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HAYVE b. ŞÜREYH 

(<:~..rı ..:i. ö~ ) 

Ebu Zür'a Hayve b. Şüreyh 
b. Safvan et-Tüdb! 

(ö. 158/ 775 [?]) 

Muhaddis, fakih ve zahid. 

Arap asıllı olup Kinde kabilesinin Kahi
re'de yerleşmiş kollarından Beni Tüdb'e 
mensuptur. Hocalarının çoğu Ukbe b. 
Müslim et-Tüclbl, Ebu Hüreyre'nin azat
lısı Ebu Yunus Süleym b. Cübeyr ed-Dev
si, Bekir b. Amr el-Meafirl ve Yezld b. Ebu 
Hablb gibi Mısır'da yerleşen tabii n nesiin
den alimlerdir. Kendisinden fıkıh ve ha
dis dersi alanlar arasında Mısırlı alimler
den Abdullah b. Mübarek, Leys b. Sa'd, 
Abdullah b. Vehb ve İbn Lehla gibi isim
ler yer almaktadır. 

Ahmed b. Hanbel. Yahya b. Main, Ebu 
Hatim er-Razi ve Ebü'l-Hasan el-İcll gibi 
hadis tenkitçileri Hayve'nin hadis rivaye
tinde güvenilir olduğunu belirtmiş. Ebu 
Hatim er-Razi. onu Mısır'ın ünlü fakihi 
Leys b. Sa'd'dan daha üstün gördüğünü 
söylemiş. İbn Hibban da ona Kitôbü'ş 
Şi~at adlı eserinde yer vermiştir. Birçok 
rivayeti all isnadlı olup bu rivayetlerin bir 
kısmı Kütüb-i Sitte'de mevcuttur. 144 
(761) yılında Mısır valisi tarafından Mı
sır kadılığına getirilmek istenen Hay
ve b. Şüreyh bütün ısrarlara rağmen 
bu görevi kabul etmemiştir. Hayve 1 58 
(775) veya 1 59 (776) yılında Mısır'da ve-
fat etti. · 

Zühd ve takvasıyla. ayrıca duası mak
bul bir alim olmakla tanınan Hayve gös
terişten uzak bir hayat sürmüştür. Onun 
derslerini dinleyen İbn Ve h b, ibadetlerini 
bu kadar gizli yapan başka bir kimse gör
mediğini söylemiş. Hayve'yi öven Abdul
lah b. Mübarek de onun üstün vasıfları
nın sözle anlatılamayacağını belirtmiştir 
(ibn Hacer. lll . 70). Hayve'nin, kendisine 
verilen yıllık 60 dinar maaşın hepsini evi
ne gelinceye kadar yoksullara dağıttığı 
rivayet edilir. Hayve b. Şüreyh'in devrin 
idarecilerine öğüt verecek kadar itibar sa
hibi olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim Mı
sır naiblerinden birine şu tavsiyede bu
lunmuştur : "Sakın ülkemizden silahı ek
sik etmeyin. Çünkü aramızda Kıptller. Ha
beşli er . . Rum lar ve Berberller var. Kıptl
ler'in ne zaman antlaşmayı bozacağı. 
Habeşller'in ne zaman baskın yapacağı, 
Rumlar'ın ne zaman ülkeyi istila edeceği, 
Berberller'in ne zaman ayaklanacağı bi
linmez" (Zeh ebl, VI. 405) . 

BİBLİYOGRAFYA : 

Buhar!, et-Tarii) u'l-kebir; lll , 120; Vekl', Ai)
barü '1- fsuçia.t, lll , 332-333; İbn Ebü Hatim. el
Cerf:ı ue't-ta'dfl,lll , 306-307; İbn Hibban. eş-Şi
/sat, VI, 246-247; a.mlf .. Meşahir, s. 187 - 188; 
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(ö. 300/913 [?]) 

