
tır. s. Taf:ırirü'l-ma]sale ii şerJ:ıi Ne?:fı'i
ri'r-Risfıle. İbn Ebu Zeyd el-Kayrevanl'
nin Maliki fıkhına dair er-Risfıle'si üzeri
ne Ebu Abdullah İbn Gazi'nin hazırladığı 
Ne?:fı'irü 'r-Risfıle (Na? mu müşkilati 'r

Risale, bk. Brockelmann, GAL, I, I88; 
Suppl., I, 302) adlı manzum eserin şerhi 

olup 943 (1537) yılında tamamlanmıştır. 

Eser Ahmed Sahnun tarafından neşre

dilmiştir (Rabat I988). 6. Hidfıyetü 's

sfıliki'l-muJ:ıtfıc li-beyfıni fi'li'l -mu'te
mir ve 'l-J:ı fıc . İskenderiye'de ei-Mektebe
tü'l-belediyye'de bir nüshası bulunmak
tadır (Fıkhü'l-Malikl, nr. I6). Brockel
mann. İrşfıdü's-sfıliki'l-muJ:ıtfıc ila be
yfıni'l-mu'temir ve'l-J:ıac adlı bir eseri 
hem Hattab'a hem de oğlu Yahya'ya nis
bette iki yerde zikretmektedi r (GAL, II. 
508; Suppl., II, 537). 7. Risfıle ii ma'ri fe
ti istil]raci ev]sati 'ş-şalfıt. Namaz vakit
lerinin herhangi bir alet kullanılmadan 
tesbit edilmesiyle ilgili bir eserdir. Bir 
nüshası Süleymaniye Kütüphanesi'nde 
kayıtlı olan risale (Bağdatlı Vehbi Efendi , 
nr. 2145/3), astronomi ve ilimler tarihi 
alanlarında önemli bir kaynak olup bir 
mukaddime, on bölüm ve bir hatimeden 
meydana gelmektedir. 8. TefriJ:ıu'l-Jsu 

Wb bi 'l-l]işali'l-mükeffire lima telsad
deme ve ma te'a]]]]ara mine'~-~ ünilb. 
945 (1538) yılında kaleme alınan eser 
bazı kaynaklarda (Karafl, s. 230; fzaf:ıu 'l-

meknün, ı, 30 1 ) Tefricü '1-JsulUb şeklin
de de geçmektedir (yazma nüshaları için 
bk. Brockelmann, GAL, Il, 508; Suppl., II, 
526). Hattab'ın bunlardan başka birçok 
eseri bu l unduğu kaynaklarda zikredil 
mektedir (eserlerinin oğlu Yahya tara
fından hazırlanan bir listesi için bk. Ka
raf!. s. 230-23 I) 
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Hattab'ın Risiile fi ma' rifeti istil].riici ev~iiti'ş-şa lat adlı eserinin ilk ve son sayfaları (Süleymaniye Ktp., Bagdallı Vehbi 
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HAnABI 

HATTABi 
( ..s! tk;.)' ) 

Ebu Süleyman Hamd (Ahmed) 
b. Muhammed b. İbrahim 

b. Hattab el- Hattabi el-Büsti 
(ö. 388/998) 

Muhaddis ve lugatçı. 
_j 

Receb 319'da (Ağustos 931) Kabil'e 
komşu Büst şehrinde doğdu. Asıl adı 
Hamd olmakla beraber yakın çevresi ona 
Ahmed diye hitap ettiği için her iki isim
le de tanınmış, Hattabi nisbesini büyük 
dedesi Hattab'dan almıştır. Hz. Ömer'in 
kardeşi Zeyd b. Hattab'ın soyundan gel
diği için bu nisbeyi aldığı ileri sürülmüş

se de bu görüş nesep alimlerince kabul 
görmemiştir. Hattabi'nin ailesinin yaşa
dığı ve kendisinin doğup büyüdüğü Büst 
şehrinin bir Türk şehri olması. bölge hal
kının İslamiyet'le tanışmasından sonra 
da şehrin müslüman Türkler'in hakimi
yetinde kalması Hattabi'nin Türk asıllı ol
duğu kanaatini güçlendirmektediL 

