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mıştır. Hababl, edebi eserlerinde geri kal
mış dünyanın müslüman bir ferdi olarak 
dünyaya açılmıştır. Bu eserler yazarın 
şahsi problemlerini, ön yargılarını veya 
eski yerli kültürünü dile getirmek için 
değil tam aksine başkalarına ulaşmak, 
onlarla diyalog kurmak ve insanlığın 

beklediği alternatifleri sunmak için yazıl
mıştır. 

Hababl'nin eserleri bütün Mağrib ay
dınlarını etkilemiştir. Mağribli fikir adam
larının yeni felsefi konu, düşünce ve 
fantezi olarak onun yazılarını ele almaları 
buna bir delildir. Hababl benlik ve yoz
laşma. kendini ve başkasını birlikte eleş
tirme. Arap ve islam akılcılığının tenkidi, 
modernizmle öz kültür arasındaki mese
leler ve Batı merkeziyetçiliğinin tenkidi 
gibi konulara dair yazılarıyla önder bir fi
kir adamı olmuştur. 

Eserleri. Hababl'nin Arapça ve Fran
sızca kaleme aldığ ı eserleri defalarca ba
sılm ış ve önemli bir kısmı çeşitli Doğu ve 
Batı dillerine çevrilmiştir. Fransızca eser
lerinde adını Lahbabi şeklinde yazmış ve 
Fransızca'dan Türkçe'ye tercüme edilen 
eserlerinde bu isim kullanılmıştır. Belli 
başlı eserleri şunlardır : 1. De l'etre d la 
personne, essai de personnalisme re
aliste (Paris ı 954) . Mine 'l-kô.~n ile'ş
şa1)ş, dirô.sô.t fi'ş-şa1)şô.niyyeti'l-vô.~ı
'iyye adıyla Arapça olarak da basılmıştır 
(Kah i re ı 962, ı 967, ı 983). Z. Du clos d 
l'ouvert: vingt propos sur Jes cultures 
nationales et la civilisation humaine 
(Casablanca ı96ı) . Mine'l-müngali~ 

ile'l-münfetih: 'işrune J:ıadişen <ani'ş
şe~atô.ti'l-~avmiyye ve'I-JwQ.ô.reti'l-in
sô.niyye adıyla Arapça'ya çevrilen eser 
(tre. Muhammed Berrade, Kah i re 197 ı , 

ı 983) Kapalıdan Açığa : Milli Kültür
ler ve Medeniyet adıyla Türkçe'ye de 
tercüme edilmiştir (tre. Sahaettin Yedi
yı ldı z, istanbul ı 980). 3. Le personna
lisme musulman (Paris 1967, 3. bs.) 
Hababl'nin en önemli eserlerindendir. 
eş-Şa1)şô.niyyetü'l-İslô.miyye adıyla ge
nişletilip Arapça olarak basılmış (Kahire 
1969, ı 983), ayrıca İslô.m Şahsiyetçiliği 
adıyla Fransızca'dan Türkçe'ye tercüme 
edilmiştir (tre. İ sma il Hakkı Akın, istan
bul 1972). 4.lbn Khaldiin (Paris ı 968). 
İbn Ijaldun mu<ô.şıran adıyla Arapça'
ya çevrilmiştir (tre. Fatıma el-Camii ei
Hababl, Beyrut, ts.[Darü's-sekiifeJ). S. Li
berte ou liMration? (Paris 1956) . Mi
ne'J-J:ıürriyyô.t ile't-teJ:ıarrür adıyla ve 
çeşitli ilavelerle Arapça olarak da yayım
lanmıştır (Kahire ı 972, ı 983). 6. L'ere de 
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la detraumatisation (Beyrouth ı965) . 
7. La rose se me urt (Ra bat-Paris ı 987) . 

