
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-
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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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(_,.w:. ~f ) 

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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soyundan geldiği ve Kum şehrinde doğ
duğu bilinmektedir. Kendisinin Hintliler'
den (HünQd) "şehre gelen yabancılar" şek
linde söz etmesi de (Mi{ta/ıu't-tıb, s. 157) 
onun Arap asıllı olduğunu göstermekte
dir; ayrıca altı kuşak süla.Iesinde Hint men
şeli bir isme rastlanmamaktadır. Eğer bu 
iddialar doğru olsaydı nisbesinin İbn Hin
dl yahut İbn Hindücanl olması gerekir
di. Esasen İbn Hindü nisbesi bugün hala 
Araplar arasında kullanılmakta olup ( ib 
nü'z-Zübeyrv.dğr. , Mu'cemü esma'i'I-'Arab, 
ll , 1831) Araplar'ın kız çocuklarına verdi
ği Hind isminden gelmektedir (a mlfler, 
Sicillü esma'i 'I-'Arab, lV, 2572) Soylu ol
ması durumunda çocuğun isminin anne
ye nisbet edilmesi, Cahiliye şairi Amr b. 
Hind'in adında olduğu gibi Araplar arasın
da eski bir adetti. İbn Ebu Usaybia İbn 
HindQ'yu "seyyid" Iakabıyla anmaktadır 
('Uyünü'l-enba', s. 429) Muhtemelen İbn 
Hindü Küfe'den gelip Kum'a yerleşen Ku
reyşli bir aileye mensuptur. 

Çocuk yaşta ailesiyle birlikte Rey'e göç 
eden İbn Hindü on sekiz-on dokuzyaşia
rına kadar bu şehirde yaşamış ve dil. ede
biyat, tarih, İsnaaşeriyye akaidi alanların
daki ilk tahsilini burada yapmıştır. Tenühl 
onun Rey'de Adudüddevle'ye divan ka
tipliği yaptığını belirtmektedir ( Nişvarü '1-

muf:ıaçiara, IV, 58) İ bn HindQ'nun bu ilk 
işini on sekiz-on dokuz yaşlarında üstlen
diği, Büveyhl Hükümdan Rüknüddevle'
nin Rey' i Samanller'in elinden 342 (953) 
yılı dolaylarında aldığı (ibnü' I-Eslr, V, 243, 
246) ve ailenin de aynı yıl Rey'e göç ettiği 
göz önüne alınırsa yaklaşık 335'te (946-
47) doğduğu ileri sürülebilir. 353 (964) 
yılına kadar Rey'de kalan İbn Hindü o yıl 
yeni bir katiplik görevi almak üzere Erre
can'a gitti. 369'da (979-80) tekrar Rey'e 
döndü. Burada hizmetinde bulunduğu 
Büveyhl Veziri Sahib b. Abba d ile iyi ilişki
ler kurdu. Fakat daha sonraki dönemde 
işini ve mevkiini kaybederek yoksulluk içi
ne düştü. Zira Fahrüddevle'nin 373 (983-
84) yılında Rey'de iş başına geçmesiyle 
Sahib b. Abba d birçok katibe işten el çek
tirmişti. 

İbn Hindü işsiz kaldıktan sonra Rey'i 
terkedip Nlşabur'a gitti. Burada dönemin 
en büyük filozoflarından Ebü'I-Hasan el
Amiri' den felsefe ve mantık okudu. 375'
te (985-86) Bağdat'a giderek İbnü'I-Hu
mar (ibnü 'I-Hammar) diye bilinen Ebü'I
Hayr Hasan b. Süvar'dan tıp ve felsefe 
tahsil etti, onun en iyi öğrencilerinden 
biri oldu (ibn Ebu Usaybia, s. 430) . Bu iki 
simatıp ve felsefede doğrudan etkilendi-
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ği filozoflardı. 380 (990) yılında Bağdat' 

tan Nlşabur'a dönen İbn Hindü burada 
Kabüs b. Veşmglr'in hizmetine girdi. 383'
te (993) Kabüs'un saflarında savaşa katıl
dı; Cürcan ve Taberistan'ı yeniden ele ge
çirme mücadelesinde onu hem kalemi 
hem de kılıc ıyla destekledi. 391 ( 1 001) 
yılına kadar Cürcan'da kaldı. Cürcan'da 
umduğunu bulamayınca Şlraz' daki Baha
üddevle b. Adudüddevle'nin hizmetine 
girmeye çalıştıysa da istediği görevi defa
larca hicvettiği İbn Abctan aldı . İbn Hin
dü'nun 391-400 (1001 - 1010) yılları ara
sındaki dönemi hakkında bilgi yoktur. 

