
Huveytıb, müellefe-i kulübdan sayılarak 
Huneyn Gazvesi'nde elde edilen ganimet
ten kendisine 100 deve verildi. Mekke'de
ki evini 40.000 dinara Muaviye'ye satarak 
Medine'ye yerleşti. Hz. ömer(634-644) ve 
Osman ( 644-656) dönemlerinde M escid-i 
Haram'ın sınırlarının tesbiti ve tamiriyle 
görevlendirilenler arasında yer aldı. 

Huveytıb'ın Resul-i Ekrem'in hanımla

rından Sevde'nin kız kardeşi Ümmü Kül
sCtın ile evliliğinden Abdurrahman. Hz. 
Peygamber' in diğer eşi ümmü Hablbe 
bint EbCı Süfyan'ın kız kardeşi ümeyme'
den kendisiyle birlikte müslüman olan 
EbCı Süfyan adlı oğlu doğdu. Bazı kaynak
larda onun, ResCılullah'ın eşlerinden Ma
riye'nin kız kardeşi Sir'in ei- Kıbtiyye ile ev
lendiği de kaydedilmektedir (İbn Hablb, 
s. 110). Huveytıb 54'te (674) Medine'de 
120 yaşlarında vefat etti. Onun 53 (673) 
yılında cihad amacıyla gittiği Şam'da öl
düğü de söylenmektedir. 

Devlet işlerinde çalışma karşılığında üc
ret alınacağına dair Huveytıb'ın Abdullah 
b. Sa'dl'den rivayet ettiği hadis Ahmed b. 
Hanbel'in el-Müsned'i (I, ı 7; ll, 99). Bu
harl'nin el-Cami'u'ş-şa]Ji]J'i ("Ab.kam", 
ı 7) ve N esai'nin es-Sünen'inde ("Zekat", 
94) yer almaktadır. Kendisinden oğlu Ebu 
Süfyan. Saib b. Yezld, Abdullah b. Bürey
de el-Esleml ve Ebu Neclh el-Mekl<l riva
yette bulunmuşlardır. 
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Huzaa kabilesinin soyu ve şeceresi üze
rinde ensab ve islam tarihi alimleri ittifak 
edememiştir. Büyük çoğunluk menşeini 
Güney Arabistan'daki Kahtanller'e bağ
larken bazıları kabilenin Adnanller'in bir 
kolu olduğunu ileri sürer. İbn Hazm, Hu
zaa'nın Adnanller'den geldiğinde şüphe 
bulunmadığını belirtir (Cemhere, s. 235). 
Bu görüşü delillendirmek üzere birtakım 
hadisler nakledilmiştir (Buhar!, "Cihad", 
78, "Enbiya,', 12. "Mena~ıb", 9). Huzaa'
nın Kahtan soyundan olduğu görüşünü 
savunanlar ise genellikle şu şekilde bir şe
cere verirler: Huzaa b. Amr b. Luhay (Re
bia) b. Harise b. Amr Müzeykıya b. Amir 
b. Harise b. imruülkays b. Sa'lebe b. Ma
zin b. Ezd. Kabilenin menşeini Güney Ara
bistan'a bağlayanlara göre, yaklaşık V. 
yüzyılda San'a'daki Me'rib Seddi'nin yıkı
lacağı anlaşılınca aralarında Huzaa'nın da 
bulunduğu Ezd kabileleri topluca kuzeye 
doğru göçmüşler, Mekke civarına geldik
lerinde diğer kardeş kabileler daha kuze
ye doğru yollarına devam ederken Huzaa 
burada onlardan ayrılıp "geride kalmış" 
(inhazea 1 tehazzea) ve bundan dolayı o ta
rihten itibaren Huzaa adın ı almıştır. Hu
zaa'nın soyu konusunda birbirine zıt bu 
iki görüşü birleştirme çabasında olan ri
vayetler de nakledilmiştir. Belazüri'nin 
yazdığına göre Kamea (Umeyr) b. İlyas , 
kardeşleriyle arasında çıkan bir ihtilil.f do
layısıyla Yemen'e göç ederek Ezd kabi
lesiyle ittifak kurmuş, bu sebeple soyu 
Ezd'e nisbet edilmiştir (Ensab, I, 35) Sü
heyll ise Lu hay henüz küçük yaşta iken 
babası Kamea'nın ölümü üzerine annesi
nin Yemenli Harise ile evlendiğini ve Ha
rise'nin Luhayy'i evlat edindiğini söyleye
rek böylece iki yönden de nesebin doğru 
olduğunu, kabileyi Kahtan'a bağlayan şe
cerenin Luhayy'i evlat edinınesi itibariyle 
Harise'ye, Adnan'a bağlayan şecerenin ise 

