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Aslen İranlı olan ailesi ve hayatı hak
kında yeterli bilgi yoktur. Ebü'l-Feyz ei
Menfıfi kaynak göstermeden onun bir 
melik oğlu olduğunu kaydeder ( Cemhe
retü'l-evliya', II, 85). SCıfiliğe yönelme
den önce ticaretle meşgul olan ve tefe
cilik yapan Habib'in, alacağını tahsil et
meye gittiğinde borçlu ödeme yapamaz
sa o kişiden ayrıca ayak kirası aldığı ri
vayet edilir. Söylendiğine göre yemek yi
yeceği bir sırada kendisinden sadaka is
teyen dilenciyi sert bir şekilde azarlamış. 

bu esnada karısı yemeğ in kan kesildiği ni 
söyleyince Habib yaptığına pişman ola
rak dürüst bir tüccar olmaya ve tefeciliği 
bırakmaya karar vermiştir. Menkıbeye gö
re Habib yoldan geçerken oyun oynamak
ta olan çocukların, korkarak kendisinden 
kaçmaları üzerine son derece üzülmüş ve 
Hasan-ı Basri'nin meclisine giderek töv
be etmiştir. AW~r. Habib ei-Acemi'nin 
gündüzleri Hasan-ı Basri'den ilim tahsil 
edip geceleri Fırat kenarında yaptırdığı 
zaviyede ibadetle meşgul olduğunu, Kur
'an' ı doğru okuyamadığı için kendisine 
"Acemi" nisbesinin verildiğini kaydeder. 
Rivayet e göre Habib namaz kıtarken 

ayetleri yanlış telaffuz ettiğinden Ha
san-ı Basri onun arkasında namaz kılına
mayacağını düşünmüş; ancak rüyasın
da, kılmış olduğu bütün namazların Ha
bib'in arkasında kılacağı namaz hürme
tine kabul edileceği , çünkü dili düzelt
mekle kalbi düzeltmek arasında büyük 
bir fark bulunduğu kendisine bildirilerek 
uyarılmıştır. Bu rivayet, batını zahirden 
üstün tutan tasawufi anlayışın ilk ka
rakteristik örneklerinden biri olması açı
sından önem taşır. öte yandan, İmam Şa
fii' nin muhalefetine rağmen Ahmed b. 
Hanbel'in Habib'i sınamak maksadıyla ona 
fıkhi bir soru sorduğu ve aldığı cevaptan 
dolayı hayrete düştüğü . ·her iki imarnın 
da kendisini takdir ettiği söylenir. 

Habib'in diğer bir özelliği de yaygın 
kanaat e göre duaları kabul edilen bir kişi 

olmasıdır (ibnü'l-Mülakkın. s. 182) Attar 
bu konuda çeşitli menkıbeler zikreder 
(Tezkiretü'l-evliya, s. 98). Habib'in eşi 
Amre de dönemin kadın zahidlerinden
di. Habib ei-Acemi'nin ölümü için kay-
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naklarda 113 (731). 120 (738), 125 (743) 
ve 130 (747-48) olmak üzere farklı tarih
ler verilmektedir. 

İbn Hacer 'e göre Habib sika bir hadis 
ravisidir (Tefı?fbü't-Tefı?ib, ll, 189). Hasan-ı 
Basri. İbn Sirin. Ebu Temime ei-Huceymi 
ve Bekir b. Abdullah'tan hadis rivayet et
miş. kendisinden de Süleyman et-Teymi , 
Hammad b. Seleme. Ca'fer b. Süleyman 
ve Mu'temir b. Süleyman rivayette bu
lunmuşlardır. Buhari de el-Edebü'l
müfred (1. 366) ve et-Tari]Ju'l-kebir'de 
(ll, 326) ondan bahsetmiştir. İbnü'I-Cev
zi. hadis ravisi olan Habib'in başka bir ki
şi olduğunu söylüyorsa da ( Şıfatü 'ş-şaf
ve, lll, 3 21 ) bu bilgi başka kaynaklarca 
doğrulanmadığı sürece ihtiyatla karşı

lanmalıdır. 

