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tam daire olmadıkları hakkındadır. Baş
tan sona yeni astronomi verilerine göre 
yazılan eserde akli meselelerde taklidin 
caiz olmadığı belirtildikten sonra "Tercih-i 
Hey'et-i Cedlde" başlığı altında müstakil 
bir bahis açılıp Batlamyus veya Coperni
cus teorilerinden birini tercih etmenin 
gerekliliği üzerinde d urulmuş ve bazı ye
ni müslüman astronomların Copernicus 
teorisinin doğruluğunu ayet ve hadisle
rin yardımıyla müdafaa ettikleri açıkla
narak bu teori benimsenmiştir. Bu ara
da bilim ve gözlem esaslarına uymayan 
Batlamyus sisteminin nasıl olup da bu ka
dar uzun zaman şöhretini sürdürebildiği 
hususu şaşkınlıkla karşılanmaktadır. Ha
time kısmı. bu yeni astronominin ortaya 
koyduğu kainat anlayışının ayet ve hadis
lerle desteklendiğini açıklamak üzere ka
leme alınmış ve o tarihe kadar telif edil
miş eserlerin hiçbirinde görülmeyen öl
çüde bir din- bilim uzlaşmasının sağlan
masına gayret gösterilmiştir (ihsanoğ lu , 

s. 103-104). Osmanlı ilim muhitindeEf
kdrü '1-ceberut'un yayımlanmasından 
sonra yeni astronominin Kur'an'a uygun 
olup olmadığı konusu çeşitli alimler ta
rafından işlenmeye başlanmış ve kitap 
bu hususta bir kaynak haline gelmiştir. 
Bunun arkasından kaleme alınan eserler 
arasında Pasihuddin İbrahim b. Sıbgatul
lah el-Haydar! ei-Bağdadi'nin. Cevdet Pa
şa' nın isteği üzerine kaleme aldığı Arap
ça İm'anü 'l-fiker fi'l-hey'eti'l-cedide
ti ' l -e şer'i (istanbul 1292), Gazi Ahmed 
Muhtar Paşa'nın Türkçe Serôirü'l-Kur
'an'ı (istanbul 1336), Sursalı Hafız Ab
durrahman Aygün'ün 1921'de telif ettiği 
üç ciltlik el-Musahabdtü'l-felekiyye 
fi'l-işarati'l-Kur'ôniyye adlı Türkçe ese
ri (iSAM Ktp., nr. 11678) ve Mahmüd Şük
rl ei-Aiüsi'nin ArapçaMa delle 'aleyhi'l
Kur'an mimma ya'çludü'l-hey'ete'l
cedidete 'l-Jwvimete '1-burhôn'ı (Bağ

dat 1960) zikredilebilir. Süleyman Südl 
Efendi de Ta bakiit-ı Müneccimin adlı 
Türkçe eserinde (tek nüshası torun u No
ya n Brovalı'dadır). yeni astronominin Os
manlılar'a girişine öncülük eden başlıca 
eserin Efkdrü'l-ceberut olduğunu söy
lemektedir (s . 128). 

Hayatizade ayrıca babası Ahmed Efen
di'nin yarım bıraktığı Şerh-i Nuhbe-i 
Vehbi.adlı eseri tamamlamıştır; bunun 
tam bir nüshası İstal)bul Üniversitesi Kü
tüphanesi'nde bulunmaktadır (TY, nr. 
5773) Müellif. 1261 (1845) yılında yazdı
ğını belirttiği bu nüshanın başında yer 
alan mukaddimede babasının biyografi
sini de vermiştir. 
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HAYATÜ'l-HAYEV AN 
(w'~' ö~;,>-) 
Demiri'nin 

(ö. 808/1405) 
hayvanlar ansiklopedisi 

mahiyetindeki eseri. 
.J 

Demiri'yi Doğu'da ve Batı'da büyük bir 
şöhrete kavuşturan H aya tü 'J-I:ıayevdn'ın 
"kübra" (büyük). "vusta" (orta) ve "suğra" 
(küçük) olmak üzere üç ayrı şekli vardır. 

