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adlı ese ri nin (nşr. Bedr el-İmrânî et-Tancî, 
Bey rut 1430) so nun da di ğer ba zı icâzet ler-

le bir lik te ya yım lan mış tır.

Eser le ri. 1. ªabašåt. Baş ta Sûs bölge-

si ol mak üze re X-XII. (XVI-XVI II.) yüz yıl lar 

ara sın da ya şa mış ço ğu Mağ rib li fa kih ve 

mu ta savv ıf 823 ki şi nin bi yog ra fi si ne dair-

dir. Kay nak lar da Menâšıbü’½-½âli¼în 

ve’l-£ulemâß, el-Menâšıbü’l-¥uŠay-

kiy ye, TârîÅu’l-¥uŠaykî gi bi ad lar la da 

anı lır. Eser al fa be tik ola rak ve her harf 

ken di için de asır la ra gö re sı ra la na rak 

dü zen len miş tir. Mü el lif ese ri ni hac dan 

dön dü ğü 1154 (1741) yı lın dan ve fa tı na 

ya kın bir za ma na ka dar ge çen uzun bir 

dö nem için de te lif et miş tir. Alt mış ci va rın-

da kay nak tan fay da la nan Hu daykî ken di 

şahsî mü şa he de le ri ni, ho ca la rı, dost ları 

ve öğ ren ci le riy le yap tı ğı mek tup laş ma-

lar yo luy la el de et ti ği bil gi le ri, şi fahî na-

kil ler vb. yol lar la el de et ti ği mâlûma tı da 

kul lan mış tır. Eser, bel li bir coğ raf ya ve 

döne min ta nın mış şah si yet le ri ni ta nıt-

ma sı ya nın da eği tim sis te mi, oku tu lan 

ki tap lar, sos yal ve dinî ha yat, ta sav vuf ve 

ta ri kat lar hak kın da da önem li bil gi ler içer-

mek te dir. Mu ham med b. Ömer es-Sûsî 

ed-De g†g¢, Ab dur rah man b. Ab dul lah el-

Ciştîmî es-Sûsî ve Mu ham med b. Ah med 

es-Sûsî el-Enkâsî ta ra fın dan ih ti sar edi-

len eser (Ab düs selâm b. Ab dül kå dir İbn 
Sûde, Delîlü müßer riÅi’l-Ma³ri bi’l-aš½â, s. 
266-267; Muhtâr es-Sûsî, Sûsü’l-£âli me, 
s. 211) ön ce ek sik ola rak ba sıl mış (I-II, 
Dârül beyzâ 1355-1358), ar dın dan Ah med 

Bûmezgû, Ra bat V. Mu ham med Üni ver-

si te si Ede bi yat ve İn san Bi lim le ri Fa kül te-

si’nde yük sek li sans te zi ola rak ese ri neş-

re ha zır la mış (1415/1994), da ha son ra da 

ya yım la mış tır (I-II, Dârül beyzâ 1427/2006). 
2. er-Ri¼le tü’l-¥icâziy ye. Mü el li fin hac 

yol cu lu ğu sı ra sın da ki mü şa he de le ri ni an-

lat tı ğı eser yol bo yun ca uğ ra dı ğı yer le-

rin sos yal ve eko no mik du rum la rı, örf ve 

âdet le ri, bu sı ra da fay da lan dı ğı âlim ler ve 

çağ daş la rı hak kın da önem li bil gi ler ih ti va 

et mek te dir (nşr. Ab dülâlî Le mü deb bir, 
Ra bat 1432/2011). 3. MuÅta½arü’l-İ½âbe 

