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Ebü'l-Kasım el-Hasen b. Muhammed 
b. Habib en-NisabCıri 

(ö. 406/1016) 

Tefsir alimi. 
_j 

NYşabur'da doğdu. TGs'ta Ebü'n-Nadr 
et-TGsY'nin ve Ebü'l-Abbas Muhammed 
b. Ya'küb el-Esamm ' ın hadis derslerine 
devam etti. Ayrıca Ebu Ca'fer Muham
med b. Salih b. Hani. Ebü'l-Hasan el-Ka
riz!, Ebu Hatim el-BüstY (İbn Hibban). Ebu 
Abdullah es-Saffar, Ebu Zekeriyya el-An
ben gibi alimlerden faydalanıp tefsir, ha
dis, fıkıh, kıraat alanında kendini yetiştir-
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di ve asrın müfessiri sayıldı. Edebiyat, na
hiv. megazl, kısas ve siyer konularında da 
söz sahibiydi. 

Şöhreti bütün Horasan'ayayılan İbn Ha
bYb'in ders halkalarına çeşitli yörelerden 
gelen öğrenciler katılıyordu. Derslerine 
devam etmek isteyen ve durumu iyi olan 
yabancılardan ücret aldığı. imkanı olma
yanları da bahçesinde çalıştırdığı halde 
hemşehrilerini bu uygulamadan muaf tu
tuyordu. HYrY. Ebü'l-Feth Muhammed b. 
İsmail el-Ferganl. Hüseyin b. Muhammed 
es-Sekkakl gibi alimler ondan faydalanan
lar arasında yer almıştır; Sa'lebY de.önde 
gelen talebelerindendi. Ayrıca halka ver
diği vaazlarla da şöhrete ulaşan İbn Ha
blb, 389 (999) yılında Dihistan Ribatı 'na 

giderken uğradığı Cürcan'da hadis ders
leri verdi; burada kendisinden hadis ya
zan talebeleri arasında Ebu Sa' d el-İsma
i!Y ve oğulları da bulunmaktadır (Sehml, 
s. ı 90). Önceleri itikadda Kerramiyye'ye 
mensupken daha sonra Şafii mezhebini 
tercih eden ve Eş'ariyye'yi benimsediği 
anlaşılan İbn Hablb Zilkade veya Zilhicce 
406'da (Nisan veya Mayıs 1 016) vefat etti. 

Eserleri. 1. Tefsirü '1-Kur'ani'l-Kerim 
(Tefsirü 'n-Nisabüri). Bir nüshası Bursa Es
ki Yazma ve Basma Eserler Kütüphane
si'nde bulunmaktadır (Orhan Gazi, nr. ı 3 ı, 
235 va rak) 2. Kitabü't-Tenzil ve tertibu
hO.. Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye'de (nr. 3763) 
mevcut nüshası esas alınarak Muhammed 
AbdülkerYm Kazım tarafından Kitabü't
Tenbih 'alCı fazli 'uJQmi'l-Kur'an adıy
la neşredilmiştir ( el-Mevrid, XVII [Bağda d 
1409/ 19881. s. 305-322) . Eserin diğer bir 
nüshası Köprülü Kütüphanesi'nde kayıt
lıdır (nr. ı 5/2, vr. 2b- Sb) . 3 . 'Ul)ala'ü'l-me
canin. İlk defa VecYh Faris el-Kilan! tara
fından neşredilen eser (Kahire 1924) Mu
hammed Said BesyGnY ZağlGl (Beyrut 
1405/1 985) ve Ömer el-Es'ad'ın (Beyrut 
ı 407/1 987) tahkikleriyle de yayımlanmış
tır. Ma' arif dergisinin, İbn HabYb'in 1000. 
ölüm yıldönümü münasebetiyle "ukala ve 
mecanYn" konusuna tahsis ettiği özel sa
yısında Mehdi Tedeyyün eserin Farsça bir 
özetini yapmış (bk bibl.), Nasrullah Pür
cevadY ve Katia Zakharia da eser üzerine 
birer inceleme kaleme almışlardır (bk. 
bibl.). 4. et-Tıbbü'n-nebevi (Tıbbü'n-ne
bi) . Kısa bir girişten sonra kırk dört bab
dan oluşan eserde tıpla ilgili altmış yedi 
rivayete (hadis, eser) yer verilmiş olup çe
şitli kütüphanelerde nüshaları mevcuttur 
(mesela bk. Süleymaniye Ktp., Kasldeciza
de Süleyman Sırrı, nr. 682, vr. 175b- 18lb, 
Bağdatlı Vehbi Efendi, nr. 2037/4, vr. 89b
l 03b, Çelebi Abdullah Efendi, nr. I 26/2, 

