
REVHANE bint SEM 'ÜN 

da bir kişiyle evliydi. Bu sebeple bazı kay
naklarda (İbn Abdülber, N, 310; ibnü'l-Eslr, 
VII , 120) onun Beni Kurayza'ya mensup 
bulunduğu belirtilmiş , Beni Nadir'den ol
duğu görüşü zayıf sayılmıştır. 5. yılın son
larında (627 başları) Hendek Gazvesi'nin ar
dından ResGl-i Ekrem'le yaptıkları antlaş
mayı bozan Beni Kurayza muhasara edil
miş, savaşabilecek yaşta olan erkekleri öl
dürülmüş, kadın ve çocuklarına esir mua
melesi yapılmış, malları müslümanlar ara
sında paylaştırılmıştı. Bu olayda kocası 

öldürülen Heyhane de esirler arasında 
bulunuyordu. Heyhane'yi Hz. Peygamber 
"safi" (ganimette Hz. Peygamber' in payı ) 

olarak seçti ve ümmü'l-Münzir Selma bint 
Kays'ın evine götürülmesini emretti. Hey
hane orada bir ay kadar kaldıktan sonra 
(İbn Sa'd, VIII , 131) ResGlullah onunla gö
rüşmeye gitti. Heyhane'nin utancından gö
rünmek istememesi üzerine Hz. Peygam
ber onu çağırdı ve müslüman olduğu tak
dirde kendisiyle evleneceğini söyledi. Hey
hane bu teklifi kabul edince ResGl-i Ek
rem onu azat etti ve diğer eşierine verdiği 
gibi ona da 12 ukıyye gümüş vererek 5. 
yılın Zilhiccesinde (Mayıs 627) kendisiyle 
evlendi. Hz. Peygamber'in ona mehir ola
rak hürriyetini bağışladığı da zikredilmiş
tir. Heyhane'nin bir süre sonra ResGlul
lah ' ı diğer hanımlarından aşırı şekilde kıs

kandığı, bunun üzerine ResGl-i Ekrem'in 
onu ric'l talakla boşadığı , ancak Heyha
ne'nin bu duruma çok üzülmesi üzerine 
onu tekrar nikahına aldığı kaydedilmekte
dir. Zayıf olduğu belirtilen bir başka riva
yete göre ise Heyhane cariye olarak kal
mış ve islamiyet'i benimsememiştir ( İ bn 
Hacer, IV, 309). Reyhane, 10. (632) yılda 
ResGl-i Ekrem Veda haccından döndükten 
bir müddet sonra Medine'de vefat etti ve 
Baki' Mezarlığı'na defnedildi. 
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REYHANETÜ'l-ELİBBA 
( t;JY! a.il;o,ı.J) 

Şehabeddin ei-Hafaci'nin 
(ö. 1069/1659), 
çağdaşı olan şair, 

edip ve alimierin biyografileriyle 
çeşitli tarihi, edebi ve dini konuları 

iht iva eden eseri. 
_j 

Tam adı Rey]J.anetü'l-elibba ve zeh
retü'l-]J.ayati'd-dünya'dır. Müellif eseri
ni, ljabi'ıya 'z-zevaya fima ti'r-rical mi
ne'l-be]fö.ya adlı kitabını esas alarak ora
da yer alan yetmiş kadar biyografiyi 156'
ya çıkarmak suretiyle meydana getirmiş
tir. Cord Zeydan bu eseri en önemli ede
biyat ve tarih kitapları arasında saymak
tadır (Tarii)u adabi'l-lugati 'l-'Arabiyye, ll , 
30 ı) . Ancak üslGbunun edebi 1 seeili n esir 
biçiminde olması övgü ve tasvirler inde 
abarttiara yol açmıştır. Müellif eserini dü
zenlerken şair ve edipleri bölgelere göre 
tasnif etme, başlık koyma, şair ve ediple
rin biyografilerine yer verme, onların şiir

lerinden örnekler alma ve üslGp bakımın

dan EbG Mansur es-Sealibl'nin Yetime
tü'd-dehr'i ile imadüddin el-İsfahanl'nin 
ljaridetü '1-]faşr'ından etkilenmiştir. 