Mu 'tezile' nin 
Bağdat ekolüne mensup 
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Kadi Abdülcebbar ve İbnü'l-Murtaza'
nın Mu'tezile'nin sekizinci tabakası ara
sında zikrettikleri ( Taba~atü '1-J'Vlu'tezile, 
s. 296; Tabafsatü 'I-J'Vlu'tezile, s. 85) Hay
yat'ın doğum ve ölüm tarihleri kesin ola
rak bilinmemektedir. 234'te (848) vefat 
eden Ca'fer b. Mübeşşir'e yetişip bazı so
rular sorduğu (ibnü ' l-Murtaza , s. 76) ve 
273 (886) yılında doğan Ka'bl'nin hacası 
olduğu dikkate alındığında onun ZZO'den 
(835) önce dünyaya geldiği ve 300 (913) 
yılı civarında öldüğü tahmin edilebilir. Ni
tekim Ka'bl, 290'da (903) yazmaya baş
ladığı (E/r., ı . 360) Ma~alôtü'l-İslômiy
yin adlı eserinde Hayyanan o sırada ha
yatta olduğunu ifade eder tarzda söz et
mektedir (likrü '1-J'Vlu'tezile min J'Vla~ala
ti 'l-islamiyyfn, s. 74). 

Yusuf b. Musael-Kattan'dan hadis öğ
renen Hayyat'ın hocaları arasında özel
likle lsa b. Heysem es-Sufi ve Ebu Müca
lid Ahmed b. Hüseyin ed-Darlr zikredilir. 
Hadis. fıkıh. kelam ve tefsiri iyi bilen. ger
çekleri başarılı bir şekilde ifade eden. 
doğru bildiği yolda yılmadan yürüyen ve 
uğradığı sıkıntılar karşısında sabreden 
bir kimse olarak tanıttığı Ebu Mücalid 
(Kitabü '1-in tişar, s. 77). Hayyat'ın fikri şah
siyetinin oluşmasında büyük çapta etkili 
olmuştur. Hayyat kelamcıların görüşleri 
hakkındaki geniş bilgisiyle temayüz et-
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miştir (ibnü'l-Murtaza. s. 85). Nitekim 
yaptığı nakiller sayesinde ilk dönemdeki 
birçok kişi. fırka ve konu hakkında bilgi 
edinmek mümkün olmaktadır ( Kitabü '1-
intişa r, bk. indeks. s. 145-151; ayrıca bk. 
Kadi Abd ü 1 cebba r. Taba~atü '1-J'Vlu' tezi/e, 
s. 228. 269-270. 283-284, 299). Bunun ya
nında Hayyat hadis ve fıkıhta da söz sa
hibi kabul edilmiş. bu özelliği dolayısıyla 
Şafii fakihi Ebü'l-Abbas İbn Süreye, Mali
ki fakihi İbn Müntab el-Kerablsl ve Zahi
riyye mezhebine mensup İyazl gibi alim
ler. aradaki mezhep farkına rağmen ken
disinden faydalanmışlardır (Kadi Abdül
cebbar, Taba~a tü '1-J'Vlu'tezile, s. 30 ı) . 

Hayyat'ın yetiştirdiği talebeler arasın
da en meşhuru Ka'bl nisbesiyle an ılan 

Ebü'l-Kasım el-Belhl'dir. Ma~Cilôt başta 
olmak üzere bütün eserlerinde hocasm
dan faydalanan Ka'bl. üstün kabiliyeti 
sayesinde daha öğrenciliğinde Mu'tezile 
çevrelerinde ün yapmış. bu sebeple Hay
yat'ın özel ilgisine mazhar olmuştur. Öy
le ki. Ka'bl'nin Bağdat'ta öğrenimini ta
mamlayarak memleketi olan Horasan'a 
dönerken Basra'ya uğrayıp orada Mu'te
zile ekolünü temsil eden Ebu Ali el-Cüb
bal ile görüşme isteğini Hayyat'a bildir
diği. ancak Hayyat'ın Ka'bl gibi kabiliyet
li bir öğrencisinin yalnız kendisine bağlı 
kalm ası ve herhangi bir şekilde Cübbal'
nin öğrencisi olarak tanınmaması için bu
na izin vermediği rivayet edilmektedir. 
Ka'bl Horasan'a gidişinden sonra da Hay
yat'la irtibatını devam ettirmiş ve ba
zı konularda görüşüne başvurmuştur 
(a.g.e., s. 296-297; ibnü ' l-Murtaza , s. 87-

88). 

