iBNÜ'I-HABHAB
Sarakusa'yı

fethederek halkıyla cizye anhalde ( 122/7 40) ve
adanın tamamını fethetmek için harekete geçeceği sırada İbnü'I-Habhab tarafından bölgedeki Harici- Serberi ayaklanmaları sebebiyle geri çağrıldı.
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Ubeydullah b. el-Habhab
b. el-Haris el-Kaysi es-SelCıll
(ö. 123/741'den sonra)
Emeviler'in İfrikıye valisi.
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Hakkındaki ilk bilgiler başşehir Dımaşk'
ta divan katipliği yaptığına dairdir. Kendisine değer veren Halife Hişam b. Abdülmelik tarafından 1OS -1 09 (723-727) yıllar
arasındaki bir tarihte Mısır'ın haraç arnilliğine tayin edildi. Bu görevi sırasında Mı
sır'da tarımın gelişmesi için gayret etti,
vergileri arttırdı ve yeni yerleşim merkezleri kurdu. Vali Hür b. Yusuf ile arası açı
lınca vali onu Halife Hişam'a şikayet ederek aziine sebep oldu. Rebiülahir 116'da
da (Mayıs 734) İfrikıye valiliğine getirildi.

İbnü'l-Habhab, yerine büyük oğlu Kasım'ı

vekil bırakıp Kayrevan'a hareket etti ve yaklaşık altı ay valiliğe vekalet eden
Ukbe b. Kudame el-Kaysi'den görevi devraldı. Valiliği döneminde müslümanların
Kuzey Afrika ve Endülüs'teki hakimiyetlerini sağlamlaştırmaya , bunun için de
güneydeki Sudan'a kadar Mağrib'i tamamen itaat altına almaya ve donanmayı
güçlendirerek Akdeniz'de Bizanslılar'a
karşı üstünlük kurmaya çalıştı. Ukbe b.
Haccac es-Selüli'yi Endülüs'e, oğlu ismail'i
Tanca'dan Mağrib-i Aksa'ya kadar olan
bölgeye, Müstenir b. Habhab el-Hareşi'yi
Tunus'a vali ve Ömer b. Abdullah el-Muradi'yi de Tanca'ya haraç arnili olarak tayin etti. Mağrib-i Aksa'ya da Habib b. Ebu
Ubeyde el-Fihri kumandasında bir ordu
gönderdi ve bölgenin bir kısmını idaresi
altına alırken Sudan'a giden yolları da
kontrol imkanı elde etti. Bir taraftan da
İfrikıye sahillerini Bizans donanması
nın saldırılarına karşı korumak, Batı Akdeniz'de hakimiyeti ele geçirmek için Tunus'ta bir tersane kurdu ve yeni bir deniz
gücü oluşturdu. Bu tersaneyi daha önceki valilerden Hassan b. Nu'man'ın kurduğu ve onun sadece onartarak faaliyete
geçirdiği de rivayet edilmektedir. İbnü'l
Habhab 117'de (735) Mağrib seferine çık
tı ve bol miktarda ganimetle döndü; aynı yıldan başlayarak 122'ye (740) kadar
Bizanslılar'ın üs olarak kullandıkları Sardunya ve Sicilya adalarına da birçok sefer
düzenledi. Bu seferlerin bazılarında gö~
derdiği kumandanlar mağiGp olmalarına
rağmen Bizanslılar'a karşı genelde üstünlük sağlamayı başardılar. Ancak bunların
sonuncusu olan Habib b. Ebu Ubeyde eiFihri, Sicilya'nın başşehri durumundaki

İbnü'I-Habhab'ın valiliği döneminde
meydana gelen en önemli olay Harici Serberi ayaklanmasıdır. İbnü'I-Habhab'ın,
kendisinden önce Arap -mevali çekişme
siyle başlayan mücadelelerden sonra Halife Hişam'ı memnun etmek için Serberiler'in en güzel kızlarını seçerek Dımaşk'a
göndermesi onların idareye kızgınlık duymasına yol açtı. Ayrıca bölgesinde bulunan Serberi ehl-i zimmeye güçlerinin üzerinde vergiler yüklerken Tanca haraç arnilliğine tayin ettiği ömer b. Abdullah eiMuradi de islam'a giren Berberiler'e gayri müslim muamelesi yapmaya ve mallarını ganimet, kendilerini esir saymaya
başladı. Müslüman Serberiler daha önce
görmedikleri bu uygulamaya karşı çıktı
lar ve bu arada Mağrib'de gittikçe yayılan
ve devlet ile çatışma halinde olan Hariciler' e katıldılar. Müslüman Berberiler'in
Hariciler'e katılmas ı üzerine ordunun bü-
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haraç amilliği dönemine ait old u ğ u
23 Rebiülevvel106 118 Ağ u stos 7241 tarihli belge
(Abbatt, ILeiden 19651, s. 22-23)
sanılan