vr. 48b-6Jb, Lala İsmail , nr. 703/4, vr. ll2b-
120'; Millet Ktp., Ali Emir! Efendi, nr. 459, 
vr. Ib-8'; Beyazıt Devlet Ktp., nr. 2268, vr. 
30b- 33', nr. 42 I 6, vr. I b-4'; Hacı Selim Ağa 
Ktp., nr. 351 / 3, vr. 15b-24', nr. 882, vr. (b. 
ll b; Adana il Halk Ktp:, nr. 446, vr. 227'-
235 b, nr. 1381, vr. 32b- 130b)_ et-Tıbbü'n
nebevi, önce adı bilinmeyen bir müter
cim tarafından Türkçe'ye çevrilerek Risa
le-i Tıbbü'n-Nebi adıyla basılmış (İstan
bul I 276). daha sonra Hasan b. Ömer es
SungürY eseri Devaü'l-ebdan adıyla ye
niden Türkçe'ye tercüme etmiştir (İstan
bul 1300) . 

Bağdatlı İsmail Paşa müellife ayrıca es
Sünen, el-lfada'il) fi'l-mev'i~a adlı eser
ler yanında Nizameddin el-A'rec diye ta
nınan Hasan b. Muhammed en-NYsabG
rl'nin Gara'ibü'l-Kur'an ve rega'ibü'l
furl)an adlı eserini de nisbet etmiştir (He
diyyetü'l-'arifin, I, 274) 
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Ebu Mervan Abdülmelik b. Habib 
b. Süleyman es-Sülemi 

(ö. 238/853) 

L 
Maliki fakihi ve çok yönlü alim. 

_j 

Muhtemelen 174 (790) yılında Kurtuba 
(Cordoba) yakınlarındaki Kürt'ta veya Hıs
nıvat'ta (Huetor Vega) doğdu. Sahabeden 
Abbas b. Mirdas es-SülemY'nin soyundan 



veya mevalisindendir. Bir kısım kaynaklar 
ailesinin Tuleytula (Toledo) kökenli olduğu
nu ve dedesinin oradan göç ederek Kur
tuba'ya yerleştiğini, 190'da (806) burada 
çıkan bir iç karışıklığın ardından bir süre 
İlbire'de (Eivira) ikamet edip daha sonra 
Kurtuba'ya döndüğünü nakletmektedir. 
İbn Habib ilk eğitimini Kurtuba'da aldı. 
Evzai'nin talebesi ve Endülüs müftüsü 
Sa'saa b. Sellam. el-Muvatta' ravilerin
den ŞebtOn Iakabıyla tanınan Ziyad b. 
Abdurrahman, Gazi b. Kays, Hüseyin b. 
Asım b. Ka'b, Kurtuba kadısı ve müftüsü 
İsa b. Dinar ve Kar'avs b. Abbas gibi alim
lerden ders okudu. el-Muvatta'ı meşhur 
ravilerinden Yahya b. Yahya el-Leysi'den 
dinledi. 

Kadi İyaz'ın bildirdiğine göre 208 (823 
veya 207/822) yılında ilim tahsili için se
yahate çıkan İbn Habib'in bu seyahati üç 
dört yıl sürdü. İbn FerhOn'un dönüş tari
hini 216 (831) olarak vermesi yanlış olma
lıdır. Bu seyahat sırasında Medine'de 
Abdurrahman b. Kasım'ın talebelerinden 
İbnü'I-MacişOn ve Mutarrif b. Abdullah'
tan, Mısır'da As bağ b. Ferec ve Abdullah 
b. Abdülhakem'den hadis dinledi; bu ara
da İmam Malik'in ve Leys b. Sa'd'ın öğ
rencisi olan başka alimlerle de görüştü. 
İbnü'I-Kasım'la (ö. 191/806) doğrudan gö
rüşme imkanı bulamadığı bilinmekle be
raber İbn HaldOn'un bu yöndeki ifadesine 
(Mu~addime, lll, 1056), İbn Habib'in eser
lerinde yer yer İbnü'l-Kasım'dan doğru
dan rivayetlerde bulunması yol açmış ol
malıdır. İbn Habib, onun talebelerinden 
icazet yoluyla aldığı yazılı metinleri böyle 
bir üslupla nakletmiş ve bunu bizzat gö
rüşmediği diğer alimler hakkında da za
man zaman yapmıştır. 