Hayyat. Mu'tezile'nin çalkantılar içinde 
bulunduğu ve mezhepten kopmaların 
başladığı bir dönemde yaşamıştır. Mez
hepten ayrılan kişilerin Mu'tezile'ye ve 
daha da ileri giderek İslam ' a saldırma
ları lll. (VIII.) yüzyıl Mu'tezilller'ini hare
kete geçirmiştir. Nitekim bu dönemde 
ayrılanlardan sadece İbnü'r-Ravendl'nin 
eserlerine karşı Mu'tezile mensupların
ca kırka yakın reddiye kaleme alınmıştır 

(E ss, Th eo logie und Gesellschaft, VI, 
438-441). lll. yüzyılın sonlarında Bas
ra ekolünün başında Cübbal. Bağdat eko
lünün başında Hayyat vardı. Bişr b. Mu'
temir'le başlayan Bağdat kelam gelene
ğinin içinde yetişen Hayyat, mihne* ola
yından sonra giderek zayıflayan Mu'tezi
le'yi savunmaya büyük gayret göstermiş

tir. Bu amaçla yazdığı eserlerden biri olan 
el-İntişôr'da . kelam ilminin inceliklerini 
nazar ve marifet ehli olan Mu'tezile alim
lerinden daha iyi bilen hiç kimsenin bu-
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lunmadığını belirtir (s. 43). Bununla bir
likte Hayyat. Mu'tezile mensupları ara
sındaki görüş ayrılıklarının farkındadır, 

fakat bu ihtilafların kelamın tali mesele
leriyle ilgili olduğuna inanmaktadır (s. 
166). Mu'tezile alimlerinin en karmaşık 
kelam meselelerinde sadece karşı fikir 
sahibi Mu'tezill kişi veya gruplardan alın
tı yapmaları. bu ekole bağlı olmayanların 
ise Mu'tezile'den intihal dışında kendile
rine ait herhangi bir görüşlerinin bulun
maması. ona göre kelam ilminde sadece 
bu mezhebi n söz sahibi olduğunun delili
dir (s. 15). Öteyandan Hayyat. benzer ba
zı görüşleri sebebiyle Cehm b. Safvan gi
bi kimselerin Mu'tezile'ye nisbet edilme
sine karşı çıkmış ve bir kişinin Mu'tezili 
sayılabilmesi için her şeyden önce usul-i 
hamse*nin bütününü benimsernesi ge
rektiğini ifade etmiştir (s. 92-93). 

Sıfatıarın nefyi, halku'l-Kur'an, rü'ye
tullah ve kader gibi temel kelami konu
lardaki benzer görüşleri sebebiyle Hay
yat'ın Bağdat Mu'tezile ekolü içerisinde 
değerlendirilmesi gerekir. Aslında Mu'
tezile kelamcıları. ilk iki asırda düalist ve 
mülhid akımlarla yaptıkları mücadeleden 
sonra Selefi 1 Sünni kelamın yeni yeni 
yerleşmeye başladığı lll. (IX.) yüzyılda da
ha çok varlık ve tabiat meselelerine ilgi 
duymaya başlamışlar; Allah'ın varlığı ve 
sıfatları gibi konulardan tefekküre dayalı 
alem ve insan problemlerine, Hayyat'ın 
tabiriyle "celi ve zahir kelam"dan "dakik 
ve gamız kelam"a (KWibü'L-intişar; s. 43) 