HUZAA menT Huzaaı 

onun öz babası olması hasebiyle Kamea'
ya dayandığını belirtir ( er-Rauzü '1-ünüf, 
I, 100). 

Kaynaklarda mübalağalı bir şekilde 
300, hatta 500 yıl sürdüğü nakledilen Hu
zaa'nın Mekke hakimiyetinin nasıl başla
dığı konusundaki rivayetler de farklılık 
göstermektedir. Bunlardan genellikle be
nimsenen rivayete göre Güney Arabis
tan'dan göç sırasında Mekke yakınların
daki Merrüzzahran'da konaklayan kabi
le. o sırada Mekke'ye sahip olan Cürhüm
lüler'den geçici oturma izni istemiş ve ta
lebinin reddedilmesi üzerine çıkan çatış
mada galip gelerek bölgeye yerleşmiştir. 

Bunun ardından Cürhüm ile Huzaa'nın 
Mekke'de bir süre beraberce yaşadığı an
laşılmaktadır. Huzaa reisierinden Luhay 
(Rebia) b. Harise, Cürhüm'ün son reisi Ha
ris b. Mudad'ın kızı Füheyre ile evlenmiş 
ve bu evlilikten Amr b. Luhay doğmuştur. 
Bu evlilik ise Kabe'nin idaresini meşru 
yoldan ele geçirebilmek için yapılmıştır. 

Nitekim Amr b. Luhay büyüyünce Cür
hüm'ün zulüm ve ahlaksızlıklarını, hacı
lara reva gördüğü haksızlıkları ileri süre
rek Kabe'nin muhafızlığında hak sahibi 
olduğunu iddia etmiş, bunun üzerine çı
kan savaşta Cürhüm kesin bir yenilgiye 
uğrayarak şehirden ayrılmak zorunda 
kalmıştır. Bu sırada İsmailoğulları sayıla
rının azlığı sebebiyle savaşa karışmamış, 
daha sonra Huzaa ile anlaşarak şehirde
ki varlıklarını sürdürmüşlerdir. 

Mekke'de Huzaa hakimiyetini kurarak 
büyük bir itibar kazanan Amr b. Luhay, 
Hz. İsmail'in tebliğ ettiği tevhid dinini bo
zan, gittiği Belka'dan Hübel putunu ge
tirip Kabe'nin yanına dikerek şehre put
peresttiği sokan ve bahlre, vaslle, saibe, 
hami adetlerini koyan kişi olarak bilinir 
(b k. AMR b. LUHAY). Onunla birlikte kabi
le kala balıkiaşıp güçlenmiş ve birçok kota 
ayrılmıştır. Bu kollar arasında en güçlü
sü Ka'b b. Amr oğulları idi. 

