
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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HAYYıÜ, Yahya b. Galib 
(.l>l;:;.ıt .,_Jl.: 0! ~) 

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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~ MEHMET BAYRAKDAR 

HAYY AT VEHBi 

(bk. TERZİ BABA). 

HAYYATIYYE 
(~~1) 

Mu'tezile alimlerinden 
Ebü'I-Hüseyin ei-Hayyat'ın 

(ö. 300/913 [?]) 
görüşlerini benimseyenlere 

verilen ad 
(bk. HAYYAT, Ebü'l-Hüseyin). 

HAYYE 

(bk. YlLAN). 

HAYYİZ 
(p:..l1) 

Mutlak boşluk, 
cismin işgal ettiği farzedilen 

hacim, mekan 
(bk. MEKAN). 

HAYZÜRAN 
(..;.ı1)~1) 

el-Hayzüran bint Ata el-Cüreşiyye 
(ö. ı 73/789) 

Abbas! halifelerinden 
Mehdi-Billah'ın hanımı, 

Mfısa el-Hadi ile 
Harfınürreşid'in annesi. 

ı 

_j 

ı 

_j 

ı 

_j 

ı 

_j 

_j 

Mehdi- Billah 'ın Yemen asıllı cariyesi
dir. isminin "Hint kamışı, bambu" anla
mına geldiği ve nadiren Beşşar b. Bürd 
ile Ebü'l-Muafa gibi bazı şairler tarafın
dan Arap güzelinin boyunu ifade için kul
lanıldığı bilinmektedir. Babası Ata. Hali-

106 

fe Mansur'un mevlası veya Nerşahl'nin 
Tô.ri{ıu Bu{ıô.rô.'sında yer alan bilgiye gö
re (s. 59) Taberistan'da esir edilerek Meh
di'ye getirilen Yemen melikiydi; aynı ese
rin Farsça metninde ise bu hususa te
mas edilmemiştir. Güzelliği yanında kül
türü ve edebi yetenekleriyle kısa sürede 
halifenin gözdesi haline gelen Hayzüran 
daha sonra Musa el-Hadi. Harunürreşid 
ve Abbase'yi dünyaya getirerek ümmü
veledi oldu. ibn Kuteybe ona Abbase'yi 
değil, Mehdi'nin küçük yaşta ölen Banu
ka adında başka bir kızını nisbet etmek
tedir (ei-Ma'arif, s. 166) Sermekiler'den 
Fazı b. Yahya, Harunürreşid'den yedi gün 
önce dünyaya gelmiş ve Fazi'ın annesi 
Harun'u, Hayzüran da Fazrı emzirdiği için 
iki çocuk sütkardeşi olmuşlardı (Cehşi

yarT, s. 136) Hayzüran, Halife Mehdi ta
rafından 159 (775-76) yılında azat edile
rek nikah altına alındı . 

Hükmedici ve nüfuzlu bir kadın olan 
Hayzüran. Mehdi'nin müsamahakar ve 
yumuşak huylu karakterinden de fayda
lanarak onu ve bütün sarayı etkisi altına 
almıştı. Devlet işlerine açıkça müdahale 
ediyor. istediği gibi emirler verip isteme
diği şeyleri yasaklıyor veya verilen hüküm
leri bozuyordu. Yemen'de Cüreşli bir kişi
nin elinde hizmetçi bulunan kardeşi Gıt
rif'i yanına getirtip arkasından Yemen'e 
vali tayin ettirmesi. oğulları Musa ve Ha
run'un Mehdi tarafından başka hanımın
dan çocukları bulunmasına rağmen veli
aht gösterilmesi onun halifenin nezdin
deki itibarını açıkça ortaya koymaktadır. 
Mehdi öldükten sonra yerine Musa el-Ha
di geçince Hayzüran oğluna daha kolay 
hükmedilebileceğini sanıyordu . Ancak sert 
huylu. hataları affetmeyen ve en belirgin 
vasfı kıskançlık olan Musa babasından 
çok farklı idi. ibnü'I-Esir'in naklettiğine 
göre Mehdi vefat ettiği sırada Musa Cür
can'da asilerle savaş halinde bulunuyor
du. 8ağdat ordusu başkaldırmış. Hayzü
ran yeni halife gelinceye kadar alınatak 
tedbirleri görüşmek üzere Yahya b. Ha
lid ei-Bermeki ile Rebi' b. Yunus'u çağır
mıştı. Rebi' daveti kabul edip Hayzüran'ın 
yanına gitmiş . Yahya ise Musa'nın kıs
kançlığını bildiği için gitmemişti . Nite
kim Musa durumu öğrenince mektupla 
Rebi'e tehditler savurmuş. Yahya'ya ise 
teşekkür etmişti (el-Kamil, VI, 88). 