Rey]J.anetü 'l-elib bi'ı dört bölümden 
oluşmaktadır. Birinci bölümde Şam, Ha
lep ve civarından kırk üç, ikincisinde Mağ

rib 'den on bir, Hicaz (Mekke) ve Yemen'
den yirmi altı şairin biyografisiyle şiirle
rinden örneklere yer verilmiştir. Hafad, 
üçüncü bölümde Şam'dan Mısır'a gidiş 

sebebini anlattıktan sonra yetmiş bir şai
rin biyografisi yanında şiirlerinden örnek
ler zikretmiştir. Dördüncü bölümde Ana
dolu'da ve istanbul'da karşılaştığı , fayda
landığı alim ve ediplerle ileri gelen kişiler 
hakkında bilgi vereceğini belirttiği halde 
(II, 247-248) "Türk dilinin Mütenebbl'si" di
ye andığı şair Baki dahil olmak üzere sa
dece beş şairle onların eserlerinden bazı 
örneklerle yetinmiştir (II . 247-280) Müellif 
eserin hatime kısmında ilmi, edebi ve ta
rihi birçok konuya geniş biçimde temas 
etmiştir. Önce Osmanlılar'da ilmin ve ule
manın azalması ve rağbet görmemesi, ida
reciler arasındaki düşmanlık ve diğer za
afların yayılmasıyla ilgili görüşlerini belirt
miş (II , 283-307), ardından kendi biyogra
fisiyle hocalarından ve eserlerinden söz et
miş (II , 325-340) , kendine ait beş maka
meye yer vermiştir. Bu arada "el-Ma~a

metü'r-RGmiyye"sinde Anadolu halkının ve 
ulemasının durumuyla ilgili yakınmaların ı 

Rey(ıanetü 'l·elibbil'nrn zahriyesi ve ilk sayfası (Süleymaniye Ktp. , Fatih, nr. 4374) 
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dile getirmiştir (ll. 354) ibnü'l-Mu'tezz'in 
aynı adı taşıyan eserinden esinlenerek "el
FuşOlü'l-~şar" adını verdiği alt bölümde (II, 
355-370) hikmetli sözlere ve özdeyişlere 
yer vermiştir. Bu arada ibnü'l-Mu'tez, Ebu 
Firas el-Hamdanl. Ali b. Cehm gibi şairle
rin şiirlerinden yaptığı seçmeleri açıklamış. 
mübalağanın şiirdeki konumunu belirtmiş, 
tabakatü'ş-şuara. tabakatü'l-bülega. kıra
at vecihlerinin farklılığı ve tevcihleri üze
rinde durmuştu . Hafad, eserinde örnek 
olarak seçtiği şiirleri açıklarken başta ede
bi sanatlar olmak üzere belagatla ilgili ko
nularda doyurucu bilgiler vermiş, bunların 
dışında edebiyat. nahiv, lugat. tefsir. fıkıh 
ve kelamla ilgili birçok konuyu ele almıştır. 