Huzaa, zaman zaman Kabe muhafıziı
ğının Araplar arasında siyasi, dini ve ikti
sadi yönden sağladığı üstünlük imkanını 
elde etmek için Mekke idaresine göz di
ken çeşitli kabileterin saldırısına uğradı. 
Amr b. Luhayy'in ölümünden sonra yeri
ne geçen oğlu Ka'b zamanında Kays Ay
lan bu maksatla şehrin üzerine yürümüş, 

fakat mağlup olarak çekilmek zorunda 
kalmıştı. Acelan bölgesinde de Beni Hü
zeyl ile bir çarpışma meydana gelmişti. 
Kureyş ile yapılan muharebe ise Mekke 
idaresi açısından Huzaa'nın sonu olmuş

tur. Kureyş reisi Kusay b. Kilab, Kabe mu
hafızı Huleyl b. Hubşiyye'nin kızı Hubba 
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HUzAA. <Beni Huzaaı 

ile evlenmişti. Huleyl yaşlılığı dolayısıyla 
görevlerini yürütemez duruma düşünce 
Kabe'nin anahtarlarını kızı Hubba'ya ver
di; böylece Kusay karısı vasıtasıyla elde 
ettiği anahtarlarla Kabe'yi açıp kapatma
ya başladı. Huleyl'in ölümü üzerine Kusay 
Kabe muhafızlığını tamamen sahiplen
mek isteyince Huzaa buna karşı çıktı; Ku
say da Kinaneoğulları'nın ve Kudaa'nın 
yardımlarıyla Huzaa'ya karşı savaş açtı. 
Diğer bir rivayette ise bu savaşın sebebi 
olarak Kusayy'ın Kabe'nin anahtarlarını 
bir tulum şarap karşılığında Ebu Gubşan 
ei-Huzal'den satın alması ve Huzaa'nın 
bunu kabul etmemesi gösterilir. Ebtah'
ta yapılan savaşta her iki taraftan pek çok 
kişi ölmüş, fakat bir sonuca varılamamış
tı. Bunun üzerine anlaşmazlığı halletmesi 
için iki tarafın rızası ile Ya'mer b. Avf b. 
Ka'b'ın (eş-Şeddah) hükmüne başvuruldu. 
Ya'mer idare hususunda Kusayy'ın lehi
ne karar verdi; ancak Huzaa için de Mek
ke hareminde oturabilme ruhsatı tanıdı . 

Böylece bu tarihten itibaren hakimiyet 
Huzaa'nın elinden çıkmış ve Kusayy'ın 
şahsında Kureyş'e geçmiştir. Yapılan ant
laşma ile Huzaa'ya Mekke'de oturma iz
ni verilmiş olmasına rağmen kabile men
suplarının birçoğu Hicaz'ın diğer yerleri
ne dağıldılar ve daha çok Merrüzzah
ran'dan Medine yakınlarındaki Haşa da
ğına kadar olan kesime yerleştiler. Ace
lan, Erak ve su kaynakları ile bahçelerinin 
bolluğuyla meşhur Kudeyd en önemli böl
geleriydi. Mekke'de ikamet eden Huzaa
lılar da vardı. Bunlardan Hz. Peygamber 
döneminde yaşayan Büdeyl b. Verka yük
sek bir itibara sahipti. 

Kusayy'ın önderliğindeki Kureyş ile Hu
zaa arasında yapılan savaşın doğurduğu 
kin ve nefretin zamanla kaybolduğu ve 
yerini dostane münasebetlere bıraktığı 
anlaşılmaktadır. Kureyş'in hacla ilgili bir 
uygulamasından ortaya çıkan hums* sı
nıfına Kureyş'in yanında Huzaa da girmiş
ti. Huzaa'nın kollarından MustaliJ5. ve Ha
ya, Kureyş'le ittifakı olan kabileler toplu
luğu (Ehablş) içerisinde yer alıyordu. Nite
kim Abdülmuttalib'in Mekke idaresi sı
rasında şehre hücum eden Beni Bekir b. 
Abdümenat'a karşı Zatü Neklfte meyda
na gelen çarpışmaya Ehablş'in üyesi sıfa
tıyla onlar da katılmış ve Beni Bekir ağır 
bir bozguna uğratılmıştı. Ayrıca Abdül
muttalib ile Huzaa arasında Kabe'nin için- · 
de yazılıp duvarına asıldığı söylenen özel 
bir ittifak antiaşması vardı. Huzaalılar da
ha sonra zaman zaman ResUl-i Ekrem'e 
bu antlaşmadan söz etmiş. hatta yazılı 
metnini göstermişlerdi. Haşimoğulları ile 
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Huzaa'nın bazı kolları arasında yapıldığı 

anlaşılan bu dostluk antiaşması dolayısıy
la Huzaa'dan birçok kişi İslam'a girme
den önce de Hz. Peygamber' e iyi davran
mıştır. 

