EBÜ HUZEYFE el- BU HARf
lamak için evde su kalmadığını görünce
kendisinin yaşlı olduğunu söyleyerek misafirlerden su getirmelerini istemiş , onların kabul etmemesi üzerine gece karanlığında suya gitmiş , dönüşte bir yı
lan tarafından sokularak zehirlendiği
halde bu durumu misafirlere hissettirmemiş ve o gece vefat etmiştir. Hz. Ömer
durumu öğrenince , "Eğer misafir kabul
etmek sünnet olmasaydı hiçbir Yemenli'nin misafir edilmemesini emrederdim"
diyerek üzüntüsünü ifade etmiş , daha
sonra Yemen'deki valisine yazdığı mektupta EbO Hıraş'ın evinde misafir olan
kişilerden onun diyetini almasını emretmiştir.

EbO Hıraş ei-Hüzelf, daha çok methiye ve mersiye yazan bir şair olarak tanınır. Kaynaklarda şiirlerine örnek olarak, Halid b. Velid'in yıktığı Uzza adlı putun bekçisi olan Dübeyye es-Sülemi ile
müslümanların Huneyn'de esir aldıkları
müşrikler arasında bulunan Züheyr b.
Acve için yazdığı mersiyeler zikredilir.
Ayrıca Hz. Peygamber'in üstün vasıfları
nı dile getirdiği çok güzel bir şiirinden
söz edilmektedir.
Divanı J. Hell tarafından Neue Hudoiliten- Diwane adıyla iki cilt halinde neş
redilmiştir (Leipzig 1933).
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sı Utbe b. Rebia müşriklerin ileri gelenlerindendi. Kırk dördüncü müslüman olduğu rivayet edilen EbO Huzeyfe. İslam'ın
ilk yıllarında okuma yazma bilen on yedi sahabiden biriydi. Hz. Peygamber'e ist ihaze* konusunu sormasıyla meşhur
olan Sehle bint Süheyl ile evlendi ve Habeşistan·a yapılan her iki hicrete de onunla birlikte katıldı. Hz. Osman'a baş kaldıranlardan biri olan oğlu Muhammed
Habeşistan ' da dünyaya geldi. EbO Huzeyfe Habeşistan ' dan Mekke'ye döndü
ve Medine'ye hicrete kadar Hz. Peygamber'in yanından ayrılmadı. Medine'ye hicret edince azatlısı Salim'le birlikte Abbad b. Bişr'in evine misafir olduğu için
Hz. Peygamber onunla Abbad arasında
kardeşlik bağı (muahat*) kurdu.

Abdullah b. Cahş kumandasında yaNahle Seriyyesi 'nde bulunan EbO Huzeyfe Bedir. Uhud ve Hendek başta olmak üzere bütün gazvelere
katıldı. Babası Utbe'yi çok seviyor ve bir
gün müslüman olacağını ümit ediyordu.
Onu Bedir Gazvesi'nde düşman saflarında görünce çok üzüldü ve kendisini
mübarezeye davet etti. Ancak Hz. Peygamber buna engel oldu. Savaş bittikten sonra ResOiullah'ın, "Rabbimin sizin
için vaad ettiği şeyin gerçek olduğunu
şimdi gördünüz mü?" diyerek Bedir Kuyusu'na artırdığı müşriklerin cesetleri
arasında Utbe'ninki de vardı. Uhud Gazvesi'nde Hz. Hamza'ya yaptıklarıyla tanı
nan kız kardeşi Hind, Bedir'de babasına
karşı takındığı tavır sebebiyle EbO Huzeyfe'yi bir şiirle hicvetti.
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KOnyesiyle tanındığı için adı kesin olarak bilinmemekle birlikte kaynakların çoğunda Mihşem. bir kısmında da Haşim
ve Hüşeym şeklinde geçmektedir. Baba-

EbO Huzeyfe elli dört yaşlarında iken
Yername Savaşı'nda azatlısı Salim ile birlikte şehid oldu. Adı çeşitli hadislerde
geçmekle birlikte kendisinden sahih isnadlarla hadis rivayet edilmemiştir.
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Ebu Huzeyfe Mihşem
b. Utbe b. Rebla
(ö. 12/ 633)
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İlk müslüman olan sahabilerden.
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Ebu Huzeyfe İshak b. Bişr
b. Muhammed b. Abdiilah
el - H aşim! el-Buhar!
(ö. 206 / 821)

pılan Batn-ı

İlk müslümanlardan olan Salim, EbO
Huzeyfe'nin kölesi olup ona nisbetle Salim Mevla EbO Huzeyfe diye anılır. EbO
Huzeyfe Salim'i azat ettikten sonra evlat
edindi ve kendisini yeğeni Fatıma bint
Velid ile evlendirdi. Evlatlıkların babalarına nisbet edilmesini emreden ayet (elAhzab 33 / 5) nazil olduktan sonra da EbO
Huzeyfe Salim'i yanından ayırmadı. Ancak ergenlik çağına geldiğinde evlerine
teklifsizce girip çıkmasının sakmeali olabileceğini düşünen Sehle bint Süheyl durumu Hz. Peygamber'e sormuş , o da aralarında süt mahremliği meydana gelmesi için Salim'i emzirmesini tavsiye etmiş
ti. ResOlullah ' ın verdiği bu ruhsatın sadece bu olaya mahsus olduğu kabul edilmektedir.
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haber rivayet etmekle tanınan
ravi ve tarihçi.
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Belh'te doğdu . Daha sonra Buhara'ya
göç ederek orada yerleşti ve bundan dolayı Buhari nisbesiyle tanındı. Haşimoğul
ları'nın mevla * sı olduğu için Haşimi nisbesiyle de anılmaktadır. İbn İshak, Abdülmelik b. Cüreyc, Mukatil b. Süleyman,
Malik b. Enes, Süfyan es-Sevri ve A'meş
gibi meşhur kişilerden hadis ve haber
nakletmiş, kendisinden de Selerne b. Şe
bib, İsmail b. isa el-Artar, Muhammed
b. Yezid ve Muhammed b. Kudame eiBuhari rivayette bulunmuşlardır. Abbasf Halifesi HarOnürreşfd'in daveti üzerine Bağdat'a giden EbO Huzeyfe, İbn
Rağban Mescidi'nde hadis, siyer ve megazi okuttu. Halife de kendisinden ders
aldı. Daha sonra tekrar Buhara'ya döndü ve 12 Receb 206'da (11 Aralık 821)
orada vefat etti.
EbO Huzeyfe hadis münekkidlerinin
adeta hücumuna uğramış ve daha çok
İbn TavOs gibi zamanına yetişmediği ve
görmediği kişilerden rivayette bulunduğu için suçlanmış, ayrıca güvenilir kişi
leri alet ederek asılsız haber nakletmekle itharn edilmiştir. Hatib ei-Bağdacti, ismail b. isa ei-Attar'dan başka hiçbir Bağ
ctatlı'nın ondan bir şey rivayet etmediğini, kendisinden daha çok Horasanlı 
lar'ın rivayette bulunduğunu söyler. Ahmed b. Seyyar ei-Mervezi, EbO Huzeyfe'yi gafillikle ve zayıf bir hafızaya sahip
olmakla ; EbO Bekir İbn EbO Şeybe ve
Ebü'I-Ferec İbnü' I-Cevzi kezzablıkla; Ali
b. Medini, İbn Hibban ve Darekutni kezzab, metrOkü'l-hadis ve ne söylediği
ni bilmeyen bir kişi olmakla; İbn Adi ile
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