ReyJ:ıô_netü'l-elibbô'nın çeşitli kütüpha
nelerde yazma nüshaları vardır (Reyf:ı_ane
tü '1-elibba, neş redenin girişi, I, 17 -18). ib
rahim b. Abdülgaffar ed-Desuki'nin tashi
hiyle Bulak ( 1273) ve Kahire ( 1294, 1306) 
baskılarından sonra ilmi neşrini Abdülfet
tah Muhammed el-Hulv gerçekleştirmiş 
(1-11. Kahire 1387/1967), 276 kaynağa da
yanılarak yapılan neşrin sonunda ayrıntılı 
bir indekse yer verilmiştir. Reyhanetü'l
elibbd'nın müellifi bilinmeyen bir muh
tasarının yazma nüshası Darü'l-kütübi'l
Mısriyye'de mevcut olup (Edeb, nr. 4084) 
sondan biraz eksiktir. Muhammed Emin 
el-Muhibbl'nin ReyJ:ıô_netü '1-elibbd'ya yaz
dığı zeyil olan Nefhatü'r-ReyJ:ıô_ne ve reş
hatü tıla'i'l-tQne'si 380 biyografiyi kap
samaktadır. Muhibbl'nin başlayıp öğrenci
si Muhammed b. Mahmud es-Sualatl'nin 
tamamladığı Zeylü Nefhati'r-Reyl).dne 
(f.eylü'n-Nef/:ıa ve neylü 'l-minf:ıa) otuz bi
yografı içerir (nşr. Abdülfettah Muhammed 
ei-Hulv, Kahire 139 111971 ). ibn Ma'sum'un 
Sülatetü'l-'aşr ii mehasini 'ş-şu'ara'i bi
külli Mışr'ı da Reyhdne'ye zeyil olarak 
hazırlanmış olup Xl. (XVII.) yüzyılda Mek
ke. Medine, Suriye, Mısır. Yemen, Acem, 
Bahreyn ve Mağrib'de yetişen şairleri ih
tiva etmektedir (Tahran ı 324; Kah i re ı 324; 
Katar 1382). Birbirini tamamlayan bu üç 
eser. islam ülkelerinin çeşitli bölgelerinde 
yaşayan şairlerle eserlerine dair zengin bil
giler içeren bir külliyat teşkil eder. 
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HEYHANi 
(~~)) 

Genellikle 
mushaf yazımında kullanılan, 

altı çeşit yazıdan biri 
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(bk. AKLAM-ı SİTTE). 
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REYHANi, Ali b. Ubeyde 

(~~}fe~~~) 

Ebü'l-Hasen Ali b. Ubeyde el-Katib 
er-Reyhani el-Bağdadl 

(ö. 219/834 [?]) 

Emsal ve hikemiyata dair 
eserleriyle tanınan 

L 
özgün edebi nesir yazarı. 

_ı 

Muhtemelen 145 (762) yılı civarında Bas
ra'da doğdu . Babasının ismi konusunda 
Ablde, Ubeyd, Abduh, Ebu Ubeyde şeklin
de hatalı tesbitiere rastlanmaktadır (M. 
Zakeri, XXXIV ı 19941 , s. 79) . Sem'anl, onun 
atalarından birinin fesleğen (reyhan) ticare
tiyle meşgul olması sebebiyle Heyhani nis
besini aldığını belirtir (el-Ensab, VI, 203) 
Bu nisbe bazı kaynaklarda yanlış olarak 
Zencanl ve Latafı diye kaydedilmiştir (Ya
kut, XIV, 51; Hediyyetü 'l-'arifin, 1, 668). 
Basra'da başta dil ve edebiyat olmak üze
re çeşitli alanlarda tahsil görerek yetişti. 
Daha sonra Bağdat'a gidip katipler ve dev
let ricali ile tanışma imkanı buldu. Heyha
ni'nin Halife Me'mun ile olan yakınlığı onun 
veliahtlığı sırasında başladı ve katibi , ne
dimi, sarayda düzenlenen edebiyat mec
lislerinin müdavimi olarak vefatma kadar 
( 2 I 8/8 3 3) devam etti. Me'mun'un veziri Fazi 
b. Sehl'in esrarlı bir şekilde ölümü ve kar
deşi Hasan b. Sehl'in sarayla ilişkisini kes
ınesi üzerine boş kalan vezirlik makamı
nın görevlerini paylaşan Sümame b. Eş
res, Yahya b. Eksem, Amr b. Mes'ade, Ah
med b. Ebu Halid, Ahmed b. Yusuf. Ebu 
Abbad Sabit b. Yahya, Muhammed b. Yez
dad gibi Mu'tezile doktrininin propagan
dacısı olan, ince edebi zevke sahip katip
ler sınıfı arasında Heyhani de bulunuyordu 
(M. Zakeri, XXXIV [I994J, s. 83) . 

