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HALiD b. YEziD ei-MTİB 
( ._,.J ıs:ı' ~)< ı;,! ~1.> ) 

(ö. 269/883) 

Abbasiler'in 
L tanınmış divan katibi ve şairlerinden. _j 

Temlm kabilesine mensuptur. Halife 
Mu'tasım -Billah zamanında (833-842) 
vezir Fazi b. Mervan tarafından Dlvanü'l
ceyş katipliğine tayin edildi ve daha son
ra vezir İbnü'z-Zeyyat'ın emriyle mva
nü'l-ata'da görevlendirildi. 

Halid'in küçük yaşta şiir yazmaya baş
ladığı, bu yıllarda bir gün meşhur şair 
Ebfı Temmam'ın kendini tanıtmadan, 
"Ey Huveylid (küçük Halid). 'Ve leylü'l
muhibbi bila ahir' mısraı sana mı ait?" 
deyip şiirin devamını istediği, Halid'in 
okuduğu iki beyit üzerine katırından 
inip, "Buna binmeye sen daha layıksın" 
diyerek Halid'i bindirdiği rivayet edilir. 

Halid, çok aç olduğu bir gün akşamla 
yatsı arası kapısının çalındığını, karşısına 

çıkan heybetli bir adamın ona bazı beyit
lerini sorarak devamını okumasını iste
diğini. istenen beyitleri okuyunca ada
mın kendisine içi dolu bir kese takdim 
ettiğini. ancak tanımadığı bir kimsenin 
hediyesini kabul edemeyeceğini söyleye
rek keseyi geri çevirdiğini, bunun üzeri
ne karşısındaki şahsın kendisinin Halife 
Mehdi-Billah'ın oğlu İbrahim olduğunu 
söylediğini anlatır. İbrahim kendisinden 
şiir söylemesini isteyince Halid şiirleri

nin, Hz. Peygamber'in, "Muhakkak şiirde 
hikmet vardır" dediği türden olmayıp 
birtakım hezeyanlardan ibaret olduğu
nu, bunları onun huzurunda okuyama
yacağını söylemiş, İbrahim ona iltifat 
ederek, "Evladım şiirin hepsi ciddidir, 
ciddisi de hezeyanı da" dedikten sonra, 
"Diğer şairler yanağı güle benzettiler, 
sen ise gülü yanağa benzettin" anlamın
daki beyti okuyar ak Halid b. Yezld'in şair
liğini takdir ettiğini belirtmiştir. 

Halid b. Yezld Halife Me'mfın'un da 
(813-833) iltifatlarına mazhar olmuştur. 
Ahmed b. Sadaka ei-Muganni onun şiir
lerini Me'mfın'un huzurunda okumuş. 
halife Halid'i ve şiiri okuyan Ahmed'i mü
kafatlandırmıştır. Halid'in bir şiirinde 
geçen "sürre men rea" ifadesini çok be
ğenen vezir Fazi b. Mervan bunu Mu'
tasım-Billah'a söyleyince halife Halid'e 
sooo dirhem bahşiş vermiştir. Samerra 
şehrinin isminin, muhtemelen şehrin 
kurulduğu günlerde söylenen bu ifade
den geldiği rivayet edilmektedir (Ebü'I
Ferec el-isfahanl, XX, 275) . 

Halid bir cariyeye aşık olup akli denge
si bozulunca Divanü'l-ata'daki görevine 
son verildi. Bu şekilde senelerce yaşayan 
Halid 269 (883) yılında Bağdat'ta vefat 
etti. İbnü'I-Cevzl ve İbn Tağriberdl onun 
262'de (875-76). Kütübl ise 270'te (883-
84) öldüğünü söylemektedir. 

Bir defada iki beyitten daha fazla şiir 
söylemeyen Halid, Halife Mu'tasım - Bil
lah'ın zaferleri şeretine uzun şiirler yazmak 
isteyip de başarılı alamayınca şair Di'bil 
tarafından hicvedilmiştir. Asıl başarıyı ga
zel tarzındaki şiirde gösteren Halid çok 
duygulu şiirler yazmıştır. Divanının bir 
nüshası Dımaşk'ta Zahiriyye Kütüphane
si'nde bulunmaktadır (Şabüştl, s. ı 5). 
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Ebu Haşim Halid b. Yezld 
b. Muaviye b. Ebi Süfyan ei-Ümevi 

(ö. 85/704 [?]) 

islam toplumunda 
ilk tercüme hareketini başlatan 

ve kimya ilminin öncülerinden sayılan 
Emevi emiri. 