8. Chants d'esperance (le Puy 1952). 9. 
Ma voix d la recherche de sa voie (Pa
ris ı968) . Şavti yebJ:ıaşü <an tari~ih 

adıyla Arapça olarak da basılmıştır (D§
rülbeyza, ts. [Darü'l -kitabJ) to. Metahi
mü . mübheme fi'l-fikri'l-'A.rabiyyi'l
mu'ô.şır (Kahire 1990). tt. Miseres et 
lumieres (Paris 1958, 1959; Casabianca 
196 ı) . Bii' us ve Ziyô.' adıyla Arapça ola
rak da yayımlanmıştır (Beyrut, ts. [Men
şGratü UveydatJ) . tz. el-Mu<in ii muş
talaJ:ıô.ti'l-felsefe ve <uJUmi'l-insô.niyye 
(Darülbeyza. ts. (Darü'l-kitab J) .Felsefe ve 
beşeri ilimlerle ilgili Fransızca-ingilizce
Arapça terimler sözlüğüdür. t3. Müfek
kiru'l-İslô.m (Rabat 1946). t4. Le monde 
de demain: Le tiers-monde accuse 
( Casabianca ı 980) . tS. İksirü '1-J:ıayô. t 
(Kahire ı986). t6.Florilege de poesie 
arabe et berbere (Paris ı964). t7. La 
crise des valeurs (Paris ı987; eserle
rinin bir listesi için bk. Nedve tekrimiy
ye li'l-müfekkiri'l-kô.tib MuJ:ıammed 
'Aziz el-lfabô.bi, s. 23-26) 

BİBLİYOGRAFYA : 

Hababi. Mine'l-/:ıürriyyat ile't-te/:ıarrür, Ka
hire 1972, s. 212-222, 237; a.mlf .. eş-Şa!;şa
niyyetü 'l-is lamiyye, Ka hi re 1983, s. 9-48; 
a .mlf .. Mine 'I-ka'in ile'ş-şal;ş, Katüre 1983, s. 
5-7 , 83-101, 107, 173; Süleyman Hayri Bolay, 
Felsefi Doktrinler Sözlüğü, istanbul 1981, s . 
218-219; Muhammed Vakıdi. "Mine'ş-şal;ışa

niyyeti'ı-va]5ı<iyye ile 'ı-gadiyye", 1-:fwar fel
sefi: ~ıra'etü'n-nakdiyye fi'l-felsefeti'l-'Ara
biyyeti'l-mu'aşıra, Darülbeyza 1985, s. 89-
101; Salim YefGt. "eı-Hacisi'ş-şalişf fi feısefe
ti MuJ:.ıammed <Azfz eı-ı:ıababf", el-Felsefe fi'l
vatani'l-'Arab iyyi'l-mu'aşır (nşr. Merkezü di
rasati'l -vahdeti'I-Arabiyye). Beyrut 1985, s. 
261-273; Medbal ila a'mali Muf:ıammed 'Aziz 
el-1-:fababi el-edebiyye ve'l-felse{iyye, Diirül
beyzii 1986; Nedve tekrimiyye li 'l-müfek
kiri'l-katib Muf:ıammed ~ziz el-1-:fababi, Rabat 
1411/1990, s. 23-27, 189-195; M. Fuad Am
mür. "el-Gadiyye ve·ı-fikrü't-tenmeviyyü'ı
iktişadf", a.e., s . 31-37; Abdülhamid ei-Mür
sili. "Mine'ş-şal;ışaniyye i!e·ı-gadiyye" , a.e., 
s. 45-53; M. Mustafa ei-Kabbac. " Mevl5ı<u · ı

gadiyye fi felsefeti'ı-ı:ıababf" , a.e., . s. 55-58; 
Muhammed ei-Misbahi, "Min tecahüli'ş-şal;ış 
ila münaheçlati'ı-kii'in: na?ariyye fı ıao?a-

. ti'ı-ı:ıababf eı-feısefiyye", a.e., s. 63-73; Sig
rid Hunke, "Mohamed Aziz Lahbabi-Philo
soph, Poet und Patriot", Zeitschri{t für Kultu
rausta use h, XXI/2, Stuttgart 1971, s. 123-
129; Bekri' Alaeddin, "eş-ŞaJ;ışaniyyetü'ı-isıa
miyye", el-Ma'rife, sy. 177, Dımaşk 1979, s. 
16-148; Nurten Gökalp, "İslam ve Hristiyan 
Personaıizmi" Üzerine", Felsefe Dünyası, sy. 
16, Ankara 1995, s. 92-99. 

