
layışının esasındaki fark yaratma kavra
mından kaynaklanmaktadır. Yaratma dü
şüncesinden hareket eden islam fılozofla
rı, Yunan felsefesinin aynı zamanda mad
di olan ilkelerini sadece Tanrı dışındaki 
varlıklar için geçerli, maddi olmaktan çok 
akli ilkeler şeklinde görmüşler, kategori
ler ve diğer varlık ilkelerinin ise sadece 
soyutlama neticesinde elde edildiğini sa
vunmuşlardır. Farabi ilk defa mahiyyeti 
hüviyyetten ayırarak mahiyyeti bir şeyin 
kavramsal düzeyde varlığı , hüviyyeti ise 
dış dünyadaki varlığı için kullanmıştır. 

Ona göre bir şeyin mahiyyetine yani ne 
olduğuna tanımı ile u laşmak mümkün 
iken aynı şeyin hüviyyetini ancakhis ve 
delil vasıtasıyla tanımak mümkündür. 
Mesela insanın mahiyyeti "düşünen can
lı " olmaktan ibaretse bunların bilinmesi, 
mahiyyeti bu olan insanın hüviyyetinin 
(dı ş dünyadaki va rlı ğ ı) ne olduğunu bil
meyi gerektirmez. Farabi genel anlamda 
var olan hakkında konuşurken mevcQd 
kavramını (Kitabü '1-fjuruf, s. ıı 3 vd .). da
ha özel bir anlamı kastettiği zaman ise hü
viyyeti kullanmaktadır (et-Ta' lf/5:at, s. 6ı-
62) . Bl.ına göre bir şeyin hüviyyeti onun 
ayniyyeti, tekliği. şahsiyeti, özelliği ve sa
dece ona ait münferit varlığı demektir. 
"O" ile hüviyyete. özelliğe ve ortaklık ka
bul etmeyen münferit varlığa işaret edi
lir (a.g.e. , s. 6 ı -6 2; Atay, Farabi ve İbn 
Sina 'ya Göre Yaratma, s. ıs) . 

İbn Sina'nın eserlerinde hüviyyet kav
ramı önemli bir yer tutmaz. İbn Sina da 
Farabi gibi hüviyyet yerine mevcGd kav
ramını tercih eder; hatta el~İlahiyyat'-

. ta çok açık bir şekilde bu kavramı "vah
det" ve "hüve hüve" anlamında kullanır. 
Ancak bazı risalelerinde hüviyyet kavra
mını "el-hüviyyat el-müdebbere" şeklin
de vücGd ve mevcQd karşılığı olarak da 
kullanmaktadır (Hasan Asi, s. ı 06-ıı 3, 
244-247) . Mesela İhlas süresi tefsirinde 
hüviyyet kavramı , Tanrı dışındaki diğer 

varlıklar hakkında "başkalarından tefr ik 
edilebilir birimler olarak cüzi varlıklar" ı 

ifade eder. Buradan hareketle hüviyyet, 
ontolojik bağlamda vacib-mümkin tefri
kine paralel olarak mutlak ve müstefad 
şeklinde iki kısma ayrılır. Vacibü'l-vücQd 
olan Allah' ın hüviyyeti zatı ve mahiyyeti
nin aynı , mümkinü'l-vücGd olan alemin 
varlığı ve hüviyyeti ise mahiyyetinden 
farklıdır. Bu noktada hüviyyet Tanrı -alem 
ilişkisini açıklarken kullanılan bir kavram 
olmakta ve "başkalarından tefrik edile
bilir bir birim olarak var olma" anlamına 
gelmektedir. 

Goichon'un, İbn Sina' nın el-İlfıhiyyô.t'
ta hüviyyet kavramını "hüve hüve" (iden-

tite) anlamında değil mevcGd ve vahde
tin aynı şey olmasından dolayı M etafizi
ka tercümesindeki şekliyle mevcGd an
lamında kullandığı iddiasının ( EF 1 ing.]. 
lll , 645) söz konusu pasaj (eş-Şifa' el-İla

hiyyat 1 ı 1, s. 303-304 ı ve İhlas süresi tef
siri (Hasan As!, s. ı 06-113) yakından ince
lendiğinde doğru olmadığı görülür. İbn 
Si na bu kavramı , bazı istisnalar dışında 
asıl olarak "hüve hüve" anlamında ve La
tince mütercimlerinin de doğru tercüme 
ettikleri gibi "identite" karşılığında kul
lanmıştır. 