Bu seyahat İbn Hablb'e, henüz yeterli 
seviyede ilmi geleneğin oluşmadığı o dö
nem Endülüs'üne ciddi seviyede katkı 
sağlayacak bir birikim kazandırdı. Dönü
şünden sonra İl bire'ye yerleşti ve burada 
rivayet ve öğretimle meşgul olmaya baş
ladı. Dini ilimlerde ve özellikle Maliki tık
hında şöhreti yayılınca Emir ll. Abdurrah
man tarafından Yahya b. Yahya el-Leysi, 
Said b. Hassan es-Saiğ ve Abdülmelik b. 
Hasan ez-ZOnan'ın yanında fetva ve mü
şavere heyetinde görev yapmak üzere 
Kurtuba'ya davet edildi. 218 (833) yılın
da Kurtuba'ya gittikten sonra kendisiy
le sık sık müşavere ve münazarada bu
lunduğu Yahya b. Yahya el-Leysl ile ara
larında husumet derecesine varan bir 
rekabet başladı. Yahya b. Yahya'nın ve
fatı üzerine müşavere ve fetva -riyase
tini üstlenen İbn Hablb, bu görevlerinin 

yanı sıra öğretim ve telif faaliyetini de 
vefatma kadar sürdürdü. Kurtuba Ca
mii'nde verdiği derslerinin kalabalık bir 
öğrenci ve dinleyici topluluğu tarafından 
takip edildiği ve Endülüs ilim hayatında 
son derece etkili olduğu rivayet edilmek
te, kır ka yakın ravinin kendisinden hadis 
naklettiği bilinmektedir. Büyük çoğunlu
ğu İlblreli ve Kurtubalı olan talebeleri ara
sında oğulları Muhammed ve Abdullah ile 
Said b. Nümeyr, Ahmed b. Raşid. İbrahim 
b. Halid. Muhammed b. Futays. Mutarrif 
b. Kays, Baki b. Mahled. Muhammed b. 
Vaddah. Yusuf b. Yahya el-Megami. Ebu 
İshak İbrahim b. Şuayb el-Bahill. Ebu 
Hafs ömer b. Musa el-Kinanl. Ebu Osman 
Said b. Ayşun, Ebu Abdullah Muhammed 
b. Haris b. Ebu Said gibi alimler bulun
maktadır. Damadı Ebu Abdullah Muham
med b. Kamer'den gelen bir rivayete göre 
İbn Habib S Ramazan 238 (18 Şubat 853) 
tarihinde Kurtuba'da vefat etti. 

İbn Habib'in hayatının en verimli çağı, 
Endülüs Em evi Devleti'nin iç isyanları bas
tırıp ülkede istikrarı sağladığı ve refah 
düzeyinin yükseldiği bir döneme rastlar. 
I. Hakem devrinden itibaren Maliki mez
hebi Evzailiğin yerini alarak Endülüs'ün 
yaygın mezhebi haline gelmeye başlamış
tı. Bu sürecin hızlanmasında, İmam Ma
lik'in Ziyad b. Abdurrahman el-Lahmi ve 
Yahya b. Yahya el-Leysl gibi talebelerinin 
önemli payı vardır. ll. Abdurrahman dö
neminde artık Malikilik Endülüs'te en 
yaygın mezhep haline geldi. Maliki fakih
leri de yönetimle daha sıkı iş birliği için
de oldular. Bu dönemde fakihlerin yöne
tici ve kadılar yanında şura heyetlerinde 
aktif görev alması bu sürecin sonucudur 
(Mones, xx 119641. s. 65). 