Heyhani'nin bir süre hocalık yaptığı. an
laşılmasında güçlük bulunan şiirlerin iza-

REYHANI, Ali b. Ubeyde 

hına dair eJ-Me'dnive el-Mücalesat gibi 
kitaplarından anlaşılmaktadır. Bu tür ki
tapların içeriği bir alimin evinde veya ca
mide verdiği derslerden oluşur. Bu ders
lerde öğrenciler hocanın takrirlerini kay
deder, notları düzenleyip hacaya takdim 
ettikten sonra bunları başkalarına naklet
mek için ondan izin alırlar. Birçok haber, 
veeize ve esprisini rivayet eden tarihçi, 
edip ve şair ibn Ebu Tahir, Heyhani'nin öğ
rencileri arasında yer alır. Ayrıca edebiya
ta dair bazı eserlerde öğrencilerinin onun 
veeizelerini övdükleri bilinmektedir (Ya
kut, XIV, 52-53). Ahmed b. Muhammed b. 
Ebü'z-Zeyyal ile Ahmed b. Feth de Heyha
ni'den rivayette bulunmuştur. Heyhani'nin 
218'de (833) hayatta olduğu o yıl vefat eden 
Halife Me'mun için yazdığı mersiyeden an
laşılmaktadır. Ertesi yıl öldüğüne dair ri
vayet şüpheyle karşılanmalıdır. Bu tarihi 
yalnız ibnü'l-Cevzl kaydetmiş ( el-Munta
?am, ll , 45; Xl, 45), Zeheblve ibn Tağrlber
dl gibi tarihçiler de ondan nakletmiştir. Ay
nı tarihte henüz on beş yaşında olan ibn 
Ebu Tahir'in Heyhani'den eğlence meclis
lerine birlikte gittikleri bir arkadaşı olarak 
söz etmesi ve bunun, Heyhani'nin gençlik 
dönemindeki alışkanlıklarını hayatının son 
yıllarında bırakıp zahidane bir hayat yaşa
dığına dair rivayetle çelişınesi onun vefa
tının daha geç bir tarihte vuku bulduğunu 
ve 219 (834) yılının muhtemel tarihierin 
en erkeni olarak verilmiş olabileceğini dü
şündürmektedir. Me'mun'un yakın dostu 
ve nedimi olması, halife tarafından des
tek gören Mu'tezile öğretisini savunan ka
tipler arasında ve Mu'tezile öncülerinden 
Bişr b. Mu'temir'in safında yer alması. hal
ku'I-Kur'an tezini savunması, esprili bir mi
zaca sahip bulunması gibi sebepler Hey
hani'nin zındıklıkla itharn edilmesine yol 
açmıştır. Ancak namaz kılan (Yakut, XIV, 
54) ve günlük konuşmalarında bile hik
met ve özdeyişlere yer veren bir insana 
yönelik bu tür bir itharn makul görünme
mektedir. 

Zekası ve hazırcevaplılığına, söz ve dav
ranışlarında ortaya koyduğu nükte ve espri
lere dair birçok anekdotun aktanldığı Hey
hani'nin meclisleri bu sebeple büyük ala
ka görüyor. söylediği hikmetli sözler dil
den dile dolaşıyordu . Bir cariye ile konuş
maya dalmışken namaz vaktinin geçmek 
üzere olduğu kendisine hatırlatılınca, "Mü
saade edin de güneş batıversin" (cariye kal
kıversin) diye karşılık vermiştir (Ebu Man
sOr es-Sealibl, Leta'ifu '?·?urafa', s. 84; Ze
mahşerl, lll, 125) . Sözlerinin bir kısmını öğ
rencisi ibn Ebu Tahir rivayet etmiş ve le
taif kitaplarında yer almıştır. Sealibl, Ebu 
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