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Ebu Muaviye (Eba Hazim)
Hüşeym b. Beşir b. Kasım
es-Süleml el-Vasıtl
(ö. 183/799)
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104 (722) yılında Vasıt'ta doğdu. Aslen
veya Belhli olduğu, dedesi Kasım
b. Dinar'ın ticaret amacıyla Vasıt'a gelerek burada yerleşti ği ve Haccac b. Yusuf
es-Sekafi için yapılan sarayın inşasında
çalıştığı kaydedilir. Babası Beşir'in de Hüşeym doğmadan önce Haccac' ın aşçıların
dan olduğu bilinmektedir. Hüşeym , fakir
olmaları sebebiyle babası ilim tahsiline
izin vermediği için ondan habersiz olarak
Ebu Şeybe el-Kadl'nin derslerine devam
etti ve onunla fıkhi münazaralarda bulunacak seviyeye ulaştı. Rahatsızlığı dolayısıyla derse gitmediği bir gün hocasının
ziyarete gelmesinden etkilenen babası
Hüşeym'e izin verdi: o da Mekke, Basra ve
Küfe gibi şehirlere ilmi seyahatler yaptı.
İbn Şihab ez-Zührl. Amr b. Dinar. EyyOb
es-Sahtiyanl. Yunus b. Ubeyd, İbn Muhaysın, Humeyd et-Tavli, A'meş, Abdullah b.
Avn gibi devrin ileri gelen alimlerinden
hadis tahsil etti. Vasıt'ta bulunduğu dönemde Ehl-i beyt'ten İbrahim b. Abdullah 'la. 145 (762) yılında Abbas! Halifesi
Ebu Ca'fer el-MansOr'a karşı başlatılan
ayaklanmaya Bahamra mevkiinde katıldı
ve bu savaşta oğlu Muaviye ile kardeşi
Haccac b. Beşir öldürüldü. Savaşlarda cesaretiyle ün kazanan Hüşeym (Ebü'l-Ferec
el-isfahani, s. 359. 363. 377). muhtemelen
Mansur'un Vasıt'ı ele geçirmesinden sonra Bağdat'a göç ederek ölünceye kadar
burada ikamet etti (Hatib, XIV, 85) . Ahmed b. Hanbel'in ilk hadis derslerini kendisinden aldığı ve dört beş yıl süreyle bu
derslere devam ettiği bilinen Hüşeym'den
Süfyan es-Sevri, Şu'be b. Haccac, Malik
b. Enes, İbnü'l-Mübarek, Yahya b. Said elKattan, Abdurrahman b. Mehdi. Ali b.
Medini. Osman b. Ebu Şeybe, Yahya b.
Main ve Esed b. Furat gibi tanınmış alimler hadis rivayet ettiler. Hüşeym 25 Şaban
183'te (1 Ekim 799) Bağdat'ta vefat etmiş ve Hayzüran Kabristanı'na defnedilBuharalı

miştir.
Hüşeym'in hafızasının

çok güçlü oldu20.000 hadis ezberlediği
belirtilmiş . İbnü'l-Mübarek de insanların
hatızasının zamanla zayıfladığını, fakat
Hüşeym'in hafızasında herhangi bir gerileme olmadığını kaydetmiştir (Buhar!, et·
ğu