yük bir kısmının Sicilya'da olmasını fırsat
bilen Harici reisi Meysere ei-Medgari esSufri 1S Ramazan 122 (13 Ağustos 740) tarihinde ayaklandı ve Tanca'ya saldırarak
Vali İsmail b. Ubeydullah'ı öldürdükten
sonra "emirü'l-mü'minin" sıfatıyla halifeliğini ilan etti. İbnü'I- Habhab onun üzerine Endülüs Valisi Ukbe b. Haccac es-Seluli'yi gönderdiyse de olumlu sonuç alına
madı. Bu başarılardan sonra Mağrib'de
ki müslüman-gayri müslim bütün Serberiler onların safında birleştiler ve Kayrevan'a, doğrudan İbnü'I-Habhab'ın üzerine yürüdüler. Ancak güçlü Harici- Serberi ordusu şehri ele geçiremedi ve Tanca'ya geri dönmek zorunda kaldı; arkasın
dan da Meysere öldürülüp Halid b. Humeyd ez-Zenati'ye biat edildi. Bu arada
İbnü'I-Habhab. Halid b. Ebu Habib kumandasında bir orduyu Tanca'ya gönderdiyse de ordu Vadişelif (Qued Che! if) mevkiinde asilere yeniidi (Muharrem 1231 Aralık 740); Araplar'ın önde gelenlerinden pek
çok kişi öldüğü için bu savaşa "Gazvetü'leşrat" adı verilmiştir. Harici- Serberi isyanı kazanılan bu zaferden sonra Endülüs'e
de sıçradı ve oradaki Serberiler İbnü'l
Habhab'ın tayin ettiği Ukbe b. Haccac esSe1Gii'yi indirip yerine daha önceki vali Abdülmelik b. Katan ei-Fihri'yi getirdiler (Safer 123/0cak 741 veya 121/739). Mağribve
Endülüs'te meydana gelen bu olaylar, Dı
maşk'ta devlet ricalinin İbnü'I-Habhab'ın
aleyhine tavır almasına ve sonunda aziine
yol açtı (Cemaziyelewel 1231 Mart- Nisan
741 ). Onun büyük bir kumandan ve iyi bir
katip olduğu , eski Arap şiirini iyi bildiği
ve valiliği sırasında ( 114/732) Tunus'taki
Zeytune Camii'ni yaptırdığı rivayet edilir
(Rakikei-Kayrevani. s. 71).
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İBNÜ'I-HAC ei-ABDERİ
(~.)~' t~:ıtJı l)!f )
Ebu Abdiilah Muhammed
b. Muhammed b. Muhammed
el-Abderi el-Fas!

(ö. 737 /1336)
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Maliki fakihi.
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640 (1243) yılından sonra Fçıs'ta doğdu.
kabilesinden Abdüddar b. Kusay
b. Kilab'ın soyundan geldiği için Abderi
nisbesiyle anıldı. İlk öğrenimini Fas şeh
rinde Ebfı Abdullah el-Fasl ve diğer bazı
hocalardan yaptı. Çeşitli ilim merkezlerine seyahatlerde bulundu . Daha sonra
hacca gitti ve ardından Kahire'ye yerleş
ti. Burada Hafız Takıyyüddin Ubeyd b. Muhammed es-Siirdl'den İmam Malik'in elMuvatta, adlı eserini dinledi: Ebfı Muhammed Abdullah b. Muhammed eiMercanl, Ebu İshak İbrahim b. Yahlüf etTenesl el-Matmatl ve Ebfı Muhammed
İbn Ebu Cemre gibi alimlerden ders aldı.
İbn Ebu Cemre en önemli hocası olup elMed{ıal adlı eserini onun teşvikiyle yazdı. Kahire medreselerinde hocalık yaptı:
aralarında Abdullah el-Menfıfı ve Hal11 b.
İshak ei-Cünd1'nin de bulunduğu birçok
talebe yetiştirdi. Özellikle bid'at ve hurafelere karşı verdiği mücadele ile tanınan
İbnü'I-Hac hayatının sonlarına doğru gözlerini kaybetti ve 20 Cemaziyelewel 737'de (25 Aralık 1336) Kahire'de vefat ederek
Karare Mezarlığı'nda hocası İbn Ebfı
Cemre'nin kabri yakınına defnedildi. Jean
Claude Vadet ve Maryta Esperonnier'in
bu tarihi onun doğumu için göstermeleri (bk. bibl.) bir zühul eseri olmalıdır.
Brockelmann, İbnü'l-Hacc'ın er-RiJ:ıletü'l
Magribiyye müellifi Abderi'nin oğlu olabileceğini ve İbnü'l-Hac lakabını da bundan dolayı alabileceğini belirtirken (iA , ı.
24; ayrıca bk. Krachkovsky, I, 368) Abdülganl Abbfıd, İbnü'l-Hacc'ın eğitim yönüyle ilgili çalışmasında (bk. bibl.) her ikisini
aynı kişi olarak tanıtmıştır.
Kureyş
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şımaktadır. Kısaca Med{ıalü'ş-şer'i'ş-şe

