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Ebü'l-Hasen NCırüddln All b. Ebi Bekr 
b. Süleyman el-Heyseml 

(ö. 807 /1405) 

Mecma'u'z-zeviYid adlı 
eseriyle tanınan muhaddis. 
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Receb 73S'te (Mart 1335) Mısır'da Fus
tat ile Mukattam dağı arasındaki Sahra'
da doğdu. Oradaki Ebü'l-Heysem köyüne 
nisbetle Heysemt diye anılır. Onun bu nis
besinin hemşehrisi Ahmed b. Hacer el
Heyteml'nin (ö. 974/1567) nisbesine ben
zemesi sebebiyle bazı müellifler iki alimi 
birbirine karıştırmış. Brockelmann ve Fu
at Sezgin de Heysemt'nin adını Ebü'l-Ha
san Ali b. EbQ Bekir b. Hacer el-Heyteml 
şeklinde yazmışlardır ( GAL, ll, 91; Suppl., 
ll, 82; GAS, I, 148,171,190, 196). Kettani 
bu yanlışa dikkat çekmiştir (er-Risaletü'l

müstetrafe, s. 374). Heysemt'nin babası
nın Fustat Sahrası'nda ticaretle meşgul 
olduğu kaydedilmektedir. 

Heyseml, ilk öğreniminden sonra on 
beş yaşında iken tahsil için Kahire'ye git
ti. Çeşitli hocalardan faydalandığı sırada 
kendisinden on yaş büyük olan Zeynüd
din el-lraki ile tanıştı. Zamanla hem ilim
. de rehberi ve hacası hem de hamisi olan 
lraki ile Kahire. Haremeyn, Kudüs. Dı
maşk. Ba'lebek. Halep. Hama. Humusve 
Trablus gibi ilim merkezlerine seyahat
ler yaptı; bütün hac ziyaretlerinde onun
la birlikte bulundu. Hemen hemen aynı 
alimlerden aynı eserleri beraber okudu
lar. HeysemTnin diğer hocaları arasında 
İbn Abdülhadl Muhammed b. Abdullah 
b. Muhammed. İbnü'I-Mülük Muham
med b. İsmail b. Abdülazlz. kendisinden 
Şa]J.i]J.-i Bu{].(ıri'yi okuduğu Muzafferüd
din Muhammed b. Muhammed b. Yahya 
ei-Attar. Şa]J.i]J.-i Müslim'i ve Ahmed b. 
Hanbel'in el-Müsned'ini okuduğu İbnü'l
Habbaz Muhammed b. İsmail b. İbrahim, 
Ebu DavQd'un es-Sünen'ini okuduğu Ah
med b. EbQ Bekir b. Ömer el-MeydQml, 
Muhammed b. İsmail b. Ömer el-Hame
vi ve İbn Kayyim ez-Ziyaiyye diye bilinen 
Abdullah b. Muhammed b. İbrahim anı
labilir. Heysemt en çok faydalandığı ho
cası Zeynüddin el-lraki'nin birçok kitabı
nı. hatta derslerde birlikte takip ettikleri 
eserleri ondan bir kere daha okumuş. im
la* meclislerinde yazdırdığı hadisleri kay
detmiş ve bütün eserlerini istinsah et
miştir. lraki hayatta olduğu sürece Hey
semt onun şahsına ve hadis alanındaki 
otoritesine olan saygısından dolayı hadis 
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rivayetinden kaçınmıştır. lraki de Heyse
ml'yi çok sevmiş. kızı Hatice ile onu evlen
dirmiş. bu evlilikten birkaç çocukları ol
muştur. Heyseml. Ahmed b. Hanbel'in 
el-Müsned'inde bulunup Kütüb-i Sit
te'de yer almayan hadisleri bir araya ge
tirme işini ve daha sonraki çalışmalarını 
lraki'nin tavsiyesive yardımıyla yapmıştır. 