yönelmişlerdir. Bu sebeple mezhepler ta
rihi kaynaklarının da kaydettiği gibi Hay
yat'ın öne çıkan temel görüşü "ma'dum" 
konusundadır. Kaynaklarda kendisine at
fedilen. ancak el-İntişar'da belirgin şe
kilde ortaya çıkmayan bu konudaki yak
laşırnma göre ma'dum. Mu'tezile'nin ço
ğunluğunun kabul ettiği gibi yalnızca bir 
"şey" ya da "cevher" değil aynı zamanda 
bir "cisim"dir. Çünkü hudusu anında ci
sim vasfı sabit bulunan bir varlığın adem 
halinde de o vasfa sahip olması gerekir. 
Dolayısıyla eğer bir cisim henüz var olma
dan yani ma'dum ikencisim değilse onun 
hudusü, diğer bir ifadeyle yaratılışı ger
çekleşmez. Şu halde ma'dumda sadece 
hareket 1 sükun vasfı eksiktir, bunu da ya
ratılıştan sonra kazanır (İbn Hazm, V, 42; 
Nesefl. s. 75) . Ancak Hayyat'ın bu düşün
cesinde, Ehl-i sünnet kelamcılarının "şey" 
bile kabul etmediği ma'dumda bulunma
yan ve hudus anında da sabit olmayan 
hareket vasfını ma' durnun sonradan na
sıl kazandığı sorusu cevapsız kalmakta
dır. Bir nevi determinizm olan "tevlid" na-
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zariyesi gereğince tabiattaki sebep- so
nuç ilişkisinin zorunlu olduğu fikrinde ıs
rar eden Hayyat (Kitabü '1-İntişar, s. 60; 
Eş'arl, s. 314) muhtemelen bu sebeple 
ma'dum görüşünü benimsemiştir. Hay
yat'ın ma'dum anlayışı diğer bazı Mu'te
zile alimleri tarafından tenkit edilmiştir; 
nitekim Ebu Ali ei-Cübbai ona karşı yaz
dığı müstakil bir eserde, ma'dumun cisim 
sayılmasının cisimlerin kıdemi anlamına 
geleceğini belirterek söz konusu anlayışı 
reddetmiştir (Bağdadl, s. 180). 

Bilgi vasıtaları için kesinlik şartı koyan 
kelamcıların metoduna uygun olarak ha
ber-i vahidin delil sayılamayacağı görü
şüne katılan Hayyat bu konuya dair bir 
de eser telif etmiştir. Abdülkahir ei-Bağ
dadi'nin. onun bu görüşüyle çoğu haber-i 
vahidlere dayanan şer''i hükümleri inkar 
etmeyi amaçladığı iddiası (a.g.e., a.y.) 
meselenin tartışılan yönüyle ilgisiz gö
rünmektedir. Çünkü kelamda haber-i va
hid, dinintemel ilkelerinde delil olup ola
mayacağı açısından ele alınmakta, fer''i 
hükümler için delil sayılabileceği ise ka
bul edilmektedir. Öte yandan Hayyat, mü
minler veya katirler tarafından nakledil
mesi dolayısıyla mütevatir haberin değe
rinde bir farkın söz konusu olmayacağı, . 
ancak mümine yalnızca din e bağlılığı se
bebiyle bir öncelik tanınabileceği görüşü
nü destekler (Kitabü'L-intişar, s. 45). 

Hayyat. insanların uymakla emredildi
ği peygamberlerin dini konularda yanıl
masının imkansızlığını savunan (a.g.e., s. 
71), Ş'ia'nın "beda" ve "rec'at" görüşlerini 
reddeden (a.g.e., s. 93-97) ve müminlerin 
büyük günahları konusunda irca (b k. MÜR
Ci E) telakkisini benimseyen Mu'tezil'i 
Ebü'I-Hüseyin es-Salihi ile münazaralar 
yapmıştır (İbnü'I-Murtaza. s. 72). İma
metle ilgili olarak Bağdat ekolünün gö
rüşü doğrultusunda, bütün iyi hasJetleri 
kendisinde toplayan Hz. Ali'yi sahabenin 
en faziletiisi saymakla beraber Resul-i Ek
rem'in vefatından sonra Ebu Bekir'in ha
life seçilmesini sahabenin bir tercihi ola
rak görmüş ve bu seçimde Ali 'ye karşı 
beslenen kin duygusunun etkili olduğu 
yönündeki Şii görüşünü reddetmiş, Hz. 
Ali'nin de bu sonuca itiraz etmemesini 
göz önüne 'alarak sahabenin bu ortak tav
rını meşru saymıştır ( a.g.e. , s. 86; krş. 
Kitabü't-intişar, s. 76). Zeydiyye'nin, ima
mette iyinin en iyiye tercih edilebileceği 
şeklindeki görüşüyle benzerlik gösteren 
bu yaklaşımı dışında Hayyat, özellikle Hz. 
Osman ve Ali zamanında ortaya çıkan ha
diseler ve bu sırada sahabe arasında vu
ku bulan mücadeleler konusunda Mu'te-

zile alimlerinin tevakkuf ettiğini. ancak 
Muaviye ve Amr b. As'ın hakem olayı sıra
sında takip ettikleri yöntemi hiçbir Mu'
tezill'nin onaylamadığını kaydeder (Kita· 
bü't-intişar, s. 73-74). 