_j 

41-48 (661-668) yılları arasında doğ
duğu tahmin edilmektedir. Köklü bir 
aileden geldiği için kendisi ve kardeşleri 
ömer b. Nuaym el-Ansi tarafından yetiş
tirildi. Ağabeyi ll. Muaviye 64 (683) yılın
da veliaht tayin etmeden ölünce Cabiye'
de yapılan toplantıda Halid hilafete aday 
gösteriidiyse de genç ve tecrübesiz oldu
ğu için taraftar bulamadı ve hilafeti Mer
van b. Hakem'e kaptırdı. Böylece hila
fet makamı Süfyanller'den Mervanüer'e 
geçmiş oluyordu. Mervan, öteki siyasi 



rakiplerinin yanında yer almaması için 
Halid'e kendisinden sonra halife olacağı

na dair söz verdi ve annesi Fahite ile ev
lendi. Ancak sözünü tutmayarak oğlu 
Abdülmelik'i veliaht tayin edince Halid 
hilafetten ümidini kesti. Abdülmelik, 
gönlünü almak için kız kardeşi Aişe'yi 
onunla evlendirdi ve kendisini Humus 
valiliğine getirdi. Hayatının sonuna ka
dar bu görevde kaldığı anlaşılan Halid 8S 
(704) veya 86 (705) yılında Humus'ta ve
fat etti ve sarayın yanındaki caminin ha
ziresine defnedildi. 

Kaynaklarda Halid b. Yezid'in çok zeki, 
yiğit, cömert ve dindar bir kimse olduğu 
ifade edilir. Kendisinin diyalektiği iyi kul
landığı ve güçlü bir hatip olduğu anlaşıl
maktadır (Taberl, V, 532) . Klasik yazarlar. 
onun kimyayı (simya) şiirle terennüm ede
cek kadar başarılı bir şair olduğunu kay
dederek hanımlarından Remle bint Zü
beyr b. Awam için yazdığı gazelden ör
nekler verip şiirinden övgüyle söz eder
ler (Yaküt, xı. 37-39). Ancak Halid'in hike
miyata dair şiirleri kadar hicivlerinin de 
amatörce denemelerden ileriye gitmedi
ği söylenebilir. 

Hadis rivayetine ilgi duyan ve ikinci ta
bakadan bir muhaddis sayılan Halid'in 
rivayet ettiği hadis sayısı beşi geçme
mektedir. ilim tarihinde kendisinden 
önemli bir kişi olarak söz edilmesinin asıl 
sebebi kimyaya duyduğu ilgi ve bu konu
daki çalışmalarıdır. Bazı kaynakların be
lirttiğine göre Halid, Mervan b. Hakem'e 
kaptırdığı hilafeti tekrar ele geçirmenin 
yollarını aramış. bunun için gerekli olan 
paranın, madenieri altın ve gümüşe çe
virme sanatı demek olan "san'a" (simya) 
ilmini öğrenmekle elde edileceğini düşü
nüp İskenderiyeli bir rahip olan Marya
nos'u (Marianos Romenus) Suriye'ye davet 
ederek Grekçe ve Koptça'dan konuyla il
gili tercümeler yaptırmıştır (İbnü'n-Ne
dim, s. 338, 497). Ayrıca Halid'in, Marya
nos'un hacası olduğu anlaşılan İskende
riyeli rahip Staphon'a da astronomi, kim
ya ve tıp alanlarında çeviriler yaptırdığı 
bilinmektedir. Kendisinin de Maryanos'
tan ders gördüğü , böylece kimya başta 
olmak üzere akli ilimler alanında önemli 
bir şahsiyet olarak temayüz ettiği ve is
lam toplumunda "ilk müslüman filozof' 
(BirGni, s. 302), "hakimü Beni Ümeyye" 
unvanıarı ile anıldığı görülmektedir. Her 
ne kadar İsfahani. "Halid kimya ile uğ
raşmakla ömrünü boşa geçirmiş ve ken
di değerini de düşürmüştür" diyorsa da 
(el-Egani. XVI, 86) bu konuda en eski 
kaynak sayılan Cahiz (el-Beyan ve't-teb-

yin, ı. 328) ve sonraki müellifler ondan 
hep övgüyle söz etmişlerdir. 

Başlangıçta Halid'in simyaya duyduğu 
ilgi sonucunda tercüme hareketini baş
lattığı kabul edilse bile, yukarıda adları 
geçen ilim adamlarıyla uzun süre bir 
arada çalışıp tıp ve astronomi gibi müs
bet ilimleri tanıdıktan sonra sahte bir 
ilim olan simyaya bağlanıp kaldığı iddia 
edilemez. Özellikle bir tartışma sırasın
da Halid'in Abdülmelik b. Mervan'a, " İs
tersen denizin tuzlu suyunu arıtıp tatlı 
su haline getireyim" demesi onun ger
çekten kimyayı bildiğinin bir kanıtı sayıl
malıdır. Nitekim Kadi Said el-Endelüsi'ye 
göre Halid, kimya ve tıp alanlarında ge
niş bilgiye sahip olan ve kimya ile tıp ara
sındaki ilgiyi ilk tesbit eden alimdir (Ta
ba/f:atü'l-ümem, s. 127-128). 