lraki'den hadis okumaya gelenler Hey
semt'den de faydalanma imkanı bulmuş
lar ve bu sayede başta lraki'nin oğlu İb
nü'l-lraki Ebu Zür'a Veliyyüddin. Takıy
yüddin ei-Fasl, Ahmed b. Ebu Bekir ei
Büslrl. İbn Merzük ei-Hafid. İbn Hacer ei
Askalanl ve Bedreddin el-Ayni gibi isim
ler olmak üzere pek çok talebe ondan 
ders almıştır (Necmeddin İbn Fehd, s. 
536, ayrıca bk. indeks). Bunlar arasında 
İbn Hacer ei-Askalanl'nin ayrı bir yeri var
dır. İbn Hacer. lraki'den öğrenmek istedi
ği birçok ilmi konuda Heysemt'nin yardı
mını görmüş. Heysemt'nin Mecma'u'z
zeva'id'inin üçte biriyle Zeva'idü Müs
nedi A]J.med'in dörtte birini diğer tale
be arkadaşlarıyla beraber, Beyhaki'nin 
es-Sünenü'l-kübra'sının üçte birini de 
tek başına ondan okumuştur. Heyseml. 
bu kabiliyetli öğrencisinin Mecma'u'z
zeva'id'i tenkide hazırlandığını duyduğu 
zaman ona gücendiğini ima etmiş. o da 
hocasını üzmemek için bu çalışmasından 
vazgeçmiştir. İbn Hacer, lraki ile Heyse
ml arasındaki sıcak ilişkiden hayranlıkla 
söz etmekte, Heysemt'nin elli altı yıl bo
yunca lraki'ye ve ailesine hizmet ettiğini 
belirtmektedir. 

Heysemt 29 Ramazan 807 (31 Mart 
1405) tarihinde Kahire'de vefat etti ve 
Babülberkükıyye'nin dış tarafına defne
dildi. Kaynakların bir kısmında 19 Rama
zan807'de (21 Mart 1405) öldüğü kayde
dilmekteyse de bunun bir okuma hatasın
dan kaynaklandığı anlaşılmaktadır. 

Kaynaklarda Heysemt'nin sakin tabiat
lı , gösterişten hoşlanmayan. iyilik sever. 
zühd ve takva sahibi bir kimse olduğu be
lirtilmektedir. Heyseml'nin. lraki ile birlik
te çeşitli hocalardan okuduğu kitapları 
onun gibi doğrudan rivayet etme yetki
sine sahip olduğu halde bunları lraki'den 
okumuş gibi rivayet etmesi, hocasına 
duyduğu derin saygı yanında alçak gö
nüllü bir alim olduğunu da göstermekte
dir. 

Eserleri. A) Zeviiid Çalışmaları. 1. Ga
yetü'l-ma]fşad ii zeva'idi A]J.med. Ira
ki'nin tavsiyesi üzerine 776 (1374) yılın
da kalem·e aldığı bu kitabında Heyseml. 
Ahmed b. Hanbel'in el-Müsned'inde yer 
alıp Kütüb-i Sitte'de bulunmayan ha-

disleri bir araya getirmiştir. Eser üzerin
de, Mekke Ümmülkura Üniversitesi'nde 
1981-1988 yılları arasında Seyfürrahman 
Mustafa. Abdurrahman Muhammed Si
rac gibi araştırmacılar doktora çalışması 
yapmışlardır. Z. Keşfü '1-estar 'an zeva
'idi'l-Bezzar. Takıyyüddin İbn Fehd, ese
rin adının el-Ba]J.rü'z-zel]l]ar ii zeva'i
di'l-Bezzar olduğunu söylemekteyse de 
(Laf:ı?ü '1-elf:ıfı?, s. 239-240) el-Ba]J.rü 'z
zel]l]ar Bezzar'ın el-Müsned'inin diğer 
adıdır (DiA, VI, ı ı 3). Heysemi bu kita
bında , Bezzar'ın el-Müsned'inde bulun
duğu halde Kütüb-i Sitte'de yer alma
yan 3698 rivayeti bablarına göre sırala
mış. Bezzar' ın hadisiere dair kısa değer
lendirmelerini aynen. uzun açıklamaları
nı kısaltarak almış. ayrıca Buharl'nin ta'
likleriyle EbQ Davüd'un el-Merasil'de ve 
Tirmizi'nin eş-Şema'il'de topladığı riva
yetlerle Nesai'nin es-Sünen'i dışındaki 
nakillerini de bu eserde bir araya getir
miştir. Hablbürrahman ei-A'zami tarafın
dan dört cilthalinde neşredilen (Beyrut 
1399-1405/1979-1985) Keştü'l-estar'da