Eserleri ve yetiştirdiği talebelerle Ma
liki mezhebinin Endülüs'te yerleşmesin
de önemli rol oynayan İbn Hablb, İmam 
Malik'in ve talebelerinin görüşlerini sis
t ematik şekilde tedvin ederek mezhep 
doktrininin gelişim ve oluşumuna büyük 
katkıda bulunmuş. Kuzey Afrika'da Sah
nun'un yaptığının bir benzerini Endülüs'
te gerçekleştirmiştir. Ancak İbn Hablb sa
dece nakille yetinmemiş, naklettiği fıkhl 
mirasa bir müctehid olarak kendi yoru
munu da katmıştır. Kendisi de önemli bir 
Maliki fakihi olan Utbi'nin onun el- Va.iı
J:ıa'sı hakkında, Medine ehlinin mezhebi 
üzerine bu eserden daha iyisinin telif edil
memiş olduğunu söylemesi bunu teyit 
eder (Kadi iyaz, lll, 34; Muhammed Yusuf, 
s. 22) . Gerçekten de el-Muvatta' ile el
Va.iıJ:ıa'nın kısa bir mukayesesi İbn Ha
blb'in mezhep fıkhına katkılarını açıkça 
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göstermektedir. Mahmud Ali Mekki, İbn 
Habib'in Mısır ve Kurtuba'da gelişen Ma
likiliğin Yahya b. Yahya el-Leysl yorumu
na karşı asıl olan Medine Malikiliği'ni ter
cih ettiği iddiasını , Medine'de İbnü'l-Ma
cişOn ve Mu tarrif b. Abdullah'tan ders al
ması ve İbnü'l-MacişOn'un onu Mısır Ma
likiliği'ni temsil eden İbnü'l-Kasım'ın ta
lebesi SahnOn'dan daha alim gösterme
sine dayanarak ileri sürmüşse de Maliki 
literatürü konusundaki çalışmalarıyla ta
nınan Miklos Muranyi, İbn Hablb üzerin
deki etkinin Hicaz muhitiyle sınırlandırıla
mayacağına. Doğu seyahati sırasında Mı
sır'daki Maliki ulemasından ders aldığına 
ve eserinde onlardan da rivayette bulun
duğuna dikkat çeker. Ayrıca İbn Hablb'in. 
fıkhl görüş ve açıklamalarında İmam Ma
lik'in görüşlerini esas almakla birlikte Me
dine'deki halefieri ve çağdaşı başka alim
lerden de istifade ettiğini, bu sebeple za
man zaman İmam Malik'ten farklı düşün
düğünü belirtir (İbn Habib, neşredenin gi
rişi, s. 32-34; Muranyi , s. 21-29). Nitekim 
İmam Malik ve daha sonra gelen Maliki 
fakihleri, depolanıp saklanma imkanı bu
lunmadığı gerekçesiyle meyvelerden ze
kat verilmesi gerekmediği görüşünde 
iken İbn Hablb aksi yönde görüş bildirmiş 
(ibn Rüşd, ı. 205), yine diğer Malikifakih
Ierinin aksine Hanefiler gibi hac ve um
rede telbiyeyi ihramın rüknü olarak kabul 
etmiş (ibn Cüzey, s. 150). bazan da mez
hep içi farklı görüşleri ileri dönem litera
türünde tartışma konusu olmuştur (ibn 
Rüşd, l , 85, 93, 203). 

İbn Abdülber. İbn Hablb'in bir disiplin 
olarak hadisi Endülüs'e ilk defa getiren 
kimse olduğunu söyler (Zehebi, X ll, ı 06). 
Bu ifade onun Endülüs'te sistematik şe
kilde hadis derslerini başlattığına işaret 
etmektedir (Fierro, LXVI 119891. s. 71-72, 
75-77). Ancak rivayet usulü açısından ten
kit edilmiş. bilhassa doğrudan hadis işit
mediği kişilerden rivayette bulunduğu , 

hadis ilmini bilmed i ği söylenmiştir (ib
n ü' I-Fa radi, ı, 460). Gerçekten de hadis ri
vayet usulü açısından incelendiğinde eser
Ierinde naklettiği hadislerin ciddi bir kıs
mının munfasıl veya münkatı' olduğu gö
rülür (İbn Habib, neşredenin girişi, s. 12-
14; Ossendorf-Conrad, s. 137-139) . Onun 
bu tutumu, hadisleri teknik bir yaklaşım
la değil müslümanların bir bllgilenme ara
cı olarak ele almasından. bu sebeple de 
anlam yönünden doğru bulduğu rivayet
leri sen ed açısından araştırmaya I üz um 
görmemesinden kaynaklanır. İbn Hablb'in 
İmam Malik' e görüş isnadında da benzeri 
şekilde davrandığını. bu yüzden rivayetle-
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rine güvenilmeyeceğini söyleyen İbnü'I
Cebbab ve İbn Vaddah gibi bazı alimler · 
bulunmakla birlikte alimierin çoğunluğu 
bu durumu onun rivayet tekniğindeki ku
suru olarak görür, ilim ve ahlaki m eziyet 
bakımından kendisine bir eleştiri yönelt
mez. 