İlk öğrenimine B üst'te başlayan Hatta
bl daha sonra Nlşabur, Bağdat, Basra ve 
Mekke gibi ilim merkezlerini dolaştı. Nl
şabur'da Şafii mezhebinin Horasan böl
gesindeki temsilcisi Muhammed b. Ali 
Kaffal eş-Şaşl'den fıkıh dersi aldı. Arap 
dili ve edebiyatındaki öğrenimini Bağdat'

ta Outamu Sa'leb'in derslerine devam 
ederek tamamladı. Hadis ilmini Mekke'
de Ebu Said İbnü'l-A'rabl; Bağdat'ta Ebu 
Ali İsmail b. Muhammed b. İsmail es
Saffar, Ebu Amr İbnü's-Semmak, Ebu Be
kir en-Neccad; Basra'da Ebu Davud'dan 
es-S üne n 'i rivayet eden ve İbn Dase diye 
tanınan Ebu Bekir Muhammed b. Bekir 
el-Basri gibi muhaddislerden tahsil etti. 
Öğrenimini Maveraünnehir ve Hicaz'da 
tamamladıktan sonra 350 (961) yılı ci
varında Horasan bölgesine döndü. 359 
(970) yılına kadar Nlşabur'da kalarak ta
lebe yetiştirdi; bu arada Garibü'l-f:ıadiş 
adlı eserini yazdı. Nlşabur'dan Buhara'
ya, oradan Belh'e geçti. Daha sonra Gaz
ne, Faris, Sicistan gibi şehirlerde ders 
verdi. Tekrar Büst'e dönerek hayatının 
sonuna kadar ilmi faaliyetlerine burada 
devam etti. Lugat alimi Ebu Ubeyd Ah
med b. Muhammed ei-Herevl, Hakim 
en-N!saburl. Ebu Hamid ei-İsferay'inl ve 
Ebu Zer ei-Herev! gibi şahsiyetler onun 
t alebeleri arasında yer aldı. 16 Reblüla
hir 388 ( 17 Nisan 998) tarihinde B üst'te 
vefat etti. 

Hattabi'yi yakından tanıyan Ebu Man
sur es-Sealibl, onun Arap dili ve edebiya-
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tı. fıkıh , hadis ve kıraat alimi Ebu Ubeyd 
Kasım b. Sellam'a denk olduğunu söyler. 
Hattabl, hadisin hem rivayet hem dira
yet alanlarında seçkin bir alim ve aynı za
manda hadis hafızı olup bu ilimdeki yeri 
"sika, müsebbit, saduk" gibi t abirlerle 
belirtilmiştir. IV. (X.) yüzyıla kadar tasnif 
edilen hadis rivayet kitaplarının çağuna 
vakıf olan Hattabl, dirayetü'l-hadls ilmi
nin kapsamına giren konulardaki bilgisi 
itibariyle de devrinin önde gelen alimle
rindendir. Hadisleri "sahih", "hasen" ve 
"zayıf' olmak üzere üçlü bir taksime tabi 
tutmuş olup sahih hadisin ilk kapsamlı 
tarifi de ona aittir. Ha sen hadisi Tirmizi'
den farklı olarak tarif etmiş ve bu tarif 
İbnü's-Salah tarafından "hasen li-zatihl" 
için esas alınmıştır. 

