
iBNÜ'I-HAC en-NÜMEYRi 

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. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Safedi. ei-Vafi, VI, 40; ibnü'I-Hatlb, ei·İ/:ıdta. 
1, 342-363; a.mlf., ei-Ketfbetü'l-kamine(nşr. 
İhsan Abbas), Beyrut 1963, s. 266-269; ibnü'I
Ahmer, Neşirü {era'idi 'l-cüman {i na?mi {u
f:ıüli'z .zaman (nşr. M. Rıdvan ed-Daye). Bey
rut 1967, s.314-3l8; ibn Hacer. ed-Dürerü'l-ka
mine, ı, 30; ibn Tağrlberdl, ei-Menhelü 'ş-şa{i, 
1, 86-87; ibnü'I-Kacti, Cezvetü '1-if!:tibas, Ra bat 
1973, s. 96; Ahmed Baba et-Tinbüktl, Neylü 'l
ibtihac, Trablus 1408/1989, 46-47; Makkarl, 
Neff.ıu 'Hib (nşr. M. Muhyiddin Abdülhamld). 
Kahire 1949, IX, 315-327; Brockelmann, GAL 
Suppl., ll, 369; Abdülhay ei-Kettanl, Fihrisü '1-
feharis, ı, 129; Ömer Ferruh, Tari/J.u '1-edeb, VI, 
483 -489; J. F. P. Hopkins, "An Anda1usian 
Poet of the Founeenth Century: ıbn a1-Hajj", 
BSOAS, XXIV (196ı). s. 57-64; a.mlf, "Ibn a1-
Hiidjdj", EJ2(İng . ). lll, 780; Muhammed Züney
bir, "İbnü'1-l:liic en-Nümeyn, FeyZü'J-<ubiib ve 
ifii:Zatü 15ıdiiJ:ıi'1-iidiib fi'1-J:ıareketi's-sa'ide ila 
~osantine ve'z-Ziib", el-Kitabü'l-Magribi,lll, Ra
bat 1985, s. J 55-158; Muhammed Seyyidl, "İbn 
ı;ıac" , DMB. i, lll, 286. 1AJ 

I!P.J MEHMET ÖZDEMİR 

54 

r 
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-



rak neşre hazırlamıştır. s. 'U]füdü '1-fô.
ti]fa. Hz. Peygamber'in siretine dair yak
laşık4000 beyitlik bir eser olup Medine'
de kaleme alınmıştır. Bu esere kendisinin 
yazmaya başladığı, ölümü üzerine oğlu 
Muhammed tarafından tamamlanan beş 
ciltlik şerhin ilk cildi basılmıştır (Fas, ts.). 
6. Ijutab cuma'iyye. Mevlay Süleyman'ın 
isteği üzerine yazılan eser konuları İ]f
yô.'ü 'ulıJ.mi'd-din'den seçilen hutbeler
den ibarettir (Rabat. ei-Mektebetü'I-Ha
seniyye, nr. 6490). 7. eş-Şemerü'l-müh

teşar if ravzi'l-Mul]taşar. Teftazanl'nin 
Tell]işü'l-mittô.J:ı'a yazdığı Şer]fu'l-Mul]

taşar üzerine kaleme aldığı bir Mşiyedir 
(Brockelmann, GAL Suppl., ı. 5 I 8). 8. 
Ma]fşure if 'ilmeyi'l-'arılz ve '1-]favô.if. 
Ijazreciyye'ye nazlre olarak yazılmıştır 
(a.g.e., II, 875) 

İbnü'l-Hacc'ın kaynaklarda adı geçen 
diğer eserleri de şunlardır: Ta'lf]f 'alô. Şa
]fi]fi'l-Bu{Jô.rl, ljô.şiye 'alô. Tefsfri Ebi's
Su'ud (Mera~ı'ş-şu'ud 'ala Te{sfri Ebi's
Su'ud, tamamlanmamıştır).Jjô.şiye 'alô. 
Tefsfri'l-Beyzfıvl, ljô.şiye 'alô. Şer]Ji'l
MaJ:ıallf 'alô. Cem':i'J-cevô.mf', Na?mü'l
ljikemi'l- 'Atô.'iyye, Bugyetü '1-erib ii 
uşuli'd-din (muhtemelen Urcuzefi'ilmi'l
kelam ile aynı eserdir) , İmtô.'u'l-esmô.' bi
ta]frfri mô. ültibise min ]fükmi's-semô.', 
Ri]Jle ljicô.ziyye ( eserlerinin bir listesi 
için bk. Abdüsselam b. Abdülkadir b. SO
de, VII, 2499; ed-Dfvanü'l-'am, neşredenin 
girişi, I, 10-12) . 

