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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, 



EbG Abdullah İbn Hamls, İbnü'I-Fahhar, 
İbnü'z-Zübeyr es-Sekafi. Ebü'I-Abbas İb
nü'I-Benna ei-Merraküşl. Ebü İshak ei
Gafiki, İbnü'I-Kemmad ve meşhur iki sey
yah Ebü'I-Kasım et-Tüc'ibl ile İbn Rüşeyd 
bulunmaktadır. 

Beni Ahmer (NasrTier) hükümdarları ta
rafından çeşitli görevlere getirilen İbnü'I
Hac 715 Cemaziyelahirinde (Eylül 1315) 
Kanaleş'e kadı tayin edildi. Merbelle ve 
istibüne kadılıklarından sonra Kuzey Af
rika seyahatine çıkarak Bicaye, Merakeş 
ve Sebte'de (Ceuta) bir süre kaldı ve bazı 
alimlerden faydalanma imkanı buldu. En
dülüs'e dönünce Maleka'da ders verdi. 
Fas'a yaptığı bir seyahatinin arkasından 
Meriye'de ders vermeye başladı. Ardın
dan Berce, Dellaye, ElbiniyGI, Finyane, Bl
re. Meriye'de kadılıkyaptıktan sonra Ma
leka'ya hatip ve kadı tayin edildi. 747'de 
( 1346) tekrar M eriye hatiplik ve kadılığına 
getirildi. Bu görevden bir ara alındıysa da 
756 (1355) yılında aynı göreve iade edil
di. İbnü'I-Ahmer, amcasının oğlu Galib
Billah Ebü Abdullah Muhammed (ı 360-
1362) başa geçince onu Gırnata'da kadıl
eemaa görevine tayin ettiğini ve Merl
nlıer Hükümdan EbG Salim'e elçi olarak 
Fas'a geldiğinde kendisiyle görüştüğünü 
belirtir (Neşirü'l-cüman, s. ı 57). 

Resmi görevleri yanında öğretim faa
liyetini de sürdüren İbnü'ı-Hac başta Li
sanüddin İbnü'I-Hatlb, İbn Battüta. İbn 
Haldün ve kardeşi EbG Zekeriyya İbn Hal
dün olmak üzere Yahya b. Ahmed es-Ser
rac. EbG Abdullah İsmail b. Hani. Ali b. 
Muhammed eı-Huza'i, İbn Zümrek, EbG 
Bekir İbnü'I-Kureşl ve Hadraml gibi alim
lerin de aralarında bulunduğu birçok ta
lebe yetiştirdi. Hadram'i'den nakledildiği
ne göre 771 Ramazanının sonlarında (Ni
san 1370) Meriye'de vefat etti (Ahmed 
Baba et-Tinbüktl, s. 430). Makkarlvefat 
ayı olarak şewali (mayıs) verirken Nübahl 
773 Ramazanını (Mart 1372). İbn Hacer 
774 Ramazanını (Mart 1373) ve İbnü'I-Ce
zerl de 1 2 Ramazan 770 (20 Nisan 1369) 
tarihini zikretmektedir. Tasavvufa meyli 
olan, takvasahibi ve hayır sever bir kişi 
olarak bilinen İbnü'I-Hac kendi parasıyla 
on sekiz kuyu açtırmış, yirmi mescidle Bil
lifik Kalesi surJimnın büyük kısmını yap
tırmıştır. 751 (1350) yılında hanımını bo
şarken bizzat düzenlediği ilginç belgenin 
metni günümüze ulaşmıştır (Makkar'i, V, 
479-480). 

İbnü'I-Hacc'ın kaynaklarda adı geçen 
başlıca eserleri şunlardır : Tfıriou'l-Me

riyye, el-Mü'temen 'ald enbfı'i ebnfı'i'z
zemen (el-Mü'temenfi enba'i men la~ıy-

tühü min ebna'i'z-zemen), lfareketü'd
duouliyye fi'l-mes'eleti'l-Mfıle~ıyye, 
el-Fuşul ve'l-ebvfıb ii ıikri men eoaıe 
'anni mine'ş-şüyuo ve'l-etbd' ve 'l-aş
J:ıdb, el-'Aıb ve'l-ücfıc ii şi'ri Ebi'I-Be
rekat İbni'l-lfdc, . el-Lü'lü' ve'l-mer
cfın elleıfıni mine'l-'Aıb ve '1-ücfıc yüs
taorecfın ( el-Lü' lü' ve'L-mercan min bal:ı
ri Ebi'I-Berekat İbni'L-Hac yüstal]recan, 
Ebü'I-Kasım eş-Şerlf'in birönceki eserden 
yaptığı seçmedir). Selvetü'l-ofıtır iimfı 
üşkile min nisbeti'n-nesebi'r-rfıtib ile'ı

ıakir, Arfı'isü benfıti'l-oavfıtıri'l-mec
lüvve 'ald minaşşfıti'l-menfıbir, el-İf
şfıl; ii men 'uriie bi'l-Endelüs bi'ş-şa
lfıl;, Ma'ttüii~a li-Ebi'l-Berekfıt fimfı 

yüşbihü'l-kerfımfıt, Md ra'eytü ve md 
rü'iye li-mine'l-ma~amfıt, Müşebbehd
tü ıştılfıl;i'l- 'ulı1m, el-Merci' bi'd-derek 
'ald men enkere vu~ü'a'l-müşterek, 

