
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.) . 

BİBLİYOGRAFYA : 

Şi'ru Ebi'I-Berekat ibni'l-l;fac ei-Billiffki (haz. 
Abdü lhamld Abdullah el-Herame). Dübey 1416/ 
1996, hazırlayanın girişi , s. 9-24; ibnü'I-Hatlb, 
ei-İf:ıti.ta, ll, 143-172; a.mlf .. Evşafü 'n-nas fl't-te
varfl]. ve 'ş-şı lat.(nşr. M. Kemal Şebane). Rabat 
1977, s. 28-30; Nübaht. Taril].u kw;iati'I-Ende
lüs (nşr. Meryem Kasım Tavli). Beyrut 1415/ 
1995, s. 202-206; ibn Ferhün, ed-Dibti.cü '1-mıi?
heb, Kahire 1330, s. 291-295; ibnü'I-Ahmer, Ne
şirü {era'idi'l-cüman If net?mi fühüli 'z-zaman 
(nşr. M. Rıdvan ed-Daye). Beyrut 1407/1987, s. 
156-161; ibn Haldün, ei-'İber, VII, 401; ibnü'I
Cezeri, Gayetü'n-Nihti.ye, ll, 235-236; Ahmed 
Baba et-Tinbükti, Neylü'l-ibtihti.c, Trablus 1408/ 
1989, s. 428-430; ibn Hacer, ed-Dürerü 'i-ka
mine, IV, 155-157; ibnü'I-Kadi. Ce?vetü '1-ikti
ba.s, Rabat 1973, ı, 292-295; MakkarT. Ne{/Ju 't
tib, V, 471-487; Abbas b. ibrahim, el-İ'lam, IV, 
418-442; Abdülhay ei-Kettani, Fihrisü '1-fehti.ris, 
1, 152-153; Ömer Ferruh. Tari/]. u '1-edeb, VI, 498-
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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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dokuz beyti nakledilen Hz. Peygamber'in 
kabri başında söylediği kasidesi diğerleri 
arasında ayrı bir yere sahiptir. Bazı şiir
lerinin zamanla Endülüs'te bestelenerek 
şarkı haline getirildiği de bildirilmiştir. 

Eserleri. 1. Feyzü'l-'ubô.b ve ifô.zatü 
~ıdô.l;i'l-adô.b fi'l -J;areketi's-sa'ide ila 
~osantine ve'z-Zô.b. Merini sarayında 
katip iken Sultan Ebu inan'ın. Kastantine 
civarındaki Beni Süleym Arapları'nın isya
nını bastırmak ve hac yollarının güvenli
ğini sağlamak amacıyla çıktığı seferin gi
diş dönüş notlarını ihtiva eder. Müellif ki
tapta seeili bir üslup kullanmış ve böyle
ce tarihçiden ziyade edip olduğunu gös
termiştir. Merini tarihi ve özellikle Ebu 
inan dönemi için önem taşıyan eserin bu
güne ulaşan tek nüshası Muhammed b. 
Şakrun tarafından yayımlanmıştır (Ra bat 
1984; Beyrut 1990). 2. ~ara'inü'l-~aşr ve 
mel;ô.sinü'l-'aşr. Bilinen tek nüshası Brit
ish Museum'da (Or., nr. 5670) kayıtlıdır 
(Brockelmann, GAL Suppl. , Il, 369). ib
nü'I-Hacc'ın kaynaklarda adı geçen diğer 
eserlerinden bazıları da şunlardır: el-Mü
sô.hele ve'l-müsamal;a ii tebyini turu
~i'l-müda'abe ve'l-mümazel;a, i~ö:{.Ü '1-
kiram bi-a}Jbfıri'l-menam, Ten'imü'1-
eşbfıl; bi-mul;adeşeti'1-ervô.l;, el-Ve
sa'il ve nüzhetü '1-menaıw ve '1-}Jama'il, 
ez-Zehrat ve ica1etü'n-na:{.arô.t, Nüz
hetü'1-l;ada~ ii ?,ikri'l-fıra~, el-Libô.s 
ve'ş-şul;be, Meşa1ibü'l-~avô.nin fi't
tevriye ve'l-isti}Jdô.m ve't-tazmin, e1-
Fuşı11ü'1-m~tec;Iabe fi'l-al;kô.mi'1-mün
te}Jabe. Bunlardan başka silah, zırh, fe
raiz ve cedele dair dört risale, kırk hadis 
türünde ve ism-i a'zam konusunda kitap
lar yazmıştır. 
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İBNÜ'I-HAC es-SÜLEMi 