Mekke ile yakın irtibatının bulunması 
sebebiyle Huzaa kabilesi. Resulullah'ın İs
lam'a davet faaliyetinden daha ilk anlar
da haberdar olmuştu. Bu münasebetle ilk 
müslümanlar arasında Huzaalı bazı şah- · 
siyetleri görmek mümkündür. Bunlardan 
Muattib b. Avf b. Amir (Ayhame b. Küleyb) 
önce Habeşistan'a, daha sonra Medine'
ye hicret etmiş ve Bedir Gazvesi'ne katıl
mıştır. Hicret sırasında Huzaa'ya bağlı Es
lemliler'in arazisinden geçerken bu kabi
lenin reisi Büreyde b. Husayb tarafından 
yolu kesilen Hz. Peygamber büyük bir 
tehlike atlatmış. fakat kısa bir konuşma
nın ardından Büreyde'yi ve adamlarını 
müslüman ederek onların muhafızlığı ile 
emniyet içinde Medine'ye ulaşmıştır. Bu 
olayın ardından Büreyde vasıtasıyla İsla
miyet'in Eslem arasında yayıldığı anlaşıl
maktadır. Büreyde daha sonra da İslam'a 
önemli hizmetlerde bulunmuştur. Bedir 
şehidleri arasında Huzaalılar'dan Züşşi

maleyn b. Abdü Amr da vardı: buna kar
şılık bazı Huzaalılar düşman satlarında yer 
almıştı. Kureyş, Uhud Gazvesi için Mek
ke'den hareket ettiği zaman duruma şa
hit olan Huzaa'nın meşhur şairi Amr b. 
Salim, yanında kabilesinden bir grupla 
Medine'ye giderek durumu Hz. Peygam
ber' e bildirmiştir. Uhud'da şehid düşen 
ilk sahabi Huzaa'dan Muhammed b. Müs
lim'dir. Uhud Gazvesi'nin ardından Ebu 
Süfyan'a müslümanların büyük bir orduy
la kendilerini takip ettiğini söyleyerek on
ların telaş içinde Mekke'ye dönmesini 
sağlayan da Ma'bed ei-Huzal olmuştur. O 
sırada büyük çoğunluğu müslüman olan 
Eslemliler Medine'ye hicret emrine uya
caklarını bildirmişler, ancak stratejik ko
numları ve Kureyş'i yakından takip etme 
imkanına sahip olmaları sebebiyle Resfıl-i 
Ekrem'den yurtlarından ayrılmamaları 
talimatını almışlardır. Ayrıca Hz. Peygam
ber'in İslam'a samimi bağlılığı dolayısıy
la, "Allah Eslem'e selamet versin" şeklin
de hayır duada bulunduğu bilinmektedir 
(Buhar!. "istisl5a"', 2). 

İslam'a karşı Eslem'in ve genelde Hu
zaa kabilesinin bu müsbet tavrına kar
şılık onun bir kolu olan Beni MustaljJ5., S 
(627) yılına kadar EMbiş'in bir üyesi sıfa
tıyla Kureyş müşriklerinin yanında yer al
dı ve İslam devleti için bir problem teşkil 
etti. Beni MustaliJ5. reisi Haris b. Ebu Dı
rar. Müreysi suyu başında karargah ku-

rup müslümanlara karşı çevredeki kabi
leleri de kışkırtarak asker toplamaya baş
lamıştı . Bu faaliyetten haberdar olan Hz. 
Peygamber'in düzenlediği baskında Beni 
MustaliJ5.'ın birçoğu esir edildi, bazıları da 
öldürüldü. Esirler arasında bulunan rei
sin kızı Cüveyriyye ile ResOl-i Ekrem'in 
yaptığı evlilik savaşın doğurduğu düş
manlığı hafifletmiş. ayrıca esirlerin karşı
lıksız serbest bırakılması sonucunda ka
bilenin hemen hemen tamamı müslüman 
olmuştur. Hendek Gazvesi için müşrikler 
Mekke'den Medine'ye doğru harekete 
geçtiklerinde Hz. Peygamber'e çokkısa 
zamanda durumu bildiren haberci grubu 
da Huzaa'ya mensuptu. 

