
zeyli yeniden kaleme almıştır (İbn Kadi 
Şühbe, IV, 1 3;Keşfü'?-?Uniln , ll, 1122-
1 ı 23) İbn Hacer'in İnbd'ü'l-gumr'u ya
zarken çok faydalandığı bu eserden İbn 
To lun et-Tari.(.ıu 't-te;:;yil adıyla bahseder 
( el-~aU!.'idü'l-cevheriyye, 1, 181) . Kitabın 

yazma nüshası ilk bulunduğunda (Berlin 
Staatsbib liothek, nr. 9458) İbn Hacer ei
Askalani'ye nisbet edilmiş. daha sonra 
Wilhelm Ahlwardt eserin İbn Hiccl'ye ait 
olduğunu ortaya koymuştur ( Verzeichnis, 
IX, 65-66). Muhtemelen iki cilt hacminde
ki kitabın ll. cildini oluşturan bu nüsha, 
769-815 (1368-1412) yılları arasındaki 
olayları ve vefeyat konularını içermekte
dir; ancak 805-808 (1402-1406) yılları 
arası eksiktir. 

İbn Hiccl'nin diğer eserleri zamanımıza 
ulaşmamış olup kaynaklardan onun ge
leneğe uyarak hadis aldığı hocalarının ve 
okuduğu ders kitaplarının isimlerini eJ
Mu'cem adlı eserinde bir araya getirdiği, 
zamanındaki Dımaşk medreseleri hakkın
da kaleme aldığıed-Darismin al._ıbdri'l
medaris adlı kitabında bu medreseleri 
kurup vakfeden kimselerle oralarda ders 
veren alimierin hayat hikayelerini anlat
tığı, Şemseddin İbn Abdülhadi'nineJ-Mu
]J.arrer adlı eserinin bazı bölümlerini şer
hettiği. bir reddiyede isoevi'nin el-Mü
himmat ve '1-elgaz adlı eserindeki birçok 
yaniışı ortaya koyduğu ve ilimierin fay
daları üzerine Cem 'u 'I -müfteri~ adlı bir 
eserle hacası İbn Rafi'in Vefeydt'ına bir 
zeyil yazdığı öğrenilmektedir (Nuayml, 1, 
ı 43; ibnü'l-imad, VII, ı 17) . Bazan İbn Ha
cer ei-Askalanl'ye nisbet edilmekle bir
likte yazma nüshalarının çoğunda mü
ellifi Zeynülkudat Ahmed b. Muhammed 
ei-Hicci (el-Hacer!) olarak kaydedilen el
Münebbihat 'ale'l-isti'dad li-yevmi'l
mi'ad adlı eserin de İbn Hiccl'ye ait olması 
muhtemeldir (Abdüssettar eş-Şeyh, s. 481; 

Şakir Mahmud Abdü lmün'im, ı. 394-395) 
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İBN HiDAYETULLAH 

(bk. MUSANNİF). 

iBN HiLAL ei-MAKDiSi 
( IS"'..IA..Jf J~ ~ t) 

Ebu Mahmud Şihabüddin Ahmed 
b. Muhammed b. İbrahim 

b. Hilal ei-Makdisi 
(ö. 765/1364) 

Muhaddis. 

_j 

--, 

_j 

714'te (1 314) Kudüs'te doğdu. SQfi İb
rahim ei-Hawas'ın (ö. 291/903) soyundan 
geldiği için Hawasl nisbesiyle de anılır 
(Zehebl, s. 33). Kudüs, Dımaşk ve Kahire 
gibi ilim merkezlerinde hadis öğrendi ve 
bu sahada temayüz etti. Zehebl'den İbn 
Mace'nin es-Sünen'ini okudu; İbn Seyyi
dünnas. Birzall. Ala! ve Zeynüddin el-Ira
ki'den ders aldı. Memlükler döneminde 
Şam valiliği yapan Tenkiz'in 729' da ( 1329) 
Kudüs'te inşa ettirdiği Tenkiziyye Medre
sesi'nde Ala!' nin ölümünden (76 111 359) 

