HEYKEL, Muhammed Hüseyin
siyasi olayları ve bunun yanında ı. Dünya
Savaşı öncesinden başlayarak Mısır'ın genel siyasi hayatını anlatmıştır. 1S. H ake;:;a ]]uli]fat (Kahire 1955) . Heykel'in ikinci ve son romanıdır. 16. el-İmbaraturiy
yetü'l-İslfımiyye (Kahire 1961). 17. eş
Şar]fu'l-cedid (Kahire 1963). 18. 'Oşman
b . 'Aftan beyne'l-]]ilafe ve'l-mülk (Kahire 1964). 19. el-iman ve'l-ma'rife ve'lfelsefe (Ka hi re 1964 ). ZO. !).ış aş Mışriy
ye (Kah i re 1969) (son beş eseri Heykel 'in
ölümünden sonra oğlu Ahmed Heykel ya-
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Ebu Abdirrahman ei-Heysem
b. Ad! b. Abdirrahman
et-Ta! ei-Buhtür! ei-Küfl
(ö. 207 /822)

Muhammed Hüseyin Heykel. Ff Ev/i;ati'l-ferag, Kahire 1925 , s . 273 ; a.mlf .. Mü?ekkirat
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Ahbar ve ensab alimi.

rüşlerine yakın olmasının da hapsedilmesinde rol oynadığı tahmin edilmektedir.
Heysem 1 Muharrem 207'de (27 Mayıs
822) Vasıt yakınlarındaki Femüssılh'ta vefat etti (Sem'anl. 11. 96) Ölüm tarihinin
206 (821-22) veya 209 (824-25) olduğu
da rivayet edilmektedir.

Heysem b. Adi Araplar'ın ahbarını, memesalib (kusurlar. ayıplar) ve measirini (iyilikler). ensabını, ilimlerini, şiir ve
sözlerini nakleden meşhur bir ravidir. Rivayetlerinin büyük bir kısmını Abbas! halifelerinden EbQ Ca'fer ei-MansQr, Mehdi- Billa h, Hadi- İlelhak ve Harunürreşld'in
huzurunda kurulan ilim meclislerinde elde eden Heysem'in nakilde bulunduğu
alimler arasında Ebü'I-Cerrah Abdullah
b. Ayyaş b. Abdullah ei-Hemedanl el-KOfi, Hişam b. Urve. Mücalid b. Said, Muhammed b. İshak, Muhammed b. Abdurrahman b. Ebu Leyla. Said b. Ebu
ArQbe, Hammad er-Raviye, Şu'be b. Haccac, Avane b. Hakem vardır. Kendisinden
de EbQ Hassan Hasan b. Osman ez-Ziyadi. A'la b. Musa, İbn Sa'd, Kasım b. Said
b. Müseyyeb, Ali b. Amr ei-Ensari ve Ahmed b. Ubeyd en-Nasih rivayette bulunnakıbını,
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Muhtemelen 114 (732) yılında Küfe'de
Ailesinin memleketine nisbetle
Menbici, doğum yerine nisbetle de KQfi
diye anılır. Küfe'de yetişen Heysem bir süre Mekke ve Mısır'da bulundu . Asıl şöh
retini kazandığı Bağdat'a EbQ Ca'fer eiMansQr'un hilafeti döneminde (754-775)
gitmiş olmalıdır (Leder, Das Korpus, s.
294) Çeşitli rivayetlerden Halife Mehdi'nin ( 775-785) yakın çevresinde bulunduğu, Halife Hadi- İlelhak ve veliaht HarQnürreşld ile de ilişkilerinin devam ettiği
anlaşılmaktadır. 183 (799) yılında hapiste vefat eden İmam Musa el- Kazım'ın bir
suikast sonucu öldürülüp öldürülmediğinin tesbiti için cesedini inceleyen kişi
ler arasında bulunması. muhtemelen Abbas! sarayı ile olan bu yakın ilişkisinden
doğdu.

kaynaklanıyordu.