Resul-i Ekrem'in 6 (628) yılındaki umre 
yolculuğu Kureyş'in engellemesi yüzün
den Hudeybiye'de sona erince Huzaa'nın 
reisierinden Büdeyl b. Verka gelip Hz. 
Peygamber'le görüşmüş, Mekke'ye dönü
şünde de sırf Kabe'yi tavaf amacıyla ge
len insanları engellemenin doğru olmaya
cağını belirterek Kureyş eşrafına bu ziya
reti kabul ettirmeye çalışmış. ancak on
lardan sert tepki görmüştü. Hudeybiye'
de imzalanan antlaşmaya göre Beni Be
kir b. Abdümenat Kureyş'in yanında yer 
alırken Huzaa müslümanlara bağlı taraf 
oldu. Resul-i Ekrem Hudeybiye'den dön
dükten sonra artık Huzaa'dan İslam'a 
girmeyen kimse kalmamıştı. Bu gelişme, 
Huzaa ile yakın teması bulunan Kureyş 
müşriklerini ürkütmüş ve gelecek hak
kında endişeye düşürüp Hudeybiye Ant
Iaşması'nın şartlarını ihlale sevketmiş 
olmalıdır. Beni Bekir ile Huzaa arasın
da Cahiliye döneminden beri süregelen 
bir kan davası vardı. Hudeybiye Antiaş
ması bu kan davasının bir tarafa bırakıl
masını ve on yıllık bir barışı öngörmesine 
rağmen 8 (630) yılında Kureyş'in desteği
ni alan Beni Bekir Huzaa'ya bir gece bas
kını düzenledi. Vaktiyle Abdülmuttalib'le 
bir araya gelerek Haşimoğulları - Huzaa 
antlaşmasına Huzaa adına imza koyan 
yaşlı reis Ka'b b. Amr'ın da öldürüldüğü 
bu baskından Huzaalılar canlarını Mek
ke'ye kaçıp Büdeyl b. Verkii'nın evine sığı
narak kurtardılar. Huzaa. bu olayın inti
kamının alınması konusunda Medine'ye 
bir heyet göndererek Hz. Peygamber' e 
müracaat etti. Huzaa'ya karşı gerçekleş
tirilen bu katliam Mekke'nin fethiyle so
nuçlanan bir sefere yol açmış ve Huzaa'
dan Ka'b b. Amr oğulları da (Ka'boğulları) 
Kudeyd'de soo kişilik bir kuvvetle İslam 
ordusuna katılmıştı. 

Fetihten sonra Resfıl-i Ekrem, Mekke'
nin harem bölgesini belirleyen taşları 



(alem) yenileme işini Huzaa'dan Temim b. 
üseyd'e verdi. Asr-ı saadet'te zekat amii
Iiği gibi görevler yapmış başka Huzaalı
lar da vardır. Huzaalılar bu tür görevlere 
Hz. Ebü Bekir ve Ömer dönemlerinde de 
getirilmiştir. Hz. Ömer, divan teşkilatı
nı kurduktan sonra bizzat kendisi Ku
deyd'e gelir ve burada divana göre bü
tün Huzaalılar'ın haklarını dağıtırdı. Küfe 
ve Basra şehirleri kurulduğu zaman bazı 
Huzaalılar buralarda topluca ayrı mahal
lelere yerleşti ler. Küfe'de vefat eden son 
sahabi Eslem'den Abdullah b. Ebü Ev
fa idi. Küfe ve Basra divanlarında görevli 
olan Abdullah b. Halef de Huzaa'ya men
suptu; oğlu Talha ise Sicistan divanında 
görev yapmıştır. Hz. Osman'a karşı girişi
len isyana bazı Huzaalılar da katıldı; bun
lardan Amr b. Hamık halifenin öldürül
mesinde rol oynamıştır. 