Hüviyyet. felsefede kazandığı anlamın 
bir sonucu olarak vahdet-i vücGdcularda 
Tann -alem ilişkisini açıklayan bir kavram 
olarak da kullanılmaktadır. Muhyiddin İb
nü'I-Arabl, Tanrı'nın "batın" olmakla bir
likte ehl-i hak için en zahir varlık olduğu 
düşüncesinden hareketle alemin O'nun 
sureti ve hüviyyeti, Tanrı'nın ise varlığın 
ruhu olduğu görüşünü savunmuştur. ib
nü'I-Arabl'ye göre, "Her şey varlığını O'na 
borçludur" demek yetmez, çünkü her şey 
O'nun kendi kendisini izhar ettiği bir gö
rünüşüdür. Dolayısıyla Tanrı' nın hüviyye
ti "halk- ı cedld" içinde Hakk'ın kendi ken
dini izhar etmesinden ibaret olan alem
den başka bir şey değildir (Konuk, ı, 38-

39, 261 vd .) Burada da hüviyyet kavra
mı , özellikle İbn Sina'daki anlamlarından 
birini hatırlatacak şekilde zahirde ve ba
tında bir olan varlığın bu birliğini açıkla

mak üzere kullanılmıştır. 

Abdülkerlm ei-Clll'ye göre ise hüviyyet 
yüce Allah hakkında isimleri ve sıfatları 
açısından zata işaret etmektedir ( el-insa
nü'l-kamil, s. 97) Diğer bir ifadeyle gayb 
ile yokluğun (adem) birbirinden farklı ol
ması yönünden konuya bakıldığında hü
venin. mutlak anlamda mevcGd olduğu 
bilinen ve varlığı hakkında önceden zihin
de bilgi bulunana işaret ettiği anlaşılmak
tadır. Eğer hüvenin gösterdiği şey (med
lGI) bir şekilde zihinde mevcut olmasaydı 

hüvenin kullanılmasının bir anlamı kal
mazdı . Buradan hareketle Clli hüviyyeti. 
"mevcQd ve meşhGd olan her türlü kema
lin, varlığını kendisinden aldığı saf varlık" 
olarak tanımlamaktadır ki kastedilen Al
lah'tır (a.g.e., s . 98). 

Ortaçağ'da Arapça'dan Latince'ye ya
pılan tercümelerde hüviyyet. kullanıldığı 
anlam yelpazesindeki çeşitlilikten dolayı 
muhtelif kelimelerle karşılanmaya çalışıl
mıştır. Arapça'da -vücQd konusundaki 
düşünce zenginliğinin de bir ifadesi ola
rak- varlıkla ilgili ince farkları ifade etmek 
üzere otuz dört civarında kavram ortaya 
çıkmıştır. Arapça'dan Latince'ye tercüme-

HÜZELI 

!erin başladığı Xl. yüzyıldan itibaren fel
sefi terminolojiyi karşılamada güçlükleri 
olan Avrupalılar bunlara Latince'de uygun 
karşılık bul m ada hayli sıkıntı çekmişlerdir 
(Patzold, IV, 222) . Hüviyyet kavramı ise La
tince'ye daha çok "ipse", yer yer de "ens, 
essentia, id quod est" ve "identitas" gibi 
başka kelimelerle tercüme edilmiştir. 

Bugün hüviyyet, felsefi bir kavram ol
maktan ziyade sosyokültürel bir kavram 
olarak genellikle kişilerin ve toplumların 
kendilerine has özelliklerini ifade etmek 
için kullanılmaktadır. 
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HÜWARE 

(bk. HEVVARE). 

HÜZELİ 
(_;~ı) 

Ebü'I-Kasım Yusuf b. Aif 
b. Cübare el-Hüzelf \ 

(ö. 465/ 1073) 

Kıraat alimi. 