64

ve

yaklaşık

Tarf!Ju '1-kebir, VII I, 242). İshak el-Ezrak,
onun bir ilim meclisine girerken yanında
yazı malzemesi bulundurduğuna şahit olmadığını söylemiş (Zehebi, Mizanü '1-i'tida l, IV. 307). Abdurrahman b. Mehdi de
hıfz konusunda onunla yarışacak kimse
bulunmadığını belirtmiştir. AncakAhmed
b. Hanbel gibi bazı alimierin onun hadisleri yazdığım söylemeleri. bizzat kendisinin hadis öğrenirken sadece hafızasını
kullandığım belirten ifadesiyle çelişmek
tedir. Hüşeym'in Zührl'den 100 veya 300
civarında hadisi bir sahifeye kaydettiği.
fakat sahifenin kaybolduğu. bu sebeple
Zührl'den dört veya dokuz hadisi hıfzedip
naklettiği şeklindeki rivayet de ondan 100
civarında hadis işittiğini. fakat bunları
yazmadığını belirten kendi beyanına ters
düşmektedir.
Hakkında "sika, sebt. hafız. kesirü'l-hadis, mütkın " gibi ta'dillafızları kullanıl
makla beraber Zehebi Hüşeym 'i n Zührl'den naklettiği hadislerde gevşek (Ieyyin)
olduğunu söylemektedir (a.g.e., lV. 306).
Onun güvenilir bir ravi olduğunu belirten
hadis münekkitleri de hadiste çok tedlls
ve irsal yapmak gibi bir kusuru bulunduğunu kabul ederler. İbnü'l-Mübarek'in
Hüşeym'e neden tedlis yaptığını sorduğunda Süfyan ile A'meş'in de aynı şeyi
yaptıklarını söylediği (İbn Hacer, XI, 62).
hatta bu işten zevk aldığını belirttiği nakledilir (Bad. III, ı ı 85). Süfyan es-Sevri ise
tedlis yaptığı için hadisçiterin ondan hadis yazmadıklarını ileri sürer ( İ bn Adi, VII,
2595). Hüşeym'in maktO haberleri iyi ezberlediği ve hadisi m ana ile rivayet ettiği
de kaydedilir. Şu ' be, onun İbn Ömer ve
İbn Abbas'tan rivayet ettiği hadislerin, İbn
Sa'd da "ahberena" lafzını kullandığı rivayetlerin güvenilir olduğunu belirtmekte,
bizzat Hüşeym de "haddesena" ve "ahberena" diye hadis rivayet ettiğinde o rivayetin muhakkak kabul edilmesi gerektiğini ifade etmektedir (Ahmed b. Hanbel,
I, 3 15). İbn Adi. Hüşeym'in sika bir raviden
hadis rivayet ettiğinde rivayetinin kabul
edilebileceğini, ancak bazı nakillerinde
münker ravilerin bulunabileceğini. Şu'be
b. Haccac. Süfyan es-Sevri. Malik b. Enes
ve Abdurrahman b. Mehdi gibi alimierin
ondan rivayette bulunmaları halinde rivayetinin makbul olacağını söylemektedir. Ebu Hatim. Hüşeym'in doğruluğun
dan ve güvenilirliğinden şüphe etmemek
gerektiğini belirtirken Vekı~. Hüşeym'in
sultanayakın bir kimse olduğunu ileri sürerek ondan hadis rivayet etmediğini söyler (EbG Ubeyd ei-Acurri, III, 132 - I 33, I 35).
Buhari, Hüşeym'in bazı rivayetlerini eş
ŞaJ:ıiJ:ı'in birkaç yerinde kaydetmiş. an-

cak Firebrl, Buhilrl'nin bu rivayetleri sadece haber olarak yazdığı nı söylem iştir.
M uhtelif kaynaklarda Hüşeym 'in hadisleri ilk defa tasnif edip bablara göre tertip edenler arasında ismi geçmekte ve etTeisir adlı eserinden söz edilmektedir.
Taberi'nin Cami'u'l-beyan ve Taril;].u'rrusül ve'l-mülUk'ünde nakillerde bulunduğu bu eser bazı kaynaklarda el-Kıra
'at adıyla geçmektedir. Bunun dışındaki
eserleri Kitabü's-Sünen ti'l-iıkh ve Kitabü'l-Megazi'dir.
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Cezayir
Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin
ikinci devlet başkanı.
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Resmi kayıtlara göre 23 Ağustos 1932'de (diğer kaynaklara göre 1924 veya 1925;
bk. Ganiage, s. 651·) Kostantine'nin doğusundaki Kalime'de (Guelma) bir çiftçi