Hz. Ali döneminde Huzaa kabilesinin 
büyük bir kısmı onun saflarında yer almış, 
buna rağmen Sıffin'de bazı Huzaalılar 

Muaviye tarafında çarpışmıştır. Adi b. 
Amr oğullarından Abdullah b. Büdeyl b. 
Verka, bazı Huzaalılar'ın katıldığı bu sa
vaşta Hz. Ali'nin sağ cenah kumandanı ve 
Irak kurrasının etrafında toplandığı üç 
önemli şahsiyetten biri idi. Sa'd b. Sariye, 
Hz. Ali adına sahibü'ş-şurta olarak bir sü
re görev yapmış. ardından Azerbaycan'a 
vali tayin edilmiştir. Huzaa'nın Hz. Ali'ye 
bağlılığı daha sonra da devam etmiş, 
onun taraftarları arasında daima pek 
çok Huzaalı bulunmuştur. Thwabin'in re
isi Süleyman b. Surad da bu kabiledendi. 
Sayıları az olmakla birlikte Emevl idare
sinde görev alan Huzaalılar da vardır. öte 
yandan Abbasiler'in Emevl idaresine kar
şı başlattıkları ihtilalde Huzaa'nın rolü bü
yük oldu. İhtilalin öncüsü Muhammed b. 
Ali b. Abdullah b. Abbas, 103 (721) veya 
104 (722) yılında Horasan'da ayaklanma 
faaliyetlerini yürütmek üzere bir araya 
toplattığı yetmiş kişiden seçtiği on iki na
kibin beşi Huzaa'dandı . Ebü Müslim-i Ho
rasani 129'da (747) Merv bölgesinde Hu
zaa'ya ait bir köyü karargah yapmış ve et
rafa propagandaetiarını göndermişti. Hu
zaalılar bu çağrıya uyup destek vermekte 
gecikmediler. Bu sebeple ihtilalin başlan
gıcında Huzaa birtakım mevkiler elde et
ti. Ancak Abbasiler'in iktidara tamamen 
sahip olmasından sonra Huzaa'nın verdiği 
desteğe uygun bir karşılık görmediği an
laşılmaktadır. 

Mısır, Mağrib ve Endülüs'ün fethine 
Huzaalılar da katıldığı için bu ülkelerde, 
özellikle Endülüs'te yerleşmiş birçok Hu
zaalı vardı. Bunlar bu ülkelerde uzun sü
re kabilelerinin varlığını sürdürmüşlerdir. 
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(ö. 789/1387) 

Tarihçi, edip ve şair. 
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710 (1310) yılında Tilimsan'da doğdu. 
Huzaa kabilesine mensuptur. "Zü'l-veza
reteyn" lakabıyla anılan babası Muham
med Endülüs'ten Kuzey Afrika'ya göç 
ederek 1ilimsan'a yerleşmiş. burada ka
tiplik, kumandanlık ve vezirlikyapmıştır. 
İbn Merzük ei-Hatib et-Tilimsani ve İb
nü'I-Hac ei-Billifikl'den ders alan Huzai, 
özellikle Arap dili ve edebiyatında derin
leşmekle birlikte hadis ve fıkıh alanında 
da bilgi sahibiydi. Talebeleri arasında en 
tanınmışı, kendisinden Tal]ricü'd-delô.
lô.t'ın bir kısmını dinleyen ve tamamını 
"münavele" yoluyla rivayet için icazet alan 
Yahya b. Ahmed es-Serrac ei-Fasi'dir. Ab
dülvadiler Devleti'nde katiplik yapan Hu
zai, Meriniler Hükümdan Ebü Salim el
Müstain -Billah'ın da (1359-1361) alame 
(mühür. tugra) katibiydi. S Zilkade789 (17 
Kasım 1387) tarihinde Fas'ta vefat etti ve 

HUZAT, Ali b. Muhammed 

muhtemelen Fas'a uğrayan yabancı alim
lerin defnedildiği Matrahulcille'de topra
ğa verildi. 