_j 

_j 

403 yılının Ramazanında (Mart- Nisan 
1013) doğdu. Şair sahabi Ebu Züeyb ei
Hüzell'nin soyundan gelip Hüzeli nisbe
siyle şöhret bulmuştur. Mağrib'in Küçük 
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H ÜZEL/ 

Zab bölgesindeki Biskre (Beskere) belde
sinden olduğu için Biskrl ve Mağribl nis
beleriyle de anılmış. künyesi İbn Beşküval 
tarafından Ebü'I-Haccac olarak zikredil
miştir. Kıraat tahsiliiçin 425 (1 034) yılın
dan itibaren seyahate çıkarak Batı Mağ
rib'den Fergana'ya kadar uzanan geniş 
alanda Afrika'nın çeşitli merkezlerini. Mı
sır. Hicaz. Şam. Irak, İsfahan. Horasan. 
Maveraünnehir ve Türk dünyasını dolaş
tı. Bu seyahatleri sırasında kendi ifadesi
ne göre 365 şeyh ile beraber oldu; kıraat 
öğrendiği 122 şeyhin ismine el-Kamil'
de yer verdi. Harran'da Muhammed b. 
Hasan en-Nakkaş'ın talebelerinden Ebu'I
Kasım Ali b. Muhammed ez-Zeyd!, Dı
maşk'ta EbQ Ali ei-Ahvazl. Mısır'da is
mail b. Amr b. Raşid ei-Haddad. Mekke'
de Muhammed b. Hüseyin ei-Karizlnl. 
Bağdat'ta Ebü'I-Aia Muhammed b. Ali 
ei-Vasıtl onun belli başlı hocalarından dır. 

Bu seyahatlere rağmen yine de faydala
nabileceği bir alimden haberdar olması 
durumunda nerede olursa olsun kendisi
ne ulaşmak isteyeceğini söyleyen Hüzell. 
başta EbQ Nuaym ei-İsfahfınl olmak üze
re isfahanlı bazı alimlerden hadis tahsil 
etti. Hüzell'den, Muhammed b. Hüseyin 
el-Kalanisi ve İsmail b. İhşld el-Kamil'in
deki muhtevaya göre kıraat okurken is
mail b. ihşld ayrıca hadis öğrendi. ibnü'I
Cezerl. Ebü'I-Hasan Ali b. Asakir b. Mu
rahhab'ın da kendisinden sözü edilen ese
ri okuduğu nu söylüyorsa da (Gay e tü 'n

nihaye, ll. 40 ı) Ebü'I-Hasan. Hüzell'nin 
ölümünden yaklaşık yirmi beş yıl sonra 
doğmuştur. 

N ah iv dersleri veren, kelam ve fıkıh me
selelerine de vakıf olduğu kaydedilen Hü
zell, 458 ( 1 066) yılından itibaren ölümüne 
kadar Ebü'I-Kasım ei-Kuşeyrl'nin meclis
lerine katılarak ondan usul konusunda is
tifade etti, Kuşeyrl de çeşitli nahiv mese
lelerinde kendisinden faydalandı. İbnü'n
Neccar, H üzel!' nin 468'de ( 1 076) Bağdat'a 
tekrar geldiğini. burada hadis okuttuğu
nu, Abdullah b. Ahmed es-Semerkandl ile 
Muhammed b. Hüseyin b. Burgüs ei-Ha
şiml'nin ondan rivayette bulunduğunu 
söylemişse de (Zehebl, Ma'ri{etü'l-kur· 
ra', ll, 820) Hüzell'nin vefat tarihi dikkate 
alındığında bu bilgide bir tarih hatası ol
duğu anlaşılır. 

Zehebl, Nizamülmülk'ün Hüzell'yi Nl
şabur'daki medresesinde görevlendirdi
ğini , onun bu görevi birkaç yıl yürüttüğü
nü, sarf ve nahiv konusunda önde gelen 
bir alim olduğunu söylerken SüyQtl de Hü-
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zell'nin bu medresede mukrl olarak gö
rev yaptığını ve ölümüne kadar bu göre
vini sürdürdüğünü kaydetmektedir. Ze
hebl ayrıca onun kitabında kabul edile
mez pek çok şeye yer verdiğine , kıraat is
nadlarında yanlışları bulunduğuna işaret 

etmekte, bunlarla kıraatin sahih ve helal 
olmayacağına dikkat çekmektedir. İbnü ' I
Cezerl de Hüzell'nin kitabında bu hatala
rın mevcudiyetini kabul etmekle birlikte 
onun bu konuda mazur görülmesi gerek
tiği kanaatindedir. Çünkü Hüzell konuya 
gerçekten kendisine kadar kimsenin ele 
almadığı genişlikte eğilmiştir. Kurran ın 
çoğunda isnad bilgisi bulunmadığından 
bazı yanlışların olması tabii sayılmalıdır. 

İbnü'I-Cezerl ayrıca Ebü'I-Aia ei-Heme
danl'nin bu hataları ele alarak tashih et
meye çalıştığını, ancak büyük bir kısmın
dan hiç söz etmediğini belirtmiştir. 