ki hadislerin alfabetik fihristini hazırla
yanlardan EbQ Ya'la ei-Kuveysinl çalışma
sına Fihrisü e]J.adişi Keşti'l-estar 'an 
zeva'idi '1- Bezzar 'ale '1-Kütübi's-sitte 
(Beyrut 1408/1988). Muhammed Eymen 
eş-Şebravi ise Hidayetü'l-mu]J.tar ila 
tertibi Keşfi'l-estar 'an zeva 'idi'l-Bez
zar adını vermiş. Ahmed ei-Küveyti de 
eserin çeşitli fihristierini yaparak Feha
risü Keşti'l-estar adıyla yayımiarnıştır 
(Beyrut 1408/1988). 3. el-Ma]fşadü'l-'ali 
(a'la) ii zeva'idi Ebi Ya'JQ el-Mevşıli. 
Mevsıll'nin el-Müsned'inde bulunup Kü
tüb-i Sitte'de yer almayan 2030 hadisin 
bablarına göre tertip edildiği bu eserin 
bir nüshası Üsküdar Hacı Selim Ağa Kü
tüphanesi'nde kayıtlıdır (nr. 233). Medi
ne ei-Camiatü'I-İslamiyye'de kitap üzerin
de bir doktora çalışması yapan Nayif b. 
Haşim ed-Dais, daha sonra eserin tam 
metnini ihtiva eden bu çalışması nı ya
yımlamıştır (Cidde 1402/1982). el-Ma]f
şadü '1- 'ali Seyyid Kisrevi Hasan tarafın
dan da neşredilmiştir (ı- IV, Beyrut 141 3/ 
1993). 4. Mecma'u '1-ba]J.reyn ii zeva'i-

. di'l-Mu'cemeyn . Heysemi, Zeva'idü 

Mu'cemeyi't-Taberani adıyla da anılan 
bu eserinde Taberanl'nin el-Mu'cemü'ş
şagir ve el-Mu'cemü'l-evsa(ında yer 
aldığı halde Kütüb-i Sitte'de bulunma
yan rivayetleri tesbit etmiş; ayrıca Tirmi
zi'nin eş-Şema'il'inde ve Nesal'nin es
Sünenü'l-kübra, 'Amelü'l-yevm ve'l
leyle, et-Tetsirgibi eserlerinde bulunup 
Kütüb-i Sitte'de yer almayan rivayetleri 



de bu kitabında bir araya getirmiştir. Ha
fız Muhammed Abdullah Hakemi, Medi
ne el-Camiatü'l-İslamiyye'de eserin bir 
kısmı üzerinde (Kitabü'ş-Şalat, Ebva
bü'l-imam'a kadar) doktora çalışması yap
m ı ş ( 1406/ ı 986) ve bu çalışmanın 1. cildi 
yayımlanmıştır (Taif 1412/1992). Eserin 
tamamı ise Abdülkuddus b. Muhammed 
Nezir tarafından biri fihrist olmak üzere 
dokuz cilt halinde neşredilmiştir (Riyad 
141311992). S. Mecmacu'z-zeva'id* ve 
menba'u '1-feva'id. Heyseml bu eserini 
yukarıda zikredilen dört zevaid ile el
Bedrü'I-münir'i (aş . bk.) tamamladık
tan sonra kaleme almıştır. Zevaid ki
taplarının en meşhuru olan bu eser ön
ce taş baskısı olarak bir cilt (Dehli 1308/ 
1891). daha sonra Hüsameddin el-Kud
si'nin tashihiyle on cilt (Kahire 1351-1353; 