(Me ½â bî ¼u’l-İ½âbe fî ta£rîfi’½-½a¼âbe). İbn 

Ha cer el-As kalânî’ye ait eser ter ti bi koru-

na rak ih ti sar edil miş tir (el-Hizâne tü’l-Ha-
seniy ye, nr. 2599). 4. Fih rist. Hu day kî’ nin 

ho ca la rı nın bi yog ra fi le ri ne ve on lar dan 

oku du ğu ki tap la rın is nad la rı na da ir bü-

yük ve kü çük iki fih ris ti mev cut olup Ra-

bat’ta Hizâne tü’s-Simlâlî’de (ªa ba šåt, 
neş re de nin gi ri şi, I, 72-73), ay rı ca Kün-

nâ şe’ si için de bu lun mak ta dır (aş.bk.). 
Mü el li fin ta le be si Mu ham med b. Ömer 

el-Esgârkîsî el-Yebûrekî es-Sûsî ese ri 

zâ vi ye le ri do laş tı; Ah med b. Ab dul lah es-

Savâbî, Ah med b. Mu ham med el-Verzâzî, 

Ab dul lah b. İbrâhim er-Resmûkî, Ah med 

b. Yahyâ er-Resmûkî, Ah med b. Ab dul lah 

el-İbrâhimî el-Heştûkî, Ah med b. Mu ham-

med el-Abbâsî es-Simlâlî, Mu ham med b. 

Yahyâ eş-Şebbî ve di ğer bir çok ho ca dan, 

ar dın dan git ti ği Me ra keş’te Mu hammed 

b. Ab dul lah ed-Der‘î, Mu ham med el-İfre-

nî es-Sa g¢r ve Mu ham med el-Hâc Ebû 

Ab delî’ den Arap di li ve ede bi ya tı, ha dis, 

tefsir, fı kıh, kelâm, si yer ve ta savvu fa da ir 

bir çok me tin oku du. Ho ca sı ve Şâze liy ye 

şey hi Hü se yin b. Mu ham med eş-Şü rahbîl 

ed-Der‘î va sı ta sıy la bu ta ri ka ta in ti sap et-

ti. 1152-1154 (1739-1741) yıl la rı ara sın da 

ger çek leş tir di ği hac yol cu lu ğu sı ra sın da 

do ğu İslâm dün ya sı nın ulemâsın dan fay-

da lan dı; Ka hi re’de Ah med b. Mus ta fa el-

İs ken derî, Ömer et-Tahlâvî, Ali b. Ah med 

es-Saîdî el-Ade vî, Ah med b. Mu ham med 

el-Amâvî, Ah med b. Ha san el-Cevherî ve 

di ğer ba zı âlim le rin mec lis le rin de bu lun-

du. Dö nüş yo lun da uğ ra dı ğı Fas’ta Mu-

ham med b. Ab düs selâm el-Bennânî, Mu-

ham med b. Ha san el-Bennânî, Muham-

med b. Kå sım Cessûs, Ah med b. Ab düla-

zîz el-Hilâlî, İdrîs b. Mu ham med el-Fâsî 

gi bi âlim ler den ders ve icâzet al dı, Selâ’da 

Ah med b. Ab dul lah ed-Dükkâlî’den fay-

da lan dı.

Hu daykî, mem le ke ti ne dön dük ten bir 

sü re son ra Îsî ka bi le si için de Şeyh Ebü’l-

Kå sım el-Filâlî’nin Tâfrâvut’un güneydo-

ğu sun da kur du ğu Efîlâl Zâviye si’ ne yer-

le şe rek öğ re tim, fet va, ir şad ve te lifle 

meş gul ol du. Ye tiş tir di ği çok sa yı da tale be 

ara sın da Ah med b. Saîd el-İfrânî, Ömer 

b. Ab dü lazîz el-Kersîfî, Mu hammed b. 

Ömer el-Esgârkîsî, Ab dur rah man b. Ömer 

el-Hu daykî, Mu ham med b. İbrâhim el-

Merrâküşî, Mu ham med b. Ah med el-Ci-

lâlî es-Sibâî, İbn Ab düs selâm ed-Der‘î en-

Nâsırî gi bi âlim ler bu lun mak ta dır (ho ca ve 
ta le be le ri nin bir lis te si için bk. ªabašåt, 
neş re de nin gi ri şi, I, 36-44, 54-66). Huday-

kî 19 Re ceb 1189 (15 Ey lül 1775) ta ri hin-

de ve fat et ti. Ab dur rah man b. Ab dullah 

el-Ciştîmî es-Sûsî, el-¥uŠay kiyyûn (Me-
nâ šıbü’ş-ŞeyÅ Ebî £Ab dillâh Mu¼am med 
el-¥uŠaykî) ad lı ese rin de Hu daykî, ta le-

