
HlRVATiSTAN 

Avrupa'da uzun süre kaynak olarak kul-
!anılmıştır. Antun Verancic ise Anada-
lu'yu ilgiyle gezen ve 1 SS3'te Ankara'-
daki kitabeleri (Monumentum Ancyranum) 
kopye eden bir diplam at seyyahtır. Diğer 
seyyahlar da Bosna ve Hırvatistan'ın bir 
bölümünü hakimiyetleri altında bulun-
duran Osmanlılar'ın buradaki idarelerine 
dair raporlar tutmuşlardır. Orta Tuna ci-
varını 1620'lerde gezen Cizvit Bartol Ka-
sic, Osmanlı idari sistemi hakkında olum-

lu izienimler edindiği gibi bölgede tanış-

tığı müslümanlarla da dostça ilişkiler 
kurmuştu. 

Türkçe'nin Hırvatlar üzerindeki etkisi 
gayet açıktır. Bugün de halk arasında 
kullanılan Türkçe kelimeler resmi yazı 
diline nisbetle hayli fazladır (B. Klaic, 
tür.yer.). Hırvatlar, Türkler ve Boşnak-
lar aralarında iletişim kurabilmek için 
kendilerine has bir Türkçe geliştirmişler-
dir. Bu Türkçe'nin yapısında ve telaffu-
zunda Güney Slavcası'nın etkili olduğu 
görül-mektedir. Dubrovnikli şair Stüepo 
Durdevic (ö. 1632) bu tür Türkçe ile "Der-
viş" ve "Memişah" adlı iki şiir yazmıştır. 

Mimari eserlerden yalnızca birkaçı çok 
kötü bir durumda bugüne ulaşabilmiş-
tir. Bunlar arasında Dakova'da (Cakovo) 
ve Drnis'te (Dırniş) birer cami, llok'ta bir 
türbe ve bir hamam, Dalmaçya yakınla-
rındaki Vrana'da bir han zikredilebilir. 
Zagreb'deki tarih müzesinde sınır boyla-
rındaki kalelerden getirilmiş bazı taş ki-
tabelerden başka Zagreb Devlet Arşivi'n-
de de İslami konularda yazılmış eserler-
den oluşan iki değerli koleksiyon mevcut-
tur. Din muhtevalı olan bu kitapların sa-
nat yönünden en değerlisi, XVI. yüzyıla 
ait olup muhtemelen Bosna'da yazılmış 
bulunan Şdhname'dir. Müslüman olmuş 
Hırvatlar'dan birçoğu Osmanlı Devleti'n-
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de önemli görevlerde bulunmuştur. Bun-
lardan en tanınmış olanları Sadrazam 
Rüstem Paşa ile Siyavuş Paşa'dır. 
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Hısni'nin 

Şerl;ıu 't-Tenblh 
adlı eserinin 
ilk iki sayfası 
(SUieymaniye Ktp., 

Ayasofya, 
nr. 1210) 

1 
HIRZ 

..., 

(jp.l1) 

Malı koruma 
veya saklamaya yarayan 

ev, dükkan, kasa gibi 
kapalı mekanları ifade eden 

fıkıh terimi 
(bk. HlRSlZLlK). 

L _j 

1 
HIRZÜ'l-EMANI 

..., 

L 
(bk. eş-ŞATIBİYYE). 
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1 
HISIM ALİ ÇELEBİ 

..., 

L 
(bk. ALİ ÇELEBİ, Hısım). 
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HISN 
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L 
(bk. KALE). 
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1 
HISNIKEYFA 

..., 

L 
(bk. HASANKEYF). 
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1 
HISNIMANSÜR 

..., 

L 
(bk. ADIYAMAN). 
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1 
HISNIZİYAD 

..., 

L 
(bk. HARPUT). 
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1 
HIS NI 

..., 

(~1) 

Takıyyüddin Ebu Bekr b. Muhammed 
b. Abdilmü'min el-Hüseynl el-Hısnl 

(ö. 829/1426) 

L 
Şafii fakihi. 