~ MUHAMMED EL-MiSBAHf 

L 

HABBAB b. ERET 
( .::,)11 ~yı;'>) 

Ebu Abdiilah Habbab b. ei-Eret 
b. Cendele et-Tem1m1 

(ö. 37 /657-58) 
İslamiyet'i ilk kabul eden 

sahabilerden biri. _j 

Künyesi EbG Yahya ve EbG Muham
med olarak da kaydedilir. Aslen Thmlm ka
bilesinden olmakla beraber Cahiliye dö
neminde büyük bir ihtimalle Irak taraf
larında esir alınıp Mekke'de satıldığı ve so
nunda ümmü Enmar bint Siba' ei-Hu
zaiyye adlı bir kadının kölesi olduğu için 
Huzal nisbesiyle de anılır. Müslüman ol
duklarını ilk defa açıklayan Hz. EbG Be
kir. Bilal-i Habeşl, Suheyb-i ROm! ve Am
mar b. Yasir'in yanında o da bulunuyor
du. Habbab bazı kaynaklarda altıncı, ba
zılarında yirminci müslüman olarak zik
redilir. Utbe b. Gazvan'ın kölesi olan bir 
diğer Habbab ile de karıştırılan ve de
mircilikyapan Habbab b. Eret, okumayaz
ma bildiği için bazı müslümanlara yeni 
nazil olan ayetleri öğretirdi. Bir defasın
da Taha sOresinin ilk ayetlerini bir sayfa
ya yazıp Hz. Ömer'in kız kardeşi Fatıma 
ile kocası Said b. Zeyd'e öğretirken he
nüz islamiyet'i kabul etmemiş olan ömer 
içeriye girmiş. ancak dinlediği ayetlerin 
tesiriyle müslüman olmak istediğini bil
dirince Habbab ona ResGl-i Ekrem'in giz
lendiği yeri haber vermiş ve müslüman 
olması için daha önce ResGiullah'ın dua 
ettiğini söylemişti. 

islamiyet'i kabul ettikleri için işkence 
gören kölelerden biri olan Habbab'a ba
zan kızgın taşlar üzerinde işkence edilir
di. Nitekim hilafeti zamanında Hz. Ömer'i 
ziyarete giden Habbab'a halife, "Yanıma 
gel. bu meclise Arnmar'dan sonra sen
den daha layık kimse yoktur" diye iltifat 
etmiş. Habbab da yıllar sonra bile izleri 
silinmeyen sırtındaki işkence kalıntılarını 
göstermişti (İbn Mace, "Mut5addirne", ll). 

Habbab müşriklerin işkencesine dayana
mayıp ResGl-i Ekrem'e. "Bize yardım di
lemeyecek, Allah'a bizim için dua etme
yecek misin?" demiş, ResOluilah da geç
miş ümmetler içinde daha ağır işken

celere maruz kaldıkları halde dinlerin
den dönmeyen müminlerin bulunduğunu 
anlatmış. yakında kurtulacaklarını söyleye
rek kendilerine sabır tavsiye etmişti (Bu
hM. "İkrah", ı. "Menal5ıbü'l-enşar", 29). 

Habbab yaptığ ı birkaç kılıcı Kur'an'da 
"ebter" diye nitelendirilen As b. Vail'e sat
mış. fakat parasını alamamıştı. As ona 
dinini terketmedikçe borcunu ödemeye-



ceğini söyleyince Habbab, "Senin ölüp 
tekrar dirildiğini görmedikçe bu işi yap
mam" demiş, As·ın. "O halde kıyamet gü
nünde gel, o gün benim malım da ola
cak, eviadım da. o zaman öderim" diye 
alay etmesi üzerine kaynakların belirtti
ğine göre Meryem sOresinin 77-80. ayet
leri nazil olmuştur. 

