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HÜŞEYM b. BEŞiR 
(~0-1 ~) 

Ebu Muaviye (Eba Hazim) 
Hüşeym b. Beşir b. Kasım 

es-Süleml el-Vasıtl 
(ö. 183/799) 

Bağdatlı muhaddis. 
_j 

1 04 (722) yılında V asıt'ta doğdu. Aslen 
Buharalı veya Belhli olduğu, dedesi Kasım 
b. Dinar'ın ticaret amacıyla Vasıt'a gele
rek burada yerleşti ği ve Haccac b. Yusuf 
es-Sekafi için yapılan sarayın inşasında 
çalıştığı kaydedilir. Babası Beşir'in de Hü
şeym 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 bulu
nacak seviyeye ulaştı. Rahatsızlığı dola
yısıyla 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 Muhay
sın, Humeyd et-Tavli, A'meş, Abdullah b. 
Avn gibi devrin ileri gelen alimlerinden 
hadis tahsil etti. Vasıt'ta bulunduğu dö
nemde Ehl-i beyt'ten İbrahim b. Abdul
lah '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 ce
saretiyle ün kazanan Hüşeym (Ebü'l-Ferec 
el-isfahani, s. 359. 363. 377). muhtemelen 
Mansur'un Vasıt'ı ele geçirmesinden son
ra Bağdat'a göç ederek ölünceye kadar 
burada ikamet etti (Hatib, XIV, 85) . Ah
med b. Hanbel'in ilk hadis derslerini ken
disinden 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 el
Kattan, Abdurrahman b. Mehdi. Ali b. 
Medini. Osman b. Ebu Şeybe, Yahya b. 
Main ve Esed b. Furat gibi tanınmış alim
ler hadis rivayet ettiler. Hüşeym 25 Şaban 
183'te (1 Ekim 799) Bağdat'ta vefat et
miş ve Hayzüran Kabristanı'na defnedil
miştir. 

Hüşeym'in hafızasının çok güçlü oldu
ğu ve yaklaşık 20.000 hadis ezberlediği 
belirtilmiş . İbnü'l-Mübarek de insanların 
hatızasının zamanla zayıfladığını, fakat 
Hüşeym'in hafızasında herhangi bir geri
leme olmadığını kaydetmiştir (Buhar!, et· 
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Tarf!Ju '1-kebir, VII I, 242). İshak el-Ezrak, 
onun bir ilim meclisine girerken yanında 
yazı malzemesi bulundurduğuna şahit ol
madığını söylemiş (Zehebi, Mizanü '1-i'ti

dal, IV. 307). Abdurrahman b. Mehdi de 
hıfz konusunda onunla yarışacak kimse 
bulunmadığını belirtmiştir. AncakAhmed 
b. Hanbel gibi bazı alimierin onun hadis
leri yazdığım söylemeleri. bizzat kendi
sinin 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 1 00 
civarında hadis işittiğini. fakat bunları 
yazmadığını belirten kendi beyanına ters 
düşmektedir. 

Hakkında "sika, sebt. hafız. kesirü'l-ha
dis, mütkın" gibi ta'dillafızları kullanıl
makla beraber Zehebi Hüşeym'in 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 bulundu
ğunu kabul ederler. İbnü'l-Mübarek'in 
Hüşeym'e neden tedlis yaptığını sordu
ğunda Süfyan ile A'meş'in de aynı şeyi 
yaptıklarını söylediği (İbn Hacer, XI, 62). 

hatta bu işten zevk aldığını belirttiği nak
ledilir (Bad. III, ı ı 85). Süfyan es-Sevri ise 
tedlis yaptığı için hadisçiterin ondan ha
dis yazmadıklarını ileri sürer ( İ bn Adi, VII, 
2595). Hüşeym'in maktO haberleri iyi ez
berlediği 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 riva
yetlerin güvenilir olduğunu belirtmekte, 
bizzat Hüşeym de "haddesena" ve "ahbe
rena" diye hadis rivayet ettiğinde o riva
yetin muhakkak kabul edilmesi gerekti
ğini ifade etmektedir (Ahmed b. Hanbel, 
I, 31 5). 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 ri
vayetinin makbul olacağını söylemekte
dir. Ebu Hatim. Hüşeym'in doğruluğun
dan ve güvenilirliğinden şüphe etmemek 
gerektiğini belirtirken Vekı~. Hüşeym'in 
sultanayakın bir kimse olduğunu ileri sü
rerek ondan hadis rivayet etmediğini söy
ler (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 sa
dece haber olarak yazdığı nı söylemiştir. 