_j 

7SZ'de (1351) Havran'ın Hısn köyünde 
doğdu. Soyu Hz. Ali'ye kadar uzanır. Şam'
da yetişen Hısnl Şehabeddin Ahmed b. 
Salih ez-Zührl, Şemseddin Muhammed 
b. Süleyman es-Sarhadl, Şerefeddin isa 
b . Osman el-Gazzl gibi alimlerden ders 
aldı. Şafii fıkhında devrinin otoritelerin
den biri oldu. Ayrıca Hanefi fıkhına da bu 
mezhebin temel kaynaklarından el-Hi
daye'yi şerhedecek kadar hakim olduğu 

bilinmektedir. Tasawuf ilmiyle de ilgisi 
bulunan Hısnl aklde yönünden mutaas
sıp bir Eş' ari idi. Tak.ıyyüddin İbn Teymiy
ye'ye karşı takındığı, onu tekfir etme de
recesine varan olumsuz tutumu Şam hal
kı arasında bazı huzursuzlukların çıkma-



sına sebep oldu. Bu alim aleyhindeki fet
vası Fetvô. ii İbn Teymiyye adıyla gü
nümüze kadar gelmiştir (Brockelmann, 
GAL, ll, ı ı 7) . Kaza 'i ve idari mevkilerdeki 
devlet adamlarına karşı emir bi'l-ma'rüf 
ve nehiy ani'l-münker yapmayı düstur 
edinen Hısn'i, ömrünün sonlarına doğru 
hayır işlerine ağırlık vererek Şam'da Ba
büssagir mevkiinde bir ribat ve han inşa
sına öncülük yaptı. Daha sonra Şagür'da
ki (Şam) bir zaviyede inzivaya çekildi. 15 
Cemaziyelahir 829'da (24 Nisan 1426) 
Şam'da vefat etti. 

Eserleri. 1. Kifô.yetü '1-al;].yô.r. Ebu Şü
ca' ei-İsfahan'i'nin el-Mul;].taşar, Gaye
tü '1-il;].tişô.r, et-Takrib adlarıyla bilinen 
Şafii fıkhına dair eserinin şerhidir (l-ll, Ka
hire 1350; Beyrut, ts.; Kum 1410). Z. Şer

J:ıu't-Tenbih. Ebü İshak eş-Ş'iraz'i'nin Şa
m fıkhına dair eserinin şerhidir (Süley
maniye Ktp., Ayasofya, nr. ı 2 I 0). 3. Şer

J:ıu'l-Hidô.ye . Burhaneddin ei-Mergina
n'i'nin Hanefi fıkhına dair el-Hidô.ye adlı 
eserinin şerhidir(Hacı Selim Ağa Ktp., Nur
banu Sultan- Yakub Ağa, nr. 89). 4. D ei' u 
şübehi men şebbehe ve temerrede ve 
nesebe ?;ô.like ile'I-İmam AJ:ımed. Ta
k.ıyyüddin İbn Teymiyye'nin teşbihe varan 
akldeleri benimsediğini belirtmek ve bun
ların Ahmed b. Hanbel'e atfedilmesinin 
iftira olduğunu ispat etmek için kaleme 
alınmıştır (Kah i re ı 93 ı). s. el-Fe.;,ô.'id 
fi'l-fıkh 'alô. me?;hebi'l-İmami'ş-Şô.fi'i. 
6. Kam'u'n-nüiO.s ve rukyetü'l-me'
yus. Mevaize dair çeşitli konuları ihtiva 
etmektedir. 7. Siyerü's-sô.lik ii esne'l
mesô.lik. 8. en-Nisvetü '1-'ô.bidô.t ve'l
umurü '1-müfsidô.t (Siyerü 'ş-şalil:ıati' l 

mü'minati'l·l;ayrat). 9. el-Esbô.bü 'l-müh
likô.t ve'l-işarô.tü '1-vô.zıf:ıô.t ii menô.kı
bi'l-mü'minin ve'l-mü'minô.t ve mô.le
hüm mine'l-kerô.mô.t. 10. Tenbihü's
sô.lik 'alô. mazô.rri'l-mehalik. Son dört 
eser tasavvufla ilgilidir. 11. Lai?ü 's-se
mô.'. Tasavvuf mOsikisine dairdir (bu eser
lerin yazma nüshaları için bk. Brocke l
mann, GAL, I. 492; ll, I I 7; Suppl., I. 677; 

ll, I 12; Shiloah, s. 132-134). 12. el-Ka
vô.'id. Bir nüshası Dublin'de Chester 
Beatty Kütüphanesi'nde bulunmaktadır 
(nr 3226). 