İlk muhacirlerden olan Habbab, Medi
ne'ye hicret edince Mikdad b. Amr gibi 
bazı bekar müslümanlarla birlikte Kül
sam b. Hidm'in evine misafir oldu ve 
KülsGm'un Bedir Gazvesi'nden önce vefa
tma kadar onun evinde kaldı. Daha sonra 
diğer kimsesiz muhacirlerle birlikte Sa' d 
b. Ubade'nin evine geçti. ResGiullah, mu
hacirlerle ensar arasında kardeşlik bağı 
kurduğu zaman Habbab'la Cebr b. Atlk'i 
kardeş yaptığını açıkladı. Habbab'ı H ır aş 
b. Sımme'nin azatlısı Temim ile kardeş 
yaptığ ı da rivayet edilmektedir. Başta 
Bedir olmak üzere bütün gazvelere işti
rak eden Habbab ResGl-i Ekrem'in vefa
tından sonra Küfe'ye yerleşti. İslam fe
tihleri sırasında Irak seferlerine katıldı. 
Sıffin ve Nehrevan savaşlarında bulun
duğu yolunda daha çok Şii kaynaklarında 
yer alan rivayetleri (Nasr b. Müzahim, s. 
506; İbn Ebü'l-Hadid, XVIII, 1 72) kabul 
etmek mümkün değildir. Zira Habbab 
hayatının son yıllarında bu savaşların ce
reyan ettiği tarihlerde ağır bir hastalığa 
yakalanmıştı. Resuluilah yasaklamamış 
olsaydı çektiği ıstırap yüzünden ölmeyi te
men ni edeceğini söylerdi. Fetih yılların
da yaşayan müslümanlarla birlikte Hab
bab da rahata ve servete kavuştuğu için 
mükafatlarının dünyada verilmiş olabile
ceği endişesiyle huzursuzluk duyar. yok
luk içinde yaşayıp ölen arkadaşlarına 

imrenirdi. Kendisi için hazırladığı kefen 
bezine bakar, Hz. Hamza ve Mus'ab b. 
Umeyr gibi sahabilere bir kefen bula
madıkları günleri hatıriayarak hüzünle
nirdi (Buhar!, "Cena'iz", 27, "Menal5ıbü'l

enşar", 45. "Megazi", 17. 26, "Men;la", 19, 

Müslim. "Cena'iz", 44, "Zikir", 12). 

Ha b bab b. Eret 37 (657) yılında yetmiş 
üç veya altmış üç yaşlarında olduğu hal
de Küfe'de vefat etti. Onun 19'da (640) 
Medine'de öldüğü ve cenaze namazını 
Hz. Ömer'in kıldırdığı rivayeti doğru de
ğildir. O zamana kadar Küfe'de cenaze
ler evlerin avlusuna defnedildiği halde 
Habbab vasiyyeti üzerine şehir dışına gö
müldü. Daha sonra da Küfe'de vefat eden
ler Habbab'ın yanına defnedilmiş ve me
zarının bulunduğu yer kabristan haline 
gelmiştir. Hz. Ali Sıffin Savaşı'ndan dö
nünce Habbab'ın kab ri ne giderek cenaze 
namazını kılmıştır. 

Habbab'ın birkaç çocuğu olduğu riva
yet edilmekle beraber oğlu Abdullah'
tan başkasının adı bilinmemektedir. Ab
dullah, babasının vefat ettiği yılın son
larına doğru bir yolculuk sırasında ka
rısıyla birlikte Hariciler'in eline geçti. Ha
riciler ona Hulefa-yi Raşidin ve özellikle 
Hz. Ali hakkında ne düşündüğünü sordu
lar. Abdullah'ın bu sahabileri övrnesi üze
rine kendisini ve hamile olan karısını öl
dürdüler (Taberi. V. 81-82) 

Mükerrerleriyle birlikte 32 hadis riva
yet eden Habbab'ın rivayetleri Kütüb-i 
Sit te 'de ve diğer hadis kitaplarında yer 
almaktadır. Bunlardan üçü Şa]J-i]J-ayn'

de, ayrıca ikisi Şa]J-i]J--i Bu]]i'ıri'de, biri 
Şa]J-i]J--i Müslim'de , çoğu ise Ahmed b. 
Hanbel'in eJ-Müsned'inde bulunmakta
dır (V. 108- 112; VI, 395-396) Kendisin
den oğlu Abdullah ile Ebu Vail Şakik b. 
Seleme. Ebu ümame Sudey b. Aclan ei
Bahili, Mücahid b. Cebr, MesrGk b. Ec
da'. Alkame b. Kays, Kays b. Ebu Hazi m 
gibi tabiiler rivayette bulunmuşlardır. 