M u h telif kaynaklarda H üşeym 'in hadis
leri ilk defa tasnif edip bablara göre ter
tip edenler arasında ismi geçmekte ve et
Teisir adlı eserinden söz edilmektedir. 
Taberi'nin Cami'u'l-beyan ve Taril;].u'r
rusül ve'l-mülUk'ünde nakillerde bulun
duğu bu eser bazı kaynaklarda el-Kıra
'at adıyla geçmektedir. Bunun dışındaki 
eserleri Kitabü's-Sünen ti'l-iıkh ve Ki
tabü'l-Megazi'dir. 
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HÜV ARi BÜ MEDYEN 
( w-ı..ı.o ~ ı.S},..-ı> ) 

(1 932-ı 97 8) 

Cezayir 
Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin 

ikinci devlet başkanı. 

..., 

_j 

Resmi kayıtlara göre 23 Ağustos 1932'
de (diğer kaynaklara göre 1924 veya 1925; 

bk. Ganiage, s. 651·) Kostantine'nin do
ğusundaki Kalime'de (Guelma) bir çiftçi 



ailesinin oğlu olarak dünyaya geldi. Asıl 
adı Muhammed İbrahim BCı HarCıbe 
olup Fransız sömürge idaresine karşı 
yürütülen kurtuluş mücadelesinde ön
de gelen bütün Cezayirliler gibi Vehranlı 
(Oran) meşhur Şeyh Muhammed b. Hü
varl ile (ö. 1439) Medyeniyye tarikatının 
kurucusuSldl EbCı Medyen'in (ö . 594/ 

11 98) adlarının bir araya getirilmiş şek
lini benimsedi ve bunu bağımsızlık son
rasında da terketmeyip ölünceye kadar 
kullandı. 

Çocukluğunda bir ara Fransızlar'ın yer
li çocukları için açtıkları okula devam et
tikten sonra burayı bırakıp temel eğiti 

mini Kur'an okulunda aldı. Daha sonra 
Kostantlne'ye giderek ei-Mektebetü'I
Kettaniyye'de üç yıl okudu. Bu dönemde 
Cezayir'in en fazla mill'i değerlere bağlı 
olan bu bölgesinde faaliyette bulunan 
Abdülhamld b. Badls'in Cem'iyyetü'l-ule
mai'l-müslimln hareketinden etkilendi 
ve "İslam din im. Arapça dilim, Cezayir 
vatanım" parolasını benimsedi. 8 Mayıs 
1945'te meydana gelen, Arap kaynakla
rına göre 45.000 müslüman Cezayirli'nin 
öldürüldüğü Set'if katliamı BCı Medyen'in 
genç yaşta gizli hareketlere yönelmesine 
ve önce Hizbü'ş-şa'bi'I-Cezair'i'ye, daha 
sonra da Hareketü'l-intisar li'l-hürriyya
ti'd-dimukratıyye'ye ve el-Hareketü'l-va
taniyyetü'I-Cezairiyye'ye katılmasına yol 
açtı. 

B Cı Medyen, askerlik çağı geldiğinde sö
mürge idaresinde görev yapmamak, ay
rıca eğitimini tamamlamak istediği için 
Cezayir'i terkederek Tunus'a gidip Zey
tCıne Üniversitesi'ne girdi: ancak bir yıl 
sonra daha ileri düzeyde eğitim görmek 
amacıyla Kahire'deki Ezher Üniversite
si'ne geçti ve fiilen mücadeleye atildığı 
1954 yılına kadar dört yıl süreyle İslami 
ilimler ve Arap dili ve edebiyatı okudu. 

Hüvari 
Bü Medyen 

Kahire'deki günleri onun müslüman-Arap 
kimliği üzerinde çok etkili oldu. O dönem
de Kahire Arap milliyetçiliğinin merke
ziydi. BCı Medyen'in fikirleri Kahire gün
lerinde olgunlaşmış ve hedefleri belirlen
miştir. Çünkü Fas. Tunus, Cezayir ve Lib
ya'dan gelen gençler buradaki Mekte
bü'I-Mağribi'I-Arab'i'de buluşarak Kuzey 
Afrika halklarının bağımsızlık mücade
lesini konuşuyorlar ve bu düşüncelerini 
birlikte yağurarak geliştiriyorlardı. 