1 

(~1 i:b.lfl,)!f ) 

Ebü'I-Feyz HamdOn b. Abdirrahman 
b. HamdOn es-Sülem'i el-Fas! 

(ö. 1232/181 7) 

Hadis alimi, fakih, 

L 
edip ve şair. 

_j 

1174 (1760) yılında Fas'ta doğdu. Saha~ 
bi Abbas b. Mirdas es-Sülemi'nin soyun
dan geldiği için Mirdasi nisbesiyle de anı
lır. Endülüs'e göç eden atalarından Ebu 
İshak İbrahim b. Hac el-Billifiki ile ( ö. 6 ı 6/ 
ı 219) bunun tarunu Ebü'I-Berekat İbnü'I
Hac el-Billifiki de (ö . 771/1 370) tanınmış 
şahsiyetlerdir. Endülüs'ün müslümanla
rın elinden çıkmasından sonra dedelerin
den Ebu Abdullah Muhammed Fas'a yer
leşti. Aile burada birçok alim ve yönetici 
yetiştirdi. İbnü'I-Hac Fas'ta tahsil gördü. 
Muhammed b. Hasan ei-Bennani, Süley
man b. Ahmed ei-Fiştali, İbn Sude et-Ta
vüdi, Muhammed b. Ahmed Benis, Ab
dülkadir İbn Şakrun, Tayyib İbn Kiran'dan 
ders aldı. Muhammed b. Abdüsselam b. 
Nasır ed-Der'i, Murtaza ez-Zebidi ve di-

. ğer bazı alimler de ona icazet verdiler. Ha
dis, tefsir, dil ve edebiyat, fıkıh, kelam, 
mantık dallarında yetişti ve genç yaşta 
ders vermeye başladı. 

Sultan Mevlay lll. Muhammed tarafın
dan oğlu Mevlay Süleyman'a hoca tayin 
edilen ibnü'I-Hac 1202'de (1788) Sicilma
se'ye gönderildi. Burada Emir Süleyman'
la dostluk kurdu. Mevlay Muhammed ve
fat edip yerine oğlu Mevlay Yezid geçtik
ten sonra hacca gitti (ı 205/ı 79 ı). üç yıl 
süren hac seyahati sırasında Cezayir, Tu
nus. Mısır ve Haremeyn'de birçok alimle 
görüştü. Murtaza ez-Zebidi'den Mısır'da 
iken icazet almış olmalıdır. Hac dönüşün
de tahta geçmiş olan talebesi Mevlay Sü
leyman'ın katip ve şairleri arasında yer 
aldı, saraydaki ilmi ve edebi meclisiere 
katıldı ve çeşitli kitapları takrir etti. Bu 
arada Fas muhtesibliği görevine getiril
di. 1219'da (1804) Araiş bölgesine yöne
tici olarak gönderildiyse de üç yıl sonra 
bu görevden affını istedi. Vücde'ye tayin 
isteğini de kabul etmeyen İbnü'I-Hac ken
disini öğretim faaliyetlerine verdi. Mevlay 
Süleyman'dan başka Ahmed Şekür el-Ale
ini, Ebu Ham id ei-Arabi ed-Dimnati, Ab
dülkadir ei-Kuhin ve Ali b. İdris Kassare 
gibi alimler ondan ders aldılar. İbnü'I-Hac 
7 Rebiülahir 1232 (24 Şubat 1817) tarihin
de Fas'ta vefat etti ve Babülfütüh dışın
daki Matrahulcille'de hacası İbn Kiran'ın 
kabri yanında defnedildi. 