402-403 (1011-1012) dolaylarında Bağ
dat'a dönen İbn Hindü, Fahrülmülk ile iliş
ki kurmaya ve bir katiplik görevi almaya 
uğraştı. Çeşitli meclislerde katiplik gün
lerinden kalma özel cübbeyle bulunarak 
tecrübesi hakkında olumlu izienimler yay
mak istediği kaydedilmektedir. Bu esna
da edebiyat, mantık, matematik ve me
tafizik alanındaki çalışmalarıyla ün yap
mış bulunan Ebu Said ei-Urmevl ile de gö
rüşmüş olması muhtemeldir (Ali b. Zeyd 
ei-Beyhaki, s. 136) . 

Kabüs'un403 (1 012-13) yılında öldürül
mesinden sonra iş başına oğlu Minüçihr'in 
geçmesi üzerine İbn Hindü Cürcan 'a gitti 
ve sultanla yakınlık kurmaya çalıştı . an
cak umduğunu bulamadı. Kendisi için 
yazdığı kasideyi sultan ödüllendirmed i ği 

gibi kasidede geçen bazı ifadeleri şahsına 
yönelik bir hakaret sayarak İbn HindQ'nun 
öldürülmesini emretti. Bunun üzerine fi
lozof o devirde Gazneliler'in hakimiyetin
de bulunan Nlşabur'a kaçtı. Burada Mu
hammed b. İbrahim b. Hemdan'dan riva
yetle Şii hadislerini derledi. 404'te (1 013-
14) Nlşabur'u terkedip Kazvin'e giden 
İbn Hindü iktidar merkezi olan Rey'e bağlı 
çeşitli şehirlerde çalıştı. Bu dönemde Mec
düddevle ile annesi (Fahrüddevle'nin zev
cesi) arasındaki iktidar mücadelesinde 
hanım sultanın tarafın ı tuttu ve hima
yesini kazandı. Bu sebeple Beyhaki onun 
"Rey seyyidesi"nin katiplerinden olduğunu 
söylemektedir ( Tarll:ıu f:ıükema'i 'l-islam, 
s. 93) Herhalde İbn Hindü'nun Mecdüd
devle'yi hicvetmesi de aynı olaylarla ilgili 
olmalıdır. 411 (1 020) yılında tekrar Cür
can'a giden İbn Hindü bu defa orada Mi
nüçihr b. Kabüs'un katipliğini yaptı. Dö
neminin bir şairi, İbn Hindü 'yu 41 O'Iu 
(1 019) yıllarda Cürcan'da katiplik yapar
ken gördüğünü ve bu beldede meşhur 
olduğunu belirtmektedir (Yakut , V, 169) . 
Onun 421 'de ( 1 030) D eylem beldesinin 
yeni hükümdan N atık- Bilhakk'a kaside 

gönderdiği de bilinmektedir. İbn HindQ, 
oğlu Ebü 'ş-Şeref imad'ın bildirdiğine göre 
423 (1 032) yılında Esterabad'da vefat et
ti ( ibnü 'n-Neccar el-Bağdadl, XV!!, 354) 

İbn Hindü'nun felsefesi genelde Yeni 
Eflatuncu bir karakter taşı r. Bunda baş
ta Amiri olmak üzere hocalarından aldığı 
etkinin payı vardır. İbn HindQ'ya göre ka
inatta bir gaiyyet mevcuttur ve bu gaiy
yet Allah ' ın varlığına delil teşkil eder. Ka
inatın bütünlüğü içinde bir fonksiyonu 
yahut yararı bulunmayan hiçbir şey yok
tur. Kainat ilahi inayetin bir sonucu olarak 
belirli bir amaca yönelmiştir (krş . Ebü'I 
Hasan el-Amiri, et-Tal~:r[r, s. 300, 333-335) . 

