
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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rnekten menedildi; sürekli tehdit ve bas
kı altında tutuldu. Nitekim EbO Ali es
Sadefi onu ziyaret etmek istediğinde ken
disinden hiçbir şey okuyup dinlemernek 
ve icazet almamak şartıyla buna izin ve
rildiğini , konuşmaya başladıklarında ise 
kötü niyetle gönderilmiş bir kişi olabi
leceği endişesiyle sorduğu soruları ilgisi 
olmayan cevaplarla geçiştirdiğini, ken
disinin Endülüslü bir hacı adayı olduğu
nu açıklaması üzerine sözle icazet ver
diğini , fakat daha fazla konuşmak iste
mediğini belirtmiştir (bk. Zehebt. Nla
mü'n-nübela', XVIII. 497). Maristan ka
dısı EbO Bekir Muhammed b. Abdülbaki 
476'da (1083-84) kendisinden hadis din
lediğine göre yasaklamanın bu tarihten 
sonra olduğu anlaşılmaktadır. Kaynak
larda bu yasağın sebebi zikredilmemekle 
birlikte EbO Ali es-Sadefi'ye ait rivayeti 
kaydeden Zehebl'nin, bu rivayetin he
men ardından devrin idarecilerine bed
dua ettiğine. onların sünneti öldürüp 
Rafizlliği ve sapıklığı ihya ettiklerini söy
lediğine. Habbal'in devrinin de Rafiziliğin 
ve ashaba sövmenin yaygınlaştığı (İbn 

Tağrtberdt. V. 3) Müstansır-Billah ei-Fa
tımi dönemi (ı 036-1094) olduğuna bakı
lırsa bunun temelinde siyasi sebeplerin 
ve mezhep taassubunun bulunduğu or-· 
taya çıkar. 

Geçimini kitapçılık yaparak sağladığı 
için pek çok değerli esere sahip olduğu 
belirtilen Habbal, 6 Zilkade 482'de (10 
Ocak 1090) Mısır'da vefat etti. Bu tarihin 
Şewal 482 (Aralık 1 089) olduğu da ileri 
sürülmüştür. 

Eserleri. Habbal'in günümüze ulaşan 
tek eseri Cüz' fihi vefeyô.tü I:cavm mi
ne'l-Mışriyyin ve nefer sivô.hüm min 
sene (Jams ve seb'in ve §elô.§e mi 'e 
adlı kitabıdır. Yıl esasına göre tertip edi
len eserde 375-456 (985-1 064) yılları 

arasında vefat eden 409 hadis aliminin 
-çok defa sadece vefat tarihleri belirtile
rek- kısa biyografilerine yer verilmiştir. 

Eserin Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye'de bulu
nan (Mecmua. nr. 78; Umumi, nr. 3814, 
vr. 213•-224•) tek yazma nüshası Sela
haddin ei-Müneccid tarafından neşredil
miş (MMMA, 11/2 [Kahire 1376/19561. s. 
292-338), ayrıca EbO Abdullah Mahmud 
b. Muhammed ei-Haddad eseri Vefeyô.
tü'l-Mışriyyin adıyla yayımiarnıştır (Ri
yad 1408/1988). Bazı müteahhir kaynak
larda (mesela bk. Hediyyetü'l-'arifin, ı. 

9) Habbal'e nisbet edilen Vefeyô.tü'ş
ŞüyCil]. adlı kitabın da aynı eser olma
sı muhtemeldir. Kaynaklarda Habbal'in 
Süfyan b. Uyeyne'ye ait ali hadisleri top-
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ladığı zikrediliyorsa da bu eserin günü
müze ulaştığına dair bir bilgi yoktur. 
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HABBAzi 
(.sjL;:;.ıl) 

Eba Muhammed Celaleddin 
Ömer b. Muhammed 
ei-Hucendi ei-Habbazi 

(ö. 691/1292) 

Hanefi fakihi. 
_j 

629 (1232) yılında Maveraünnehir şe
hirlerinden Hucend'de doğdu. Aynı yer
de öğrenim gördükten sonra Harizm'e 
giderek orada ilimle meşgul oldu ve ar
dından Bağdat'a geçti. Daha sonra Şam'a 
gelip ei-İzziyye ei-Berraniyye Medrese
si'nde ders okuttu. Hac için gittiği Mek
ke'de bir yıl mücavir olarak kalan Hab
bazi ardından Şam'a dönüp ei-HatOniyye 
ei-Berraniyye Medresesi'nde ders ver-

meye başladı ve ölümüne kadar bu gö
revini sürdürdü. Söz konusu medresede 
ders verebilmenin en önemli şartı zama
nının en üstün Hanefi alimi kabul edil
mekti. Hayatından bahseden kaynaklar 
onun gerçekten de bu vasıfta bir alim, 
fıkhın hem usulünü hem de fürOunu çok 
iyi bilen bir fakih, aynı zamanda ibadet 
ve zühd ehli bir kişi olduğunda ittifak et
mişlerdir. 

Leknevi, Habbazl'nin Abdülazlz ei-Bu
hilrl'den (ö. 730/1330) ders okuduğunu 
zikretmekteyse de 1292 yılında vefat 
eden bir kimsenin 1330'da vefat eden 
bir hocadan ders aldığını kabulde ihtiyat 
gösterilmelidir. Yetiştirdiği öğrenciler ara
sında Ebü'I-Abbas Ahmed b. Mes'Od ei
Konevi, Bedrü't-tavı1 adıyla bilinen DavOd 
b. Ağlebek b. Ali er-ROml ve Hibetullah 
b. Ahmed et-Türkistani en meşhurları
dır. 

Habbi'ızl'nin el-Mugni ii uşCili'l-fıl:ch 
adlı eserini neşreden Muhammed Maz
har Beka müellifin hayatından bahset
tiği mukaddimesinde, Nuayml'nin ed
Dô.ris ii tô.ril].i'l-medô.ris'te (1, 505) İbn 
Kesir'in de Habbi'ızl'nin öğrencilerinden 
biri olduğunu söylediğine işaret ettikten 
sonra, 1301'de doğan İbn Kesir'in 1292'
de vefat eden Habbazl'ye öğrenci olma
sının imkansızlığına dikkat çekmiştir. 

Habbi'ızl25 Zilhicce 691 (7 Aralık 1292) 
tarihinde Şam'da vefat etti ve SOfiyye 
Kabristanı'na defnedildi. Bazı kaynaklar 
onun 671 (1272) yılında öldüğünü kay-

Habbazi'nin el-Hadi f1 uşiili 'd·d1n adlı eserinin ilk ve son sayfaları (Süleymaniye Ktp., Laleli, nr. 2483) 
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