Sultan Ebü Faris ei-Merini'nin attan 
düşmesi münasebetiyle yazdığı bir şiiri 
zamanımıza ulaşan (İbnü'I-Kadl, Ce?ve

tü '1-iktibas, Il, 490; Abdülhay ei-Kettani, 
ı. 37-38) Huzai, ölümünden üç yıl önce ka
leme aldığı ve Meriniler Hükümdan Ebü 
İnan ei-Merini'nin oğlu Ebü Faris el-Mü
tevekkii-Alellah'a ithaf ettiği Tal]ricü'd
delô.lô.ti's-sem<iyye ulô. mô. kô.ne ii nh
di Resulillô.h mine'l-l;iref ve'ş-şanô.'i< 

ve'l-<amô.lô.ti'ş-şer<iyye adlı eseriyle ta
nınmıştır. Huzai, bazı kimselerin devletin 
çeşitli kademelerinde görev yapanları bid
'at ehli ve aşağı bir işte çalışan insanlar 
olarak nitelediklerini, bundan dolayı ken
disinin Hz. Peygamber zamanında mev
cut resmi görev, sanat ve meslekler le il
gili olarak bu eseri yazdığım söyler. Hule
fa-yi Raşidin dönemine ait bilgilerin de 
yer aldığı eser on bölüme ( cüz) ayrılmış ve 
156 görev, meslek ve sanat hakkında bil
gi verilmiştir. Eser ResOl-i Ekrem'in ida
ri, askeri, adli ve iktisadi alandaki düzen
lemeleri. Asr-ı saadet'teki sosyal hayat ve 
kurumlar hakkında toplu bilgi vermesi 
bakımından büyük öneme sahiptir. 

Tal]ricü 'd-delô.lô.t'ın başlıca kaynağı 
İbn Abdülberr'in el-İsti'ô.b'ı olup eserin 
hemen hemen yarısı bundan alınan bilgi
lere dayanır. Müellif eserin sonunda fay
dalandığı 166 kitabın adını kaydetmekle 
birlikte naşir İhsan Abbas'ın düzenlediği 
listede bu sayı 21 o· a ulaşmıştır. Kenı;li ala
nında ilk müstakil eser olan Tal]ricü'd
delô.lô.ti's -sem<iyye asırlar son:a Faslı 
alim Muhammed Abdülhay ei-KettanTnin 
dikkatini çekmiş. Kettani bazı ayrıntıları 
çıkarıp yeni bazı konuları eklemek sure
tiyle et-Terô.tibü'l-idô.riyye (HI, Rabat 
1346-134 7; Beyrut 1416/1996) adlı eserini 
kaleme almıştır. Bu eser, Ahmet Özel ta
rafından Huzai ve Kettani'nin faydalan
dıkları kaynaklar tesbit edilmek suretiyle 
bir nevi tenkitli neşri yapılarak Türkçe'ye 
tercüme edilmiştir (1-111, istanbul 1990-
1993). 

Önce Tunus'ta basılan, daha sonra Ah
med Ebü Selame tarafından bir yazma 
nüshası esas alınarak neşredilen Tal]ri
cü'd-delô.lô.ti's-sem'iyye'yi (Kahire 1401/ 
1981) son olarak İhsan Abbas üç nüsha
ya dayanarak yayımiarnıştır (Beyrut 1405/ 
1985, 1993). Bu nüshalardan en eskisi 
876 (1471) tarihli olup Süleymaniye Kü
tüphanesi'ndeki (Şehid Ali Paşa, nr 1853) 
826 (1423) tarihli yazma naşirler tarafın
dan görülmemiştir. Kettani, eserinin te-
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