Ebü'I-Hüseyin ei-Hayyat. ilmi şahsiyeti 
ve bazı görüşleri sebebiyle Mu'tezile'nin 
Bağdat ekolü içerisinde önemli bir yer 
edinmiş. burada Hayyatıyye olarak adlan
dırılan bir grubun kurucusu kabul edil
miştir. Ma'dum konusundaki farklı görüş
lerinden dolayı bu gruba Ma'dumiyye de 
denilmiştir (Bağdadl. s. 179-180) . 

Eserleri. 1. el-İntişar*. Hayyat'ın gü
nümüze kadar gelebilen tek eseridir. Ki
tap, Mu'tezile mezhebinin üstünlüğünü 
belirtmek ve bu mezhebe yöneltilen eleş
tirilere cevap vermek amacıyla Cahiz ta
rafından kaleme alınan Faziletü'l-Mu'
tezile adlı esere İbnü'r-Ravendi'nin yaz
dığı Façlil,ıatü'l-Mu'tezile isimli reddi
yeye cevap mahiyetinde telif edilmiştir. 
Eser, bilinen tek nüshasına dayanılarak 
H. S. Nyberg tarafından neşredilmiş (Ka
hi re 1344/1925), daha sonra Albert N. 
Nader kitabı Fransızca tercümesiyle bir
likte yayımiarnıştır (Beyrut 1957) . z. 
Na]fzu Kitabi'l-Can1f. Mu'tezile'den ay
rılıp Rafıza'ya meyleden Ebu Hafs ömer 
b. Ziyad ei-Haddad'a nisbet edilen ve bir
çok Mu'tezile alimi tarafından eleştirilen 
(Kadi Abdülcebbar. Teşbftü dela'ili'n-nü· 
büvve, ı, 51 ı Kitabü'l-Caruf ii teka
fü'i'l-edille adlı esere reddiyedir (İbnü'n
Nedlm, s. 216). Bizzat Hayyat el-İntişar'
da (s. 73), Ebu Hafs ei-Haddad'a cevap 
verdiğini kitap ismi zikretmeden bildir
mektedir. 3. er-Red 'ala men eşbete l]a
bere'l-val,ıid. İbnü'n-Nedim'den naklen 
İbn Hacer ei-Askalani tarafından müelli
fe nisbet edilmektedir (Lfsanü'l-Mizan, 
IV, 9) Hayyat'ın haber-i vahidi delil say
madığı yönündeki bilgiler de (Bağdadl, s. 
180) böyle bir eserinin varlığını destekle
mektedir. 4. el-İstidlal bi'ş-şô.hid 'ale'l
ga'ib. Duyulur aleme bakarak duyu öte
si alem hakkında hüküm verme şeklinde
ki kelam yöntemiyle ilgili olan eser bazı 
kaynaklarda Hayyafa isnat edilmektedir 
(İbn Metteveyh, s. 167; Zehebl, XIV, 220) . 
s. Na]fzu Kitabi'l-'Aks. Abbact b. Süley
man es-Saymeri'ye nisbet edilen Kitô
bü'l-'Aks'a reddiyedir (Fück, XC 11936), 

s. 302) . 6. er-Red 'ala Kitabi'I-Burhan 
(a.g.e., a.y.) . Buradaki Kitabü'l-Burhan 
muhtemelen Organon'un ll. Analitikler 
bölümüdür (Ef2, IV, 1162) 7. er-Red 'ald 
men )fiile bi'l-esbôb (Zehebl, XIV, 220). 