Mecid Abdülhamid, Habbab'ın hayatı
na dair Ijabbab b. Eret ed-Da'iyetü 'ş
şabir adıyla bir risale kaleme almıştır 

_(BaAdat 1980.3 1 say~l-
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HABBAL 
( Jı;:..ıı) 

Ebu İshak İbrahim b. Said 
b. Abdiilah ei-Habbal 

( ö . 482/1090) 

Mısırlı hadis hafızı. 

H AB BAL 

_j 

391 'de (1000-1001) doğdu. Hayatı hak
kında yeterli bilgi yoktur. İbn Hayyun 
diye tanınan Mısır kadısı Muhammed b. 
Nu'man ei-Kayrevanl'nin mevla*sı oldu
ğu için Nu'manl. kitap ticareti yaptığı için 
Kütübi nisbeleriyle anılmıştır. Kendisine 
"kürkçü" anlamına gelen Ferra' ve " ip
likçi" anlamındaki Habballakaplarının ni
çin verildiği bilinmemektedir. 

Zehebi onun hocalarını zikrettikten 
sonra ilim tahsili için seyahat etmedi
ğini. ancak herhalde hac maksadıyla 

Mekke'ye gittiğini, burada bazı alimlerle 
görüştüğünü belirtmiştir (A'Uimü'n-nü

bela', XVIII. 496. 498) İbn Tağriberdi ise 
birçok ilmi tahsil ettiğini ve bu sebeple 
bazı ülkeleri dalaştığını kaydetmiştir (en
Nücumü 'z-zahire, V. 129). 300'den fazla 
hocadan faydalandığı (Zehebt, A'lamü'n

nübela' , XVIII. 498) göz önünde bulundu
rulduğunda tahsilini ilerietmek için se
yahate çıkmış olması ihtimali kuwet ka
zanmakta, bu görüşü benimseyen Sela
haddin ei-Müneccid de o dönemde hadis 
ilminin yurdu sayılan !rak'a gitmiş olabi
leceğini ileri sürmektedir. 

Habbal başta Abdülgani ei-Ezdi olmak 
üzere Ahmed b. Abdü!aziz b. Sersal ile 
Ebu Sa'd ei-Malini. Ebu Nasr es-Siczi . 
Münir b. Ahmed ei-Haşşab ve Muham
med b. Fazi b. Nazif gibi alimlerden ha
dis öğrendi. Kendisinden de İbn Makı11a. 
Muhammed b. FütGh ei-Humeydi, Ata 
b. Hibetullah ei-İhmimi ve Maristan ka
dısı diye tanınan Ebu Bekir Muhammed 
b. Abdülbaki ei-Bağdadi rivayette bulun
du. Hatib ei-Bağdadi ve Ebu Ali es-Sadefi 
gibi alimler ise ondan icazet yoluyla ha
dis rivayet ettiler. Ancak Habbal, icazet 
yoluyla rivayet ederken söze "ahberena" 
(bize haber verdi) veya "haddesena" (bize 
rivayet etti) ifadeleriyle başlamayı uygun 
görmez, rivayete "ecaze lena fülanün" 
(bize filan kişi icazet verdi) diye başlanma
sını tavsiye ederdi. 

İbn MakOla'nın sika kabul ettiği, İb
nü'I-Kayserani'nin de sika bir hadis hafızı 
olduğunu belirttiği Habbal, hayatının son 
yıllarında Batıniier (BenQ Ubeyd) tarafın
dan hadis rivayetinden ve icazet ver-
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