be le ri ve çağ daş la rın dan sek sen dört âlim 

hak kın da bil gi ver miş tir (el-¥uŠay kiyyûn 
adıy la, Târûdânt 2010; ay rı ca bk. Ab düs-
selâm b. Ab dül kå dir İbn Sûde, Delîlü 
müßer riÅi’l-Ma³ri bi’l-aš½â, s. 223-224; İbn 
Zey dân, II, 33, 167). Hu daykî’nin ho ca sı 

İd rîs b. Mu ham med el-Fâsî’nin ken di sine 

ver di ği icâzet, bu ho ca sı nın Fih ris tü’l-

¥â fı¾ Ebi’l-£Alâ İdrîs el-£Irâš¢ el-Fâsî 

Kal kü ta 1862, s. 27-28; İbn Dok mak, el-Cev he-
rü’¦-¦emîn (nşr. Saîd Ab dül fettâh Âşûr), Mek ke 
1403/1982, s. 273-274; Kal ka şendî, Øub¼u’l-
a£şâ, Ka hi re 1963, VI, 13; Makrîzî, es-Sülûk (Zi-
yâ de), I/2, s. 599; I/3, s. 663, 791 vd.; II/3, s. 
575-576; İbn Tağ rîberdî, el-Men he lü’½-½âfî, III, 
6, 22, 477; IV, 148, 213; VI, 156, 380, 420-421; 
VII, 12; IX, 91, 96; İbn İyâs, Bedâßi£u’z-zühûr, I/1, 
s. 375, 465; I/2, s. 45; II, 81, 358; III, 197, 246; 
V, 82; D. Aya lon, “Na mes, Tit les and ‘nis bas’ of 
the Mamlûks”, The Mamlûk Mi li tary So ci ety, 
Lon don 1979, s. 210-212; a.mlf., “Memlûk Dev-
le tin de Kö le lik Sis te mi” (trc. Sa mi ra Kor tan ta mer), 
TİD, IV (1989), s. 211-247; Saîd Ab dül fettâh Âşûr, 
el-Müc te me£u’l-Mı½rî fî £a½ri selâ¹îni’l-Memâlîk, 
Ka hi re 1992, s. 30 vd.; Al tan Çe tin, Memlûk Dev-
le tin de As kerî Teş kilât, İs tan bul 2007, s. 83-85, 
103-113; Ah med Ab dürrâzık, “el-£Alâšåtü’l-üse-
riy ye fi’l-mu½¹ala¼i’l-Memlûkî”, el-Me cel le tü’t-
târîÅiy ye tü’l-Mı½riy ye, XXI II, Ka hi re 1976, s. 
155-173; Sa mi ra Kor tan ta mer, “Memlûklar da 
Dev let Yö ne ti mi ve Bü rok ra si”, TİD, II (1984), s. 
27-28; Fa tih Yah ya Ayaz, “Türk Mem lük ler Dö-
ne mi nin Bü yük Emîr le rin den Yel bo ğa el-Ömerî 
(ö. 768/1366) ve İda re de ki Nü fu zu”, Çu ku ro va 
Üni ver si te si Sos yal Bi lim ler Ens ti tü sü Der gi si, 
XVI/1, Ada na 2007, s. 86-95.

ÿFa tih Yah ya Ayaz

– —HÛD b. MUHAKKEM

(bk. HEVVÂRÎ).˜ ™

– —HUDAYKÎ
כ ) ( ا

Ebû Abdillâh Muhammed b. Ahmed
b. Abdillâh el-Mânûzî es-Sûsî

el-Cezûlî el-Hudaykî
(ö. 1189/1775)