Beyrut 1967) halinde yayımlanmıştır. Mu
hammed Derviş de eseri, hadisleri nurna
ralayıp bir önceki baskının cilt ve sayfala
rını göstermek suretiyle Bugyetü 'r-ra'id 
tl ta]J.]fi]fi Mecma'i'z-zeva'id adıyla neş
retmiştir (1-X, Beyrut 1414/1994). 6. Me
varidü 'z-zam'an ilfı zeva'idi İbn lfib
ban. İbn Hibban'ın el-Müsnedü'ş-şa
]J.i]J.'inde bulunup Şa]J.i]J.ayn 'da yer alma
yan 2647 hadisi ihtiva etmektedir. Eserin 
mukaddimesinde Heyseml. İbn Hibban'ın 
sahih hadisleri bir araya getirmedeki öl
çüsüne güvenerek senedierden sahabl
ler dışındaki ravileri çıkarmayı düşündü
ğünü. fakat hacası lraki'nin oğlu İbnü 'l
lraki'nin uyarısı üzerine eserdeki bazı ha
dislerin muhaddislerce tenkit edildiğini 
dikkate alarak senedieri aynen muhafa
za ettiğini söylemektedir. Önce Muham
med Abdürrezzak Hamza tarafından bir 
cilthalinde yayımlanan eseri (Kahire, ts.; 
Beyrut, ts., Darü'l-kütübi'l-ilmiyye; Me
dine. ts .. ei-Matbaatü's-Selefiyye) daha 
sonra Yusuf Abdurrahman el-Mar'aşll. 

bu baskıya göre eserdeki hadislerin fih
ristini hazırlayıp Fihrisü e]J.adişi Meva
ridi'z-zam'an ila zeva'idi İbn lfibban 
adıyla neşretmiştir (Beyrut 1407/1987). 

Şuayb el-Arnaut tarafından iki cilt halin
de yayımlanan eseri (Beyrut 14 ı 4/1993). 
Hüseyin Selim Esed ed-Daranl ve Abduh 
Ali el-Kuşek titiz bir çalışmayla biri fihrist 
olmak üzere dokuz cilthalinde neşret
mişlerdir (Dımaşk 1411-1414/1990-1993). 

7. Zeva'idü İbn Mace 'ale'l-kütübi'l
l]amse. Eserin bir nüshası HaydarabM 
Asafiye Kütüphanesi'nde bulunmaktadır 
(Brockelmann. GAL Suppl., ll. 82). 8. 
Bugyetü'l-ba]J.iş 'an zeva'idi Müsne
di'l-lfariş. Heyseml bu çalışmasında, Ha
ris b. Ebu üsame'nin (ö. 282/896) kendi
sine tamamına yakın kısmı ulaşan. fakat 

günümüze pek az bir bölümü gelmiş olan 
M üsned'inin ( Darü' 1-kütübi'z-Zah iriyye, 
Mecmua, nr. 55/2, vr. 183• -197•, nr. 101 / 
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kadar rivayetini bir araya getirmiştir. Son 
tarafı eksik olan Darü'l-kütübi'I-Mısriy
ye'deki (Hadis, nr. 705, 138 va rak) yegane 
nüshası üzerinde Hüseyin Ahmed Salih 
el-Bakeri Medine el-Camiatü'l-İslamiyye'
de bir doktora çalışması yapmış ( 1405/ 

1985) ve Haris b. Ebu üsame'nin Müs
ned'inin eksik kısımlarını onun başka ki
taplardaki rivayetlerinden faydalanarak 
tamamlamaya çalıştığı bu eserini iki cilt 
halinde yayımiarnıştır ( Medine 14 1311992) . 

9. el-Bedrü'l-münir tl zeva'idi'l-Mu'
cemi'J-kebir. Taberanl'nin, sahabi ravi
lerin adiarına göre sıraladığı 25.000 ka
dar rivayeti ihtiva eden el-Mu'cemü'l
kebir'inin (I-XXV. nşr. Harndi Abdülme
cld es-SelefT. Bağdat 1978-1983) bablara 
göre tertip edildiği bir çalışmadır. Ketta
ni'nin üç ci lt olduğunu söylediği ( er-Risa
letü '1-müstetra{e, s. 3 7 4) eserin günümü
ze ulaşıp ulaşmadığı bilinmemektedir. 

