler 
değil fakat her ikisi için de çalışaniard ır". 
"Öyle bir zaman gelecek ki iyiliği emret
meyen ve kötülükten menetmeyen kim
seleri içinizde en hayırlı kişiler olarak gö
receksiniz". Huzeyfe'nin bir adama, "İn 
sanların en kötüsünü öldürmen seni se
vindirir mi?" diye sorduğu, "evet" cevabı

nı alınca da, "O zaman sen ondan daha 
kötü olursun" dediği rivayet edilir. 

Hz. Peygamber'den pek çok hadis din
leyen Huzeyfe ondan bizzat duymadığı 
bazı hadisleri de Hz. Ömer'den öğrenmiş
tir. Hz. Ömer, Hz. Ali ve Cabir b. Abdullah 
gibi sahabiler yanında Ebu Vail. Zir b. Hu
beyş. Zeyd b. Vehb, Abdurrahman b. Ebu 
Leyla, Ebu İdrls ei-Havlanl gibi tabiln alim
leri de ondan hadis rivayet etmişlerdir. 

Hadis kitaplarında Huzeyfe'nin rivayet et
tiği 225 hadis yer almaktadı r. Buhar! ve 
Müslim'in el-Cami'u'ş-şaJ:ıiJ:ı'lerinde on 
iki, yalnız ŞaJ:ıiJ:ı -i Bul] ari'de sekiz. yalnız 
ŞaJ:ıiJ:ı -i Müslim'de on yedi rivayeti bu
lunmaktadır. 

Rıza Muhammed Safiyyüddin es-SenG
si Merviyyatü lfu~eyie b. el-Yem an ii 
Müsnedi'l-İmam AJ:ımed adıyla bir yük
sek lisans tezi hazırlamış (Camiatü üm
mi'l-kura, Külliyyetü'ş-şerla ve'd-dirasa
ti'l-is lamiyye, 140311983), Kazım Necm 
Abbüd da Emiru feti:ıi'l-iütli.J:ı lfu~ey
ie b. Yernan rac;lıyalliihu 'anh adlı kü
çük hacimli bir çalışma yapmıştır (Bağ
dat 1979). İbrahim Muhammed Ali'nin ise 
onun hayatına dair lfu~eyie b. el-Ye
man eminü sırri Resulillahadlı hacimli 
bir eseri vardır (Dı m aşk 141 71 ı 996). 
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HUZEYME b. HAziM 
( fjl> \)! ~j>) 

Huzeyme b. Hazim 
b. Huzeyme en-Nehşeli 

(ö. 203/819) 

Abbasiler'in 
ünlü kumandanlarından. 

_j 

Temlm kabilesinin Nehşel koluna men
suptur. Babası Hazim b. Huzeyme de Ab
basller'in önde gelen kumandanların dan
dı. Huzeyme babasının yanında çeşitli sa
vaşlara katıldı ve ondan nüfuz ve itibarını 
tevarüs etti. Adına ilk defa 129 (746) yı
lındaki Emevl iktidarının sonunu hazır
layan olaylar dizisinde rastlanmaktadır. 
Hazim b. Huzeyme. Merverrüz'u ele ge
çirerek Nasr b . Seyyar'ın arnili Beşir b. 
Ca'fer'i öldürünce bu haberi oğlu Huzey
me ile Ebu Müslim-i Horasanl'ye ulaştır
mıştı. 

Halife Mehdi - Billah devrinde (775-785) 
Bağdat sahibü'ş-şurtası olan Huzeyme'
nin ikametgahı Darü Huzeyme adıyla meş
hurdu. Kardeşinin sahibü'ş-şurtalıktan 

aziedilmesi üzerine o zamana kadar en 
mutaassıp taraftarlarından olduğu Ha
life Hadi - İlelhakk'ı desteklemekten vaz
geçti (Kennedy, s. 113) ve ona kin duyma
ya başladı. Hadi ölünce ( 16 Reblülevvel 
170/15 Eylü l 786) gece 5000 mevallyi sa
rayın önünde topladı ve veliaht şehzade 
Ca'fer b. Hadi'yi yatağından kaldırıp hak
larından feragat etmeye zorladı. Ca'fer 
de hilafetin amcası Harünürreşld' in hak
kı olduğunu söylemek zorunda kaldı (Ta
beri, VIII, 232-233). 