Başta hadis ve tefsir olmak üzere dini 
ilimiere vukufu yanında şair ve edip ola
rak da adını duyuran İbnü'I-Hac, hacası 
İbn Kiran tarafından Peygamber methi
yelerinde Busiri'ye, hükümdar methiye
lerinde ise İbnü'I-Hatib'e benzetilmiştir. 
Kütüb-i Sitte ve öıellikle Şal;ii;-i Bu}Ja
ri'nin hadisleri konusunda mütehassıstı. 
Oğlu Muhammed Talib, babasının biyog
rafisiyle ilgili olarak Riyazü'l-verd ila 

ma inteha ileyhi ha?,e'l-cevherü'l-ferd 
adlı bir eser kaleme almıştır (yazma nüs
haları için bk. Muhammed el-Men un!, ll , 
25-26). 

Muhammed Tali b İbnü'I-Hac ( ö. 1273/ 
ı 857), Merakeş ve Fas kadılığı ile kadılee
maa görevlerinde bulunmuş olup e1-Ez
harü't-tayyibetü'n-neşr fimô. yete'a1-
1a~u bi-ba'zi'l-'ulılm mine'l-mebadi'l
'aşr (Fas 131 7). Şerl;u Lô.miyyeti'l-ef'al 
(Fas 13 ı 0), ljaşiye 'ala Şerl;i Bal;ra~ 
'ala Lamiyyeti'1-et'ô.l (Fas ı 300, ı 315). 
ljô.şiye 'alô. Şerl;i'l-Mürşidi'1-mu'in 
(Fas 1 315). et-Ta'rif bi't-Tavüdi İbn Sıl
de ile ( Dımaşk ı 991) diğer birçok eserin 
müellifidir (Abbas b. ibrahim, VI. 303-306; 

Hacvl, ll , 300; Fevzi Abdürrezzak, s. 26, 45, 
70, 79; Muhammed el-MenCınl, ll, 25-26, 
39-40, 72-73). İbnü'I-Hacc'ın diğer oğlu 
Muhammed İbnü'I-Hac da (ö. 1274/1858) 
el-Cevherü'l-feride ii J:ıalli rumıl.zi'l

ljaride (Fas 1329), Na?mü Evc;Ial;i'l-me
sô.lik ila Elfiyyeti İbn Malik (Fas 13 ı 9) 
ve diğer bazı eserleri kaleme almıştır (Ab
bas b. ibrahim, VI, 306-308; Fevzi Abdür
rezzak, S. 61, 97) . 

Eserleri. 1. Nefl;atü'1-miski'd-dô.ri 1i
~ari'i ŞaJ;iJ:ıi'l-Bu}Jô.ri. Müellif, İbn Ha
cer ei-Askalani'nin FetJ:ıu'1-bfıri adlı Bu
hari şerhinin mukaddimesi Hedyü's-sô.
ri'nin bazı bölümlerini manzum hale ge
tirdikten sonra (Dfvanü'l-'am, ı. 321-345) 

bu adla şerhetmiştir (Fas ı 328, ı 329). 
Brockelmann bu eseri, biraz farklı bir 
isimle Buhari'nin et-Tari}Ju'ş-şagir'ine 
dair bir kitap gibi kaydetmiştir ( GAL 
Suppl., ı. 264) 2. e1-ljaride fi'1-mantı~. 
111 beyitlik bu manzume, müellifin ho
cası İbn Kiran ve oğlu Muhammed İbnü'I
Hac tarafından yapılan şerhlerle birlikte 
basılmıştır (Fas ı 329). 3. ed-Divô.nü'1-
'am. Başta Hz. Peygamber'e methiyeler 
olmak üzere çeşitli konulardaki S4S şiir
den oluşan eser Ahmed el-lraki tarafın-

' dan iki cilthalinde neşredilmiştir (Fas 
1995). 4. en-Nevô.fil;u'l-galiye fi'1-em
dô.l;i's-Sü1eymaniye. Sultan Mevlay Sü
leyman'la ilgili methiyelerini ihtiva eden 
bu divanı Ahmed el-lraki. Fas'ta Külliyye
tü'l-adab'da (ı 982) yükseklisans tezi ola-