Hadislerin vahiy mahsulü olup olmama
sı yönünden kaynağını ve hüküm ifade 
etmesi bakımından durumunu, Hz. Pey
gamber'in peygamberlik görevi ve insani 
yönü açılarından değerlendirmek suretiy
le ortaya koyan Hattabi hadis tenkidini 
daha çok metin üzerinde yoğunlaştırdı; 
bunu da kelime ve muhteva tenkidi ol
mak üzere iki kategoride ele aldı. Sahih 
olduğu bilinen hadislere, fiili sünnete, ta
rihi olaylara ve ümmetin icmaına muh
tevası bakımından uymayan hadisleri za
yıf kabul etti. Öte yandan Arap diline vu
kufu sayesinde, bazı ravilerin dil mele
kesinin gelişmemesinden kaynaklanan, 
bu sebeple hadislerin ası l maksadına uy
gun şekilde aniaşılmasını güçleştiren ke- · 
lime hatalarını ortaya koymak suretiyle 
de hadis tenkidinde bulundu. Hadisleri 
ve hadis alimlerini bid'at mezheplerinin 
h ücumuna karşı büyük bir gayreti~ savu
nan Hattabl, hadis ilmiyle meşgul alim
ların sadece nakille yetinmeyip hadisler
dekimana ve hükümleri tam ve doğru 
anlamaları gerektiği kanaatindeydi. Ha
disleri aniayabilecek seviyede dil bilgisi
ne ve İslam kültürüne sahip olmayanlara 
yol göstermek amacıyla hadisleri şerhe 
yöneldi ve Buhar!' nin e1-Cami'u 'ş-şa
J:ıiJ:ı'i ile Ebu Davlid'un es-Sünen'ini ilk 
defa o şerhetti. 

Hattabi itikadl konularda da söz sahibi 
bir alimdir. Ehl-i sünnet itikadını Müşeb
bihe ve Mücessime'nin yanlış fikirlerin
den korumak, Mu'tezile mensuplarının 
hadisler hakkında yaymak istedikleri şüp
heyi önlemek ve onların muhaddislere 
karşı ithamlarını tesirsiz hale getirmek 
için Selef alimlerinin te'vil etmeden ka
bul ettikleri itikadl meselelere dair bazı 
hadislerin te'vil ve yorumunu yapmıştır. 

Onun bu husustaki temel görüşü, Kur-
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'an'da ya da mütevatir hadislerde lafız 

veya mana olarak zikredilmeyip sadece 
haber-i vahid türü sahih hadislerde ge
çen ve zahiri manası tecslm ya da teşbih 
ifade eden lafızların Arap dili kurallarına 
uygun olarak te'vil edilmesi gerektiği şek

lindedir. Hattabi bu çerçevede kadem, 
ricl , esabi', şahs, suret ve ferah gibi sa
dece ahad hadislerde geçen haberi sıfat

ları te'vil etmiş ve böylece Selefin temel 
ilkelerine bağlı kalarak kendisinden son
ra gelenlere bir ufuk açmıştır. 

Fıkhın usul ve füruunda da yet kin bir 
alim ve müctehid olan Hattabl, ictihad 
kapısının kapandığını öne sürüp fıkıh il
mini ve öğrenimini sadece mezhep imam
larının görüşleriyle sınıriandırmaya çalı

şan anlayışa karşı çıkarak hadisin eski
den olduğu gibi fıkıh öğrenimine temel 
alınmasını istedi. Dinin ikinci temel kay
nağı olan Peygamber'in hadislerini bir ta
rafa bırakıp fıkıh ilmini mezhep imamla
rının görüşleriyle sınırlamanın İs lam di
nine fayda getirmeyeceğini savundu. Bu 
konuya hem hadis ilmine, hem de zama
nında kabul gören bütün mezheplerin ve 
pek çok müctehidin görüşlerine vakıf bir 
müctehid olmanın kendisine kazandırdı

ğı dirayet ve cesaretle yaklaşan Hattabl, 
o dönemdeki mezhep taassubunun dışın
da kalarak mezhepleri değerlendirmede 
sahih sünnete uygunluğu esas almış ve 
Şafii'nin vücuttan kan çıkmasıyla abdes
tin bozulmayacağı, kadınların yanında 

mahremi bulunmadan hacca gidebile
ceği, ziynet eşyalarından zekat alınma

yacağı gibi bazı ictihadlarını t enkit et
miştir. 