Zehebl, hayatının sonlarına doğru ar
tık gözleri görmeyen Hüzell'nin vefat ta
rihini Ma'rifetü '1-]furra 'i'l-kibdr'da 465 
(1 073) olarak tesbit ettiği ve el-'İber'de 
de ona aynı yıl içinde ölenler arasında yer 
verdiği halde Taril].u'l-İsldm adlı eserin
de biyografisini yanlış olarak 460 ( 1 068) 
dolaylarında vefat edenler arasına almış
tır. 

Eserleri. el-Kamil fi'l-]fıra'at (el-Ka
mil fi'l-kıra'ati 'l-meşhüre ue'ş-şfi??e, el-Ka
mil fi'l-kıra'ati'l-l]amsln) . Hüzell bu ese
rinde, tilavet edilmekte olan tarikieri ve 
bilinen kıraatleri bir araya getirdiğini be
lirtmekte, el-Veciz, el-H adi'yi ve diğer 
kitaplarını bu eserle hükümsüz kıldığını 
söylemektedir. Kıraatiere dair elli rivaye
tin yer aldığı ve Zehebl'ye göre 1 OOO'in 
üzerinde, Katib Çelebi'ye göre ise 1459 
tarikin bulunduğu eserin bir nüshası Mek
tebetü'I-Ezher'de (nr. 200 , 250 va rak) bu
lunmaktadır. Müellifın el-Veciz ve el-Ha
di adlı kitaplarının ise günümüze ulaş
tığına dair bir bilgi yoktur. Kütübhane-i 
Umumi-i Ayetullah Mar'aşl'de bulunan 
(nr. 35 70, vr. 249b-293b) el-Kıra' dt (Mal;· 

tut fi 'l·lwa'at) adlı eserin kime ait olduğu 
bilinmemekteyse de içinde müellifinin el
Kamil adlı eserine yaptığı atıflar dikkate 
alınarak Hüzell'ye ait olabileceği ileri sü
rü lmüştür (Seyyid Ahmed Hüseynl, IX, 
358). el-Fihrisü'ş-şamil'de Seyyid Ah
med Hüseynl'nin katalogundaki bilgilere 
atıfta bulunulmasına rağmen eser ihti
malden söz edilmeksizin Hüzell'ye nisbet 
edilmiş ve muhtemelen onun el-Kamil'i 
olabileceği söylenmiştir ki sadece bu iki 
eserin hacimleri dahi bunun doğru olma
dığını ortaya koymaktadır. 
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li TAYYAR ALTIKULAÇ 

HÜZELİYYE 
(J.,;:l-4Jf) 

Mu'tezile alimlerinden 
Ebü'I-Hüzeyl ei-AIIaf'ın 

(ö. 235/849-50 [?]) 
görüşlerini benimseyen grup 
(bk. EBÜ'1-HÜZEYL ei-ALW). 

HÜZEYL (Beni Hüzeyl) 
(.Y..>A ~) 

_j 

Adnaniler'e mensup, 
şairleriyle ünlü bir Arap kabilesi. 

L _j 

Mekke ve Tfıif civarındaki dağlık bölge
de yaşayan Beni H üzey! miladi VI. yüzyı
lın büyük Arap kabilelerinden biridir ve 
Mudarller'in İlyas b. Mudar'ın annesine 
nisbetle Hindif denilen kolundandır. Ka
bile boyuna adını veren Hüzeyl'in nesebi 
Adnan'a kadar şöyledir: Hüzeyl b. Müdri
ke b. İlyas b. Mudar b. Nizar b. Mead b. 
Adnan. Müdrike'nin diğer oğlu Huzeyme'
nin soyundan da Kinane ve Esed kabile
leri türemiştir. Kureyş kabilesi bu Kinane 
boyuna mensuptur; dolayısıyla H üzey! ile 
Kureyş arasında yakın bir akrabalık var
dır. Akrabalık ve bunun yanında komşu
luk, Cahiliye döneminden itibaren bu iki 
kabile arasında kuvvetli bir dayanışma 
sağlamıştır. Özellikle İslam öncesinde ve 
Mekke'nin fethine kadar geçen sürede 
Hüzeyl'in Kureyş'in siyasi nüfuzu altında 
kaldığı görülür. 

Hüzeyl'in iki oğlu Sa'd ve Lihyan vasıta
sıyla Sa'd b. H üzey! ve Lihyan b. Hüzeyl 