Faslý âlim ve biyografi yazarý.˜ ™

Şâban 1118’de (Ka sım1706) Sûs böl ge-

sin de ki Tiznît vilâye tin de Emânûz ka bi le-

si nin yer le şim mer ke zi olan Târsvât kö-

yün de doğ du. Hu daykî nis be si nin kay na ğı 

hak kın da ke sin bil gi yok tur. Cezûle ka bi le-

si ne men sup ata la rı nın med fun ol du ğu İg-

ram Ehû dayk ad lı bir yer le iliş ki len di ril di ği 

gi bi ilmî ve mânevî ba kım dan “el-hav zu 

eykâ” (ha vu za ben zer), “el-hav zu iyyîkî” (yük-

sek ha vuz) ve “el-hav zu înkî” (coş kun ha vuz) 

gi bi bir ni te li ğe işa ret eden ta bir ler le de 

iliş ki len di ril miş tir. İlim ve ta sav vuf eh li bir 

ai le ye men sup tur. Ba ba sı Ah med, Şâze liy-

ye’nin Nâsı riy ye ko lu nun şey hi Ah med b. 

Mu ham med İbn Nâsır ed-Der‘î’ye yir mi yı lı 

aş kın bir sü re hiz met et miş takvâ eh li bir 

zat tı. Hu daykî Târsvât’ta ye tiş ti, ilk eğiti-

mi ni Ab dul lah b. İbrâhim el-Kersîfî’den 

ve da ha son ra git ti ği Akâ’da Ah med b. 

Mu ham med el-K†rî ed-Der‘î’den al dı. Bu 

ara da Kur’an’ı ez berle di. Tah si li ni ilerlet-

mek için Sûs böl ge sin de ki med re se ve 
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edil mek te dir. Şöh ret bul du ğu Hulûlû la ka-

bı ya nın da Vâmih la ka bıy la da anı lır. As len 

Kay re van lı soy lu bir ailey e men sup tur. Mu-

ham med b. Sâlih el-Kinâ nî’ nin Ehl-i beyt’e 

men su bi ye ti ne da ir ver di ği bil gi (¬ey lü 
Me£âli mi’l-îmân, V, 21) di ğer kay nak lar da te-

yit edil memek tedir. İlk eğitimi ni Zelî ten’ de 

al dı ve Kur’an’ı ezber le di. Da ha son ra Kay re-

van’a gi derek tah si li ni sürdür dü. Ar dın dan 

geç ti ği Tunus şeh rin de İbn Ara fe’nin ta le be-

le rinden Bur zülî, İbn Nâcî ve Ebû Hafs Ömer 

b. Muham med el-Kalşânî ile Venşerîsî’nin 

ho ca sı Kåsım b. Saîd el-Ukbânî gi bi âlim-

ler den ders al dı. Hulûlû’nun ye tiş tir di ği çok 

sa yı da öğ ren ci ara sın da Ah med Zerrûk, Ah-

med b. Hâtim es-Sanhâcî ve Ka lesâdî’nin 

isim le ri öne çık mak ta dır. Hafsî hâne da nı nın 

par lak bir dö ne min de ya şa yan Hulûlû, Sul-

tan Ebû Amr Os man’ın taht ta bu lun du ğu 

sı ra da ve muh te me len 1447-1474 yıl la rı 

ara sın da Trab lus garp’ta ka dı lık ve ka dı lık-

tan az le dil dik ten son ra Tu nus’a dö ne rek 

bir çok med re se de ho ca lık yap tı. Bun lar-

dan ku man dan Nebîl’in kur du ğu med re se-

de ve fa tı na ka dar yir mi yı la ya kın bir sü re 

mü der ris lik gö re vin de bu lun du. Hem fürû 

hem usul ala nın da de rin bir âlim ka bul edi-

len Hulûlû “Mâlikî fürûun da hâfız” ola rak 

ni te len mek te dir. Eser le ri Mâlikî ulemâsı nın 

iti bar et ti ği kay nak lar ha li ne gel miş ve öğ-

re tim de esas alın mış tır.