İbn Hab!b, eserlerinde muhaddisler gibi 
sadece hadisleri nakletmekle yetinmeyip 
r ivayetlerin ne anlama geldiğini açıklıyor

du. Eserleri arasında bu şekilde açıklama 
amacına yönelik olan ları bir hayli yekün 
tutar. Bu durum, rivayetleri tedvinin yay
gın telif tarzı olduğu bir dönem için garip 
gözüksede ilmin sadece rivayet vasıtasıy

la kavranamayacağı dikkate alınd ığında 

anlaşılır bir yol olarak görünmektedir. Öte 
yandan özellikle Allah korkusu, zühd ve 
takvii konularındaki eserleri de o dönem
de anavatanından uzaklaşmış olan müs
lümanların diğerlerine göre daha fazla ih
tiyaç duydukları ahlaki vurguya tekabül 
etmektedir. İbn Hab!b'in yaşadığı döne
min hususiyetlerinden biri de Arap müs
lümanlarla yerli hıristiyan hanımlardan 

doğan müvelledlerin ve yerli halktan 
müslüman olan mevallnin sayılarının git
tikçe artmasıdır ki bu husus Endülüs'ün 
İslamiaşma sürecinin en önemli dönüm 
noktasıdır (S. Muhammed imadüddin , s. 
ı 08, 120). İbn Hab!b'in faaliyet leri ve eser
leri yeni müslümanlara İslam'ı öğretmek 
amacını da gözetiyar olmalıdır. Onun eser
lerinin halka Allah ' ı tanıtıp O'na ibadeti 
sevdirdiğinin söylenmesi (Kadi iyaz, III, 
36). İbn Hab!b'inyaşadığı dönem ve şart
ları dikkate alarak eserlerini telif ettiği
nin bir başka şekilde ifadesidir. Hz. Pey
gamber, sahiibe ve tabiinin faziletlerinin 
anlatıldığ ı eserlerinin çokluğu, yine Endü
lüs'te o dönemde özellikle ihtiyaç hisse
dilen iyi örnekleri ortaya koyma amacına 
yönelik çabalar olarak görülmelidir. 

Kendisinden önce hocaları tarafından 
bilinen şeyleri kaydedip geliştiren İbn Ha
b!b gerektiğinde bunları yeniden düzen
leyerek nakletmişti r. Bunun en güzel ör
neklerini, fıkıh ve tarih eserlerinin yanın
da astronomi ve tıpla ilgili eserlerinde 
görmek mümkündür. Günlük hayatı doğ
rudan ilgilendiren o dönemin iki bilim 
alanından biri tıp , diğeri astronomi oldu
ğundan bu alanlarda başından itibaren 
müslümanlar Kitap ve Sünnet merkezli 
bir tavır geliştirme zorunluluğu hisset
mişlerdir; bu tavrın ilk sonuçlarını kayde
derek tedr!s konusu yapan ilk alimlerden 
biri de İbn Hab!b olmuştu r. ilim varlığın 
anlamı nı tesbite yönelik bir faaliyetin ne
ticesinde ortaya çıkar ve zorunlu olarak 
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en azından gözleme dayanır. Çeşitli alan
larda yapılacak gözlem ise müslümanın 

hayatını doğrudan ilgilendirdiği için bu 
alanın rasyonel değil ampirik olmak zaru
reti, ampirik olan faaliyetin de bir değer 
sistemi bünyesi içerisinde yürütülmesinin 
gereği söz konusudur. Bu sebeple İbn Ha
b!b'in eserlerinde ortaya konan ilim an
l ayışı , bu alanlarda gözlem sonucu elde 
edilecek bilgilerin normatif bir çerçeve 
içine yerleştirilerek yeniden inşa edilme
sini öngörmektedir. Onun Kitô.b ii ma'
riieti'n-nücum, Kitabü Edebi'n-nisô., 
ve et-Tıbbü'n-nebevi adlı eserleri böyle 
bir ilim anlayışını göstermesi bakımdan 
dikkat çeker. Nitekim İbn Hab!b Kitô.b ii 
ma'rifeti 'n-nücum 'da, yıldızlar hakkın

da kendi dönemine kadar gelen bilgi bi
rikimini ve yaygın inanışları İslam'ın akl
de sistemi açısından tenkit süzgecinden 
geçirir ve astronomi olayiarına bu bütün
lük içinde açıklama getirir. 

