
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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ve Katai' mahalleleri yanında Kahire'nin 
kuruluşu hakkında da bilgi vermiştir. Fa
tım! dönemi tarihçilerinden Müsebbihl'
nin (ö. 420/1029) A]]bdru Mışr (Kahire 
I 978) adlı meşhur tarihi de aslında bir 
hıtattır. Ancak İbn Hallikaiı'ın 13.000 va
rak hacminde bir eser olduğunu kaydet
tiği (a.g.e., ll, 378) bu önemli kitabın sa
dece 414-415 (1023-1024) yılları olayla
rını anlatan kırkıncı bölümü günümüze 
ulaşmıştır. Kudal ise (ö. 454/1062) aynı 
sahada el-Mu{ıtdr ii &ikri'l-]]ıtat ve'l
dşdr adlı eseri kaleme almıştır. Bu kitap 
zamanımıza kadar gelmemiş olmakla bir
likte Kalkaşendl, Makrlzl, İbn Tağrlberdl 
ve Süyutl gibi müelliflerin yaptıkları alın
tılardan tanınmaktadır. Daha sonra Mu
hammed b. Berekat b. Hilal en-Nahvl ( ö. 

52011126) Mısır'ın topografyası hakkında 
bir hıtat yazmış, ancak bu kitap da günü
müze ulaşmamıştır; Makrizi onun bu ese
rinden övgüyle bahseder (el-ljıtat, I, 5). 
Fatımiier döneminin son hıtat müellifi 
Cewanl'dir (ö. 588/1 192) . Pekçokeseri 
bulunan müellif, en-Nulwt li-mu'cemi 
md eşkele mine'l-J.:ııtat adlı zamanımı
za intikal etmeyen eserinde Kahire'nin ta
rihinden ve izi kalmamış ya da harap ol
muş yapılarından bahseder. 

Fatımi yönetimine son veren EyyQbl
ler'in yine Kahire'yi merkez yapmalarına 
ve burada meşhur saray kompleksi Kal
'atülcebel ile çok sayıda medrese vb. ya
pı inşa ettirmelerine rağmen Mısır'da hü
küm sürdükleri 1171-1250 yılları arasın
da Mısır ve Kahire hakkında kitap yazıl
mamıştır. Onların yerini alan Memlükler 
döneminde bu konuda temayüz edenle
rin ilki, er-Ravzatü'l-behiyyetü'z~zdhi
re ii ]]ıtati'l-Mu'izziyyeti'l-Ktihire adlı 
eserin müellifi olan Muhyiddin İbn Abdüz
zahir'dir (ö. 692/1 293). Kalkaşendl, Mak
rizi ve İbn Thğrlberdl'nin önemli kaynak
larından birini teşkil eden er-Ravzatü'l
behiyye günümüze ulaşmamıştır. İbn 
Abdüzzahir'den sonra i]fti?ü'l-mütegaf
fil'i kaleme alan İbnü'I-Mütewec ez-Zü
beyr( (ö. 730/1330) gelmektedir. Daha 
sonra yetişen en meşhur üç hıtat müelli
finden birincisi İbn Dakmak'tır ( ö. 809/ 
1407). el-İntişdr li-vdsıtati 'i]fdi'l-em
şdr (Mısır 1309) adını taşıyan kitabının 
sadece dördüncü ve beşinci cüzleri zama
nımıza intikal etmiştir. İkinci müellif Ev
hadlise (ö. 811/1408) Kahire ve buradaki 
binalar hakkında hacimli bir çalışma ya
parak müsveddesini hazırlamış. hatta bir 
kısmını temize dahi çekmişti; ancak eser 
daha sonra kaybolmuştur. Sehavl hacası 
İbn Hacer ei-Askalanl'ye ( ö. 852/1449) is-
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tinaden. bu tarihçiterin üçüncüsü ve en 
meşhuru olan Makrizi'nin (ö. 845/1442). 
Evhadl'nin kaybolan müsveddelerini ele 
geçirip temize çektikten sonra bazı ilave
ler yaparak kendine mal ettiğini ileri sü
rer (eçi.-Pav'ü'l-lami', 1, 358; Il, 22, 23). 
Ancak bu ağır itharn kabul görmemekte 
ve daha çok Makrizi'nin Evhadl'nin ese
rinden faydalandığına ve belki de çağda
şı olduğu için ismini vermekten kaçındı
ğına inanılmaktadır. ilim adamları tara
fından müslüman Mısır tarihçilerinin şey
hi sayılan Makrizi'nin Mısır ve özellikle Ka
hire hakkındaki hıtat yazımında zirveye 
ulaştığı kabul edilir (b k. ei-HITATÜ'I-MAK
RIZİYYE) . 

Mısırlı ilim ve devlet adamı Ali Paşa Mü
barek (ö. 1893), el-ljıtatü't-Tevfi]fıyye
tü '1-cedide adını taşıyan yirmi ciltlik ese
rini (Bulak 1306) hazırlarken Makrizi'nin 
el-ljıtat'ını örnek almıştır. Müellif kita
bının ilk altı cildini Kahire'ye, VII. cildi İs
kenderiye'ye, VIII-XVII. ciltleri Mısır'ın 

belli başlı diğer şehirlerin e, XVIII. cildi Nil 
mikyaslarına. XIX. cildi baraj ve sulama 
kanallarına. son cildi de ölçü, tartı ve pa
ra birimlerine ayırmıştır. Yine çağdaş ta
rihçilerden Muhammed Kürd Ali ( ö. ı 953) 
ljıtatü'ş-Şdm adlı üç ciltlik (altı cüz) ese
rinde ( Dımaşk ı 343- ı 34 7) Suriye. Salih 
Ahmed el-AH de ljıtatü'l-Başra (Bağdat 
ı 406/ ı 986) adındaki kitabıyla Basra için 
aynı çalışmayı yapmışlardır. 
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ei-HITATÜ'I-MAKRIZİYYE 
(ai~yi.OJI ~1) 

· Mem1üklü tarihçisi Makrizi'nin 
(ö. 845/1442) 

Mısır topografyası . 
ve tarihi hakkındaki eseri. 

.J 

Asıl adı el-Mevd'i? ve'l-i'tibdr bi-({f) 
&ikri'l-tııtat ve'l-dşdr olup "hıtat" türü 
kitapların en ünlüsüdür ve daha sonra bu 
alanda yapılan çalışmalara örnek ve kay-

Makrizi'nin el-lfıtatü'l-Maf!:riziyye adlı eserinden iki sayfa (fSMK, Hazine, nr. 1472, vr. 9•·b) 