Neseb ilmine vakıf olan Heysem, kendisinin Araplar' ca asil kabul edilen Tay kabilesine mensup olduğunu iddia etmiş .
bu sayede Beni Haris kabilesinden bir hanımla evlenmiştir. Ancak özellikle meşhur
şair ve mizah ustası EbQ Nüvas ile girdiği
tartışmalardan sonra iddiasının uydurma
olduğu anlaşılınca Beni Harisliler onun
asalet bakımından hanımına denk olmadığını söylemiş, rivayetlerinde yer alan ve
Beni Abbas 'ı, özellikle de Abbas b. Abdülmuttalib'i yerme şeklinde anlaşılabilecek
bazı unsurları da öne sürerek hanımın
dan ayrılması ve hapsedilmesi için uğraş
mışlardır (a.g.e., s. 302-308). Bundan dolayı HarQnürreşld döneminde itibarını kaybeden ve muhtemelen 184 (800) yılın
da hapse atılan Heysem (a .g.e. , s. 298)
Emin'in hilafetine kadar (809) hapiste
kaldı. Şiiler'le ilişkilerinin bulunması ve
h ilMetle ilgili görüşlerinin Hariciler'in gö-

muşlardır.

İbnü'n-Nedim, Cahiliye devrinde ve islami dönemde Leyla ve MecnQn gibi aşk
hikayelerini derleyenlerden bahsederken
İbn De'b, Şarki b. Kutaml ve Hişam b. Muhammed ei-Kelbl'nin yanında Heysem b.
Adi'nin de adını zikretmektedir. Ya'kObi,
Belazüri. İbn Kuteybe, Taberi ve Mes'Qdi
gibi tarihçilerle Veki' b. Halef. İbn Abdürabbih ve ünlü Mu'tezile kelamcısı Cahiz
onun eserlerinden nakillerde bulunmuş
lardır. Heysem'in. fıkıh ve hadis alimlerine dair yazdığı kaydedilen tabakat kitabı
nın hadisçiler tarafından ağır şekilde tenkit edildiği ve hadiste zayıflık ve yalancı
lıkla suçlandığı belirtilmektedir.
Heysem'e nisbet edilen ve onun ders
halkalarında anlattığı hikaye ve kıssalar
la ilgili olarak tutulan notlardan meydana geldiği sanılan altmışa yakın eserin
hiçbiri her ne kadar tam olarak günümüze ulaşmamışsa da bunlardan bir kısmı
muahhar müellifler tarafından eserlerinde kaynak olarak kullanılmış ve böylece
kısmen nakledilmiştir. Mesela Muhammed b. Ahmed ei-Endelüsi el-Malik!, Hatlb ei-Bağdadi'nin Dımaşk'a getirdiği kitaplar arasında Heysem'in ed-Devle, etTaba]fat, et-Tari]] ve Kitdbü Lugati'lI).ur'an adlı eserlerini zikretmektedir.
Abdülkerim b. Muhammed es-Sem 'ani
ile Katib Çelebi de onun Taba]fatü'l-fu]faha' ve'l-muJ:ıaddişin adlı bir eserini