Eserleri. Kaynaklarda Halid b. Yezid'e 
nisbet edilen eser sayısı sekizdir. Fuat 
Sezgin'in kütüphane katalogianna daya
narak yaptığı araştırmada tesbit ettiği 
eserlerin sayısı ise on beşi bulmaktadır. 

Ancak modern araştırmalarda bunların 
hepsinin ona ait olup olmadığı tartışma
lıdır. 1. Kitdbü Firdevsi'l-J:ıikme (Kita
bü '1-Firdevs, Firdevsü'l-f:ıikme fi 'ilmi'l
k imya, Dlvanü 'n-nücüm ve {irdevsü '1-
f:ıikme) . İbnü'n-Nedim, kimyaya dair bu 
manzum eserin SOO varaklık bir nüsha
sın ı gördüğünü kaydeder (el-Fihrist, s. 
397). Katib Çelebi ise bunun 2315 beyit
t en oluştuğunu belirtir (Keş{ü'?-?Unün, 

II, ı 254, 1533). Julius Perdinand Ruska, 
bu eserin sonraki dönemlerde yaşamış 
olan birine ait olduğunu, asıl müellifın 

adının silinerek yerine Halid'in adının ya
zılmış olabileceğini ileri sürer (Arabische 
Alchemisten, s. 27) . Her ne kadar Cabir 
b. Hayyan, EbG Bekir er-Razi ve ZünnGn 
el-Mısri gibi geç dönem kimyacılarına 
eserde yer verilmesi, Kelile ve Dimne'
ye atıflarda bulunulması gibi hususlar 
Ruska'nın haklılığını gösterirse de bun
lar -sonradan bazı ilavelerin yapılması 
mümkün olmakla birlikte- eserin Halid'e 
ait olduğu gerçeğini ortadan kaldırmaz. 
Ayrıca Halid'in yaşadığı dönemde İslam 
dünyasında henüz bilinmeyen nişadırın 
eserde yer almış olmasını bunun sahte 
olduğunun bir başka delili sayan Ruska'
nın bu iddiasını da H. E. Stapleton, söz 
konusu maddenin o dönemde bilindiği

ni ortaya koymak suretiyle çürütmüştür 
(Sezgin lAr.]. IV. 19-26). Firdevsü'l-J:ıik
me'nin günümüze intikal eden nüshala
rı arasında önemli farklar vardır. Eserin 
mensur olan giriş kısmı eksiktir. Burada 
Halid'in, hacası Maryanos'tan nasıl tahsil 

HALiD b. YEZID b. MUAViYE 

gördüğü anlatılmaktadır ki Ortaçağ La
tin dünyasında Halid' e nisbet edilen kim
yaya dair kitabın aslı bu kısım olmalıdır. 

Eserin Divfınü firdevsi'l-J:ıikme adıyla 

Köprülü (nr 924). el-İ{ıtiyfırfıt adıyla Sü
leymaniye (Laleli, nr. 1613). el-Kaşide 
(el-!faşa'id) fi'l-kimyfı adıyla yine Süley
maniye (Bağdatlı Vehbi Efendi, nr. 2254) 
kütüphanelerinde nüshaları bulunmak
tadır (diğer nüshaları için bk. a.g.e., IV, 

186-187). z. Risfıle fi'l-kimyfı (Risaletü 
Maryanus er-Rahib li'l-Hakim el-Emir 
ljalid b. Yezid). Süleymaniye Kütüphane
si'nde kayıtlı olan risale (Fatih, nr. 3227) 
genel olarak soru cevap şeklinde kaleme 
alınmıştır. Bu risalede hem Maryanos'un 
hem de Halid b. Yezid'in görüşlerine yer 
verilmektedir. 

Kaynaklarda Halid'e nisbet edilen di
ğer eserler de şunlardır: Kitfıbü'l-l:fa 

rfırfıt, Kitdbü 'ş-ŞaJ:ıifeti'l-kebir, Kitfı

bü 'ş-ŞaJ:ıifeti'ş-şagir, es-Sırrü '1-bedi' 
fi feleki'r-remzi'l-meni', Şelfışü resfı 'il 

fi'ş-şan'a, Kitfıb Vaşıyyetühu ile'bnihi 
fi'ş-şan'a (müellife ait olduğu belirtilen 
diğer eserler için bk. a.g.e., IV, 187-189). 
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