Mevcudu "eylemde bulunan" ve "etki
lenen" şeklinde tanımlayan İbn Hindü 
(Mi{taf:ıu '(-tıb, s. 2) fiilieri tabii ve sınai ol
mak üzere ikiye ayırır. Kuwe ise etki ve 
edilgiyi tabii şekilde oluşturan güçtür. Bu 
kuwe sayesinde oluşum ve dönüşümler 
meydana gelir ve Allah ' ın murad ettiği 
nizarn oluşur ( a.g. e., s. 9) Tabiat bütün ci
simlere sirayet ed ip onları kemallerine 
doğru sevkeden ilahi bir güçtür (a.g.e., s. 
92; krş. Ebü'I-Hasan el-Amiri, inkfl?ü '/-be

şer, s. 252, 255; et-Takrir, s. 334) Sınalfiii

Ier ise ikiye ayrılır. Başlangıcından bitimi
ne kadar insana ilişkin sınai fiili er ( maran
gozluk, boyacılık gibi), başlangıcında insa
na ilişkin olup sonucu Allah 'a ve tabiata 
kalmış fiili er (tarım gibi) (Miftaf:ıu 't-(ıb, s. 
19; krş. et-Takrir, s 335) . Tabii ve sınai fi
illerdeki değişmeler altı çeşit hareketle 
oluşu r: Yer değiştirme, büyüme, solma 1 
kuruma, dönüşme, oluş ve bozu l uş (Mif

taf:ıu'(-tıb, s. 96) 

İbn Hindü'ya göre semanın altındaki en 
şerefli varlık olan insan nefis ve beden
den meydana gelmiştir. İnsanın nefsi ruh
ların . bedeni de diğer bedenierin en şe
reflisidir (a.g.e., s. 25) insan eylemiyle var
dır; bu sebeple insanı etkileme ve etkilerı
meden yoksun atıl bir varl ık farzetmek 
onu yok saymak anlamına gelir (a.g.e., s. 
2) İnsanın fail oluşu , eylemde bulunuşu 
ondaki nefsin varlığından , tabii anlamda 
ise ruhun güçlerinden kaynaklanır. Bu gö
rüş daha önce Farabi tarafından ayrıntıla
rıyla incelenmiştir ( Taf:ışflü 's-sa'ade, s. 60-
61). ibn Hindü, Ma~ ale ii vaşfi'l-me'a
di'l-telsefi adlı eserinde insan ruhunun 
hakikatini ve bu konudaki i htilafları ele 
almıştır. Filozofa göre insan ruhu doğru
dansezgi ile kavranabilir. Zira ruhun var
lığı delile ihtiyaç hissetmeden zorunlu ola
rak bilinir. Bitki, hayvan ve insan arasın
daki farklı laşma da ruhi planda açıklana
bilir. 



Nefsi dört nitelikten (sıcaklık, soğukluk, 
ı s i ak i ık, kuru luk) oluşmuş bedeni bir mi
zaçtan ibaret gören materyalist telakkı 

yi İbn HindQ reddeder. Çünkü tabii keyfi
yetler kendi başına aktif olamazlar. Bu 
görüşler Plotin'in Enneades'indeki gö
rüşlerle uyum içindedir(Abdurrahman Be
devi, s. 52 -53) Nefis bedenin hareket il
kesi olan manevi bir cevherdir; zira cisim 
kendi başına harekete sahip değildir. İbn 
HindCı. İslam felsefesinde yaygın şekilde 
kabul gören nefsin tür bakımından tek 
olup güçlerinin farklı olduğu şeklindeki 
telakkiyi benimsemez. Ona göre nebatl 
nefis başka. insani nefis başka türdendir. 
Bunun aksi olsaydı nebat! nefsin hissede
bildiği gibi akledebilmesi de gerekirdi ki 
bu hurafeden ibarettir. 

İbn HindCı'ya göre nebatl (hassase) ve 
gazabi (hayvani) nefisler ancak bedenle 
birlikte var olabilir ve bedenin dağılmasıy
la yok olur. insani (natık) nefislerin fiilieri 
ise yalnızca bir organizmadan ibaret olan 
bedenle alakah değildir. Dolayısıyla bede
nin ölümden sonra dağılmasıyla nefis ru
haniyetine döner ve hep öyle kalır. Nefis 
gemideki kaptan gibidir; gemi batınca 
onu terkeder ve kendi başına yüzmeye 
devam eder. Bu konuda İbn HindCı , İslam 
dünyasında tanındığı kadarıyla Plotin'in 
Enneades'ine ve Amiri'nin kitaplarına 
dayanır. 