Ülkesine dönüşünde sol akımlarla ilgi
lenen BCı Medyen Mao ve Che Guevara 
gibi sosyalist liderlerin düşüncelerini oku
du ve bunları sahip olduğu islami bilgi
lerle birleştirip çeşitli dergilere yazılar 
yazdı. 1955 yılında silahlı mücadeleye 
başlamak üzere bir grup arkadaşıyla bir
likte Fas'a geçti. buradaki Vücde şehrin 

de bir teşkilat kurarak ileride yanında yer 
alacak olan arkadaşlarıyla ilk defa bir ara
ya geldi ve karargahtan eylemleri yönet
meye başladı. Beşinci vilayet olarak bili
nen Vehran'daki askeri hareketlerin plan
lamasını ve koordinasyonunu yaptı. Aynı 
yıl içinde gittiği Fas şehrinden buraya bol 
miktarda silah sevkederek direnişi canlı 
tuttu. Ardından tekrar Vehran bölgesine 
dönerek Abdülhafiz BCı Teflika'nın yanın

da yer aldı ve 1958'de onun yerine geçti: 
1960'ta da albay rütbesiyle 30.000 mü
cahid mevcutlu Ceyşü tahrlri'l-vatan'i'ye 
kumandan tayin edildi. Daha sonra Ce
zayir-Tunus sınırındaki sosyalist Ceza
yir'in temellerinin atıldığı Garüddima 
(Ghardimaou) karargahına geçti ve hem 
Fas hem de Tunus sınırında bulunan as
keri birlikleri idaresi altına aldı. Burada 
ekibiyle birlikte Fanon, Guevara. Sartre 
ve Jeanson'un eserlerini okuyarak sosya
lizmi iyice öğrendi. 

Hüvarl Bü Medyen. 1962 yılı Haziranın
da kumandanlıktan alınması üzerine Ti
limsan'daki Ahmed b. Bella'ya katıldı: bir 
ay sonra da bağımsızlık savaşı kazanıldı. 

18 Mart 1962'de Evianles- Bains'de im
zalanan Evian Antiaşması'ndan sonra 1 
Temmuz 1962 tarihinde Cezayir Cumhu
riyeti kuruldu. 1 milyon civarındaki asker 
ve sivil Fransız nüfusun tamamına yakını 
ve Fransa taraftarı Cezayirliler kısa za
manda ülkeden ayrıldı. 3 Ağustos 1962'
de Cezayir şehri ne giren Ahmed b. Bella, 
BCı Medyen'i 29 Eylül 1962'de Savunma 
Bakanlığı'na getirirken teğmenlerinin ço
ğunu milletvekili veya bakan yaptı. Bü 
Medyen 17 Mayıs 1963'te konsey başkan 
yardımcılığına tayin edildi. Bu arada Ah-

HÜVARI BO MEDYEN 

med b. Bella cumhurbaşkanı olunca et
rafındaki güçlü kişileri saf dışı bırakmaya 
başladı. Ancak B Cı Medyen arkasını ordu
ya dayayarak hükümette kalmayı başar
dı ve kendi başına hareket etmeye baş
ladı: 19 Haziran 1965'te de diktatörlükle 
suçladığı Bella'yı askeri bir darbe ile gö
revden uzaklaştırıp yönetimi ele geçirdi. 
1 o Temmuz 1965'te ihtilal Konseyi baş
kanlığı, başbakanlık ve Savunma bakan
lığı gibi en üst düzey görevleri bizzat ken
di üzerine aldı. 

B Cı Medyen, on üç buçuk yıllık iktidarı 
boyunca siyas'ileşmeyi pek istemedi ve 
iktidarının ilk yıllarında halkın karşısına 
çıkmadı. Sanayi, ziraat ve kültür saha
larında büyük vaadlerle başlattığı ham
lelerden sadece birincisi çeşitli eksik
lerle gerçekleşti: ikincisi başarısızlıkla 
sonuçlanırken üçüncüsü de yüzeysel 
kaldı. 

