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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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Mışriyyin ve nefer sivahüm min sene IJams 
ve seb'in ve şelaşe mi'e (nşr. Salahaddin el
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Miiküla, el-İkmal, ll, 379; Zehebi. Te?kiretü '1-
/:ıuf{fı?, lll , 1191-1196; a .mlf .. A'lamü'n-rıübe
la', XVIII, 495-503; Safedi. el-Va{i, V, 355; İbn 
Tağriberdi. en-Nücümü'z-zahire, V, 3, 129; 
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Eba Muhammed Celaleddin 
Ömer b. Muhammed 
ei-Hucendi ei-Habbazi 

(ö. 691/1292) 

Hanefi fakihi. 
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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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deder (ibn Keslr, XI II. 331; M. Mustafa 
el-Meragl,II , 79). 

Eserleri. 1. el-Mugni ii uşu1i'l-fı~h 
(nşr. Muhammed Mazhar Beka, Mekke 
1403/1983). En önemli eseridir. Üzerinde 
biri Habbazl'ye ait olmak üzere (Prin
ceton Üniversitesi Ktp., Yahuda, nr. 37 13) 

on kadar şerh yazılmış olup müellifleri 
şunlardır: Alaeddin Ali b. MansOr el
Makdis"i, Muhammed b. Ahmed et-Türk
man"i. Şehabeddin Ahmed b. İbrahim ei
J\yıntab"i, Cemaleddin Mahmud b. Ah
med ei-Konevi, Siraceddin ömer b. İshak 
el-Gaznevi, MansOr b. Ahmed ei-Hariz
mt. İbnü's-Saiğ ez-Zümürrüdi, Alaeddin 
Ali Esved, Muhammed b. Yusufei-İsbiri 
ve Eyyübizade Mustafa (Keşfü '?·?uniln, 

II , 1749; el-Mugni, nilşirin girişi, s. ll
l 5). Bunlardan Siraceddin ei-Gaznevl'ye 
ait şerhin 1. cildinin, Satirya Efendi Zeyn 
tarafından Mekke Ümmülkura Üniversi
tesi'nde doktora tezi olarak edisyon kri
tiği yapılmış ve eser üç cilt halinde ba
sılmıştır (Mekke 1406/ 1986). Z. Şer]J.u'l
Hidaye. Hanefi fıkhının önemli kaynak
larından el-Hidaye'nin şerhidir. Değişik 
isimler altında çok sayıda yazma nüshası 
bulunan eserin bazı nüshaları şu adlarla 
kaydedilmiştir: Müşkilatü'l-Hidaye (Sü
leymaniye Ktp., Carullah Efendi, nr. 780). 

Ijaşiye <ale'I-Hidaye (Süleymaniye Ktp., 
Damad İbrahim Paşa, nr. 616; Esad Efen
di. nr. 89; Yeni Cami, nr. 406). Şer]J.u'l

Hidaye (Süleymaniye Ktp., Giresun, nr. 
33; Turhan Valide Sultan. nr. 141). el
Kifaye ti şer]J.i'l-Hidaye (Süleymaniye 
Ktp., Mahmud Paşa, nr. 212). 3. el-Hadi 
ii uşO.li'd-din. Ketama dair olan eserin 
bu adla (Süleymaniye Ktp., Laleli, nr. 
2483) ve Kitdbü'l-Hadi adıyla (Süley
maniye Ktp., Fatih, nr. 3169) kayıtlı yaz
ma nüshaları mevcuttur. 
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HABBE 
( ~1) 

Eski bir ağırlık, uzunluk, hacim 
ve alan ölçüsü birimi. 

_j 

Sözlükte "tahıl ve benzeri bitkilerin ta
ne, tohum veya çekirdekleri" anlamına 
gelir. Büyük küçük her tür tahıla hab ve 
bir tanesine habbe denir. Bu iki kelime 
Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde bu anlam
da sıkça geçmektedir (bk M. F. Abdül
baki, el-Mu< cem, "l).abb", "!).abbe" md. leri; 
Wensinck, el-Mu'cem, "l).abb", "!).abbe" 
md.leri) . Bazı ayetlerde bir şeyin küçük
lüğünü veya azlığın ı vurgulamak için kul
lanılan habbe (bk. el-En'am 6/59; el-En
biya 21/47; Lokman 3 1/16) buğday, arpa. 
mercimek. pirinç. hardal ve üzüm gibi 
pek çok mahsulün ortak adıdır. Bir görü
şe göre ise habbe ile yalnızca arpa ve 
buğday kastedilir. Habbe ayrıca "parça" 
anlamına da gelmektedir. "Habbetü fıd
da" ve "habbetü zeheb" gibi ifadelerde 
ise (Ma krizi, en-Nül$:ildü '1-islamiyye, s. 14) 
"kütle birimi" anlamında kullanılmakta
dır. 