Diğerlerine göre para-zoolojik bir nitelik 
taşıyan kübra daha çok tarihe ve rüya 
tabirlerine yer verir ve zooloji kitabından 
çok bir falklor derlernesi görünümün
dedir. Demiri. 773 yılı Recebind_e (Ocak 
1372) otuz bir yaşında iken bitirdiği ese
rin önsözünde, bu kitabını kültürlü kim
seler arasında rastlanan hayvanlarla ilgi
li bazı yanlış bilgileri d üzeltmek amacıyla 
kaleme aldığını söyler; nitekim Taşköpri
zade de onu "muhadarat" türündeki ça
lışmalar arasında tanıtmıştır. Müellif hay
vanlara dair bilgilerle birlikte edebi bilgi
ler de vermekte ve bu arada sık sık istit
ratlar yapmaktadır. Bunların en ünlüsü. 
eserin 1/13'ünü teşkil eden (72 sayfa) ve 
otuz beş kaynaktan d erlenen halifeler ta
rihiyle .ilgili alanıdır. Kitapta yer alan top
lam 1 069 madde hayvan adiarına göre 
alfabetik olarak sıralanmış. ancak hay
vanlar kralı aslan (esed) en başa konul
muştur. Ne var ki eserde bazı mitolojik 
hayvaniara da yer verilmiş olması müellif 
için bir kusur sayılmaktadır. Kuşlara ayrı
lan 319 madde genellikle uzun olup içle
rinde büyük bir risale kadar olanları da 
vardır. 

Eserde her hayvan hakkında şu sıraya 
göre bilgi verilmiştir : 1. Ca h iz, İsmail b. 
Hammad ei-Cevherl ve İbn Slde'de oldu
ğu gibi ismin filolojik açıklaması; 2. Aris
to ve Cahiz'in eserlerinden faydalanılarak 
hayvanın alışkanlıkianna göre tanıtımı; 3. 
Kütüb-i Sitte'de ve diğer kaynaklardaki 
o hayvanla ilgili hadisler; 4. Dört mezhe
be göre etinin helal olup olmadığı ve he
la! ise hangi kısımlarının yenilebileceği 
hakkında fıkhl hükümler; s. Başta Ah-

med b. Muhammed ei-Meydani'nin Mec
ma'u'J-emşdl'inden nakledilenler olmak 
üzere bu hayvanla ilgili atasözle ri; 6. Aris
to. Cahiz, Huneyn b. İshak. Ubeydullah 
b. Cibrail, İbn Sina. İbn Zühr ve Zekeriy
ya ei-Kazvlnl gibi alimlerden nakledilen 
hayvanın çeşitli organlarının fizyolojik ve 
tıbbi özellikleri, salgı ve dışkılarıyla ilgili 
bilgiler; 7. Rüya tabirindeki yeri. Müellif, 
yalnız önemli kabul ettiği hayvanlar hak
kında bu plana göre bilgi vermiş. diğer
lerinde özellikle altıncı ve yedinci madde
leri daha kısa tutmuştur. 

Demiri eserini hazırlarken 560 kitapla 
199 divandan istifade ettiğini söylemek
tedir. Joseph de Somogyi'nin yaptığı ince
lemeye göre müellifin faydalandığı kay
nakların sayısı 895'i bulmaktadır ( JA, 

CCXIII ı ı 928 ı. s. 5- ı 28); Sarton ise bu ra
kamı 807 olarak verir (lntroduction, 111/2, 
s. 1640). Bütünüyle Arapça kaynaklardan 
faydalanılarak yazılan eserde yer alan 
Hermes. Abcteralı Demokritos. Hipokrat. 
Eflatun. Aristo, Galen ve Artemidoros gi
bi eski Yunan hakimlerinin görüşleri. ter
cümeler döneminde Arapça'ya kazandı
rılmış eserlerden yapılan nakillere dayan
maktadır. Kitabın en uzun tartışması 
kazla (ivez) ilgili maddede bulunmakta
dır. Katib Çelebi. Demiri'nin Cahiz kadar 
hayvanat ilminin ehli olmadığını ve daha 
çok dini ilimlerde başarı gösterdiğini, do
layısıyla amacının yalnızca bu konuda de
ğişik üslüpta bir eser kaleme almak ve 
anlamı belirsiz isimleri açıklamak oldu
ğunu belirtmektedir. 