Hısn'i'nin bunlardan başka, Şafii kay
naklarından Beyzav'i'nin el-Gayetü '1-
kusvô.'sı. Yahya b. Şeref en-Nevev'i'nin 
Minhô.cü'Hô.libin'i ile Müslim b. Hac
cac'ın el-Cô.mi'u 'ş-şaJ:ıiJ:ı'i üzerine birer 
şerhi ve İsnev'i'nin el-Mühimmô.t'ına bir 
telhisi yanında Tal;].ricü ef:ıô.di§i'l-İJ:ıyô.', 
Şerf:ıu'l-esmô.'i'l-f:ıüsnô. gibi eserleri de 
kaynaklarda zikredilmektedir. 

Hısni'n in 

Şerf:ıu'I·Hidaye 

adlı eserinin 
ilk iki sayfası 
(Hacı Selim 

Aga Ktp., 
Nurbanu 
Sultan

Yakub Aga, 
nr. 891 
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HITAN 

(bk. SÜNNET). 

HITAT 
(~1) 

Bir şehrin topografyası, 
tarihi coğrafyası, ekonomik 

ve kültürel durumu, mahalleleri, 
bina ve tesisleri hakkında bilgi veren 

Arapça eserlerin ortak adı. 

_j 

_j 

"Mahalle" veya "semt" anlamındaki hıt
ta kelimesinin çağulu olan hıtat, ilk İsla
mi fetihlerin ardından kurulan yeni şe
hirlerde bir kabileye veya kabileler toplu
luğuna tahsis edilen mahallelerin genel 
adıdır. Zaman içinde bu şehirler ve ma
hallelerindeki bina ve tesislerin tanıtımı 
için yazılan kitaplara da hıtat adı verilmiş
tir. Şehir tarihleri ve tarihi -coğrafya ki-

H IT AT 

taplarında ayrı bir bölüm haiinde yer alan, 
diğer tarihi kaynaklarda ise yeri geldikçe 
zikredilen bu konuların hıtatlarda müs
takil olarak işlendiği görülür. Bilinen ilk 
hıtat Heysem b. Adi (ö. 207/822) tarafın

dan Küfe için yazılan. fakat günümüze in
tikal etmeyen Ijıtatü 'l-Kufe'dir (ibnü'n
Nedlm, s. 112) . 

Hı tat yazımı zamanla Mısırlı müellifle
rin temayüz ettiği bir edebi türe dönüş
müş ve adeta bu bölgeye özel bir hale ge
lerek Makrizi ile zirveye ulaşmıştır. Mı
sır'ın tarihi coğrafyası ve topografyası 
hakkında bilgi veren tarihçilerin öncüsü 
Ebü 'I-Kasım İbn Abdülhakem'dir (ö. 257/ 

87 ı). Ancak Ebü'l-l~sım bu hususta müs
takil bir eser yazmamış. FütUJ:ıu Mışr ve 
al;].bô.ruhô. (Le iden ı 920) adlı tarihinin 
bir bölümünü bu konuya ayırıp Fustat, 
C'ize ve İskenderiye şehirlerini tanıtmış
tır. Muhammed b. Yusuf ei-Kind'i ( ö. 3 50/ 

961) Mısır şehirleri hakkında hıtat yazan
ların ilkidir. Fakat onun Al;].bô.ru mesci
di ehli rô.yeti'l-a'?am ve el-Cündü'l
garbi adlı kitapları günümüze ulaşma
mıştır. Kind'i'nin, Mısır'da görev yapan 
vali ve kadıların biyografilerine dair el
Vülô.t ve'l-kuçlô.t (Leiden- London 1912, 

1964) adlı eserinde de yeri geldikçe Fus
tat'ın mahalleleri ve önemli yapıları hak
kında bilgi verdiği görülür. 

Fatımiler 358 (969) yılında hilafet mer
kezi olarak Kahire'yi tesis ettikten sonra 
burayı ve eski şehir Fustat'ı tanıtmak için 
kitap yazanların sayısı artmıştır. İbn Hal
likan'ın nakillerinden Kahire'yi tanıtan ilk 
müellifin İbn Zülak (ö . 386/996) olduğu 
anlaşılmaktadır. İbn Zülak, İbn Hamkan'ın 
övgüyle bahsettiği ( Ve{eyat, ll, 91) zama
nımıza intikal etmeyen Ijıtatu Mışr adlı 
eserinde büyük ihtimalle Fustat, Asker 
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