Hatta bl, derin ilmi yanında üstün şah
siyetiyle de kendisini tanıyanların takdi
rini kazanmıştır. Yumuşak huylu, dünya 
malına ve şöhrete önem vermeyen bir 
insandı. Devlet adamlarıyla yakınlık kur
maya ve resmi görev üstlenmeye karşı 
olmamakla beraber şartların uygun ol
madığı düşüncesiyle idarecilerden uzak 
durmayı tercih etmiş, ilmini bir kazanç 
aracı olarak kullanmamış , ticaret yapa
rak geçimini sağlamıştır. İhtiyaç fazlası 
gelirini yoksullara dağıtı rdı . Çevresine 
faydalı olabilmeyi hayat görüşü kabul et
tiği için uzleti toplumdan kendini soyut
lamak değil, insanlarla beraber yaşayıp 
kötülüklerden ve faydasız konuşmalar
dan uzak durmak şeklinde anlardı. Onun 
bazı sözleri ve şiirleri bu uyumlu, hoş 
görülü ve zahid karakterini yansıtır. "Zen
ginlik, seni yoran şey değil başkalarına 
muhtaç etmeyen şeydir" sözüyle, "Hoş 
görülü ol, hakkın olan şeyin tamamını is-

teme, bir kısmını bırak, çünkü kerim in
san hakkını sonuna kadar almaz. Herhan
gi bir şeyde haddi aşma, orta yolu tut, 
zira orta yolun her iki ucu da kötüdür" 
anlamındaki mısraları onun hayat felse
fesinin bir özeti gibidir. 

Eserleri. 1. Beyanü i'cazi'l-~ur'an. 
Eserde Kur'an'ın lafız ve manasının i'cazı 
ele alınm ış , sarfe* meselesiyle Kur'an-ı 

Kerim'in geleceğe dair haberler ihtiva 
eden yönü üzerinde durulmuştur. Kitap 
Abdülaüm et-Tehavi (Aiigarh ı 372/1 953) 
ve Abdullah Sıddlk ei-Gumarl (Kahi re 
I 3 7 2/ I 9 5 3) tarafından neşredilmiştir. 

Muhammed Halefullah Ahmed ve Mu
hammed Zağlı11 Sellam da eseri tahkik 
ederek Rummanl ve Abdülkahir ei-Cür
canl'nin aynı konudaki eserleriyle birlikte 
Şe1aşü resa'il fi i'cazi'l-~ur'an içinde 
yayımlamışlardır (Kahire I 955, s. I 7-66) . 
Ömer Muhammed Ömer Bahazık'ın şer
hettiği kitabı (Şerl:ıu risaleti Beyani i'ca
zi'L-~ur'an, Dımaşk- Beyrut I4I6/I995) 
Claude-France Audebert uzun bir mu
kaddimeyle birlikte al-lfattabi et l'ini
mitabilite du Coran adıyla Fransızca'ya 

tercüme etmiştir (Dama s I 982). Sabbah 
Ubeyd Diraz'ın bu eser üzerinde e1-BeJQ
gatü'1-~ur'aniyye 'inde'l-İmami'1-lfat
tabi adlı bir çalışması bulunmaktadır 
(Kahire I406/1986). 2. Garibü'1-J:ıadiş. 
Ebu Ubeyd Kasım b. Sellam'ın ve İbn Ku
teybe'nin Garibü'l-J:ıadiş'lerine almadık
ları ya da Hattabi'nin bu iki alimin yaptı
ğı izahiara katılmadığı garlb kelimeleri 
açıklamak amacıyla telif edilmiştir. Eser
de uzun bir mukaddimenin ardından sı

rasıyla merfı1 hadislerde, sahabe kaville
rinde (mevkuf) ve tabiln sözlerinde (mak
tO) bulunan garlb kelimeler açıklanmak
tadır. İçinde garlb kelimelerin yer aldığı 
hadisler ve haberler senedieriyle birlikte 
yazılmış. önemli kişilere ait olup sened
leri bulunmayan rivayetlerdeki bazı garlb 
kelimeler eserin sonunda izah edilmiştir. 

Garibü'I-J:ıadiş , Abdülkerlm İbrahim ei
Azbavl'nin tahkiki ve Abdülkayyum Ab
dürabbinnebl'nin hadisleri tahrlci ile neş
redilmiştir (I-III, Dımaşk I402-I403/I982-
I 983). 3. IşWJ:ıu ga1ati(ljata'i) '1-muJ:ıad
dişin . TaşJ:ıiJ:ıu '1-muJ:ıaddişin li -e lfa? 
mine'1-J:ıadiş adıyla da bilinen eserde 
Hattabl, bazı muhaddisler tarafından 
yanlış rivayet edildiğini söylediği 140 ka
dar kelimenin doğrusunu göstermiş, bun
ların bir kısmını da açıklamıştır. Müellif, 
kaynaklarda müstakil bir eser olarak anı
lan ve ayrı baskıları da yapılan bu çalış
mayı esasen Garibü'1-J:ıadiş'in son bö
lümü olarak yazmıştır ( Garibü '1-f:ıadlş, I. 