Eser le ri. 1. el-Bed rü’¹-¹âli£ fî ¼al li el fâ-

¾i Cem£i’l-cevâmi£ (Şer¼u Cem£i’l-ce vâ-
mi£ el-kebîr). Tâced din es-Sübkî’nin fı kıh 

usu lü ne da ir ki ta bı nın şer hi olup ayrın tı lı 

açık la ma lar ve ön ce ki âlim ler den ya pı lan 

uzun na kil ler ih ti va eder (Ra bat el-Mek-
te be tü’l-Me le kiy ye, nr. 5347). 2. e²-¿ı-

yâßü’l-lâmi£ şer¼u Cem£i’l-cevâmi£ (Şer-
¼u Cem£i’l-cevâmi£ e½-½a³¢r). Mü el lif çok 

ha cim li bu lu nan bir ön ce ki ese ri ni tale-

be le ri nin is te ği üze ri ne bu ad la ih ti sar et-

miş tir. Hulûlû’nun, fı kıh usu lü me se leleri-

ni fürûdan ör nek ler le ve bil has sa Mâlikî 

fa kih le ri nin tahrîcle riy le açık la dı ğı bu iki 

ese ri Şâfiî usu lü ne gö re ya zıl mış bir ki ta-

bın Mâlikî ba kış açı sıy la yo ru mu ni te li ğin-

de dir. Ön ce Fas’ta (1326) Şink¢tî’nin Neş-

rü’l-bünûd £alâ merâki’s-su£ûd’unun 

ke na rın da ba sı lan ese rin ki na ye ve ta‘ri ze 

da ir kıs mı Ab dül kerîm en-Nem le ta ra fın-

dan ya yım lan mış tır (I-II, Ri yad 1420/1999). 
3. Şer¼u’l-İşârât (Şer¼u’l-İşâre). Ebü’l-

Ve lîd el-Bâcî’nin el-İşârât (el-İşâre) ilâ 

ma£ri fe ti’l-u½ûl ve’l-vicâze fî ma£ne’d-

delîl ad lı ese ri nin şer hi dir. 4. et-Tav²î¼ 

şer¼u’t-Ten š¢¼. Şehâbed din el-Karâfî’nin 

fı kıh usu lü ne da ir ese ri nin şer hi dir. Bu ki-

tap, Hu lû lû’ nun fı kıh usu lü ne da ir ka le-

me al dı ğı son eser olup da ha ön ce yaz dı ğı 

en-Na ½î ¼a tü’l-kâfi ye li-men Åa½½ahü’llåhu 
bi’l-£âfi ye  ad lı ese ri nin şer hi dir); Şer¼u’ş-

Şuš râ ¹i siy ye (Ab dul lah b. Yahyâ eş-Şük-
râ ti sî’ nin Hz. Pey gam ber’in met hi ne da ir 
ka si de si üze ri ne ya zıl mış tır); Şer¼u Æa-

½î de ti Bânet Sü£âd; ¥âşi ye £ale’ş-Şi-

fâß; MuÅta½ar Åav le ede bi’l-mü te£al lim 

(Ebû Ali el-Yûsî’nin el-Æånûn  ad lı ese rin-
den özet len miş tir); et-Ta£lîš £alâ Sî re-

ti’l-Kelâ£î (Kelâî’nin el-İk tifâß fî me ³å zî 
Re sû lil lâh ve’¦-¦elâ¦e ti’l-Åulefâß  ad lı ese ri 
üze ri ne ya zıl mış bir hâşi ye dir) (bun lar dan 
gü nü mü ze ula şan eser le rin yaz ma nüs-
ha la rı için bk. ªabašåt, neş re de nin gi ri şi, 
I, 67-75).

BİB Lİ YOG RAF YA :
Hu daykî, ªabašåt (nşr. Ah med Bûmezgû), Dâ-

rül beyzâ 1427/2006, neş re de nin gi ri şi, I, 21-97; 
Ab düs selâm b. Ab dülkådir İbn Sûde, Delîlü müßer-
ri Åi’l-Ma³ri bi’l-aš½â, Dârül beyzâ 1960, I, 223-
224, 266-267; II, 300, 320, 348-349, 445; a.mlf., 