Kemale ermemiş olan natık nefisler be
denin dağılmasıyla yok olur. Şu halde ru
hun bekası bilgiyle ve maddeden arın
mayla irtibatlıdır. Cahil ruhlar bedenin 
ağiarına takılıp kalmışlardır. Bu daha ön
ce Farabinin el-Medinetü'l-fatıla'sın

da (s. ı 43) yer alan görüştür. İbn HindCı'
ya göre ölümsüzlük nefsin zatına dönü
şü. bilgileriyle yücelişi ve maddenin en
gellemesi sebebiyle görünmeyen ruhani 
varlıkları müşahede etmesidir; ruh ya ni
metlere ve hazza garkolmuş yahut azaba 
ve acılara maruz kalmış haldedir. Bu hal 
dünyada işlenen iyilik ve kötülüklerin kar
şılığıdır. 

İbn HindQ, bir yandan nefsi cevher ka
bul ederken ( Miftalw 't-tıb, s. 9 ı ) öte yan
dan onu "sQret olması bakımından tabii 
cismin kemali" olarak tanımlar. Filozofa 
göre üç türlü nefis vardır : Nebatl nefis 
(merkezi karac i ğe r). hayvani nefis (merke
zi kalp). natık nefis (merkezi beyin ) Bu üç 
nefisten her biri. üremeden başlayıp bil
meye kadar uzanan değişik fonksiyonlara 
sahiptir. Ancak İbn Hindü'nun bu fonksi
yonları tek bir nefse irca edip etmediği. 
yani türde farklı nefisler görüşünde ısrar
lı olup olmadığı çok belirgin değildir. 

Akıl ya çocuktaki gibi kuwe veya fılozof
taki gibi fiil halindedir. Düşünme, kıyas 
yapma ve ayırt etme akıl sayesinde ger
çekleşir (a.g.e., s. 90); ancak akıl, bütün 
sırlara vakıf olan bilme gücüyle külll 
nefisten feyiz almaktadır ( a.g.e., s. ı 6). 
Mantık ise aklın bilgide olgunluğa eriş
mesini kolaylaştırır. Aklın tümdengelim 
ve türnevarım şeklinde başlıca iki fiili var
dır. Kıyas ve deneyin birbirini temellen
dirmesiyle gerçek bilgiye ulaşılmış olur. 
Vahiy de bize şer'! ilkeleri sağlar (a.g.e., 
S. 33 ) 

İbn HindQ din, ilim ve felsefe arasında 
çatışma olduğu iddialarına da temas ede
rek bu problemin ilmi metodu alanı dı
şında kullanmaktan kaynaklandığını be
lirtir. ilmi bilgi deneyle, şer! hakikatler ise 
ancak vahiyle elde edilebilir. Bütün bilgi 
alanlarını tek bir metodolojiye indirgeyen 
mutaassıp yaklaşım tehlikelidir. Zira böyle 
bir taassup, bilgine başka araştırma yön
temleri ortaya koyma hususunda yasak
lar getirir ve gerçeğin görülmesine engel 
olur (krş. Ebü'l-H asa n el-Amiri, et-Takrfr, 
S. 323 ) 

Hocası Amiri gibi İbn Hindü da ahlak 
felsefesinin alanına nefsin yönetimi. ev 
yönetimi ve devlet yönetimi disiplinlerini 
alarak kapsamın ı genişletir (Mi{taf:ıu'(-tıb, 