B) Tertip ·çalışmaları. Heyseml'nin. ko
layca faydalanmaya elverişli bulmadığı 
için daha kullanışlı hale getirmek ama
cıyla kitaplara ve bablara göre düzenle
diği veya alfabetik sıraya koyduğu eser
ler şunlardır: 1. Ta]fribü'l-bu(Jye li ter
tibi e]J.fıdişi'l-lfilye. Heyseml. Ebu Nu
aym'in lfilyetü'l-evliya' adlı eserinde 
isnadlarıyla birlikte rivayet edilen hadis
leri bir araya getirerek bablara göre ter
tip ettiği bu çalışma daha müsvedde ha
lindeyken vefat edince İbn Hacer el-As
kalani eser üzerinde çalışarak yaklaşık 
dörtte birini gözden geçirmiştir (Brockel
mann. GAL, I, 445; ll , 91; Suppl., ll, 617) . 

Heyseml ayrıca, Darekutnl'nin beş on va
raktan ibaret olduğu belirtilen el-Feva'i
dü'l-efrad'ını Tertibü e]J.adişi'I-efrad 
li'd-Dôre]futni, Temmam er-Razl'nin 
muhtelif hocalardan derleyerek bir ara
ya getirdiği 395 hadis ihtiva eden Fe

va'id'ini (Ebu Süleyman Casim b. Süley
man ei-Füheyd ed-Devserl , bu eserdeki 
rivayetleri bablara göre tasnif ederek er
Ravzü '1-bessam bi-tertibi ve tai].rfci Feva
'idi Temmam adıyla yayımlamışt ır, Bey
rut 1408/ 1987) Tertibü e]J.adişi Peva'i
di Temmam, İbn Gaylan'ın el-Gaylfı
niyyat'ını Tertibü e]J.fıdişi'l-Gaylaniy
yat, Ebü'I-Hasan Ali b. Hasan el-Hilel'nin 
yirmi cüzden meydana geldiği söylenen 
el-ljile'iyyat'ını Tertibü e]J.fıdişi'l-lji

le'iyyat adıyla tertip etmiştir. Kettanl. 
bu dört eserin iki cilt hacminde bir çalış
ma olduğunu, Sehavl'nin el yazısıyla tek 
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cilt halinde derlenmiş olan bir nüshasını 
gördüğünü söylemektedir (er-Risaletü'l
müstetra{e, s. 379). 2. Tertibü Şi]fö.ti'l
'İcli. Ebü'I-Hasan el-İcll'nin sahabi ravi
lerle tabiln, tebeu't-tabilnden ve daha 
sonraki nesilden sika kabul ettiği ravileri 
bir araya getirdiği bu eseri Heyseml al
fabetik olarak düzenlemiş, İbn Hacer el
Askalanl de ona bazı ilaveler yapmıştır. 
Eser Abdülmu'tl Kal' ad tarafından Tari
l]u'ş-şi]fö.t adıyla yayımlanmıştır (Beyrut 
140511 984, bu baskı 2116 raviyi ihtiva 
etmektedir). İcll'nin eserinin Takıyyüddin 
es-Sübki tarafından tertip edilen bir nüs
hasını elde eden Abdülallm Abdülazlm 
el-Bestevl, bunu HeysemTnin ve İbn Ha
cer'in adı geçen çalışmalarıyla birlikte 
Ma' rife tü 'ş-şi]fö.t adıyla iki cilthalinde 
neşretmiştir (Medine 1405/ 1985, bu bas
kı 2366 raviyi ihtiva etmektedir). 3. Ter
tibü Şi]fö.ti İbn lfibbfın. Heyseml'nin , 
İbn Hibban'ın muhteliftabakalar halinde 
bir araya getirdiği sika ravileri alfabetik 
sıraya koyduğu bu eseri Muhammed Ab
dürreşld tarafından eş-Şi]fö.t adıyla ya
yımlanmıştır (I-IX . Haydarabad 1393-

1403/1973-1983 ). Kettan i, HeysemTnin 
Zeva'idü'l-Firdevs adlı bir eserinin da
ha bulunduğunu söylemektedir ( a.g.e. , 
S. 374). 
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