Kişiliğinin ancak 1972'den itibaren is
tikrar bulduğu kabul edilen Bü Medyen, 
yeteri kadar eğitim görmemiş. şehir kül
türünden mahrum ve hatip olmayan, ka
tı ilkeci, uzlaşmaz. fakat çalışkan. içine 
kapanık bir kimse olarak tanındı. Fran
sızca'yı hayatı boyunca tam anlamıyla öğ
renemedi. Başlangıçta İslami değerlere 
saygı gösterirken giderek bu anlayışı 
değişti. Ateist Marksistler'e yakınlığına 
rağmen sosyalizme kayan ülkede müslü
man-Arap kültürünü belirleyici unsur ka
bul etmesi bir ikilem içinde olduğun~ 
gösteriyordu. Öyle ki 22 Kasım 1976'da 
referandumla kabul edilen Marksist eği
limli milli anayasaya İslamiyet resmi din 
olarak konulduğu gibi seçilecek cumhur
başkanı da mutlaka müslüman olacak ve 
törende islami usulle yemin edecekti. Ku
marın yasaklanması. cuma gününün haf
ta tatili kabul edilmesi. ramazan ayında 
çalışma saati ayarlaması. müslümanlara 
içki satışı ve domuz yetiştirme yasağı . 

yeni camiierin yapımına devlet desteği
nin sağlanması. hac yolculuklarının dev
let tarafından organize edilmesi ve hü
kümette din işleri bakanlığının ihdası gi
bi hususlar da bu cümledendir. Bu duru
mu. sömürge yönetiminin halk üzerinde 
bıraktığı olumsuz etkilerin silinmeye ça
lışılmasıyla ve Bü Medyen 'in dini-mill'i at
mosferli bir muhitten çıkması sebebiyle 
zaman zaman bu duygularını siyasi tavrı
na yansıtmasıyla yorumlamak mümkün
dür. 

Bü Medyen'in kurmaya çalıştığı devlet 
rejimi genel hatlarıyla halkın kendi değer-
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leriyle o günkü farklı rejimlerin, bilhassa 
sosyalizmin karıştırılmasından ibaretti. 
Bu yaklaşım, Cezayir milliyetçiliğiyle tek
nik sosyalizmin zaman zaman islami un
surlarla bezenmesinden başka bir şey de
ğildir. 1970'ten sonra bir ara görülen ko
münist gençliğin taşkınlığı islami eğilim
ler sayesinde bastırıldı (Charnay, s. 379). 

Yine de islami hareketler BQ Medyen'in 
ölümüne kadar gizlilik içinde yürütüldü. 
Başlangıçta islami bir ruhla hareket ede
rek ele geçirilen bağımsızlık, 13 Aralık 
196S'te Moskova'ya ilk resmi ziyaretini 
yapan BQ Medyen'in komünist ve ateist
Ierle gerçekleştirdiği iş birliğinden sonra 
yön değiştirdi; daha çok sol görüşlüler iş 
başına getirilerek muhafazakarlar tasfi
ye edildi (Rouadjia, s. 147). 

iktidarı elinde bulundurduğu süre için
de BQ Medyen halk üzerinde olumlu ve 
olumsuz etki yapan birçok karar aldı. 
Başta Ahmed b. Bella'yı hapse attırması 
halk tarafından hoş karşılanmadı. Daha 
Fas sınırında mücadeleye başladığı gün
lerde muhaliflerini saf dışı bırakması dev
let başkanlığı yaptığı dönemde de devam 
etti. Muhaliflerinden Muhammed Haydar 
sürgünde bulunduğu Madrid'de (7 Ocak 
ı 967) ve Kerim Belkasım Frankfurt'ta 
(20 Ekim 1970) öldürüldü . 1971, 1972 
ve 197 4'te toprak reformlarını ilan et
mesiyle birlikte taşradaki nüfuzlu ma
halli idarecilerin güçlerini azaltmaya 
çalışması bu kesime karşı bir tavırdı. Ül
kede sosyalist toplum oluşturabilmek 
amacıyla giriştiği bu toprak reformları 
hoş karşılanmadı. Özellikle ferdi mül
kiyette bulunan büyük arazilerin dev
let tarafından düşük bedellerle istim
lakedilerek köy! üye dağıtılması beklenen 
neticeyi vermedi; işsizlik arttı ve üretim 
düştü. Bağımsızlık sonrası Cezayir'in tek 
partisi olan Cebhetü't-tahrlri'I-vatanl'nin 
başkanlarının tamamı BQ Medyen'in ta
yin ettiği kimselerdi. 1966'da ceza hu
kuku ve medeni hukuk düzenlendi. Ka
mu yatırımiarına hız verildi ve birçok sek
tör milllleştirildi. Özellikle yabancı ma
den şirketlerinin millileştirilmesi (7 Ma
yıs ı 966), Fransız askeri karargahlarının 
boşaltılması (Mayıs- Haziran ı 967). Arap 
dünyasında ilk defa petrol boru hatları , 

doğal gaz ve Fransız petrol şirketlerinin 
% SO'sinin millileştirilmesi halk arasında 
olumlu karşılandı . 