Hayyat ayrıca. İslam alimlerinin ve özel
likle Mu'tezile'nin büyük tepkisini çeken 



İbnü'r-Ravendl'nin Kitabü 't- Tae, Kitô.
bü'd-Damig, Kitô.bü'z-Zümürrüd, Ki
tô.bü 'Abesi'l-J:ıikme (bazı kaynaklarda 
yan lı ş o larak Kitabü Na'ti'l-hikme şeklin
de geçer), Kitabü 'l-Ferid, Kitabü Ka
çlibi'?:-?:eheb ve Kitô.bü'l-İmame adlı 
eserlerine reddiyeler yazmıştır (Ebü'I
A'la el-Maarrl, s. 39; ibn ü'I-Cevzl, VI, 99-
1 00; Houtsma, IV [I 890 ı, s. 223-224) İb
nü'l-Murtaza da isim belirtmeden onun 
İbnü 'r-Ravendl'nin birçok eserine cevap 
verdiğ ini söylemektedir ( Tabakatü '1-Mu'
tezi/e, s. 85) 

Hayyat üzerinde yapılan çalışmalar ara
sında. H. Samuel Nyberg' in el-İntişar'a 
yazdığı önsözle bazı ansiklopedi madde
leri (bk bibl.) ve Halil EbCı Rahme'nin 
"Ebü ' l-f:lüseyn el-ljayyat ve Kitabühü' l
İntişar" (Eb!Jaşü '/- YermCık, lll, irbid ı 405/ 
1985, s. 145-170) adlı makalesi zikredile
bilir. 
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EbCı Ali Yahya b. Galib ei-Hayyat 
(ö. 220/835 [?]) 

İlk devir 
astronom ve astrologlarından . 

_j 

Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. 
Bağdat'ta yaşadığı, ünlü Bermekl aile
sinden Yahya b. Halid ile iyi ilişkiler içinde 
bulunduğu ve dönemin önde gelen astro
nom- astrologlarından Maşaallah b. Ese
ri'nin talebesi olduğu bilinmektedir. Kay
naklarda 210-240 (825-854) yılları arasın
da verilen farklı tarihlerden 220'de (835) 
öldüğü sanılmaktadır (Brockelmann, GAL, 
1, 250) İsim ve künye benzerliğinden do
layı. çağdaşı olan tarihçi Halife b. Hayyat 
ve meslektaşı Endülüslü Yahya b. Hayyat 
ile karıştınlmaması gerekir. Hayyat İslam 
dünyasından çok Ortaçağ Avrupası'nda 
tanınmıştır; birçok Batılı müellifin ondan 
Albohali. Aboali. Alchait. Alghihac , Albe
nahait gibi isimlerle ve Maşaallah'tan 
sonra en önemli astrolog olarak bahset
tiği görülür. 

Eserleri . Çeşitli kaynaklarda adları ge
çen on iki kadar eser ona atfedilmektey
se de bunlardan ancak beşinin günümü
ze ulaştığı bilinmektedir. 1. Kitabü'l-Me
valid. En meşhur eseri olup başta kişinin 
doğum zamanıyla ilgili meseleler olmak 
üzere çeşitli astrolojik konuları ihtiva 
eder. İbn TavCıs (ö 664/1266), nücum il
minin tarihi ve önemli şahsiyetlerine dair 
yazdığı eserinde İslam aleminde bu konu
da yetişmiş büyük alimler arasında Hay
yat'ın adını bu eseriyle birlikte zikretmek
tedir (Ferecü'l-mehmCım, s. 206). Hay
yat'ın, hacası Maşaallah'ın aynı adı taşı

yan eserinden başka Dorotheos ve Bat
lamyus ile bazı Hermetik kaynaklardan 
da faydalandığı bu kitabı Ortaçağ Avru
pası'nda büyük yan kı uyandırmış. 1136'
da 11volili Platon. 1153'te Sevilialı (işbili
ye) Johannes tarafından Latince'ye ter
cüme edilmiştir. Johannes'in tercümesi 
Nürnberg'deAlbohali Arabis astrologi 
antiquissimi ac clarissimi de iudiciis 
nativitatum adıyla 1546 ve 1549 tarih
lerinde basılmıştır. Avrupalı alimler Hay
yat'ın bu eserine sık sık başvurmuşlardır. 