BİBLİYOGRAFYA : 

İbnü'I-Hik es-Sülemi, ed-Divanü'l-'am (nşr. 
Ahmed el- lraki). Fas 1995, neşredenin girişi, 1, 
7-17; Abdülkebir ei-Fasi, Tegkiretü'l-mu/:ısinin 
bi-ve{eyati'l-a'yan ve t:ıavadişi's-sinin (Mev
sü'atü a'lami'l-Magrib içinde, nşr. Muham
med Hacci). Beyrut 1417/1996, VII, 2500; 
Abdüsselam b. Abdülkadir İbn Süde, itha{ü'l
mütali' bi-ve{eyati a'lami'l-~arni'ş-şaliŞ 'aşer 
ve'r-rabi' (a.e. içinde). VII, 2499; Brockel
mann. GAL Suppl., 1, 264, 518; ll, 874-875, 
882; Abbas b. İbrahim. el-i' lam, III, 11 7-129; 
VI, 303-308; Abdullah Kennün. en-Nübügü 'l
Magribi fi'l-edebi'l-'Arabi, Beyrut 1395/1975, 
ı, 306-307; Hacvi, el-Fikrü 's-sami, ll, 300; 
Abdülhay ei-Kettani. Fihrisü'l-feharis, ı, 292, 
540-541; ll, 622, 847, 1041; Abdülaziz Binab
dullah, Ma'lemetü 'l-fı~hi'l-Malikf, Beyrut 1403/ 
1983, s. 62-63, 81, 124; Zirik.li, el-A' lam (Fet
hullah).ll, 275; Muhammed b. Tavit, el-Va(i bi 'l
edebi'l-'Arabi fi'l-Magrib, Darülbeyza 1404/ 
1984, lll, 875-876; Fevzi Abdürrezzak, el-Mat
bQ'atü'l-f:ıaceriyye fi'l -Magrib, Rabat 1406/ 
1986, s. 26, 41, 45, 61, 68, 79, 97; Muham
med el-Men Cini, el-Meşadirü 'l-'Arabiyye li-tari
/]i'l-Magrib, Muhammediye 1410/1989, ll, 25-
26,39-40, 55,57,72-73,77, 81; Muhammed 
b. Abdullah et~ Tel1d1. Türaşü 'l-Megaribe fi'l-f:ıa
dfşi'n-nebevf, Beyrut 1416/1995, s. 107, 155, 
290. !Al 

IM AHMET ÖZEL 

L 

İBNÜ'I-HACiB 
( ~b.lf ~f) 

Ebu Amr Cemalüddfn Osman 
b. Ömer b. Ebi Bekr b. Yunus 

(ö. 646/1249) 

Arap gramerine dair 
ei-Kiifiye ve eş-Şaliye 
adlı eserleriyle tanınan 

dil alimi ve Maliki fakihi. 
_j 

570'te (1175) Mısır'ın Yukarı Said böl
gesinde Küs'a bağlı İsna kasabasında doğ
du. Ailesi aslen Tiflislidir. Babası, Selahad
din-i Eyyubl'nin dayısının oğlu KOs Emlri 
İzzeddin Mu se k es-Salahl'nin hileibi idi. 
Bu görevinden dolayı oğlu İbnü'l-Hacib 
lakabıyla anılmıştır. Ca'fer b. Sa'leb el-Üd
füvl. İbnü'l-Hacib'in babasının hacib ol
madığı. ancak emirler ve devlet erkanı ile 
arasının iyi olduğu, küçükyaşta yetim ka
lan Ebu Amr'ın bakımını hacibierden biri 
üstlendiği için onun İbnü'l-Hacib lakabıy
la anıldığı şeklindeki bir rivayeti kaydet
tikten sonra bunun pek doğru olmadığını 
söyler (et-Tali' u 's-sa' idü 'i-cami', s. 356 ). 

Babasıyla birlikte küçük yaşta Kahire'ye 
giden İbnü'I- Hacib, burada Muhammed b. 
Ömer el-Benna'dan dil ve edebiyat ders
leri aldı. Kasım b. firruh eş-Şatıbl'den et
Teysfr ve eş-Şô.tıbiyye'yi, Ebü'I-Fazl Ba
haeddin Muhammed b. Yusuf ei-Gazne
vl'den el-Mübhic fi'l-l;mô.'ô.ti'ş-şemô.n 
ve ]fırô.'ati'l-A 'm eş ve İbn Mu]faysin 
ve İ{ıtiyô.rı Ijalef ve'l-Yezidi adlı eseri, 
Ebü'I-Cud Gıyas b. Faris el-Lahml'den de 
kıraat-i seb'ayı okudu. Ebü'l-Kasım Hibe
tuilah b. Ali el-Buslrl. EbO Tahir İsmail b. 
Salih b. Yasin, Ebu Muhammed İbn Asa
kir, Fatıma bint Sa'd el-Hayr'dan hadis 
ilimlerini, EbO MansOr el-Ebyarl, Ebü'I
Hasan Şemseddin Ali b. İsmail el-Ebyari, 
İbn Cübeyr, Halil b. Saade el-Huveyyl'den 
fıkıh ve fıkıh usulü tahsil etti; İbn Nukta'
dan hadis rivayet etti. 