İt ¼â fü’l-mü¹âli£ bi-ve feyâti a£lâmi’l-kar ni’¦-¦âli¦ 
£aşer ve’r-râbi£ (nşr. Mu ham med Haccî), Bey rut 
1417/1997, I, 39; Ah med el-Miknâsî, Ehem mü 
me ½âdi ri’t-târîÅ ve’t-ter ce me fi’l-Ma³rib, Tıtvân 
1963, s. 117-118; M. Muhtâr es-Sûsî, el-Ma£sûl, 
Dâ rül beyzâ 1382/1963, XI, 302-325; a.mlf., Sû-
sü’l-£âli me, Dârül beyzâ 1404/1984, s. 85, 90, 144, 
162, 193, 210-211; Ab bas b. İbrâhim, el-İ £lâm, 
III, 74-77; VI, 81-86; Ab dül hay el-Kettânî, Fih ri-
sü’l-fehâris, I, 169, 175, 224, 228, 298, 351-353, 
483; II, 683, 713, 830, 968, 1101, 1153; Menûnî, 

el-Me½âdi rü’l-£Ara biy ye li-târîÅi’l-Ma³rib, Dârül-
beyzâ 1404/1983, I, 222-223, 228, 229-230; 
a.mlf., Æabes min £a¹âßi’l-maÅ¹û¹i’l-Ma³ribî, 
Bey rut 1999, II, 966-967; İdrîs b. el-Mâhî el-İdrîsî 

el-Kaytûnî, Mu£ce mü’l-ma¹bû£âti’l-Ma³ri biy ye, 
Selâ 1988, s. 176-177; Ab dul lah el-Murâbıt et-

Ter g¢, Fehâri sü £ulemâßi’l-Ma³rib, Dârül beyzâ 
1420/1999, s. 192, 409-420; M. Ab dul lah İnân 

v.dğr., Fehâri sü’l-ƒizâne ti’l-¥ase niy ye, Ra bat 
1421/2000, I, 536-537; II, 914, 950-951; Y. S. 

Allûş – Ab dul lah er-Recrâcî, Fih ri sü’l-maÅ¹û¹âti’l-
£Ara biy ye ti’l-ma¼fû¾a fi’l-ƒizâne ti’l-£âmme, Ra-
bat 1421/2001, I, 97; II, 234; el-Fih ri sü’ş-şâmil: 
el-Fıšh ve u½ûlüh (nşr. el-Mec mau’l-me lekî), 
Am man 1422/2001, V, 178; İbn Zeydân, Mu£ce-
mü ¹abašåti’l-müßel lifîn £alâ £ah di dev le ti’l-£Ale-
viyyîn (nşr. Ha san el-Vezzânî), Ra bat 1430/2009, 
II, 33, 167, 271-272.

ÿAh met Özel

– —HULÛLÛ
(  )

Ebü’l-Abbâs Ahmed b. Abdirrahmân
b. Mûsâ b. Abdilhak Hulûlû ez-Zelîtenî

el-Kayrevânî (el-Karevî)
(ö. 898/1492)

Mâlikî fakihi.˜ ™

Trab lus garp’ın do ğu sun da yer alan sa-

hil şeh ri Zelîten’de (Yezlît / Yezlîten) doğ-

du. Ta le be si Ah med b. Hâtim’den ya pı-

lan, 895 (1490) yı lın da ya şı nın sek seni aş-

tı ğı şek lindeki bir na kil den ha re ket le 815 

(1412-13) yı lı do lay la rın da doğ du ğu tahmi n 

ih ti sar et miş ve bir ze yil yaz mış (Ab dül-
hay el-Kettânî, I, 298; II, 1153), Ab dül hay 

el-Ket tâ nî de Hu daykî ve Yebûrekî’nin 

fihrist le ri ni Nef¼u’l-£ı¹ri’z-zekî fi’Åti½âri 

(min tel Åî ½i) Fih ris ti’l-¥uŠaykî ve’l-Ye-

bû re kî adıy la ih ti sar et miş tir (a.g.e., I, 
483; II, 683). 5. Şer¼u’r-Risâle. İbn Ebû 

Zeyd el-Kay revânî’nin Mâlikî fık hı na da ir 

te mel me tin ler den olan ese ri nin şer hi dir 

ve esas ola rak Ebü’l-Ha san el-Menûfî’nin 

ay nı ese re yaz dı ğı Ta¼š¢šu’l-mebânî ad lı 

şer hiy le Zerrûk’un şer hi ne da yan mak ta dır 

(el-Hi zâ ne tü’l-Mahcûbiy ye, nr. 118; el-Hi-
zâ ne tü’l-Ha se niy ye, nr. 169 [ek sik nüs ha]). 
Sâ lih Eb hâm, Agå dîr Ka ra viyyîn Üni ver-

si te si Şe ri at Fa kül te si’nde dok to ra te zi 

ola rak ese ri neş re ha zır la mış tır (2010). 6. 

