
BİBLİYOGRAFYA : 

ibn EbCı Hatim. ei-Cerf:ı ue't-ta'dil, III, 47; ibn 
MakCıla. el-ikmal, ıı. 453;Sem'anl. ei-Ensab(Ba
rOdl). II, 352; V, 637; Bedran. Teh;;;ibü Tarif:ıi Dı
maşk, IV, 291; Yakut. Mu 'cemü '1-büldan, V, 
396-397; ibnü'I-Eslr. ei-Lübab, ı. 437; III, 386; 
ibn Abdü lhadl. 'U lema' ü ' 1-/:ıadiş, II , 415 -416; 
Zehebl, Te;;;kiretü ' 1 - /:ıuff~. Il, 695-696; a.mlf .. 
A'lamü'n-nübela', XIV, 113-114; a.mlf .. Miza
nü '1-i'tidal, I, 530-531; a.mlf .. ei-Müştebih, I, 
233; Safedl. ei-Vafi, XII , 340; ibn Hacer. Usa
nü '1-Mizan, Il, 272-273; Hediyyetü '1-'ari{in, ı. 

304; Kays AI-i Kays. el-lraniyyCın, 11/1, s. 331-
332; Bessam Abdülvehhab ei-Cabl. Mu'cemü'l
a'Uim, Li ma sol 1407/1987, s. 209. 

L 

li] KEMAL SANDıKÇI 

İBN HÜZEYL 
(Ji..:-ıı..Jl f) 

Ebü'l-Hasen All b. Abdirrahman 
b. Hüzeyl el-Fezarl el-Endelüsl 

Endülüslü alim. 
_j 

Hayatı hakkında kaynaklarda yeterli bil
giye rastlanmamakta . sadece Fezare ka
bilesinden geldiği ve Gırnata'da oturdu
ğu bilinmektedir. Eserlerinden elde edi
len ipuçlarına göre XIV. yüzyılın son yarı
sında yaşamış olmalıdır. 'Aynü'1-edeb 
ve 's-siyase adlı çalışmasını 801 ( 1399) 
yılında tamamladığına dair bir kayıttan 
XV. yüzyılın başlarında hayatta bulundu
ğu anlaşılmaktadır. Yine eserlerinin muh
tevasından Kur'an. hadis. fıkıh ve edebi
yat alanlarında tahsil gördüğü sonucuna 
varılmakta, ancak hocaları hakkında fazla 
bir şey bilinmemektedir. Tu]J.fetü'1-enfüs 
adlı eserinde sadece Şerif Ebü'l-Kasım 
Muhammed b. Ahmed el-Hasenl el-Gır
natl'nin ( ö 760/1359) hacası olduğundan 
söz etmekte. atlarla ilgili bir eseri bulu
nan Ebu Muhammed Abdullah b. Muham
med b. Cüzey'in de hocaları arasında yer 
aldığı sanılmaktadır. 

İbn Hüzeyl Endülüs müslümanlarının 
tarım. t icaret ve zenaatla meşgul olarak 
yitirdikleri cihad ruhunu yeniden kazan
malarını ve muhtemel bir hıristiyan sal
dırısına karşı hazırlık yapmalarını amaç
layan Nasrl Sultanı Ganl- Billah 'ın isteği 
üzerine Tu]J.fetü '1-enfüs adlı eserini ka
leme aldı ve çalışmasını 763 (1362) yılın
da bitirdi. Ancak umulan etki görülmemiş 
olmalı ki yaklaşık otuz beş yıl sonra. daha 
da belirginleşen hıristiyan tehdidine karşı 
bu defa Müstaln- Billah'a, önceki eserinin 
ljilyetü'l-fürsan ve şi'arü'ş-şüc'an adıy
la da bilinen ikinci kısmını takdim etti. Bu 
husus. onun geniş bir kültüre sahip oldu
ğunu ve sultanlarla yakın ilişki kurabilen 
bir aileden geldiğini göstermektedir. 

Eserleri. 1. Tu]J.fetü'l-enfüs ve şi'aru 
sükkani'l-Endelüs. Her biri yirmi kısım
dan meydana gelmiş iki ana bölümden 
oluşan eserin birinci bölümünde cihad ve 
bunun için at beslemenin gereği, ikinci 
bölümünde savaş atları, binicilik, bakıcı
lık ve silahiara dair konular yer almakta
dır. Eserde müslümanların cihad ruhunu 
kamçılayıcı kahramanlık kıssaları yanın

da savaş tekniği ve binicilik konusunda 
önemli bilgiler mevcuttur. Özellikle ci had 
aracı olan at hakkında anlatılanlar o çağın 
anlayışını yansıtması bakımından değer

li görülmektedir. Eserin muhtevasından 
müellifin Kur' an. hadis. fıkıh, Arap dili ve 
edebiyatı . siyer. felsefe ve atlarla ilgili ki
taplardan olduğu kadar kendi tecrübele
rinden de faydalandığı anlaşılmaktadır. 