s. 54). Devlet yönetimini nübüwet. ima
rnet ve siyasi iktidarın gerekleri düzenler. 
Nefsin ıslahı fikri üzerinde de duran filo
zof. olgun bir bilgenin şehvetlerine hakim 
olan ve bilgiyi yücelten kişi olduğunu vur
gular. İnsan fiilieri konusunda akıl ve ya
pabilme gücünü (istitaat) birbiriyle irtibat
Iandırır. Zira akıllı insan gücünün yetme
diğinden sorumlu olmadığı gibi kavrama
dığı şey konusunda da gayret göstermez 
(Muh ammed Kürd Ali, XXIVII 1 19491. s. 
38). Filozofa göre insan iradesi hürdür ve 
bu hürriyet gerçek bir insani fıilin varlık 
şartıdır. İnsanın hür olduğu telakkisinin 
Allah'ın yaratma fii liyle rekabet sayılaca
ğını ileri süren Cebriyyeci görüşler doğru 
olsaydı insan gerçek fail olamaz ve dola
yısıyla şuurlu bir varlık olarak yok hük
münde kalırdı (Mi{taf:ıu'Hıb, s. 2) . 

İbn Hindü. siyaset felsefesinde Farabi'
den etkilenmekle birlikte Farabi gibi ko
n uyu metafizikle irtibatlandırmak yerine 
( Taf:ış flü 's-sa'ade, s. 64) pratikalanla sı
nırlandırır. Filozofa göre toplum halinde 
yaşamanın nihai gayesi dünyada iyi ve gü
zel bir hayat sürmek. ahirette de iyi ve 
güzel bir akıbete kavuşmaktır (Mi{taf:ıu 't· 
tıb , s. 4) Bunu sağlamak üzere toplum 
ortak yararlar ve iş bölümü esasına göre 
örgütlenir. Her meslek ve sanatın top
lumda kendine göre bir üstünlüğü vardır; 
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zira birinin eksikliği halinde toplumda ak
saklık ve zayıflık baş gösterir (a.g.e., s. 4-
5) Dolayısıyla erdemli toplumda herkes 
kabiliyetine ve gücüne göre yararlı bir iş
le meşguldür ve yaptığı işle genel mutlu
luğun kazanılmasına katkıda bulunur. 

Eserleri. 1. el-Kelimü'r-rı1J:ıaniyye mi
ne(fı) '1-J:ıikemi'l-Yunaniyye . Ebu Man
sur İbrahim b. Ali Dlvra adlı devlet ada
mına ithafen yazılmış olan bir Grek hike
miyat antolojisidir (Süleyman iye Ktp , Bağ
da tl ı Vehbi Efendi, nr. ı 488; Fatih, nr. 404 ı; 
Esad Efendi , nr. 3774). Mustafa el-Kabba
nl'nin gerçekleştirdiği neşrinden sonra 
(Kahire 1900) eser, müellifin aşağıdaki ilk 
üç eseriyle birlikte Sahban Hallfat tarafın
dan tahkik edilerek İbn Hindı1: Siretü
hı1, ara'ühü '1-felsefiyye, mü'ellefatüh(ı 
(Amman 1996) başlıklı ilmi çalışma için
de yayımlanmıştır (I , 252-480) . 2. el-Ma
~aletü 'l-müşevvilw fi'l-medl]al ila 'il
mi'l-felsefe. Eserin halen elde bulunan 
bir özeti Mülte~atat mine'r-Risô.leti'l
müşevvi~a adıyla Tahran'da neşredilmiş 
(bk a.g.e., ı , ı 95). aynı özeti Sahban Hall
fat Mu~tetafô.t mine'r-Risaleti'I-mü
şevvi~a ii' i-felsefe adıyla yayımiarnıştır 
(a.g.e., ı , ı 92-20 ı). 3. Ma~ ale fi vaşfi'l
me'adi'l-felsefi 'ala sebili't-t~rib ve't
tefhim . Ruhun bir cevher olduğu hususu 
ve uhrevl akıbetiyle ilgilidir. Tahran Üni
versitesi Kütüphanesi (il ahiyyat, nr. 242, 
ı 5/66 ı 6) ve Meclis-i Şura-yı Milli Kütüp
hanesi'nde (nr. 400, 33/634) nüshaları bu
lunan eser Sahban Hallfat tarafından neş
redilmiştir (a.g.e., I, 227-25 ı) . 4 . Miftd
J:ıu't-tıb . İbn HindCı'nun felsefe ve tıbba 
dair görüşlerini ihtiva etmektedir. Eseri, 
önce Mehdi Muhakkık ve Muhammed Ta
ki Danişpejuh Miftô.J:ıu '!-tıb ve minhd
cü't-tullab adıyla (Tahran ı 368), ardın
dan Sahban Hallfat (a.g.e., ıı . 482-785) ya
yımlamıştır. s. Divan. 1 S.OOO'den fazla 
beyitten oluştuğu zikredilmektedir (ibn 
isfendiya r. s. 77) Sahban Hallfat müellifin 
bazı şiirlerini çeşitli kaynaklardan derle
yerekneşretmiştir (a.g.e., 1, 161-191). 6. 
Enmu~ecü'l-J:ıikme . Beyhaki bu eserden 
iktibaslar yapmıştır ( Tarfl]u f:ıükema'i'l