Ijayatü'l-J:ıayevan birçok defa ihtisar 
ve tercüme edilmiş. ayrıca üzerinde çe
şitli araştırma ve incelemeler yapılmıştır. 
A) Muhtasarları. 1. Muhammed b. Ebü 
Bekir ei-Mahzüml ed-Demamlnl (ö . 827/ 
1424) tarafından 'Aynü'l-J:ıayat adıyla 
yapılan ihtisar. Demiri'nin talebesi olan 
İbnü'd-Demamlni. bu muhtasarını 823 
(1420) yılında Hindistan 'ın Pencap eya
letindeki Nehrevale şehrinde tamamla
mıştır. Kitabı bizzat Demiri'den dinleyen 
müeiiİf bu ihtisarında eserin asli telif tar
zına dokunmamış. fakat istitratları. fel
sefi ve dini görüşleri. şiirlerden alınan şe
va h idi ve hikayeleri çıkararak doğrudan 
hayvanlar hakkında verilen bilgileri yeni
den düzenlemiştir. Hint hükümdarların
dan Emir Ahmed Şah b. Muzaffer Şah'a 
sunulan eserin bir nüshası Rabat'ta ei
Hizanetü 'l-melekiyye'de (Fihrisü'l-fjiza
neti 'l-melekiyye, ll, 23) bulunmaktadır 
(ayrıca bk. Brockelmann, GAL, ll, 172; 
Suppl. , ll . ı 7 ı) . 2. Takıyyüddin ei-Fasi'nin 
822 (1419) yılında yaptığı ihtisar. 3. Ce
maleddin Muhammed b. Ali b. Muham-



med eş-Şeybl ei-Mekk1 tarafından yapı
lan ihtisar. 4. ibn Kadi Şühbe diye tanı
nan Ebü'I-Fazl Bedreddin Muhammed b. 
Ebu Bekir'in yaptığı ihtisar. Bir nüshası 
Bodleian Kütüphanesi'ndedir (GAL, ıı. 
37). s. Muhammed b. Abdülkerlm es-Sa
fedi tarafındim el-Mülte]fat min 'Aca'i
bi'l-ma]]JU]fiit ve i:fayati'l-J:ıayevan 
adıyla yapılan ihtisar (bu ihtisarlar için 
bk. Aziz Ali el-izzi. XIV/4, s. 143). 6. Cela
leddin es-Süyuti'nin 901 (1496) yılında 
Divanü'l-lfayevan ve Zeylü'l-lfaye
van adlarıyla iki cilt halinde yaptığı ihti
sar. Birinci kısmın Brockelmann tarafın
dan zikredilen nüshalarına (GAL, ıı . 172; 
Suppl., ı ı. 171 ı ilaveten 902 (1496) tarih
li bir nüshası Rabat'ta ei-Hizanetü'l-me
lekiyye'de (Fihrisü '1-/jizaneti'l-melekiy
ye, ı ı. 226). bir başka nüshası da Süley
maniye Kütüphanesi'nde (Fatih. nr. 4170) 
bulunmaktadır; bu kısım Latince'ye de 
çevrilmiştir (aş. bk ). 7. Ömer b. Yunus b. 
Ömerei-Hanefi tarafından Mu]]taşaru 
If ayati'l-J:ıayevan adıyla yapılan ihtisar. 
Bir nüshası Harem-i şerif (Aziz Ali el-iz
zi, XIV/4, s. 144). Aynü'l-J:ıayat adını ta
şıyan bir nüshası da Topkapı Sarayı Mü
zesi (lll. Ahmed. nr. 2409) kütüphanele
rinde bulunmaktadır. Bu eser. adı bilin
meyen bir kişi tarafından 975'te ( 1567) 
Mendti-i Hayevanal adıyla Türkçe'ye 
çevrilerek ll. Selim'e sunulmuştur (Sü
leymaniye Ktp., Halet Efendi, nr. 367). 8. 

