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

Endülüslü alim.
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Hayatı hakkında kaynaklarda yeterli bilgiye rastlanmamakta . sadece Fezare kabilesinden geldiği ve Gırnata'da oturduğu bilinmektedir. Eserlerinden elde edilen 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 bulunduğu anlaşılmaktadır. Yine eserlerinin muhtevasından Kur'an. hadis. fıkıh ve edebiyat 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 bulunan Ebu Muhammed Abdullah b. Muhammed b. Cüzey'in de hocaları arasında yer
aldığı sanılmaktadır.

İbn Hüzeyl Endülüs müslümanlarının
tarım. t icaret ve zenaatla me ş gul olarak
yitirdikleri cihad ruhunu yeniden kazanmalarını ve muhtemel bir hıristiyan saldırısına karşı hazırlık yapmalarını amaçlayan Nasrl Sultanı Ganl- Billah 'ın isteği
üzerine Tu]J.fetü '1-enfüs adlı eserini kaleme 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 olduğunu 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 almaktadır. Eserde müslümanların cihad ruhunu
kamçılayıcı kahramanlık kıssaları yanın

da savaş tekniği ve binicilik konusunda
önemli bilgiler mevcuttur. Özellikle cihad
aracı olan at hakkında anlatılanlar o çağın

her birinde birer hikaye, menkıbe. atasözü , öğüt ve şiir bulunan yüz bölümden
(makale) meydana gelmektedir. Eserin
British Museum'da (Suppl., nr. ı 144) bir
nüshası mevcuttur. s. Te~kiretü men itte]fa. İbn Hüzeyl'in 'Aynü 'l-edeb'inde
bahsettiği bu eseri Zirikil müellifin basılı
kitapları arasında göstermiştir. 6. Kemalü'l-bugye ve'n-neyl. Bu eser de 'Aynü'l-edeb'de geçmektedir. İbn Hüzeyl'in
şiirinden sadece iki beyti Makkarl nakletmiştir (Nefr.ıu 't-tlb, ıv. ı 9)

anlayışını yansıtması bakımından değer

li görülmektedir. Eserin muhtevasından
müellifin Kur' an. hadis. fıkıh, Arap dili ve
edebiyatı . siyer. felsefe ve atlarla ilgili kitaplardan olduğu kadar kendi tecrübelerinden de faydalandığı anlaşılmaktadır.
İbn Hüzey! 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 yay ı miayan
Louis Mercier'nin yanıldığını ve ljilyetü '1-türsan adının ikinci bölüme sonradan yakıştırılmış olabileceğini belirtmektedir. Mercier. 1922'de önce ljilyetü '1fürsan 'ın Arapça metnin i. ardından çeşitli notlarla birlikte Fransızca tercümesini (La parure des cavaliers et l'insigne
des preux de Ben Hoçieil el Andalousy,
Pari s 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 tarafından 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-siyase ve zeynü'l-]J.aseb ve'r-riy ase. Hadis,
hikmet. darbımesel, hikaye, vasiyet vevaazlardan örneklerin verildiği dört bölümd en meydana gelen bi r eserdir (Kahire
ı 303; ı 318. Cemaleddin el -Vatvat'ın Gurerü 'l-l].aşa'işi'l-vazıf:ıa 'sıyla birlikte ; Kahire
1938; Beyrut 1405/1985) 3. el-Feva'idü'lmüsattara ii 'ilmi'l-baytara (Madrid
ı 935) Nasrl Sultanı V. Muhammed'e (Ganl- Billah) sunulmuştur. Zirikll, müellifin
baytarlıkla ilgisi tesbit edilemediği için bu
kitabın İbn Hüzey!' e atfı hususunda şüp
hesi bulunduğunu belirterek eserin . aynı
dönemde yaşayan ve aynı künye ile bilinen tabip Yahya b. Ahmed b. Hüzey!' e ait
olabileceği ihtimalini ileri sürmektedir (elA'lam, IV. 299) 4. Mal;H 1Wtü'l-üdeb6' ve
müna~aratü 'n-nücebd'. Müellifin yine
V. Muhammed için yazdığı bir eser olup
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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)
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Ebu Talib ailesinin özellikleri
ve nesebi konusundaki eserle riyle
tanınan alim.

_j

748 (1347) yılında Hille'de doğdu. Hz.
tarunu Abdullah Mahz'ın nesiinden geldiği ve nesebinin yirminci halkada
Hz. Ali'ye ulaştığı bilinmektedir; bundan
dolayı Hasenl. annesi Hz. Hüseyin nesiinden geldiği için de bazan Hüseynl nisbesiyle 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 Mecdüddin Muhammed Alemüddin Ali enNakib'den İbn Hacib'in e1-Katiye'sini okuHasan'ın
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du. Daha sonra kayınpederi Tikeddin Ebu
Abdullah Muhammed el-Kasım b. Muayye'den on iki yıl süreyle fıkıh, hadis. matematik, edebiyat ve özellikle nesep ilmini
öğrendi. Onun el-Ce~vetü 'z-zeytCıniyye
adlı eserini, arkasından da Seyyid Hüseyin el-Ubeydil'i'nin Mu]faddime'sini okudu; Ubeydil'i'nin öğrencisi Ebü'l-Hasan Ali
b. Muhammed el-Ömerl'nin el-Mebsut,
el-Mücdi, eş-Şaii ve el-Müşeccer adlı
kitaplarını İbn Muayye tarikiyle rivayet
etti. Bu hocasının 776'da (1374) ölümünün ardından ilmi seyahatlere çıktı ve İs
fahan, Herat. Semerkant, Mezarışerif,
Belh ve Mekke'ye gitti; buralarda karşı
laştığı birçok alimden özellikle nesep ilmi
konusunda faydalanma imkanı buldu. İbn
Ine be 4 Safer 828 (26 Aralık 1424) tarihinde Kirman'da vefat etti.
Eserleri. 1. 'Umdetü 't-talib ii ensabi
ali Ebi Talib. Müellifin çeşitli hacim ve
düzenlemelerle kaleme alıp değişik kişile
re takdim etmesinden dolayı eserin birbirinden farklı üç ayrı versiyonu bulunmaktadır. a) 'Umdetü 't-talib fi ensabi ali
Ebi Talib el-kübra . 802 (1400) yılında
ayrıntılı bir şekilde yazılan, fakat bölüm.Iere ayrılmayan bu çalışma 11mur'a takdim edildiği için 'Umdetü't-talib et-Teymuriyye el-kübra diye bilinmektedir.