İbnü'l-Hacib, tahsilini tamamladıktan 
sonra eJ-Emô.Jf'sindeki bir kayda göre 
(nşr. Hadi Hasan ei-HammOdl. I, 143) 609 
(1212) yılında Fazıliyye Medresesi'nde 
ders akutmaya başladı. Daha sonra Dı
maşk'a gitmek üzere Kahire'den ayrıldı . 

Birkaç ay Kudüs'te kalıp617'de (1220) yı
lında Dımaşk'a ulaştı. Emeviyye Camii'n
de Maliki mezhebine tahsis edilen zaviye
de ders vermeye başladı. 633 ( 1235) yı
lında Kerek Emlri ei-Melikü'n-Nasır Da
vud b. isa'nın daveti üzerine Kerek'e git
ti. Burada el-Melikü'n-Nasır'a eJ-Kô.fi
ye'sini, el-Vô.fiye na?mü'l-Kô.fiye adıyla 
manzum hale getirip okuttuktan sonra 

iBNÜ'I-HACiB 

Dımaşk'a döndü. Ebu Şame, İbnü'I-Ha
cib'in daha önce de birkaç defa Dımaşk'a 
gittiğini ifade etmektedir ( e?·Zeyl 'ale'r
Ravzateyn, s. I 82). 

Eğitim ve öğretim le meşguliyeti dışın
da Dımaşk'a geldiği 617 ( 1220) yılından 
ayrı ldığı 638 (1240fJiılına kadarki hayatı 
hakkında fazla bilgi bulunmayan İbnü'l
Hacib'in kaynaklarda bu tarihler arasında 
meydana gelen üç olay münasebetiyle 
adı geçmektedir. Bunlardan biri 628'de 
(1230) meydana gelmiş, İbnü'l- Hacib, Dı
maşk'taki Şafii fakihlerinden İbnü's-Sa
lah eş-Şehrezurl ve İzzeddin İbn Abdüs
selam ile birlikte ibaha, ffısıklık ve nama
zın terkiyle ilgili söz ve davranışlarından 
dolayı Şeyh Ali b. Hasan Hariri'nin katline 
fetva vermiştir (Kütübl, III, 9). Diğer bir 
olay da şudur: Dımaşk Emlri el-Melikü'l
Eşref Musa zamanında emlrin çocukluk 
arkadaşı olan Hanbeli mezhebine men
sup bazı kimseler İzzeddin İbn Abdüsse
lam'ın Eş' ari olduğunu, tevhid inancına 
aykırı bazı sözleri ve düşünceleri bulun
duğunu söylediler. Bunun üzerine emir 
İzzeddin İbn Abdüsselam'ı huzuruna ça
ğırttı, gelmeyince şikayet edilen konular
la ilgili olarak kendisinden fetva istedi. 
İzzeddin de ist enen konulardaki fetvayı 
Ehl-i sünnet inancına uygun bir şekilde 
yazıp gönderdi. Fetva bir ramazan günü 
iftar vaktinde emlre ulaştı. Dımaşk'ın ile
ri gelen alimleri ve eşrafının bulunduğu 
sofrada fetva okununca emir sinirlendi. 
Orada bulunan alimler emirden korktuk
ları için bir şey söyleyemediler; sadece iki 
kişi, "Böyle bir ayda sultana yakışan af
fetmektir" demekle yetindi. Olaydan ha
berdar olan İbnü'l-Hacib, el-Melikü'l-Eş
ref'e takdim edilmek üzere İzzeddin İbn 
Abdüsselam'ı müdafaa eden bir fetva 
yazıp toplantıya katılan alimiere imzalat
tı (Sübkl, VIII, 218-230). Bu hadise, İbnü'l
Hacib'in hem doğruları söylemedeki cesa
retini hem de devrin alimleri nezdindeki 
mevkiini belirtınesi bakımından önemli
dir. Üçüncü olay 638 (1240) yılında mey
dana gelmiştir. Bu tarihte, Eyyubller'in 
Dımaşk kolu emirlerinden Ebü'l-Hayş 
(Ebü'I-Ceyş) künyesiyle bilinen el-Melikü's
Salih İmadüddin İsmail ile Mısır kolu emir
lerinden yeğeni ei-Melikü's-Salih Necmed
din EyyQb arasında bir iktidar çekişınesi 
başlamıştı. ei-Melikü's-Salih İsmail, ken
disini korumak ve askeri mühimmat yar
dımında bulunmak şartıyla Safed şehrini 
ve Şakif Kalesi'ni Haçlılar'a vererek onlar
la anlaşmıştı. Bunun üzerine o sırada Dı
maşk'taki Emeviyye Camii hatibi olan İz
zeddin İbn Abdüsselam Emir el-Melikü's-
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