Ali ei-Karl'nin 1 003 'te ( 1595) Mekke'
de Behcetü'l-insan ve mühcetü'l-lfa
yevan adıyla yaptığı ihtisarın bir nüsha
sı Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulun- . 
maktadır (Esad Efendi. nr. 2899). 9. Mu
hammed b. Abdülkadir b. Muhammed 
ed-Demiri tarafından 1 063 ( 1653) yılın
da lfavi'I-J:ıisan min lfayati'l-J:ıayevan 
adıyla yapılan ihtisar. Çeşitli kütüphane
lerde nüshaları vardır (Brockelmann, GAL, 
ll, 172; Aziz Ali el-izzi. XIV/4, s. 144). 10. 

Muhammed ei-Hazık'ın,lfayatü'J-J:ıaye
van'ın Sablh baskısından (Kahire 1353) 
el-Mu]]tdr min lfayati'l-J:ıayevani'l
kübra adıyla yaptığı ihtisar (Kahire 1958). 
Bunlardan başka Taşköprizade Ahmed 
Efendi eserin Ijavaşşü'l-J:ıayevan adlı 
bir muhtasarını gördüğünü söylemekte
dir (Miftal:ıu's-sa'ade, ı. 331). 

B) f:layfitü '1-f:ıayeviin'ın ve Muhtasarla
rının Tercümeleri. 1. Muhammed b. Sü
leyman'ın 800 (1398) yılında yaptığı 
muhtemelen ilk ve ilaveli Türkçe tercü
me (TSMK. Revan Köşkü, nr. 1664) . 2. Ha
kim Şah ei-Kazvlnl tarafından yapılarak 
Sultan ı. Selim'e sunulan ilaveli Farsça 
tercüme (Keşfü '?·?unun, ı. 696-697). 3. 
Muhammed Taki et-Tebrlzi'nin Şah ll. Ab-

bas' ın emriyle Ijavaşşü'I-lfayevan adıy
la yaptığı Farsça tercüme. 4. idrls-i Bitli
si tarafından I. Selim'in emriyle Ijavaş
şü 'J.J:ıayevan ( Terceme-i Hayatü '1-f:ıaye
van) adıyla yapılan Farsça tercüme (TSMK. 
Reva n Köşkü , nr. 1665). S. Süyuti'nin Di
vanü'l-lfayevan adlı muhtasarının ı. 