İbn Hab!b hakkında daha önce nakledi
len bazı olumsuz değerlendirmelere karşı
lık Mısırlı fakihlerden İbnü'I-Mewaz onun 
fıkıhtaki derinliğini özellikle vurgularken 
İbn Lübabe de onu EndÜiüs'ün alimi ola
rak nitelendirmektedir. Aynı şekilde İb
nü'I-MacişGn'un İbn Hab!b'i fıkıhta Kay
revanlı fakih SahnGn'dan daha üstün gör
düğü rivayet edilir. Bu husustaki rivayet
lerin çelişkili olması. o dönemdeki alimler 
ve talebeleri arasında bazı çekişmelerin 
yaşanmış olmasıyla ve mezhep içi tartış
malarla yakından ilgilidir. Ayrıca bütün 
bunlar dalaylı biçimde, bu alimierin bir
birleriyle mukayese edilip bir anlamda 
mezhep içi tartışmalarda bazı görüşlerin 

temeliendirilmesi yöntemi olarak da ka
bul edilebilir. Benzer rivayetler arasında, 
bizzat SahnGn'un İbn Hab!b'in vefatın ı 
duyduğunda onu "dünyanın alimi" diye 
nitelendirip övdüğünü de saymak gere
kir. Bu rivayetlerde dikkat çeken husus
lardan biri, İbn Hab!b'in sadece fakih ve
ya muhaddis olarak değil daha geniş bir 
ilgi ve bilgiyi ifade eden alim olarak tanı
tılmasıdır. İbn Abdülber de onun Endü
lüs'te hadisi tanıttığına , ancak senede ve 
isnada dikkat etmediği için yanlış anlaşı
larak yalancılıkla suçlandığına işaret et
mektedir. İbnü'I-Faradl, İbn Hab!b'in Ma
lik! fıkhını iyi bilmekle beraber hadis ilmi
ne yeterince vakıf olmayıp sağlamını çü
rüğünden ayıramadığını, rivayet teknik
lerine dikkat etmeyerek icazet yoluyla al
dıgı r ivayetleri sema yoluyla almış gibi 
naklettiğini söylemekte (Tarif] u 'ulema,i 'l
Endelüs, I, 460; Ossendorf-Conrad,s. 35-

36) , Zeheb'i de onun fıkıhta iyi bir alim ol-

makla birlikte r ivayet konusunda yeterin
ce hassas davranmadığını, icaze ve vica
de yoluyla topladığı rivayetleri naklettiği
ni söylemektedir (A'lamü 'n-nübeta>, XII, 
103; ayrıca bk. Ossendorf-Conrad, s. 36) . 

İbn Hab'ib'le ilgili araştırmalar Batı'
da iki yüzyılı aşkın bir geçmişe sahiptir. 
Michael Casiri (ö. 1791). Lisanüddin İb
nü'I-Hatib'in el-İJ:ıô.ta'sına dayanarak Bib
liotheca Arabico-Hispana Escurialen
sis'de (I-II, Madrid 1760-1770) İbn Hab!b'in 
birçok eserin müellifi olduğunu haber ver
miş, ancak onun çeşitli alanlarda eser ve
ren bir alim olarak tanınması XIX. yüzyı

lın ortalarında mümkün olmuştur. Daha 
sonra İbn Hab!b'in muhtelif araştırmala
rın konusu olduğu, bu arada tarihçiliği 
üzerinde özellikle durulurken dil bilimci
liği ve şairliğinin kısa atıflarla geçiştiril
diği, son zamanlarda Kayrevan'da bulu
nan bazı el yazmalarının neşriyle fıkıhçı
lığının da ilgi uyandırdığı görülür. İbn Ha
b'ib' in tıp ve astronomiye dair eserleri, 
hadis ilminin Endülüs'e getirilmesindeki 
rolü de özel olarak araştırılan hususlar
dan olup üzerinde çalışanlar arasında İs
panyol şarkiyatçılarının önemli bir yeri. 
vardır (bk. bibl.). 

Eserleri. İbn Hab!b veiGd bir müelliftir. 
Kitaplarının sayısının çokluğu, hem bizzat 
kendisinden nakledilen ifadelerde (bir ri
vayete göre I 050 kitap telif ettiğini söyle
miştir) hem de kaydedilen eser isimlerin
de görünmektedir. Birçok konuda yazdığı 
eser ya alanında ilk olma özelliğini taşı

makta veya Endülüs'te o konuda yazılan 
ilk eser olarak nitelendirilmektedir. Bazı 
rivayetlerde onun eserlerinin kısmen ve
ya tamamen Mısır ve Medineliler'den duy
duklarından oluştuğunun ifade edilmesi 
(Ossendorf-Conrad , s. 53-54; Muranyi , s. 
73-7 4) eserlerinin çok oluşunun sebebini 
önemli ölçüde açıklar. İbn Hab!b'in günü
müze ulaşan eserleri şunlardır : L el-Vô.
zıJ:ıa fi's-sünen ve'l-fı]f.h. Müellifin fıkıh 
alanında t elif ettiği temel eseri olup M~
likl mezhebinin ilk ana kaynaklarından bi
r idir (diğerleri Esed b. Furat'ın el-Esediy
ye'si, SahnGn'unei-Müdevvene'si, İbn Ab
d Gs ' un el-Mecmü'ası, ibnü'I-Mewaz' ınei