HEYSEM b. KULEYB
kaydederler. Zehebl'nin Tari]] u 'I-İslam ' ı
nın önemli kaynaklarından birinin. onun
Tari]]u'l-Heyşem b. 'Adi adlı eseri olduğu adı geçen kitabın mukaddimesinden
anlaşılmaktadır. İbn Keslr sık sık sözünü
ettiği bir Kitabü'l-ljavaric'den iktibaslarda bulunur. Safedi de eserinin kaynakları arasında Tevari]]u'l-ljavaric adlı
bir kitabı zikretmekte. öte yandan Mes'Qdl, Heysem'i Haridier konusunda eser
yazanlar arasında göstermektedir. Yine
Safedi ve Katib Çelebi, Heysem'in 'Ummalü 'ş-şurat li-ümera'i'l-'Ira]f ve Tari]]u'l-'Acem ve Beni Ümeyye adlı eserlerini kaydettikleri gibi Ya'kübl, İbn A'sem
el-KOfi ve Mes'Qd1 de onu. herhangi bir
kitabının adını belirtmeksizin tarihe dair
eserlerinin kaynakları arasında zikretmektedirler. Ebü'I-Ferec ei-İsfahan1 de
muhtemelen Heysem'e ait olan bir Kitabü '1-Mesalib'den iktibaslarda bulunmaktadır (tam referansları için bk. Leder.
Das Korpus, s. 3 1-3 2) Bazı kitaplarının
sadece ismi bilinen Heysem'in eserlerinden yapılan iktibaslar bir araya getirildiğinde bunlardan bazılarının muhtevası
hakkında sınırlı da olsa bilgi edinme imkanı ortaya çıkmaktadır. Mesela İbn Keslr'in eserinde uzun pasajlar halinde naklettiği malumat onun Kitabü'l-ljavaric'i hakkında fikir verebilecek durumdadır. Aynı şey İbn A'sem el- KOfi'nin naklettiği rivayetler için de geçerlidir (a.g.e.,
S.

33)

Heysem b. Adi'den yapılan rivayetlerin
konuları İbnü'n-Nedlm'in zikrettiği kitap
isimleriyle doğrudan ilgilidir. Bu rivayetler. Hz. Peygamber devrinden başlayarak
Abbas1 Halifesi Hadi- İlelhak zamanına
kadar (785-786) oldukça geniş bir dönem
hakkında tarihi malumat vermektedir.
Bu bilgiler arasında Emev11er'in Abbasiler tarafından iktidardan uzaklaştırılma
sı , Emev11er dönemindeki Şii hareketleri
ve özellikle Abdülmelik b. Mervan dönemi (685-705) önemli bir yer tutmaktadır.
Heysem'in rivayetlerinde açık bir Emev1
düşmanlığı göze çarpmadığı gibi Abbas1
hanedanına mensup kişilerden de "şanla
rına yakışır " bir şekilde bahsedilmemektedir. Heysem'den gelen rivayetler içinde
aşk şiirleri de önemli bir yekün tutmaktadır. Bunun yanında ondan "ilkler" (evail)
hakkında "evvelü men" diye başlayan bir
dizi rivayet nakledilmiştir. Kişiler hakkın
daki rivayetler onların doğum ve ölüm tarihlerinin. halife ve valiler için yönetirnde
bulundukları sürelerin tesbiti açısından
oldukça önemlidir. Heysem'den yapılan
rivayetlerin bir bölümünde ise bir kişinin