İbn H üzey! ve Tu]J.fetü'l-enfüs'e dair ilmi 
bir çalışma yapan Halil E bO Rahme. bu 
kitap la ljilyetü'1-türsan 'ı iki farklı eser 
gibi değerlendirip ayrı ayrı yayı miayan 

Louis Mercier'nin yanıldığını ve ljilye
tü '1-türsan adının ikinci bölüme sonra
dan yakıştırılmış olabileceğini belirtmek
tedir. Mercier. 1922'de önce ljilyetü '1-
fürsan 'ın Arapça metnin i. ardından çe
şitli notlarla birlikte Fransızca tercüme
sini (La parure des cavaliers et l'insigne 
des preux de Ben Hoçieil el Andalousy, 
Paris I 924). daha sonra da farklı bir eser 
olarak değerlendirdiği Tu]J.fetü '1-enfüs'ün 
Arapça metnini (Paris I 936) ve Fransızca 
tercümesini (L'ornement des ames et la 
devise des habitants d'al-Andalus, Paris 
1939) yayımlamıştır. Jjilyetü'l-fürsan'ın 

ayrıca Muhammed Abdülganl Hasan tara
fından yapılmış bir neşriyle (Ka hi re I 951) 
Maria Jesus Viguera tarafından gerçekleş
tirilmiş ispanyolca çevirisi bulunmaktadır 
( Gala de caballeros, b/ason de paladines, 
Madrid 1977). z. 'Aynü'1-edeb ve's-siya
se ve zeynü'l-]J.aseb ve'r-riy ase. Hadis, 
hikmet. darbımesel, hikaye, vasiyet veva
azlardan örneklerin verildiği dört bölüm
den meydana gelen bi r eserdir (Kahire 
ı 303; ı 318. Cemaleddin el -Vatvat'ın Gure
rü 'l-l].aşa'işi'l-vazıf:ıa 'sıyla birlikte; Kahire 
1938; Beyrut 1405/1985) 3. el-Feva'idü'l
müsattara ii 'ilmi'l-baytara (Madrid 
ı 935) Nasrl Sultanı V. Muhammed'e (Ga
nl- Billah) sunulmuştur. Zirikll, müellifin 
baytarlıkla ilgisi tesbit edilemediği için bu 
kitabın İbn H üzey!' e atfı hususunda şüp
hesi bulunduğunu belirterek eserin . aynı 
dönemde yaşayan ve aynı künye ile bili
nen tabip Yahya b. Ahmed b. H üzey!' e ait 
olabileceği ihtimalini ileri sürmektedir (el
A'lam, IV. 299) 4. Mal;H1Wtü'l-üdeb6' ve 
müna~aratü 'n-nücebd'. Müellifin yine 
V. Muhammed için yazdığı bir eser olup 

iBN INEBE 

her birinde birer hikaye, menkıbe. ata
sözü, öğüt ve şiir bulunan yüz bölümden 
(makale) meydana gelmektedir. Eserin 
British Museum'da (Suppl., nr. ı 144) bir 
nüshası mevcuttur. s. Te~kiretü men it
te]fa. İbn Hüzeyl'in 'Aynü 'l-edeb'inde 
bahsettiği bu eseri Zirikil müellifin basılı 
kitapları arasında göstermiştir. 6. Kema
lü'l-bugye ve'n-neyl. Bu eser de 'Ay
nü'l-edeb'de geçmektedir. İbn Hüzeyl'in 
şiirinden sadece iki beyti Makkarl naklet
miştir (Nefr.ıu 't-tlb, ıv. ı 9) 
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Ebü'l-Abbas Cemalüddln Ahmed 
b. All b. Hüseyn b. All b. el-Mühenna 

b. lnebe ed-Davlıdl el-Hasenl 
(ö. 828/1424) 

Ebu Talib ailesinin özellikleri 
ve nesebi konusundaki eserleriyle 

L 
tanınan alim. 
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748 (1347) yılında Hille'de doğdu. Hz. 
Hasan'ın tarunu Abdullah Mahz'ın nesiin
den geldiği ve nesebinin yirminci halkada 
Hz. Ali'ye ulaştığı bilinmektedir; bundan 
dolayı Hasenl. annesi Hz. Hüseyin nesiin
den geldiği için de bazan Hüseynl nisbe
siyle anılır. İbn lnebe künyesi dedelerinden 
lnebe el-Asgar'dan alınmadır ve bunun 
İbn Ukbe, İbn Utbe, İbn Anbese şekillerin
de okunduğu da görülür (Tebriz!. vııı. ı 27) . 

İbn Ine be, ilk öğreniminden sonra Mec
düddin Muhammed Alemüddin Ali en
Nakib'den İbn Hacib'in e1-Katiye'sini oku-
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