islam, s. 93-95) 7. Ma~aletü'l-fira~. Tıp 
ekolleri hakkındadır. İbn Hindu bu ese
rini MiftaJ:ıu 't-tıb'da zikretmiştir. 8. eş
Şali. Ayrıntılı bir tıp kitabı olup DavCıd-i 
Antakl Te~kire'sinde bu eserden iktibas
larda bulunmuştur. 9. Ma~aldt bi'I-'Ara
biyye. Müellif nüshasının beş cilt oldu
ğu rivayet edilmektedir (ibn isfendiyar, 
S. 77). 

Müellifin ayrıca kaynaklarda Risô.letü '1-
visata beyne'z-zünah ve 'l-ldta, el-Bül-
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(Ja min mücme1i'1-J:ıikme, Nüzhetü'1-
'u]fü1, Resô.'il, e1-Far]f beyne'1-mü~ek
ker ve '1-mü'enneş, e1-Misô.J:ıa, Kitô.bü '1-
Emşô.1i'l-müvellede adlı eserleri zikre
dilmektedir. 
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İBN HİNzABE 
(~fp 1,)11 ) 

Ebü'l-Fazl Ca'fer b. Fazi 
b. Ca'fer b. Muhammed b. Musa 

b. Hasen b. Furat el-Bağdadi 
(ö. 391/1001) 

ihşidi veziri ve hadis alimi. 
_j 

Zilhicce 308'de (Nisan 921) Bağdat'ta 
doğdu. Abbasi Devleti'ne uzun yıllar hiz
met etmiş olan İbnü'l-F'urat ailesine men
suptur. Babaannesi Hinzabe'ye (Cinzabe) 
nisbetle İbn Hinzabe diye meşhur olmuş
tur. Abbasi Halifesi Muktedir- Billah ta
rafından 320'de (932) vezir tayin edilen 
babası F'azl halifenin ölümünden sonra 
bu görevden aziedildL Halife Razi-Billah 
döneminde (934-940) Mısır ve Suriye Di
vanü'I-harac reisi oldu. Emirü'l-ümera 
İbn Raik. Razi~ Billah'ı ikna ederekF'azl'ı 
yeniden vezirliğe tayin ettirdi. Böyle bir 
vazifeyi yürütecek kabiliyete sahip olma
dığını düşündüğü için eski görevine dön
mek isteyen F'azl'ın bu isteği uygun gö
rüldü. İbn Hinzabe'nin dedesi Ca'fer b. 
Muhammed ile babasının amcası Ali b. 
Muhammed de Abbasiler döneminde ve
zirlik yapmıştır. 

İbn Hinzabe çocukluk ve gençlik döne
mini Mısır ve Irak'ta geçirdi. Bağdat'ta 
Muhammed b. Harun el-Hadrami, İsfa
han'da Abdullah b. Muhammed, Muham
med b. Hamza. Hasan b. Muhammed ed
Dareki ve Ebü'l-Kasım el-Begavi gibi alim
lerden hadis tahsil etti. Öğrenimini ta
mamladıktan sonra Mısır'a yerleşti. Bu
rada çeşitli hadis meclislerine katıldı. İh
şidi Emiri Ebü'I-Kasım OnucQrb. İhşld ta
rafından 7 Zilkade 33S'te (30 Mayıs947) 
vezir tayin edildi. İhşidiler'den Ali (961-
966) ve Ebü'l-Misk KilfOr (966-968) dö
nemlerinde vezirliğini sürdürdü. 1 O Ce
maziyelewel 3S7'de (12 Nisan 968) Ka
fQr'un ölümüyle İhşidi Devleti'nde idari 
işler dört kısma ayrılınca İbn Hinzabe mali 
işleri yürütmekle görevlendirildi. Bu dö
nemde başta yahudi asıllı Vezir İbn Killis 
olmak üzere bir grup katibi hapsederek 
işe başlayan İbn Hinzabe, oğlu Ahmed'in 
annesinin İhşidiler'in kurucusu Emir Mu
hammed b. Ttığç el-İhşid'in kızı olduğunu 
ileri sürerek Mısır, Suriye ve Haremeyn'
de hüküm süren İhşidl Emirliği için as
kerlerden oğlu adına biat aldı. Yüksek 
oranda vergi toplayıp bunun önemli kıs
mını maaşlı Türk askerlerine dağıtması
na rağmen onların arzularını tatmin ede
medi. Sarayı ve bazı taraftarlarının evle-