rit olarak da anılan eser 7 Muharrem 732'de ( 1O Ekim 1331) tamamlanmıştır. Moğol saldırıları ve Haçlı seferlerinin sebep
olduğu siyasi çalkantılar yanında içtimal
ve iktisadi hayattaki çözülmelerin fert ve
toplum üzerindeki tahriplerinin gittikçe
arttığı bir dönemde d inin temel esasları
na aykırı adet ve geleneklere, ibadetler
etrafında oluşan bid'atlara dikkat çekilerek bu tür davranışların şiddetle eleştiril
diği eserde müslümanların dinleri hakkın
da doğru bilgi edinmeleri ve buna uygun
şekilde yaşamalarının sağlanması amaçlanmıştır. Fıkhl konuların ağırlıklı olduğu

eser genel anlamda bir eğitim kitabı sayılabilir. Çeşitli bölümlerde ayrıca eğitim
ve öğretirole ilgili konulara, hoca-talebe
ilişkilerine yer verilmiş olması kitabın bu
yönüne dikkatleri çekmiş ve eser çeşitli
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iBNÜ'I-HAC ei-BiLLiFiKİ
(~1 t~ı l)!f)
Ebü'l-Berekat Muhammed
b. Muhammed
b. İbrahim es-Sülem! el-Billif!kı

1348,1380/1960, 1401/1981).
İbnü'l-Hacc'ın klasik kaynaklarda başka
eserinin adı geçmemekte, Abdullah Kennfın da bunun dışında bir eserinin bilinmediğine işaret etmektedir (ibnü'l-Hac
el-Fasf, s. ı ı). Brockelmann ve Serkls'in
ona nisbet ettikleri Şümusü'I-envar ve
künuzü'I-esrôri'I-kübra ile (Kahire 1297,
1322. 1325) yine Brockelmann tarafından
ve bazı kütüphane kataloglarında kendisine izafe edilen (Süleymaniye Ktp., Hasan
Hüs.nü Paşa, nr. 769; TSMK, Yeniler, nr.
647; Darü 'l-kütübi'l-Mısriyye, nr: 58 Ş . ) BüIUgu'l-}faşd ve'I-müna ii JJ,avaşşı esma,illahi'l-J:ıüsna adlı eserlerin havas.
tılsım ve sihir gibi konuları ihtiva etmeleri sebebiyle İbnü'l-Hac tarafından yazıl
mış olmaları mümkün görünmemektedir. Esasen son eser, Muhammed ed-Deyrfıtl ed-Dimyatl (ö. 921/1515) adlı bir kişi
ye (Kehhale, lll, 64) ait kasidenin şerhidir
(ayrıca b k. Fuad Seyyid, I, II I; Karatay, lll.
316). Brockelmann'ın İbnü'l-Hacc'a nisbet ettiği el-Ezhôrü't-tayyibetü'n-neşr
ise Muhammed Talib b. Hamdfın İbnü'l
Hacc'a aittir.

SAFFET KösE

(ö. 771/1370)
L

Maliki fakihi, edip ve

şair.
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Şair sahabilerden Abbas b. Mirdas esSülemi'nin soyundan olup Endülüs'ün güneydoğusundaki Meriye'de (Aimeria) dünyaya geldi. İbn Hacer doğum tarihini 664
(1266), İbnü'l-Cezerl680 (1281) olarak
vermekte, talebesi Hadram1'den nakledilen doksan yaşlarında vefat ettiğine dair
bilgi (Ahmed Baba, s. 430) son rivayeti teyit etmektedir. Aslen Meriye yakınların
daki Billifık'ten (Belfık) olduğu için Billifıki
(Bellefıki, Belfıki) nisbesiyle anılır. Dedesinin dedesi Ebfı İshak İbnü'l-Hac tanınmış
bir mutasawıf olup Merakeş'te medfundur (Makkar!, V, 474). Dedesi ve babası da
tasawuf ehli olmaları yanında hadis alanında tanınmış birer alimdi. İbnü'l-Hac,
Meriye'de ve Endülüs'ün diğer şehirlerin
de tahsil gördü. Hadis. kıraat fıkıh ve fı
kıh usulü, mantık. dil ve edebiyat. tarih,
şiir gibi çeşitli dallarda adını duyurdu. Hocalan arasında Ebü'I-Kasım İbnü'ş-Şat,