sonra hadis hocalığına başladı ve hayatı
nın sonuna kadar görevini sürdürdü. Bu 
medresede hadis hocalığı yapmak için all 
rivayetleri sema yoluyla almanın ve onla
rı iyi zaptetmenin şart olduğu (Mevsil'a
tü'l-Filistlniyye, lll , ı 7) göz önüne alınırsa 
İbn Hilal'in hadis ilmindeki yerinin önem
li olduğu anlaşılır. Şafii fukahasından ol
duğu belirtilen ve fazilet sahibi bir alim 
olarak nitelendirilen İbn Hilal ei-Makdisl, 
Reblülahir 765'te (Ocak 1364) Mısır'da ve
fat etti. İbn Hacer ise onun Kudüs'te öl
düğünü kaydetmektedir. 

Eserleri. 1. Mü§irü'l-garam ila ziya
reti'l-Kuds ve'ş-Şam. 23 Şaban 752'de 
(15 Ekim 1351) Kudüs'te tamamlanan 
eser. Filistin tarihi ve Kudüs'ün fazileti 
hakkında telif edilen ilk önemli kaynaklar
dan olup birinci kısmında Şam'ın sınırları 
ve faziletleri, ikinci kısmında M escid-i Ak
sa ile ilgili tarihi bilgiler ve onun faziletleri 
anlatılmaktadır. Muhammed b. Arnmar 
b. Muhammedei-Maliki eseri Müntehe'l
meram fi ta]J.şili Mü§iri'l-garam adıyla 
ihtisar etmiştir. Kemaleddin es-SüyQtl ile 
Ebü'I-Yümn ei-Uieyml'nin geniş ölçüde 
faydalandığı kitabın 5-7. fasıliarını ilk de
fa Guy Le Strange İngilizce tercümesiyle 
birlikte (bk bi bl), daha sonra Ahmed el
Halid! (Yafa ı 946) ve Ahmed ei-Hatiml 
( Beyrut ı 4 ı 5/ 1994 ı tamamını neşretmiş

lerdir. Mü§irü'l-garam'ın kaynakları ve 
muhtevasıyla ilgili bir çalışma da Conrad 
Koening tarafından yapılmıştır (lslamic 
Geography, LXXIV, 147-177) . 2. el-Miş-

iBN HiNDO 

bd]J. fi'l-cem' beyne'l-E;:;kar ve's-Sila]J.. 
Nevevi'nin el-E;:;kar'ı ile İbnü'l - İmam'ın 
Sila]J.u '1-mü'min fi'd-du'a' ve ';:;-;:;ikr ad
lı eserlerinden seçme dua ve zikirleri ih
tiva etmekte olup yazma nüshalarından 
biri Manisa İl Halk Kütüphanesi'nde (nr. 

ı ı 93). bir diğeri Berlin 'de ( nr. 3705) bu
lunmaktadır (Brockelmann, GAL, ll, 162). 

3. İntiha'ü's-senen ve'ktifa'ü's-Sünen. 
E bO DavQd'un es-Sünen'i üzerine yapı
lan bir şerhtir ( Keşfü '?·?unun, ı ı, ı 006). 

4. İktita'ü 'I-minhile ii e]J.adi§i'l-mi'rac 
(a.g.e., ı . ı 36). s. 'Ucaletü'l-'alim min ki
tabi'l-Me'alim. Hattabi'nin Me'alimü's
sünen'inin muhtasarıdır (a.g.e., ll , 1005) . 

6. İfhdmü'l-mümari bi-a.(.ıbdri Temim 
ed-Dari. Temlm ed-Darl'nin Kudüs'e se
yahatle ilgili rivayetlerini doğrulamak 
amacıyla yazılmıştır (Mevsil'atü'l-Filistl
niyye, lll , 370). 
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Ebü'I-Ferec Ali b. ei-Hüseyn 
b. ei-Hasen b. Ahmed b. ei-Hasen 

b. ei-Hasen b. Hindu 
(ö. 423/1032) 

Filozof, hekim, şair 

L 
ve devlet adamı. 

_j 

Lakabına bakılarak İbn HindQ'nun Hint 
menşeli olduğunu (Meyerhof. s. 95) ya
hut HindQcan beldesine mensup bulun
duğunu ileri sürenler olmuşsa da Arap 
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