Kad yekbü'l-cevfıd ii erba'ine galta 
'an erba'ine mine'n-nü~~ad. Talebesi 
İbnü'I-Hatlb'in ve diğer biyografi yazarla
rının zikrettiği şiirleri (el-İ/:ıfita, ll, ı 50-ı67; 
Abbas b. İbrahim, lV, 418-442) Abdülha
mld Abdullah ei-Herame tarafından der
lenerekyayımlanmıştır (bk. bibl.) . 
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İBNÜ'I-HAc en-NÜMEYRI 
( ._s~f t~f .;,ıf) 

Ebu İshak (Ebü'I-Kasım) İbrahim 
b. Abdiilah b. İbrahim 

(ö. 780/1378 [?]) 

Endülüslü katip, edip ve muhaddis. 
L ~ 

Köklü bir ailenin çocuğu olarak 713'te 
(1313) Gırnata'da (Granada) doğdu. Aile
nin atası Sewabe b. Hamza en-Nümey
rl Endülüs'e geçtiğinde Vadlaş'a (Guadix) 

iBNÜ'I-HAC en-NÜMEYRT 

yerleşmişti. Dedesi İbrahim en-Nümeyrl 
Nasr'iler'in hizmetine girdi ve D'ivanü'l
cünd katipliğinde bulundu: babası Abdul
lah en-Nümeyrl de Sebte (Ceuta) ve Gırna
ta'da bazı önemli görevler üstlendi. İb
nü'I-Hacc'ın Gırnata'daki tahsil hayatı 
hakkında fazla bir .şey bilinmemektedir: 
ancak genç yaşında edebiyat. hat sanatı 
ve kitabet alanlarında temayüz edişi cid
di bir eğitim gördüğünü göstermektedir. 
737 ( 1337) ve 7 48 ( 1348) yıllarında iki de
fa hac maksadıyla Doğu İslam dünyasına 
gitti ve kendisi için ilim öğrenme açısın
dan büyük fırsat oluşturan bu seyahatle
rinde Dımaşk, Kahire ve İskenderiye gibi 
ilim merkezlerinde Abdurrahman ei-Miz
z'i. Birzal'i. Zehebl, İmadüddin ei-Kindl. 
Kadı Vedhüddin es-SanMc'i başta olmak 
üzere birçok Şafii ve Maliki alimiyle görüş
tü: onlardan hadis dinledi ve bazılarından 
hadis rivayeti için icazet aldı. Memuriyet 
hayatında sırasıyla Nasrl. Hafs'i. Merlnl ve 
tekrar Nasrl saraylarında kiltip olarak hiz
met verdi. Hafsl sarayında çalışırken Mağ
rib'de meydana gelen siyasi buhran, ken
disini görevinden ayrılarak Tilimsan ya
kınlarındaki Şeyh EbG Medyen Tekkesi'nde 
inzivaya çekilmeye sevkettiyse de bu du
rum fazla sürmedi ve Sultan Ebü inan'ın 
ısrarıyla Merlnl sarayında yeniden katip
liğe başladı. EbG İnan'ın ölümü üzerine 
(759 /1358) yirmi iki yıl aradan sonra dön
düğü Gırnata sarayında iyi karşılandı ve 
Divan-ı inşa katipliğine tayin edildi: bir sü
re de kadılıkyaptı ve ayrıca Nasrl sultan
larını temsilen bazı devletlere elçi olarak 
gönderildi. 768' de ( 1367) elçi sıfatıyla Ab
dülvadl sarayına gitmekte iken Franklar 
tarafından esir alındı ve kısa süre sonra 
yüklü bir fidye karşılığında serbest bıra
kıldı. İbnü'I-Hacc'ın vefat tarihi hakkında 
ihtilaf vardır. Ancak öğrencilerinden İbn 
Azim'in 780'de (1378) yirmi yaşlarında 
iken kendisinden ders aldığı bilinmelde 
ve buna göre söz konusu tarihte veya da
ha sonra öldüğü anlaşılmaktadır. 

Kaynaklarda İbnü'I-Hacc'ın edebiyat, 
tasawuf, usülü'd-din, fıkıh, hadis, seya
hat gibi çeşitli alanlarda kaleme aldığı 
birçok eserin adı verilmekte ve içeriğine 
atıfta bulunulmaktadır. Onun aynı za
manda şairliğiyle de tanındığı bilinmek
tedir. Bir divan da toplamak yerine çeşitli 
eserlerine serpiştirdiği anlaşılan şiirlerin
den bazılarını Lisanüddin İbnü'I-Hat'ib, İb
nü'I-Ahmer, Safedl, İbnü'I-Kadlve Makka
rl gibi müellifler günümüze ulaştırmışlar
dır: bunların büyük bölümü hocaları ve 
·önemli kişiler için yazdığı methiyelerdir. 
Özellikle İbnü'I-Kadl tarafından yetmiş 
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