49). İlk defa Burhaneddin ed-Dağıstani 
tarafından yayımlanan eseri (Kah i re ı 355/ 
1936; Del hi 1406) daha sonra Hatim Sa
lih Zamin (MMİ!r., XXXV/4 [ l405/l984J, s. 
289-360; Beyrut 14051!985; Mekke 1408), 

Muhammed Ali Abdülkerim er-Rudeyni 
(Dımaşk 1407/1987). Hüseyin İsmail Hü
seyin el-Cemel ( Beyrut 1409/1988) ve 
Mecdi Seyyid İbrahim (Bulak 1409/1988) 

neşretmiştir. Ayrıca Iş1ô.J:ıu'1-a(J.tfi'i'1-J:ıa

di§iyye elleti yerviha'n-nfisü muJ:ıar
refeten ev me1J:ıil.neten adıyla da basıl
mıştır (Beyrut 14091!988). 4. Me'fi1imü's
Sünen. EbQ DavQd'un es-Sünen'inin 
şerhi olup ilk hadis şerhi olarak bilinen 
eser Garibü'1-J:ıadi§'ten sonra yazılmış
tır. Nüshalarının önemli bir kısmı İstan
bul'daki kütüphanelerde bulunan eserin 
(Sezgin, I, 150) çeşitli baskıları vardır 

(nşr. Muhammed Ragıb et-Tabbah, !-IV, 

Halep 1339-1343/1920-1924, 1351-1353/ 

1932-1934; nşr. izzet Ubeyd ed-De"'as -
Adi l es-Seyyid, I-V, Humus 1389-1394/ 

1969-1974; nşr. Ahmed Muhammed Şa
kir- Muhammed Hamid el-Fıki, !-VIII, 

Beyrut 1367-1369/1948-1950 [Münzirl ve 
İbn Kayyim ei-Cevziyye'nin Tefl?fb'leriyle 
beraberJ; nşr. Abdüsselam Abdüşşafl Mu
hammed, I-IV, 1411/1991 [sadece Hatta
bl"nin şerhini ihtiva eden kısımlar!). 5. 
A'1fimü(İ'Lamü)'1-J:ıadi§ ii şerJ:ıi ŞaJ:ıi
J:ıi'1-Bu(J.Qri. Buhari'nin e1-Cfimi'u 'ş-şa
J:ıiJ:ı'inin ilk şerhi olan eser kaynaklarda 
değişik adlarla anılmaktadır ( Kitabü 'L
A' lam li şerf:ıi me'anr Cami'i'ş-şaf:ıTf:ı, A'La
mü 's-sünen şerf:ıu 'L-Bui]arL A' Lamü 's-sü
nen li şerf:ıi'L-müşkil min ef).adf§i'L-Bul].a
rf, Kitabü Şerf:ıi'L-Bul].arf, A'Lamü's-sünen 
li şerf:ıi Şaf:ıff:ıi'L-Bul].arf, A'Lamü'L-muf:ıad
diş; bazı kaynaklarda "a'lam" kelimesi
nin "i'lam" olarak harekelendiği görül
mektedir). Hattabi bu eserini Me'fi1i
mü's-sünen'den sonra yazmakla bera
ber bu iki şerhini adeta birbiriyle bütün
leştirmiştir. Zira her iki kitapta bulunan 
hadisleri ikinci defa şerhetmemiş. bunla
rı kısaca açıklasa bile önceki şerhine atıf
ta bulunmuştur. Bu sebeple A '1fimü '1-
J:ıadi§'te e1-Cfimi'u 'ş-şôJ:ıiJ:ı'teki hadis
lerin ancak 1238'inin şerhi bulunmakta
dır. Esasen Hattabi'nin Ebu DavQd'un 
eserini fıkıh açısından, BuMri'nin eserini 
de itikad açısından şerhettiği söylenebi
lir. A'1fimü'1-J:ıadi§ üzerinde Muham
med b. Sa'd b. Abdurrahman Al-i SuQd 
doktora çalışması yapmış ( 1984, Camla
tü Ümmi'l-kura), daha sonra bu çalışma 
A'JQmü'1-hadi§ ii şerJ:ıi ŞaJ:ıiJ:ıi'1-Bu(J.fi
ri adıyla yayımlanmıştır (1-N, Mekke 1409/ 