Bir ölçü birimi olarak habbe, "altın ve 
gümüş para anlamındaki dinar ve dir
hemle ağırlık ölçü birimi olan dirhem ve 
miskalin askatı" olarak tanımlanabilir. Bu 
ağırlık ölçüsü altın. gümüş, elmas ve inci 
gibi kıymetli mücevherterin tartılmasın
da ve eczacılıkta ilaç dozajiarının belir
lenmesinde kullanılırdı. Bizanslılar buna 
granum (Lat.). İranlılar ise dane derlerdi. 
Bilindiği üzere ölçmede esas alınacak bi
rimin maddi bir etatonuna (numune) ihti
yaç vardır. Bu ihtiyacı karşılamak için 
metrik sisteme geçilmeden önce ölçü bi
rimlerinin teşkilinde hardal, arpa, buğ
day, nohut ve keçi boynuzu gibi tarım 
ürünlerinin çekirdek ve tohumlarından 
faydalanılmıştır. Cahiliye Arapları'nın da 
habbeyi hem tartı hem hacim ölçüsü bi
rimi olarak kullandıkları bilinmektedir. Be
lazüri'nin naklettiği bir rivayete göre Ku
reyş kabilesinin Cahiliye devrinde kullan
dığı ölçü birimlerinden arpa 1/60 dirhe
me tekabül etmekteydi; dirhem ve dinar 
arasındaki nisbet de 7/1 O idi (Füta/:ı, s. 
453), dolayısıyla 1 dinar 85.714 habbe 
ağırlığındaydı. 

Hz. Peygamber, Hicaz'da kullanılan Bi
zans ve İran kaynaklı paraları ve ölçü bi
rimlerini olduğu gibi bırakmış. fakat, "Öl
çü (mikyal) Medineliler'in ölçüsü. tartı (mf
zan) ise Mekkeliler'in tartısıdır" (EbG Da
vüd, "Büyü<", 8; Nesai, "Büyü<", 54) diye-
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rek zekat n isa bı ve nafaka miktarları ko
nusunda hububat ve meyvelerin takdi
rinde Medineliler'in hacim ölçü birimleri
ni. altın ve gümüşün takdirinde ise Mek
keliler'in ağırlık ölçü birimlerinin esas alın
masını istemiştir. ResGl-i Ekrem döne
minde Mekke'de kullanılan dirhernin 50.4 
habbe (6 danek) şeklindeki tesbitinin ilk 
olarak Ebu Ubeyd Kasım b. Sellam ( ö 

224/838) ve Şafii fakihi Ebü'I-Abbas İbn 
Süreye ( ö 306/918) tarafından kaydedil
diği görülmektedir (İbnü'r-Rif'a, s. 54-55; 
ayrıca bk. Huzai, s. 608) . Bu nisbetler fa
kihlerin çoğunluğu tarafından kabul edi
lirken Hanefiler'e göre 1 dirhem 70 hab
bedir. İbn Hazm ise yaptığı araştırmada, 
Mekke'de altın dinarın 82.3 mutlak arpa 
habbesi ve 1 dirhernin 7/1 O dinar olmasın
dan hareketle 1 Mekke dirheminin 57,61 
habbe olduğu sonucuna vardığını belirtir 
(el-Mu/:ıalla, V, 246). Karafi. İbn Şas'ın el
Cevahirü 's-semine adlı eserinden nak
len bu bilgiyi İbn Hanbel' e isnat ederken 
(e?-Zatıire, lll, 10) Huzai el-Cevahir'de bil
ginin İbn Hanbel'in oğlu Abdullah'a da
yandığını kaydeder ( Tal].ricü 'd-delalati's
sem'iyye, s. 608). 

İslam ağırlık ölçüsü sisteminin temeli
ni dirhem ve miskal oluşturduğundan di
ğer bütün ölçülerin belirlenmesi bu iki bi
rimin doğru şekilde tesbit edilmesine 
bağlıdır. İslam hukukunda zekat. diyet, 
nafaka, hırsızlık suçunun teşekkülü için 
gerekli mal nisabı ve mehir gibi mesele
lerde getirilen ölçüler o gün teamülde bu
lunan bu birimlerle ifade edilmiştir. Şeri
atın kararlaştırdığı ölçü ve tartıları ek
siltmek ya da arttırmak suretiyle değiş
tirmenin caiz olmaması sebebiyle (ibnü'r
Rif'a, s. 45) bu ölçü değerlerini sabit bir 
sisteme bağlamak icap etmekteydi. Bu 
bakımdan. "Bir farzın tamam olması bir 
başka şeye bağlıysa o şey de farzdır" ku
ralı gereğince alimler, kendi dönemle
rindeki teknik imkanlar çerçevesinde 
şer'] miktarları doğru biçimde tayin ve 
tesbit etmeye çalışmışlar; tahılların to
hum ve çekirdeklerini esas birim alarak 
dirhem ve dinarı belirleme cihetine git
mişlerdir. 

İslam ülkelerinde yakın zamana kadar 
bir ölçü birimi olarak kullanımı süren hab
be, asırlar boyunca hem farklı bölge ve 
zamanlarda ortaya çıkan muhtelif ölçü 
birimlerinin tesbitinde ve birbirlerine dö
nüştürülmelerinde, hem de ihtilaf anında 
başvurulan standart biririı olarak kabul 
görmüştür. Ancak ismi değişmese de ifa
de ettiği anlam ve değer yer yer farklı ola
bil miştir; yani bir bölgede bir tür tahıla 

343 