cildini Abraham Ecchellensis Latince'ye 
çevirmiş ve Fransız Samuel Bochart tara
fından baskıya hazırlanan tercüme 164 7'
de Paris'te basılmıştır. Bochart bu tercü
menin büyük bir kısmını, 1663'te Lond
ra'da iki cilthalinde yayımlanan Kitab-ı 
Mukaddes'te adları geçen hayvaniara dair 
Hierozoicon adlı eserine ilave etmiştir. 
6. Silvestre de Sacy, kitaptan yaptığı seç- . 
meleri tercüme ederek 1787'de Stras
bourg'da yayımladığ ı Oppianos JJ'nin 
Fransızca baskısına ek olarak çıkarmıştır. 
7. A. Perron deve, sığır. koyun ve fillerle 
ilgili yaptığı seçmeleri notlarla birlikte 
n eş retmiştir: Le Na ce ri, La perleetion 
des deux artson traite complet d'hip
pologie et d 'hippiatrie arabes (1-111. 
Paris 1852- 1860: lll . 1860. s. 425-473). 8. 
Arapça metnin 1285 ( 1868) i ran baskı
sından yapılan ve bugün Bibliotheque 
de'I-Arsenal'de bulunan Farsça tercüme 
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(Aziz Ali el-izzi, XIV/4 , s. 145). 9. Aynı bas
kıdan Petis de la Croix'nın yaptığı Fran
sızca tercüme (a .g.e., a.y.) . 10. Abdül
hallm b. Ali b. Süleyman b. Abdürreşld 
el- Kırimi'nin yaptığı Türkçe tercüme. Bir 
nüshası Darü'l-kütübi'I-Mısriyye'de (Tal
'at. Tarih-i TabTT-Türki, nr. 776) kayıtlıdır 
(Mübeşşir et-Tırazi. ı. 197) . 11. Abdur
rahman b. İbrahim es-Sivas! tarafından 
yapılan Türkçe tercüme (1-11, istanbul 
ı 272; b k. Özege, IV, ı 8 ı 7). 12. A. S. G. Ja
yakar'ın iki ciltlik ingilizce çevirisi ( Lon
don-Bombay ı906-ı908) I. ciltönsöz, in
gilizce ve Arapça indeksler ihtiva eder. II. 
cildin ancak birinci kısmı yayımlanabildi
ği için indeks yoktur. Editörün ölümüyle 
eser yarım kalmış . ancak "ebü'l-firas"a 
(aslan) kadar olan ve kitabın 3/4'ünü teş
kil eden kısmı yayımlanabilmiştir. 

C) f:layiitü '1-f:ıayeviin'la İlgili Araştır

malar. 1 . A. Perron eserin deve, sığır, ko
yun ve fillerle ilgili kısımlarından yaptığı 
seçmeleri, 1852-1860'ta Paris'te neşret
tiği ibnü'ı-Münzir ei-Baytar ' ın eseri Ka
milü 'ş-şına'ateyn ile ilgili araştırmasına 
ilave etmiştir (yk bk.) z: Lucien Leclerc, 
1876'da Paris'te yayımladığı Histoire de 

Hayatü '1-J:ıayeuan adlı eserin ömer b. Yünus ei-Hanefi tarafından yapılan muhtasarının ilk iki sayfası 
(TSMK, lll. Ahmed, nr. 2409) . 
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la medicine arabe adlı kitabının ll. cil
dinde eserle ilgili tenkitli bir araştırmaya 
yer vermiştir (s. 278-279). 3. Macar şar

kiyatçısı Sandar Kegi yaptığı bir incele
rneyi Budapeşte'de yayımiarnıştır ( 1889) . 
4 . Eserle ilgili en değerli çalışmalardan 
biri, ingilizce çevirinin sahibi A. S. G. Ja
yakar tarafından I. ciltteki mukaddime
de kaleme alınmıştır (yk. bk.) . s. J. Step
henson, 1928'de neşrettiği Hamdullah 
ei-Müstevti'nin Nüzhetü'l-J.wlub'ü do
layısıyla l;fayatü'l-J:ıayevdn'da hayvan
larla ilgili bilgiler üzerinde de durmuştur · 
(Sarton, 11 112. s. 164 1 ). 6. Bodenheimer 
haşerelere dair yaptığı seçmeleri 1928'
de yayımiarnıştır (a .g.e., a.y. ). 7 . H. A. 
Winkler. l;faydtü 'l-J:ıayevdn'da domuzla 
ilgili bir araştırma neşretmiştir: "E ine Zu
sammenstellung christlicher Geschichten 
im Artikel über das Schwein in Damiri's 
Tierbuch" (Isi., XVIII/3-4, s. 285-293). 8. 
Joseph de Somogyi, 1928-1960 yılları ara
sında l;faydtü'l-J:ıayevdn üzerine aşağı