Musa el-Hadi. halifeliğinin ilk dört ayın
da annesine pek müdahale etmedi. Hay
züran. bu süre içerisinde Musa yokmuş 
gibi devlet işlerini tek başına yürütmeye 
çalışıyor. konuyu sadece tasdik için ona 
götürüyordu. Musa bir müddet sonra an-

nesine isteklerini geciktirmek suretiyle 
karşı koymaya başladı. Bu arada onun si
yasetle ilgili olmayan taleplerini yerine 
getirerek rızasını almaya çalışırken ken
disinden ibadete ve özel işlerine daha 
çok vakit ayırmasını rica etti. Fakat Hay
züran'ın daha da ileri giderek istek sahip
lerine işlerinin yapılacağına dair garanti 
vermesi. normal işlerde aracılık yapması 
yanında önemli işlerle ilgili kesin görüş 
bildirmesi, sadece kardeşi Gıtrif gibi ya
kınları için değil diğer kumandan ve ida
recilere de aracılık yapması Hadi'nin sab
rını taşırdı ve onun bu tür faaliyetlerini 
yasakladı. Çevresindeki ilginin azalması 
üzerine kendisini büyük bir boşluk içeri
sinde hisseden Hayzüran oğluna karşı kin 
beslerneye başladı. Hayzüran. ümidini di
ğer oğlu Harunürreşid'e bağlıyor. kaybet
tiği nüfuzunu onun halife olmasıyla ye
niden elde edeceğine inanıyordu. Ancak 
Musa, kardeşi Harun'u veliahtlıktan az
ledip yerine küçükyaştaki oğlu Ca'fer'i ta
yin etmekte ısrarlı görünüyordu. Hatta 
annesini zehirietmeye bile teşebbüs et
mişti. Giderek artan karşılıklı düşmanlık 
neticesinde daha çok kabul gören riva
yetlere göre Hayzüran. oğlu Musa ei-Ha
dl'yi hasta olduğu bir sırada cariyelerine 
zehirietmiş veya boğdurtmuştur ( 170/ 

786) Hadi'nin Harun'u öldürmeyi planla
dığı gece öldürülmesi. Hayzüran'ın oğlu
nun ölüm haberini duyduktan sonraki 
sözleri ve cariyeleri vasıtasıyla halkın tep
kisini öğrenmeye çalışması da onun bu 
işte rolünün bulunduğu ihtimalini kuv
vetlendirmektedir. 

Musa ei-Hadl'nin ölümünün hemen ar
dından hapiste bulunan Yahya b. Halid 
ei-Bermekl Hayzüran'ın emriyle serbest 
bırakıldı ve Harun tarafından kendi müh
rü de teslim edilerek geniş yetkilerle ve
zirliğe getirildi. Ancak işleri asıl yöneten 
daima Hayzüran oldu; zira Yahya da hali
fe de onun görüşüne göre hareket edi
yorlardı. Harunürreşid zamanında Hayzü
ran'ın mevkii en yüksek derecesine ulaş
mış. hatta kocası Mehdi dönemindeki iti
barının da üstüne çıkmıştır. 

Hayzüran 26 Cemaziyelahir 1 73 (20 Ka
sım 789) tarihinde Bağdat'ta öldü, cena
ze namazını Harunürreşid kıldırdı. Cena
zesinin defnedildiği Kureyş Kabristanı gü
nümüze kadar onun adına izafetle Mak
beretülhayzüran adıyla anılmış. türbesi 
de bugüne ulaşmıştır. Hadi zamanındaki 
sıkıntılı günleri dışında rahat bir hayat sü
ren Hayzüran, hayır severliğiyle tanınır
dı. Yoksulları giydirmiş. yetimleri evlen
dirmiş ve 172 (789) yılında hacca gittiğin-