Mevvaziyye'si ve Utbl'nin el-'Utbiyye'si
dir lel-Müstal]recel). Bu eserin en önemli 
özelliği , Endülüs'te yazılmasından hemen 
sonra fukahanın el kitabı haline gelmesi 
ve daha sonraki eseriere kaynak teşkil et
mesidir. İbn Ebu Zeyd ei-Kayrevanl'nin ( ö. 
386/996) kendi zamanına kadar yazılan 
Maliki fıkıh kitaplarındaki görüşleri der
lediği en-Nevô.dirve'z-ziyô.dô.t adlı ese
rinin başlıca kaynaklarından biri el-Vô.zı-



J;a olduğu gibi Venşerlsl de Kuzey Afrika 
ve Endülüs ulemasının fetvalarını topla
dığı el-Mi'yô.rü'l-mu'rib'de İbn Hablb 
ve eserine sık sık atıfta bulunmuştur. 
Eser, sadece İmam Malik'in görüşlerini 
değil başka görüşleri ve bu arada İbn Ha
blb'in kendi tercihlerini de ihtiva etmek
tedir (Muranyi, s. 23-24; Ossendorf-Con
rad, s. 54-58ı. Bundan dolayı kitap hak
kında fikir beyan edenler, eserin mezhep 
imarnma ve onun ilk talebelerine karşı 
ortaya koyduğu farklılığı ön plana çıkar
mışlardır (Ossendorf-Conrad, s. 55-58ı. 
Bütün olarak elde mevcut olmayan ese
rin başlarından taharet bölümüyle ilgili 
bir kısmını Beatrix Ossendorf-Conrad 
üzerinde yaptığı geniş bir araştırma ile 
birlikte yayımiarnıştır (Beyrut 1994ı. el
Vô.zıl;a, Fazı b. Selame ei-Cühenl ve Ha
lef b. Ebü'I-Kasım ei-Berazil tarafından 
ihtisar edilmiştir (a.g.e., s. 89-91 ı. Z. Ki
tô.bü 't-Tô.riJJ. Oxford Bodleian Library'
de bulunan tek nüshası Jorge Aguade 
tarafından ispanyolca bir giriş ve notlar
la birlikte yayımlanmıştır (Madrid ı 99 ı ı. 
Yayımlanan eser sadece İbn Hablb'in te
lif ettiği kısımdan ibaret olmayıp onun 
vefatından sonraki olayları nakleden ta
lebesi Yusuf b. Yahya ei-Megaml'nin kat
kılarını da ihtiva etmektedir. 3. Kitô.bü'l
Verô.' . Bilinen tek yazma nüshası Madrid 
Biblioteca Nacional'de (nr. 5 ı 46 ı bulunan 
eser Jorge Aguade tarafından doktora te
zi olarak tahkik edilmişse de henüz neş
redilmemiştir (KW'ibü Edebi'n-nisa', neş
redenin girişi, s. 60-6ı; Aguade'nin eser 
üzerine yazdığı incelemesi için bk. bibl.ı. 
4. MuJJ.taşar fi't-tıb (et-Tıbbü'n-nebevi). 
Bu konuda yazılmış ilk eser olduğu gibi 
Endülüs'te telif edilen tıbba dair ilk kitap 
sayılır. Eseri önce Muhammed el-Ara
bl ei-Hattabl Tıbbü '1- 'Ara b başlığı altın
da et-Tıb ve'l-etıbbô.' fi'l-Endelüsi'l-İs
lô.miyye içerisinde neşretmiştir (Beyrut 
ı988, ı. 90-lloı.Ardından CamiloAıvarez 
de Morales ve Fernando Gir6n Irueste 
tarafından bir girişle birlikte tenkitli neş
ri yapılarak notlarla ispanyolca'ya çevri
len eseri (Madrid 1991 ı Muhammed Ali el
Bar da uzun açıklama ve notlar la yayım
lamıştır (Şam-Beyrut 1993ı . Müellife nis
bet edilen el-lfisbe fi'l-emraz adlı ese
rin de bu kitap olması muhtemeldir. s. 
Kitabü Edebi'n-nisa' (Kitabü'l-Gaye ve'n
nihaye). Müellif bu eserinde Hz. Peygam
ber. sahabe, tabiln ve bazı alimierin ka
dın -erkek ilişkileri konusundaki sözlerini 
bir araya getirerek değerlendirmiştir. İbn 
Hablb rivayetleri açıklamış, böylece söy
leniş şartları dışında neye tekabül ettik
lerini belirtmeye çalışmıştır. Eser üslubu 