daki konularda bir dizi araştırma yayım
lamıştır : a) "Index des sources de la l:la
yat al-l:layawan de ad-Dam iri" (JA, CCXIII 
11 928 J, s. 5-128): b) "Die Chalifengeschich
te in Damiri's f1ajat al-l:lajawan" (Isi. , XVIII/ 
l-2,s. I 54- 158: BSOAS,Vlll , 143- 155 ); c) 
"The Interpretation of dreams in Daml
ri" (JRAS ı 1940], s. 1-20 ): d) "Biblical fi
gures in ad-Damiri's l:layat al-f:layawan" 
(bu maka le, Dr. E. Mahler için 193 7'de 
Budapeşte'de neşredil e n armağan kita
bında ıoissertation in Honorem E. Mah
lerı ç ı kmıştır ); e) "Chess and Backgam
mon in Ad-Damiri's l:layat al-l:layawan" 
(Etudes orientales a la memoire de Paul 
P. Hirschle.r 11950). s. lül-110) ; f) "Ad
Damiri's J:layat ai-J:ıayawan . An Arabic Zo- . 
ologicallexion" (Os iris; IX ı 1950 ı. s. 33-
34 ); g) "Medicine in ad-Damiri's-l:layat 
al-~ayawan " (JSS, 1111 9571. s. 62 -91 ): h) 
"Magic in ad-Damiri's-l:layat AI-J:Iayawan" 
(JSS, ıır ı 19581. s. 265 -287) : i) " ai~Jahiz 
and ad-Damiri" (Annual of the Leeds Uni
Versity Orienta!Society [1 958-1 9591, 1. 
55-60) ;j).Die Stellung ad~Dami.ri's in der 
arabischen literatur" ( WZKM, LVI ı 1960 ı, 
s. 192-206) 9. cem Ebü'I-Hub.l;faydtü 'J
J:ıayevdn hakkında dört araştırma hazır
layıp bunları 1967-1983 yılları arasında 
Bağdat:ta neşretmiştir : a) "cİimü'I-)Jaye
van cinde'l-müslimln ve'l-cArab : l:laya
tü'I-)Jayevan el-kübra li'd-Demlrl" ( el-A~

lam, t\1/4, 1967) : b) " eş~Şüdiyyüyat fı' i<i
tabi l:layatl'I-J:ıayevan el-kübra li 'd-Deml
rl'' (MMİ/r. , XVIII ı 1969[, s. 225-24 1 ); c) "el ~ 
Berrü7ma'iyyat ve'z-zevahif fi Kitabi ı:ıa
yati'l-l)ayevan el-kübra li'd7Demlrl" ( a. e., 

xx ı i 97Ö I. s. 162 -1 85): d) "ei-Esmakfi 
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Kitabi l:layati 'I-J:ıayevan el-kübra li 'd-De
mlrl" (a.e., XXXIV/4 ı 1983 ). s. 270-295) . 

l;faydtü'l-J:ıayevdn kübra şekli esas 
alınarak birçok defa basılmıştır. İlk bas
kısı, Hidiv Said Paşa'nın isteği üzerine Mu
hammed Katta' ei-Adevl'nin gayretiyle 
1275'te (1858) Mısır'da Bulak Matbaa
sı'nda iki ci lt olarak yapılmıştır: bu baskı 
sonrakilerden daha sağlıklıdır. İkinci bas
kı . Muhammed es-Sabbağ tarafından 
1284'te ( 1867) yine aynı matbaada ger
çekleştirilmiş . bunu 1285'te (1868) iran'
da yapılan üçüncü baskı takip etmiştir: 

son devirde yapılan Farsça, Fransızca ve 
İngilizce tercümeler bu resimli Arapça 
neşre dayanmaktadır. Kitabın daha son
ra da çeşitli baskıları gerçekleştirilmiştir 
(Bulak 1292 ; Kahi re 1305, ken a rında il k 
defa Kazvln'ı"nin 'Aca' ibü '1-mai) I O.~at ' ı 

olduğ u halde; Kah ire 1311 , 1315, 1319, 
1330, 1353; 1398/1978, sonunda Kazvlnl'
nin 'Aca'ibü 'l-mai)IO.~at ' ı ile birlikte) . 
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Medine-Suriye yolu Üzerinde bulunan 
L eski bir t icaret ve ziraat merkezi. _j 