Habib'in tasawuf tarihi açısından asıl 
önemi, zühd döneminden sonraki asır
larda teşekkül eden tarikatların silsile
ler inde Hasan-ı Basri'den sonra yer al
mış olmasıdır. Bu silsitelerde Davfıd et
Tai onun müridi olarak görülür. Nakşi
bendiyye, Kadiriyye, Mevleviyye gibi bü
yük tarikatların silsitelerinde yer alması 
menkıbelerinin günümüze kadar ulaş

masını sağlamıştır. 
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HABİB EFENDi 
(1835-1894) 

Hat ve Hattatan adlı 

L eseriyle tanınan İran asıllı edebiyatçı. _j 

İsfahan yakınlarındaki bir köyde ·doğ
du. İsfahan. Tahran ve Bağdat'ta öğre
nim gördükten sonra Tahran'a döndü. 
Sipehsalar Mehmed Han'a yazdığı siyasi 

bir hicviye sebebiyle takibata uğrayınca 

İstanbul'a giderek Osmanlı tabiiyetine 
geçti (ı 86 7). Ali Paşa ile tanıştıktan bir 
müddet sonra Ahmed Vefik Paşa'nın 
yardımıyla Galatasaray Mekteb-i Sultani
si Farsça ve Arapça hocalığına tayin edil
di. Ayrıca Darüşşafaka'da da ders verdi. 
Özellikle Farsça'ya vukufu ve bu dille ya
zılmış kitaplar hakkındaki geniş bilgisiyle 
tanındı. Yirmi beş yıl Osmanlı Devleti 
kadrolarında çeşitli görevlerde bulunan 
Habib Efendi, bir süre Maarif Nezareti 
Encümen-i Teftiş ve Muayene azalığ ı yap
tı. 1 Mayıs 1894'te Bursa'da vefat etti ve 
Pınarbaşı Mezarlığı'na defnedildi. 

Arapça ve Fransızca bilen Habib Efen
di, başta Çağatayca olmak üzere çeşit
li Türk lehçelerine de vakıftı. Kendisine 
Fransa hükümeti tarafından akademi ni
şam. Paris Asya Cemiyeti azalığı ve fahri 
muhabirliği unvanı verilmiştir. 

Eserleri. Habib Efendi'nin en önemli 
eseri Türkçe olarakyazdığı Hat ve Hat
tatan'dır (İstanbul 1305). Eser İranil ve 
Türk hattatların biyografileriyle hat sa
natına dair çeşitli bilgi ve metinlerden 
meydana gelmiştir. Haklarında bilgi ver
diği kişilere dair Arapça. Farsça ve Türk
çe şiirlerle zenginleştirilmiş olan eserin 
bir özelliği de İbnü'I-Bewab'ın hatta ilgili 
Arapça el-Kaşidetü'r-ra'iyye'sinin met
ni ve Türkçe şerhiyle (s_ 45-47). Muham
med b. Hasan es-S_incarrnin Biçl'atü'l
mücevvid ii 'ilmi'l-]Jat ve uşı11ih adlı 
135 beyitlik Arapça manzum risalesini 
(s. 278-285) ihtiva etmesidir. Eserin so
nunda ayrıca bazı meşhur müzehhip ve 
m üceilitler hakkında bilgi verilmiştir. 

Hat ve Hattatan'ın baş tarafında hat
tın ortaya çıkışı, gelişmesi, özellikle Arap 
hattının menşei ve çeşitleri anlatılmış, 

bu sanata hizmet ederek onu geliştiren 
üstatların şeceresi verilmiştir. Eserin iki 
bölümden meydana gelen biyografı kıs

mı İran ve Osmanlı hattatlarına ayrılmış. 
ilk bölümde bilhassa ta'lik, ikinci bölüm-
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