Eserin bir nüshası Tahran Üniversitesi Kütüphanesi'nde (nr. 969) kayıtlıdır (geniş
bilgi için bk. Aga Büzürg-i Tahran!, e?-Zerf'a, XV, 336·339). b) 'Umdetü't-talib fi
ensabi ali Ebi Talib e l-C e laliyyeti'ş 
şugra. 812'de (1409-10). devrin tanınmış
nesep alimlerinden Nakib Celaleddin Hasan b. Amldüddin Ali b. Hüseynl için yazılmıştır; günümüzde 'Umdetü't -talib
denildiğinde bu versiyon akla gelir. Müellif bir mukaddime. üç bölüm ve çeşitli alt
bölümler halinde düzenlediği çalışmasın
da bir öncekinden büyük ölçüde faydalanm ış. eseri adadığı kişiye de yer vererek
onun imam Zeynelabidln'in soyuna mensup olduğunu kaydetmiştir ('Umdetü 'ttalib, s. 38). Bilinen yazma nüshalardan
biri Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulunmaktadır (Damad İbrahim Paşa. nr. 385).
Çeşitli zamanlarda basılan eserin (Bom·
bay 1318/1900 [taş baskısıJ; Necef 1358;
Beyrut, ts . [ Darü mektebeti'l·hayat]; Kum
1417/1996) ilmi neşirleri Muhammed Ha·
san AH Talekanl (Necef 1380/1961) ve Ni·
zar Rıza (Beyrut 1962) tarafından yapı!·
mıştır. c) 'Umdetü'Halib ii ensabi ali
Ebi Tdlib el-Müşa'şa'iyye . Müellifin bu
eseri, ölümünden bir yıl önce geniş ölçü·
de ikinci çalışmasından faydalanarak Sul·
tan Mehdi b. Muhammed b. Felah el· Mu·

ibn lnebe'nin 'Umdetü't-ıalib {1 ensabi ali Ebf Talib adlı eserinin ilk iki sayfası (Süleymaniye Ktp., Darnacl İbrahim Paşa, ·
nr. 385)

şa'şal yahut babası için yazdığı bilin m ek·
tedir. Bir nüshası Seyyid Hasan Sadr Kü·
tüphanesi'nde (DMT, 1, 353). başı ve sonu
eksik bir başka nüshası da Ali AH Kaşifül·
gıta'nın Necefteki özel kütüphanesinde
bulunmaktadır (Aga Büzürg·i Tahran!, e?·
Zerl'a, XV, 339). 'Umdetü't-talib, Hür el·
Arniii ve Muhammed Bakır Meclisi gibi
müelliflerin en çok faydalandıkları eser·
lerdendir. 2. el-Fuşulü'l-faJ].riyye ii uşu·
li'l·beriyye. 'Umdetü'Halib el-Celaliyye'nin muhtasar Farsça tercümesi olduğu
anlaşılan eser, Timurlu Hükümdan Şah·
ruh zamanında Horasan'ın ileri gelen dev·
Jet adamlarından Emir Fahreddin Hasan
b. Şemseddin el·Hüseynl için kaleme alın·
mıştır ve bir mukaddi me ile üç bölümden
oluşmaktadır. 'Umdetü't-tdlib'de bulun·
mayan bazı bilgileri de ihtiva eden kitap
Seyyid Kazım MOsevi'nin tashihi, Şadre·
van Celaleddin Hümal'nin bir mukaddime·
si ve Celaleddin Hüseynl'nin açıklayıcı not·
ları ile yayımlanmıştır (Tahran 1346 hş./
I 387 h) 3. et·Tu]J.fetü'l·Cemdliyye (Tuf:ı
fetü'(-talib) fi ensabi't· Talibiyye. Horasan
eşrafından Seyyid Mahmud Şah MOsevi
Hamzavl için yazılmış Farsça bir eser olup
bir nüshası Kum'da Mar'aşl Kütüphane·
si'nde (nr. 43) bulunmaktadır (ayrıca bk.
a.g.e., lll, 424, 448). 4. Baf:ırü'l-ensab fi
nesebi Beni Haşim . Bir mukaddime ile
beş bölümden oluşan bir eserdir (çeşitli
yazmaları için b k. DMBi, IV. 345; Core! Zey·
dan eserin Darü'l·kütübi'I·Mısriyye'de ka·
yı tl ı, sonunda Tacü'l-'arus sahibi Seyyid
M urtaza ez·Zebldl'nin hattıyla kitabe kaydı
bulunan 276 sayfa hacmindeki bir nüsha· ·
sından söz etmektedir: Adab, lll. 184). S.
et-TariJ].u 'l-kebir. Müellifin 700 (13001301) yılına kadar cereyan eden olayları
ele aldığını belirttiği bir eserdir (el·Fuşu·
lü '1 -fal].riyye, s. 22).
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