Avusturyalı Leopold'un (Xl!!. yüzyıl) Com
pilatio de astrorum adlı eserinde Kitô.
bü '1-Mevalid'in Johannes tercemesin
den faydalandığı anlaşılmaktadır. Eserin 
aynı Latince tercümeye d0.yanılarak Fran-
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sızca'ya da çevirildiği sanılmaktadır. Ki
tabü '1-Mevalid' in mevcut yazma nüsha
ları içinde İskenderiye nüshası otuz sekiz 
bölüm başlığı ihtiva etmektedir. Ancak 
eserde 8, 9, 14. 15 ve 37. başlıklar farklı 
konuları işlemekle birlikte mükerrer olup 
12. 13. 27. 28. başlıklar ise atlanmıştır. 
Dolayısıyla bu nüshada toplam otuz do
kuz başlık bulunmaktadır (Sezgin, VII, 
120- 121 ). Halbuki eserin Johannes ter
cümesini esas alan Nürnberg baskısında 
(ı 546) kırk beş başlıkyer almaktadır (UII
mann, s. 3 I 2) ve bu durum. Latince ter
cümenin eksiksiz bir nüshadan yapıldığı
nı düşündürmektedir. Z. Kitabü'l-Me
sa'il. İskenderiye'de ei-Mektebetü'l-be
Iediyye'de bulunan bir nüshasından (nr 
3652) tam adının Kitabü'l-Mesa'il el
müstedelli 'aleyha mine'l-büyuti'l-iş
ney 'aşer ve'l-kevakibi's-seb'a olduğu 
öğrenilmektedir. Eserin Kitabü Sırri'l
'amel adını taşıyan bir nüshası da Berlin 
Staatsbibliothek'tedir (nr. 5876) Geze
genlerin burçlar feleğine nisbetle bulun
dukları konumların yeryüzündeki olaylar 
üzerine tesirlerini ele alan kitabın bazı bö
lümleri başka müellifler tarafından ay
nen veya özetlenerek iktibas edilmiştir. 
Mesela İbrahim en-Nasırl'nin astroloji ala
nındaki eserinin alt başlıklarından biri 
"Babü'n-na:?ar fi'l-t:ıurCıb min kitabi Ebi 
cAII el-ljayyat" şeklindedir (U IImann, s. 
343) . Hayyat bu eserinde de hocası Ma
şaallah'tan başka Dorotheos, Valens, Bat
lamyus, Eutokios ve Ömer b. Ferruhan 
et-Taberi'ye atıflarda bulunmaktadır. 3. 

Kitabü Taf:ıvili sini'l-'alem (Tahran Mec
li s Ktp ., nr. 6452). 4. Kitabü'l-Kıranat. 

Eserin aslı mevcut değilse de özeti Mul]
taşarü't-Tell]iş ii af:ıvali'l-milel ve'd
düvel ve'l-edvar adıyla günümüze ka
dar gelmiştir (Tahran Danişgah Ktp., nr. 
5469) s. Kitô.bü Mefô.tif:ıi'l-kaza' (Mi la
no Ambrosiana Ktp., nr. C, 86). 

Bazı kaynaklarda müellife Feva'idü 
felekiyye adlı bir kitap daha nisbet edi
liyorsa da (Brockelmann, GAL Suppl., 1, 
394; EFiing ı. IV, 1162) bu eser, Kita
bü '1-Mesa'il'in Darü'l-kütübi ' I-Mısriy

ye'de (Mikat, nr. 180/3) Feva'id min ke
lô.mi Ebi 'Ali .. . tete'alla~ bi'l-af:ıkam ii 
'ilmi'l-felek adıyla kayıtlı (Sezgin, VII, 
ı 2 ı) muhtasarı olmalıdır. Klasik kaynak
larda zikredilen Hayyat'a ait diğer eser
ler de şunlardır: Kitabü'l-Medl]al, Ki
tabü'l-Me'ani, Kitabü'd-Düvel, Kita
bü Taf:ıvili sini'l-mevalid, Kitabü'l
Menşur, Kitabü Kaçlibi'?:-?:eheb, Kita
bü'n-Nüket (ibnü'n-Nedlm, s. 386) 
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