Harünürreşld, Hazarlar'a karşı önemli 

bir varlık gösteremeyen İrmlniye Valisi Sa
Id b. Selm'i aziederekyerine 172'de (788) 
görevden aldığı Yezld b. Mezyed'i tayin 
etti ( 183/799) Yeni vali, Huzeyme b. Ha
zim'in takviye kuwetleriyle birlikte İrıni
niye'ye giderek Hazarlar'ı bölgeden uzak
laştırdı (a.g.e., VIII, 270). Yezld b. Mezyed 
185'te (801) ölünce Harünürreşld Huzey
me'yi İrmlniye valiliğine getirdi. Daha son
ra Rakka Kasım b. HarCınürreşld'in (Mu'

temin) idaresine verildiğinde (a.g.e., VIII, 
338) halife Huzeyme'yi de onun yanında 
görevlendirdi (Reblülahir 192/Şubat 808) 
Harünürreşld devrinde Cibill'de ortaya 
çıkan Hürremiyye taifesi üzerine gönde

rilen Huzeyme topluluktan bir kısmını 
esir aldı, bazılarını da öldürdü ( 192/808). 
Yine Harünürreşld'in halifeliği sırasında 
Kasım b. Nasr b. Malik'in yerine sahibü'ş
şurta tayin edildi ve bir süre Basra valili

ği yaptı. 

HUZEYME b. HAZiM 

Ya'kübl, HarCınürreşld'in Huzeyme'yi 
İrmlniye'ye vali tayin ettiğini ve onun bir 
yıl iki ay burada kaldığını, daha sonra ye
rine Yusuf b. Raşid es-Süleml'nin gönde
rildiğini kaydeder (Taril]., ll, 426). 

Emin halife olunca Huzeyme'yi el-Ce
zlre'ye vali tayin etti. Daha sonra babası 
Han1nürreşld'in Suriye, Kınnesrln, Ava
sım ve Sugür valiliklerine tayin etmiş ol
duğu Kasım 'ı 194 (81 O) yılında aziederek 
yerine Huzeyme'yi getirdi. Halife Emin ile 
kardeşi Me'mün arasında başlayan hila
fet mücadelesi sırasında önceleri Emin'in 
yanında yer alan Huzeyme daha sonra saf 
değiştirdi. Me'mün adına silahlı müca
deleye girişen ve Bağdat'a giren Tahir b. 
Hüseyin ile önceden mektuplaşan H uzey
me'nin yakınlarıyla görüştükten sonra bu 
kararı aldığı ve Halife Emin aleyhindeki 
faaliyetlere iştirak ettiği anlaşılmaktadır 
(Taberl. VIII. 472-473). 198 (813) yılında 
Halife Emin Me'mün'a bağlı kuwetler ta
rafından kuşatıldığı sırada Herseme b. 
A'yen, Tahir b. Hüseyin, Süleyman b. Man
sur ve Sindl b. Şahek Huzeyme'nin evinde 
toplanarak Emin'in Herseme'ye teslim ol
masını, hilafet alametleri olan mühür, asa 
ve hırkanın da Tahir b. Hüseyin'e emanet 
edilmesini kararlaştırmışlardı (a .g.e., VIII, 
481-482) 

Hayatının sonlarına doğru gözlerini 
kaybeden Huzeyme 18 Şaban 203'te (18 
Şubat 819) Bağdat'ta öldü. Bağdat'ta 
ona izilfeten Derbü Huzeyme adıyla anı
lan bir geçit vardır. Huzeyme, İbn Ebu 
Zi'b'den bir hadis rivayet etmiştir (Hatl'b, 
VIII, 341) 
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