ri asiler tarafından yağma edildi. Kendi
sine bir zarar gelmemesi için gizlenmek 
mecburiyetinde kalan İbn Hinzabe bu 
olaydan sonra otoritesini kaybetti. Mak
rizi, onun bu sıralarda F'atımi Halifesi 
Muiz-Lidinillah'a mektup yazarak Mı
sır'ı hiçbir mukavemetle karşılaşma
dan alacağına dair ona güvence verdiğini 
kaydeder (Makrlzl, el-Mukaffe'l-kebir, s. 
382). 

Karmatller Remle'ye girdikleri zaman 
Remle Emiri Hasan b. Ubeydullah, İbn 
Hinzabe'den yardım alarak tehlikeyi ber
taraf etti. Yardıma gönderdiği askerler 
döndüklerinde ayaklanıp ondan istihkak
larını istediler. İbn Hinzabe onların istek
Ierini karşılayamayınca çareyi yine saklan
makta buldu. Bu defa da katiplerinin ve 
yakınlarının evleri yağmalandı. Ortaya 
çıktığında (Zilhicce 357/Ekim- Kasım 968) 
Remle Emiri Hasan b. Ubeydullah Mısır'ın 
idaresini de eline almıştı. Emir Hasan, 
halkın İbn Hinzabe'yi sevmediğini ve ona 
karşı düşmanlık beslediğini görünce onu 
hapsetti ve bütün maliarına el koydu . 
Şerif EbQ Ca'fer el-Hüseyni araya gire
rek onu Emir Hasan'ın zulmünden kur
tardı. İbn Hinzabe daha sonra görevine 
iade edildi (Reblülahir 358/Şubat-Mart 
969) 

3S8'de (969) F'atımi askerleri Cevher 
es-Sıkılli kumandasında Mısır'a dayandı

lar. Şehrin ileri gelenleri, İbn Hinzabe'den 
F'atıml kumandanı Cevher ile gerüşmesi
ni ve ondan eman dilernesini istediler. Şe
rif Müslim b. Abdullah başkanlığındaki 
heyeti kabul eden Cevher istenilen ema
nı verdi. Ancak İbn Hinzabe Cevher ile gö
rüşmeden önce Mısır'daki İhşidiler ve 
KilfOr'un adamları eman dilemekten vaz
geçip düşmanla savaşmaya karar vermiş
lerdi. F'atımi ordusuyla meydana gelen 
çarpışmada İhşidiler mağiQp oldu. Bunun 
üzerine Mısır ileri gelenleri. İbn Hinzabe'
nin başkanlığında 1 7 Şaban 3S8'de (6 
Temmuz 969) Cevher'in Cize'deki karar
gahına giderek bağlılıklarını bildirdiler. 
Cevher aynı gün F'ustat'a girdi. Burada 
yerleşmeye ve hükümet dairelerini kur~ 
maya karar verdi. İbn Hinzabe'yi vezirlik
te bıraktı. Mısır'da Abbasiler adına okun
makta olan hutbeye son verip F'atımiler 
adı,na hutbe akutmaya ve para bastır
maya başladı (DİA, VII , 456). İbn Hinzabe 
de oğlu Ahmed'i çeşitli hediyelerle Mağ
rib'deki F'atımi Halifesi Muizz'e göndere
rek bağlılıklarını bildirdi (Reblülahir 359/ 
Şubat-Mart 970). 361'de (971) Cevher'in 