¥âşi ye £alâ İrşâdi’s-sârî fî şer¼i Øa ¼î-

¼i’l-BuÅârî. Kas tallânî’nin ese ri üze ri ne 

ka le me alın mış tır (el-Hizâne tü’l-Ha se niy-
ye, nr. 1701; el-Hizâne tü’l-Mahcûbiy ye, nr. 
1701). 7. Şer¼u’l-Hem ziy ye (Men he lü’¾-
¾a miy ye fî şer¼i’l-Hem ziy ye). Bû sî rî’ nin 

Hz. Pey gam ber’in met hi ne da ir meş hur 

ka si de si nin or ta ha cim de bir şer hi dir (nşr. 
İbrâhim Îd İbrâhim et-Tâmirî, Dârül beyzâ 
1428/2007). Mehâsin el-Haddâd şer hi, 

Tıt vân Ab dülmâlik es-Sa‘dî Üni ver si te si 

Ede bi yat ve İn san Bi lim le ri Fa kül te si’nde 

dok to ra te zi ola rak neş re ha zır la mış tır 

(2010). 8. Man¾ûme fi’l-va£¾ (mü el li-
fin şer hiy le bir lik te, el-Hizâne tü’l-âmme, 
nr. 1317D). 9. Risâle fi’r-red £alâ Bel le 

b. £Az zûz el-Mer râ kü şî. Bel le b. Azzûz 

ad lı bir ki şi nin ile ri sür dü ğü gö rüş ler den 

do la yı zın dık sa yı la ca ğı na da ir bir risâle 

olup Ab bas b. İbrâhim yaz ma bir nüs ha-

sı na da ya na rak ese ri ta nıt mış tır (İ £lâm, III, 
74-77). 10. Kün nâ şe. Ho ca la rın dan al dı ğı 

ve ta le be le ri ne ver di ği icâzet le ri ih ti va et-

mek te olup (Ra bat el-Hizâne tü’l-Me le kiy-
ye, nr. 13003K; bü yük ve kü çük Fih rist ’le ri 
ile bir lik te) Ab bas b. İbrâhim ve Ab dul lah 

el-Murâbıt et-Terg¢ muh te va sı hak kın-

da bil gi ver miş tir (a.g.e., III, 84; Fehâri sü 
£ulemâßi’l-Ma³rib, s. 409-420).

Hu daykî’nin di ğer ba zı eser le ri de şun-

lar dır: Tenbîhü’l-li£âm fî ek li’¹-¹a£âm; 

Cem£u ec vi be ti’l-£Abbâsî (mü el li fin ho-
ca sı Ah med b. Mu ham med el-Abbâsî’nin 
fı kıh la il gi li çe şit li so ru la ra ver di ği ce vap-
la rı içe rir); Ec vi be fıšhiy ye; Şer¼u’¹-ªar-

fe fi’½¹ılâ¼i’l-¼adî¦; Şer¼ fi’l-elfâ¾i’l-

müb he me fî øun ye ti’ş-ŞeyÅ en-Nâ½ırî; 

Va rašåt £an Âli İbn Nâ½ır (Der‘a meşâyi-
hi ne da ir dir); Şer¼ £alâ ¥il ye ti’l-envâr 

fî aÅbâri dâri’l-šarâr (Ab dü lazîz b. Ebû 
Be kir er-Res mû kî’ nin ese ri üze ri ne ya zıl-
mış tır); Te ves sül; Şer¼u’n-Na½î¼ati’z-

Zerrûšiy ye (Şeyh Ah med Zerrûk’un 