ı 988). Salih Karacabey de Hattabi'nin bu 
iki şerhini dikkate alarak bir doktora tezi 
hazırlamıştır (bk. bibl.). Müellifin bazı 
kaynaklarda 'İ1mü'1-J:ıadi§ adıyla kayde
dilen eseri A'1fimü'1-J:ıadi§'ten ibarettir. 
6. Kitfibü Şe'ni'd-du'ô '. Tefsiru esfi
mi'i'r-rab 'Ozze ve celle, Tefsirü'1-es
mfi' ve 'd-da'Ovfit, ŞerJ:ıu'1-esmfi'i'1-J:ıüs
nfi, ŞerJ:ıu'd-Da'avfit li-Ebi ljuzeyme, 
ŞerJ:ıu ed'iyeti'1-me'§il.re, Şe'nü'd

du'fi', Şe'nü ed'iyeti'1-me'§il.re ve Ki
tabü'd-Du'fi' adlarıyla da anılan eser, 
duanın mahiyeti ve itikadl yönü hakkın
da ayet ve hadisiere dayalı açıklamalar
la başlamakta, İbn Huzeyme'nin e1-Es
mfi'ü '1-J:ıüsnfi'sının şerh i ile devam et
mekte, ardından müellifin esrna-i hüsna 
ile ilgili olarak İbn Huzeyme'nin dışında 
bir senedie tesbit ettiği hadisiere ve şerh
lerine yer verilmektedir. Ahmed Yusuf 
ed-Dekkak dört nüshasını esas alarak 
eseri Şe'nü'd-du'fi' adıyla yayımiarnıştır 
(Dımaşk 1404/1984). 7. Kitôbü'1-'Uz1e 
(Kitabü 'L-i'tişam bi'L-'uzle) . Müellif bu 
eserinde uzlet konusunu hadisiere daya
narak ele almıştır. Önce Kahire'de neşre
dilen eser ( 1352). daha sonra Burhaned
din ed-Dağıstani'nin tashih ve notlarıyla 
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birlikte İzzet Attar (Kahire 1356/1937). 
Kusay Muhibbüddin ei-Hatib (Kahire 
1385), AbdülgafQr Süleyman ei-Bündari 
(Beyrut 1405/1985), Adil AbdülmevcQd 
(Kahire 1987) ve Yasin Muhammed es
Sewas (Dımaşk-Beyrut 1407/1987) tara
fından yayımlanmıştır. 

Kaynaklarda Hattabi'nin şu eserleri 
de zikredilmektedir : Ma'rifetü's-sünen 
ve'1-fi§ôr, et-Tıbbü'n-nebevi (Mes'ele 
fi.Hıb), De1fi'ilü'n-nübüvve, Mes'e1e ii 
İbni'ş-Şayyfid. Ayrıca onun fıkha dair 
Tefsirü'1-1uga elleti ii Mu(J.taşari'1-Mü
zeni adlı bir çalışmasından, kelam ve ke
lamcıların aleyhinde kaleme aldığ ı Kitfi
bü'1-Gunye 'ani'1-ke1fim ve eh1ih ile 
Kitabü Şi'firü'd-din ii uşil.li'd-din (Şi'a
rü'd-dfn ve berahfnü'L-müslimfn), Kita
bü's-Sirfic, Kitfibü'ş-Şicfic (Kitabü'ş-Şı

t:ıaf:ı . Kitabü 'n-Necaf:ı) adlı kitaplarından 
söz edilmektedir. Kitabü '1-'Ar il.s ve Ki
tfibü'1-Cihô.d adlı eserler de Hattabi'ye 
nisbet edilmektedir. 
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