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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) 

Maliki fakihi. 
_j 

640 (1243) yılından sonra Fçıs'ta doğdu. 
Kureyş 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 merkezle
rine seyahatlerde bulundu. Daha sonra 
hacca gitti ve ardından Kahire'ye yerleş
ti. Burada Hafız Takıyyüddin Ubeyd b. Mu
hammed es-Siirdl'den İmam Malik'in el
Muvatta, adlı eserini dinledi: Ebfı Mu
hammed Abdullah b. Muhammed ei
Mercanl, Ebu İshak İbrahim b. Yahlüf et
Tenesl el-Matmatl ve Ebfı Muhammed 
İbn Ebu Cemre gibi alimlerden ders aldı. 
İbn Ebu Cemre en önemli hocası olup el
Med{ıal adlı eserini onun teşvikiyle yaz
dı. Kahire medreselerinde hocalık yaptı: 
aralarında Abdullah el-Menfıfı ve Hal11 b. 
İshak ei-Cünd1'nin de bulunduğu birçok 
talebe yetiştirdi. Özellikle bid'at ve hura
felere karşı verdiği mücadele ile tanınan 
İbnü'I-Hac hayatının sonlarına doğru göz
lerini 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 V adet ve Maryta Esperonnier'in 
bu tarihi onun doğumu için gösterme
leri (bk. bibl.) bir zühul eseri olmalıdır. 

Brockelmann, İbnü'l-Hacc'ın er-RiJ:ıletü'l
Magribiyye müellifi Abderi'nin oğlu ola
bileceğini ve İbnü'l-Hac lakabını da bun
dan dolayı alabileceğini belirtirken (iA, ı. 
24; ayrıca bk. Krachkovsky, I, 368) Abdül
ganl Abbfıd, İbnü'l-Hacc'ın eğitim yönüy
le ilgili çalışmasında (bk. bibl.) her ikisini 
aynı kişi olarak tanıtmıştır. 
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İbnü'l-Hacc'ın şöhretine vesile olan ese
ri el-Med{ıal ilô. tenmiyeti'l-(tetimme) 
a'mal bi-ta]Jsini'n-niyyat ve't-tenbih 
'ala ba'zi'l-bida' (keşfrin mine 'l-bida'i'l- . 
muf,ıdeşe) ve'I-'ava,idi'lleti'ntu]Jilet ve 
beyani şena'atiha ve ]fubJ:ıiha adını ta
şımaktadır. Kısaca Med{ıalü'ş-şer'i'ş-şe
rit olarak da anılan eser 7 Muharrem 732'
de ( 1 O Ekim 1331) tamamlanmıştır. Mo
ğol 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 çekile
rek bu tür davranışların şiddetle eleştiril
diği eserde müslümanların dinleri hakkın
da doğru bilgi edinmeleri ve buna uygun 
şekilde yaşamalarının sağlanması amaç
lanmıştır. Fıkhl konuların ağırlıklı olduğu 

eser genel anlamda bir eğitim kitabı sa
yılabilir. Çeşitli bölümlerde ayrıca eğitim 
ve öğretirole ilgili konulara, hoca-talebe 
ilişkilerine yer verilmiş olması kitabın bu 
yönüne dikkatleri çekmiş ve eser çeşitli 

. çalışmalara konu olmuştur (bk. bibl.). 
Abdülkerlm b. Salih ei-Hamld de eserde 
mevcut bid'at ve şirkle ilgili bilgileri es
Sirac Ii-keşfi ?Ulümati'ş-şirk fiMedJJ,ali 
İbni'l-lfac adıyla kitap haline getirmiş
tir (Riyad 1411/1990). eJ-Med{ıaJ'in çe
şitli baskıları yapılmıştır (1-111. iskende
riye 1291; Kahire 1293, 1320; 1-IV, Kahire 
1348,1380/1960, 1401/1981). 

İbnü'l-Hacc'ın klasik kaynaklarda başka 
eserinin adı geçmemekte, Abdullah Ken
nfın da bunun dışında bir eserinin bilin
mediğine 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 kendi
sine izafe edilen (Süleymaniye Ktp., Hasan 
Hüs.nü Paşa, nr. 769; TSMK, Yeniler, nr. 
647; Darü'l-kütübi'l-Mısriyye, nr: 58 Ş . ) Bü
IUgu'l-}faşd ve'I-müna ii JJ,avaşşı es
ma,illahi'l-J:ıüsna adlı eserlerin havas. 
tılsım ve sihir gibi konuları ihtiva etme
leri sebebiyle İbnü'l-Hac tarafından yazıl
mış olmaları mümkün görünmemekte
dir. Esasen son eser, Muhammed ed-Dey
rfıtl 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 nis
bet ettiği el-Ezhôrü't-tayyibetü'n-neşr 
ise Muhammed Talib b. Hamdfın İbnü'l
Hacc'a aittir. 
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~ SAFFET KösE 

iBNÜ'I-HAC ei-BiLLiFiKİ 
(~1 t~ı l)!f) 

Ebü'l-Berekat Muhammed 
b. Muhammed 

b. İbrahim es-Sülem! el-Billif!kı 
(ö. 771/1370) 

Maliki fakihi, edip ve şair. 
_j 

Şair sahabilerden Abbas b. Mirdas es
Sülemi'nin soyundan olup Endülüs'ün gü
neydoğusundaki Meriye'de (Aimeria) dün
yaya geldi. İbn Hacer doğum tarihini 664 
(1266), İbnü'l-Cezerl680 (1281) olarak 
vermekte, talebesi Hadram1'den nakledi
len doksan yaşlarında vefat ettiğine dair 
bilgi (Ahmed Baba, s. 430) son rivayeti te
yit etmektedir. Aslen Meriye yakınların
daki Billifık'ten (Belfık) olduğu için Billifıki 
(Bellefıki, Belfıki) nisbesiyle anılır. Dedesi
nin dedesi Ebfı İshak İbnü'l-Hac tanınmış 
bir mutasawıf olup Merakeş'te medfun
dur (Makkar!, V, 474). Dedesi ve babası da 
tasawuf ehli olmaları yanında hadis ala
nında 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. Ho
calan arasında Ebü'I-Kasım İbnü'ş-Şat, 