Hayber aslında , · Medine'nin yaklaşık 
180 km. kadar kuz~yinden başlayan ve 
denizden 850 -1000 m . yükseklikte yer 
alan etrafı volkanik topraklarta çevrili ge-

n iş bir vadinin adıdır. Bazı müelliflerin ifa
desine göre kelime bölgede oturan ya
hudilerin dilinde "kale" anlamını taşıyor

du (Yaküt . ll, 409). Şehrin adını , kurucu
su Hayber b. Kaniye b. Mehlall'den aldığı 
r ivayet edilir (Bekrl, ı . 523). Özellikle Ca
hiliye döneminde yahudilerin oturduğu 
yedi ayrı kaleden oluşan ve bunların sağ
lamlığıyla tanınan Hayber içinde bulun
duğu vadinin verimliliği ve su bentlerinin 
çokluğu ile de meşhurdur (DİA , V, 463) : 
aynı zamanda yarımadanın güney-kuzey 
ana yolu üzerinde önemli bir ticaret mer
keziydi ve içinden Hlre yolu da geçiyordu. 
Burada, Hindistan ve Çin gibi uzak diyar
Iardan gelen malların yanı sıra bölgenin 
hayvancılık, sebzecilik ve meyvecilikten 
elde edilen ürünleri. ziynet eşyaları, silah
lar. ziraat aletleri, bal ve şaraplar. çeşitli 
kumaşlar ve köleler alınıp satılır, bundan 
başka sarraflık da yapılırdı. Bu ticari faa
liyetler, özellikle her yıl hac mevsiminden 
sonra 1 0-30 Muharrem tarihleri arasın
da kurulan meşhur Netah (Netat) panayı
rında yoğunlaşır: başta Mekke ve Yesrib 
(Medine) olmak üzere Yemen, Hadra
mut, Bahreyn, Taif, Suriye ve Filistin ile 
Irak taraflarından pek çok kişi buraya 
akın ederdi. İslamiyet'in ilkyıllarında Hay
ber vadisinde birçok vaha bulunuyor ve 
ne kadar yükseğe çıkılırsa çı kılsın şehri 
teşkil eden kaleterin tamamını birlikte 
görebilmek mümkün olmuyordu. Hz. 
Peygamber zamanında Ketibe adlı yerde 
40.000 hurma ağacının varlığından söz 
edilir (ibn Keslr, IV, 202) . Bugün de şeh
rin güneyindeki yüksek dağın eteğinde 
birkaç kilometrekarelik sık ağaçtı bir va
ha yer almaktadır. 1987'de Hayber şeh
rinde 12.000 kişi yaşamaktaydı (Atlasü '1-
müdüni 's-Su'O.diyye, s. 121 ). 

Hayber'le ilgili en eski bilgilere. son Ba
bil kralı Nabonid'in (m .ö. 556-539) Har
ran'da 1956yılında bulunan bir yazttında 
rastlanmaktadır. Bu yazıtta, adı geçen 
kralın Teyma'da ikinci başşehrini kurduk
tan sonra Hayber ve Fedek'ten geçerek 
Yesrib 'e kadar yolculuk yaptı~ı söylen
mektedir. Yine Harran yakınlarında Le
ce'de ele geçen bir başka yazıtta da Şer
hi! b. Talmü'nun Hayber seferinden bir 
yıl sonra 463'te Zelmertül'u inşa ettirdi
ğine dair bir kayıt bulunmaktadı r. İbn Ku
teybe'ye göre ise bu sefer Haris b. Ebü 
Şemir (Haris b. Cebele) tarafından düzen
lenmiştir ( el-Ma'arif, s. 642 ; tarihin 568 
olmas ı gerektiğ i hakkında bk. Littman n, 
s. 193 vd. ). O sıralarda Hayber'de kimle
rin oturduğu bilinmemektedir: ancak alt-


