
lerneye çalıştılar. Hilal ile onun durumun
da olan iki kişi ise (Ka'b b. Malik, Mürare 
b. Re bl') herhangi bir mazeret uydurmak 
yerine ayrı ayrı zamanlarda Hz. Peygam
ber'in huzuruna gelerek hallerini arzet
tiler. ResUl-i Ekrem de her birine Allah'ın 
bu konuda vereceği hükmü beklemeleri
ni söyledi (Buhar!, "Megazl", 81) ve diğer 
müslümanların bunlarla konuşmasını ya
sakladı. 

Elli gün devam eden bu boykot süresin
ce evine kapanıp ağlayan, sudan veya bir 
miktar sütten başka bir şey yiyip içme
yen, geceleri namaz kılan Hilal b. Ümey
ye, hiç kimseyle karşılaşmamak ve başka

larını zor durumda bırakmamak için bu 
süre zarfında dışarıya çıkmadı (Vakıdl, 
111. ı 052). Kırkıncı gün Resuluilah ona ha
nımından ayrı durması gerektiğine dair 
haber gönderdi. Hilal'in karısı Hz. Pey
gamber'e gelerek kocasının ihtiyar oldu
ğunu, hizmetçisinin de bulunmadığını 
söyleyip ona hizmet etmek için izin iste
di. Resuluilah da onun kendisine yaklaş
maması şartıyla buna izin verdi. Elli gün
den sonra Hz. Peygamber bu üç kişinin 
tövbelerinin Allah tarafından kabul edil
diğini açıkladı. Bunu öğrenen Hilal seede
ye kapandı ve çok zayıfladığı için Resul-i 
Ekrem'in yanına ancak bir merkebe bi
nerek gidebildi (a.g.e., lll, 1053-1054). Hi
lal ile diğer iki arkadaşının durumunu tas
vir eden ayette bunca genişliğine rağ 

men yeryüzünün onlara dar geldiği, vic
danlarının kendilerini rahatsız ettiği, Al
Iah'ın azc.>.bındari yine O'na sığınmaktan 
başka çare olmadığını anladıkları , bu se
beple de Allah'ın kendilerini bağışlayıp 
tövbelerini kabul ettiği belirtilmektedir 
(et-Tevbe 9/1 18) . 

Hilal b. ümeyye ayrıca, Hz. Peygam
ber'in huzurunda karısını zina etmekle 
suçladığı için tefsir, hadis ve fıkıh kitap
larının ilgili bölümlerinde sıkça anılmak
tadır. ResUl-i Ekrem ona iddiasını dört şa
hitle ispat etmesi gerektiğini, aksi halde 
iftiracı durumuna düşeceğini ve cezalan
dırılacağını söyledi. O sırada nazil olan 
ayetler gereğince (en-N Or 24/6-9) Hilal bu 
konuda doğru söylediğine, karısı da onun 
yalan söylediğine dair yemin ettiler. iddi
asını ispat etmek üzere dört şahit geti
rerneyen Hilal bu şekilde iftira cezasın
dan, karısı da zina cezasından kurtulmuş 
oldu. Ancak hadiseler bu konuda Hilal b. 
Ümeyye'nin haklı olduğunu göstermek
tedir (Buhar!, "Tefslr", 24/3; Müs lim. 
"Li'an", ı ı). Hilal b. ümeyye'nin ne za
man vefat ettiği bilinmemektedir. 
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lıil MEHMET AYKAÇ 

HiLAL b. YAHYA 
(~ ..:,r.J~ ) 

Ebu Bekr Hilal b. Yahya 
b. Müslim el-Basri 

(ö . 245/860) 

Hanefi fakihi. 
_j 

Geniş ilmi birikimi. re'y ve kıyası çok 
kullanması gibi sebeplerle Hilalürre'y Ia
kabıyla tanınmıştır. Fıkıh tahsilini, EbO 
Hanife'nin önde gelen talebeleri Ebu Yu
suf ve Züfer b. Hüzeyl'den yaptı. Irak'ta 
Hanefi fıkhının otoritelerinden biri oldu 
ve çeşitli konulardaki görüşleri kendinden 
sonraki mezhep kaynaklarında yer aldı. 

Abdurrahman b. Mehdi, Ebu Avane el
V asıt! ve Abdülvahid b. Ziyad'dan hadis 
dinleyen Hilal b. Yahya'dan rivayette bu
lunanlar arasında Bekkar b. Kuteybe, Bez
zar, Abdullah b. Kahtabe ve Hasan b. Ah
med b. Sistam gibi önemli kişiler vardır. 
Az sayıda hadis rivayet etmesine rağmen 
"galat"ı çok olduğu için zayıf ravilerden 
sayılmıştır. Hadis tenkitçilerinden İbn 
Hibban da rivayetlerinde çok hataya düş
tüğü için infirad ettiği hadislerin delil 
olarak kullanılamayacağı görüşündedir. 
Hilal b. Yahya Zilkade 24S'te (Şubat 860) 
Basra'da vefat etti. 

Eserleri. Şürut ve sicillat ilmini en iyi 
bilenlerden olan Hilal b. Yahya bu alanda 
eser veren ilk müellif kabul edilir. Günü
müze ulaştığı bilinen tek eseri olan AJ:ı

kô.mü'l-vakf ( Haydarabad ı 355/1 936), 

Hassaf ın AJ:ıkô.mü'l-vakf'ı ile birlikte sa
hasında ilk ve en önemli eserlerdendir. 
Abdullah b. Hüseyin en-Nasıhl, her iki ese-

HiLALT-i CAGATAY! 

_ri önce ihtisar edip daha sonra mezhep 
kaynaklarından bazı ilavelerde bulunarak 
el-Cem' beyne vakfeyi 'l-Hilô.l ve'l
ljaşşô.f adıyla bir eser kaleme almıştır. 
Cemaleddin el-Konevl'nin de bu iki kitap
tan yaptığı alıntılarla hazırladığı el-Mün
te]]ab min vakfeyi'l-Hilô.l ve'l-ljaşşô.f 

adlı bir eseri vardır (bu eserlerin yazma 
nüsha l arı için bk. Brockelmann, GAL, 1, 
I 80, 460; Suppl., 1, 292; Sezgin, I, 435-436). 

Bunlardan başka Burhaneddin et-Trab
lusl de Hassaf ile Hilal b. Yahya'nın eser
lerini ihtisar, cem' ve ilavelerle el-İs'ô.f ii 
aJ:ıkô.mi'l-evkiif adıyla bir eser kaleme 
almıştır (Bulak I 292; Kah i re I 320; Mekke, 
ts). Hilal b. Yahya'nın kaynaklarda adı ge
çen diğer eserleri de şunlardır: Kitô.bü 'ş
Şürut. Kitô.bü '1-lfudud, Kitô.b ü '1- Ve
şô.yô., Kitô.bü'l-MuJ:ıô.vere . 
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~il CENGiZ KALLEK 

ı 
HiLAıl-i ÇAGATAYi 
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(.,d~ • ..,}~) 

Bedrüddin (Nurüdd!n) Muhammed 
b. Abdillah Hilall el-Esterabadl 

(ö. 936/1529-30) 

L 
Mutasavvıf şair. 

_j 

Kuzeydoğu iran'daki Esterabad şehrin
de doğdu. Hilall mahlası ve Çağatay Türk
leri'nden olduğu için Çağatay! nisbesiyle 
tanınır. Gençliğinde dönemin önemli kül-
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