veya bir olayın mümkün mertebe geniş
bir şekilde tanıtımı hedeflenmektedir.
Bundan dolayı zaman zaman bazı rivayetler vak'ayı anlatmaktan çok bir çeşit
anekdot halini almaktadır. Bu türden rivayetler olaya şahit olan bir kimsenin ifadesiyle nakledilmekte. bu da olayın gerçekten meydana geldiği intibaını güçlendirmektedir (a.g.e.,s. 34- 41) . Heysem'den gelen haberlerin bir kısmında yer
alan alaycılık ve polemik, onun hayatında
önemli rol oynayan ve kişilerin ayıp ve kusurlarını dile getirmekten ibaret olan
"mesalib" türü rivayetlerde ortaya çıkar
(a.g.e., s. 34-41 ). Heysem'den nakledilen
bu konuyla ilgili rivayetlerin önemli bir
kısmının toplu olarak bulunduğu bir eser
eksik de olsa Kahire'de mevcuttur (Darü'l-kütübi'I-Mısriyye, Edeb. nr. 9604). İb
nü'I-Kelbl'den ve Heysem'den gelen rivayetlerin yer aldığı bu eser yanlışlıkla sadece İbnü'I-Kelbl'ye nisbet edilmektedir
(Sezgin. 1, 270) Fuat Sezgin, Hüseyin Ali
MahfQz'un hazırladığı el-Ma]]tutatü '1'Arabiyye fi'l- 'Ira]f adlı kitabına dayanarak aynı eserin başka bir nüshasına da
işaret etmektedir. Brockelmann'ın Krenkow'un özel kütüphanesinde bulunduğunu söylediği (GAL Suppl., 1, 2 ı 3). ancak Krenkow'un terekesinin muhafaza
edildiği Hamburg Staatsbibliothek'te
mevcut olmayan kitap da aynı eser olmalıdır. Mamafih bu eserin Heysem'in Kitabü'l-Mesalib'i olmayıp ondan önemli bir kısmın nakledildiği bir derleme olması kuvvetle muhtemeldir (Leder, Das
Korpus, s. 228-229. 235, 245).
Heysem'in muahhar müellifler tarafın
dan kaynak olarak kullanılan veya kaynaklarda sadece isimleri zikredilen bazı eserleri şunlardır: Büyutatü'l-'Arab, Büyutatü Kureyş, Nesebü Tay, Tari]]u'l-eş
rafi'l-kebir, Tari]]u'l-eşrali'ş-şagir, Kitabü '1-Meşalib, Kitabü '1-Mu'ammerin, Hübutu Adem ve iftira]fu 'l-'Arab
ve nüzulüha menazileha (Kitabü 't-Ta·
rTl] 'ale's-sinTn). Kitô.bü Nüzuli'l-'Arab
bi-ljorasan ve's-Sevad, Kitabü Tari]]i'J-'Acem ve Beni Ümeyye, Kitabü
A]]bari Ziyad b. Ebih, Kitab men tezevvece mine'I-mevali fi'l- 'Ara b, ljı
tatü '1-Kate, ljıtatü '1-Başra, Taba]fütü '1-fu]faha' ve'l-mu]].addişin, KuQ.atü'l-Kufe ve'l-Başra, 'Ummalü'ş-şurat
li-ümera'i'l-'Ira]f, Tari]] u '1-l]ulefa', Kitabü'ş-Şava'if, Kitabü'l-ljavaric, Kitô.bü A]]bari'l-Fürs, A{J.barü'l-Jfasan ve
vefatüh, Kitabü Ma]fteli ljalid b. 'Abdillah el-Kasri ve'l- Velid b. Yezid, Esma'ü ba'zi küttabi'n-nebi ve Ebi Bekr

ve 'Ömer ve'l-]]uleta'i'l-Ümeviyyin
beyne Yezid b. 'Ab dilmelik ve İbrahim
b . el-Velid , el-Fetretü'l-Ümeviyye, Ab.barü'd-devleti'l-'Abbô.siyye (özellikle
Ebu Ca'fer ei-MansOr döneminden bahseder, ayrıca Mehdi- Billah. Hadi ve HarOnürreş'id hakkında bilgi verir), Kitabü
Medi]].i ehli'ş-Şam, Kitabü Jfilfi Kelb
ve Temim ve ]].illi Zühl ve ]].illi Tay ve
Esed, Kitabü Meşalibi Rebi'a, Kitabü
Al] bari Tay ve nüzulühe '1-cebeleyn,
Kitabü'l- Vütud, Kitabü'n-Nisa', Kitabü Taba]füti men reva 'ani'n-nebi min
aş]].ô.bih, Kitabü ljavatimi'l-{J.ulefa',
Esma'ü begüya Kureyş fi'l -cahiliyye
ve esma'ü men veledne, Kitabü Fa]]ri
ehli'l-Kufe 'ala ehli'l-Başra, ed-Devle,
Kitabü Lugati'l-Kur'an (ibnü'n-Ned'im,
s. ı 12- ı 13; Yaküt. XIX, 309-31 0; Le der, s.
31-33; Abdülaz'iz ed-D0r1, s. 42-43).
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