BQ Medyen daha çok Cemal Abdünna
sır'ın neo-sosyalizminden etkilendi. Ce
zayir'Ie komünist-sosyalist hareketler ve 
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devletler arasında ilişkiler kuruldu. BQ 
Medyen, Sovyetler Birliği başta olmak 
üzere dönemin en aşırı sosyalist ve ko
münist ülkeleri olan Küba, Çin, Kuzey 
Kore ve Vietnam'a gitti; pek çok devlet 
başkanı da Cezayir' e geldi. Ülkenin askeri 
gücü 1 000 kişilik Sovyet teknisyen grubu 
tarafından yetiştirilirken silah alımları da 
bu devletten yapıldı. Fakat Sovyetler'in 
ülkede ağırlık kazanması Fransa'yı rahat
sız etti. 1967 Arap- İsrail Savaşı'nda Ame
rika Birleşik Devletleri ile ilişkiler kesildi. 
Filistinliler'in davası devamlı desteklen
diği ve Mısır'dan çıkarılan Filistin'in Sesi 
Radyosu'na çalışma imkanıtanındığı için 
İsrail ile münasebetler bozuldu. 1975 so
nunda da Batı Sahra meselesinde Ceza
yir'in bağımsızlık mücadelesi veren Poli
sario'nun yanında yer alması Fas'la ilişki 

leri iyice gerginleştirdi. 

13 Eylül1968'de Afrika Birliği Teşkilatı 
Cezayir'de toplandı. 1970 yılından itiba
ren Mağrib ülkeleri arasında olumlu iliş
kiler kuruldu. BQ Medyen. başlangıçta il
gi duyduğu Cemal Abdünnasır'ın Ahmed 
b. Bella ile yakınlığını ve Arap- İsrail sa
vaşındaki Mısır ordusunun başarısızlığını 
bahane ederek bu ülkeyle ilişkilerini don
durdu. Yine de Nasır'ın çizgisini iyi takip 
etti. Özellikle Sovyetler'in Mısır'a askeri 
yardım yapmasına ön ayak olarak sıkça 
görüştüğü Enver Sedat döneminde kar
şılıklı ilişkiler yeniden güçlendi. Dünya ta
rihinde ilk defa yetmiş devlet başkanı bir 
araya gelerek 1973'te Bağlantısızlar'ın 
Cezayir'deki zirve toplantısına iştirak et
ti. BQ Medyen, Bağlantısızlar'ın lideri se
çilerek 1973-1976 yılları arasında bu gö
revi yürüttü . Amerika Birleşik Devletle
ri 'yle ilişkiler Carter'ın başkan seçilmesiy
le 1974'te tekrar kuruldu. 

BQ Medyen 1967'de ordu içinde kendi
sine karşı yapılan bir ayaklanmayı bastır
dı; 1968'deki suikast girişimi de sonuç 
vermedi. Devlet başkanlığınınyanı sıra 
başbakanlık ve Savunma bakanlığını uh
desinde bulundurması. polis teşkilatı, 
gizli servis ve genelkurmayın doğrudan 
kendisine bağlanması. 1970'1i yıllarda 
BQ Medyen'in ülkedeki hakimiyetini do
ruğa ulaştırdı. 1 O Aralık 1976'da yapı
Ian seçimde % 99 oy alarak Cezayir ' in 
seçilmiş ilk cumhurbaşkanı oldu. 1978'in 
sonunda resmi ziyaret için bulunduğu 
Suriye'de rahatsızlanınca buradan ayrı
larak Moskova'ya gitti; dönüşünde hasta 
olduğu açıklandı. 27 Aralık 1978'de öldü. 
Anıtmezarı, başşehir Cezayir'de ülkenin 

milli kahramanı Emir Abdülkadir ei-Ce
zairl'nin kabrinin sağ tarafında bulun
maktadır. 
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