açısından fıkıh, rivayetleri toplaması yö
nünden hadis. insanları iyiye yönlendirip 
kötüden uzak tutma amacını taşıması 
itibariyle de bir ahlak kitabı niteliğinde
dir. Rabafta bulunan (el-Hizanetü'l-am
me, nr. 1126ı tek nüshasına dayanılarak 
Abdülmecld Türki tarafından neşredilen 
eserden ( Beyrut 1992 ı Abdullah b. Ah
med et-Ticanl (ö. 708/1309 [?Jı Tul;fetü'l
'arus'unda geniş iktitaslarda bulunmuş
tur. 6. Kitô.bü Vaşfi'l-Firdevs. Hangi nüs
haya dayandığı belirtilmeden neşredil
miştir {Beyrut 1987ı. Yüksek lisans tezi 
olarak eseri neşre hazırlayan Salih b. Yu
suf b. Ahmed ez-Zehranl ( 1990, Mekke Ca
miatü ümmi'l-kuraı bunun et-Tul;afve'z;
z;urat ile aynı kitap olduğu görüşündedir. 
7. Kitô.b ii kerô.heti'l-gına (Kitabü Kera
hiyyeti'L-gına) . İbn Hazm'ın Risô.le fi'l
gına'i'l-mülhi e mübôJ.:ı hüve em maJ.:ı
z;ur (nşr. i h san Abbas, Beyrut ı 98oı başlıklı 

risalesinin içinde İbn Hablb'in bu eserin
den uzun iktibaslar bulunmaktadır. 8. Ki
tô.bü '1-Ferô.'iz (Beri in Staatsbibliothek, 
nr. 4687ı. 9. Kitab ii ma'rifeti'n-nücıJ.m. 
AytAyyaş'ta bulunan (ez-Zaviyetü'l-Ham
zaviyye , nr. 80/4, vr. I 85- I 95; mikrofilmi, 
Ra bat el-Hizanetü'l-amme, nr. ı 85ı isim
siz bir el yazmasının bu eser olması kuv
vetle muhtemeldir. Kitap Paul Kunitzsch 
tarafından İngilizce tercümesiyle birlikte 
neşredilmiştir (bk. bibi.ı. Eserin en önemli 
özelliği. İbn Hablb'in Malik b. Enes'ten 
gelen rivayetleri toplamasından dolayı bu 
konu hakkında müslümanların o dönem
deki bilgi birikimlerini yansıtan ilk kaynak 
olmasıdır (Kunitzsch, IX 1 I 994 J, s. 16 I-
162ı 

İbn Hablb'in kaynaklarda adı geçen di
ğer eserleri de şunlardır: el-Cevami', 
Kitabü Feza'ili'ş-şaJ.:ıô.be, Kitabü Gari
bi'l-J.:ıadiş, Kitô.bü Tefsiri'l-Muvatta', Ki
tô.bü lfurubi'l-İslô.m, Kitabü'l-Mesci
deyn, Kitabü Sireti'l-İmô.m fi'l-mülJ.:ıi
din, Kitô.bü Taba]fati'l-fu]fahô.' ve't-tô.
bi'in, Kitô.bü Meşô.bil;i'l-hüdô., Kitô.bü 
İ'rô.bi'l-Kur'ô.n, Kitô.bü's-Seb.ô. ve iştı
nô.'i'l-ma'ruf, Kütübü'l-Mevô.'iz;, Kütü
bü'l-Fezô.'il, Kitô.bü AJJ.yô.ri Kureyş ve 
aJJ.bô.rihô. ve ensô.bihô., Kitô.bü's-SuJtô.n 
ve siretü'l-İmô.m, Kitô.bü'l-Bô.h ve'n-ni
sô.', Tefsir fi'l-Kur'ô.n, Kitô.bü'l-Megii
zi, Kitô.bü'n-Nô.sib. ve'l-mensıJ.JJ, Kita
bü'r-Rühun ve'l-megiirim, Kitô.bü Me
gazi ResıJ.llillô.h, Kitô.bü 'I-Cami', Kitô.
bü'r-Regii'ib, Kitô.bü'r-Riyô.', Kitô.bü'l
Verô.' fi'l-'ilim, Kitô.bü'l-lfüküm ve'l
'amel bi'l-cevô.riJ.:ı. 
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