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Muhammed el-Habîb b. Þâzelî
b. Abdilhâdî b. el-Hoca et-Tûnisî
(1922-2012)

˜ Tunus müftüsü, dil ve fýkýh âlimi. ™
24 Ekim 1922 tarihinde Tunus’ta doğdu. Zeytûne Üniversitesi Şeriat Fakültesi’nden âlimiyye diploması ile mezun oldu
(1946). Hocaları arasında kendisinden çok
etkilendiği ve “babam” dediği Muhammed
Tâhir İbn Âşûr gibi âlimler vardır. Daha
sonra aynı üniversitede müderris olarak
göreve başladı; ardından yardımcı profesör oldu, Sorbonne Üniversitesi’nde Régis
Blachère’in yönetiminde Hâzim el-Kartâcennî’nin Minhâcü’l-büle³åß sı üzerine
hazırladığı tezle doktorasını verdi (1964).
İki yıl kaldığı Paris’te daha önce aldığı geleneksel İslâmî ilimler eğitimi yanında
çağdaş Batı düşüncesi ve hayat anlayışına
da vâkıf oldu. Zeytûne Üniversitesi Şeriat
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Mustafa eş-Şek‘a
(sağda)
ve Abdullah
Nâsif ile

ve Usûlüddin Fakültesi’nde İslâm hukuku
ve Kur’an araştırmaları alanında profesör olarak görevini sürdürdü, 1970-1976
yıllarında fakülte dekanlığı yaptı. Sekiz yıl
süren Tunus müftülüğü görevinin (19761984) ardından Cidde’de İslâm Konferansı
Teşkilâtı’na bağlı Mecmau’l-fıkhi’l-İslâmî
genel sekreterliğine getirildi ve uzun süre bu görevi yürüttü (1984-2008). 1993’te
Tunus’ta Beytülhikme’nin kurucuları arasında yer aldı. ed-Dârü’t-Tûnisiyye li’nneşr ve’t-tevzî adlı yayın kurumunu faaliyete geçirip müdürlüğünü üstlendi. Medine İslâm Üniversitesi Yüksek Danışma
Meclisi, Ezher İslâm Araştırmaları Akademisi, Arap Dil Kurumu (Mısır ve Suriye), Irak Bilim Akademisi, Hindistan Fıkıh
Akademisi, Fas Kraliyet Akademisi, Ürdün
Kraliyet Âlü’l-Beyt İslâm Düşüncesi Enstitüsü, Uluslararası İslâm Mezheplerini
Yakınlaştırma Kurumu Umumi Cemiyeti
(başkan), Mekåsidü’ş-şerîa Araştırmaları Merkezi Yüksek Meclisi (Londra) gibi
birçok kurumda üyelik yaptı. İslâm ülkelerinde düzenlenen birçok ilmî toplantıya
katılarak tebliğ sundu, ilim ve araştırma
kurumlarında konferanslar verdi. 17 Ocak
2012 tarihinde Tunus’ta vefat etti.
Başlangıçta ilgi alanı Arap dili ve edebiyatı olan İbnü’l-Hoca, Arap dil bilimleri
ve ekolleri, dil ve edebiyat tarihi üzerinde
araştırmalar yapmış, daha sonra Kur’an,
sünnet ve ağırlıklı olarak fıkıh sahasına yönelmiştir. Özellikle hocası İbn Âşûr’un makåsıd düşüncesinden etkilenmiş, makåsıdı
usûl-i fıkıh dışında müstakil bir ilim olarak değerlendirmiş, geleneksel fıkıh usulü
ve birikimiyle çağdaş ihtiyaç ve imkânlar
arasında denge gözeten metodolojik bir
yaklaşımı benimsemiştir. Sadece nasları bilmenin hüküm çıkarmak için yeterli olmayacağını, nasları ta‘lîl ve makåsıd
konusunda da ihatalı bilgiye sahip olmak

ve sünnetin Kur’an’ı açıklayıcı rolünü göz
önünde bulundurmak gerektiğini ileri sürmüştür. Mecmau’l-fıkhi’l-İslâmî’de çeyrek asır süren görevi esnasında yürüttüğü
araştırma ve faaliyetlerde de İslâm’ın genel amaç ve ilkelerini daima önde tutmuş,
mezhep görüşünü veya özel menfaatleri
ümmetin ortak faydasının önüne geçirmeme hususunda büyük çaba göstermiştir.
Eserleri. Telif: ¥âzim al-Qar¹agannî
(Tunis 1967; doktora tezi olan Kartâcennî’nin Minhâcü’l-büle³åß ve sirâcü’l-üdebâß adlı eserinin inceleme kısmının Fransızca tercümesidir); el-£Amel fî na¾ari’lİslâm (Tunus 1971); Mevâšıfü’l-İslâm
(Tunus 1972, 1379/1979); Yehûdü’l-Ma³ribi’l-£Arabî (Kahire 1973; Kahire Arap
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1406); ŞeyÅu’l-İslâm el-imâmü’l-ekber
Mu¼ammed b. ªâhir b. £Âşûr (I-III, Devha 1425/2004, I. cilt bu eserdir, II. cilt İbnü’l-Hoca’nın Beyne £ilmeyi u½ûli’l-fıšh ve
mašå½ıdi’ş-şerî£a’sı ve III. cilt İbn Âşûr’un
Mašå½ıdü’ş-şerî£a’sının neşridir, Tunus
2008).
Neşir: Hâzim el-Kartâcennî, Minhâcü’l-büle³åß ve sirâcü’l-üdebâß (Tunus
1386/1966; Beyrut 1401/1981,1986), Æa½âßid ve muša¹¹a£ât (Tunus 1392/1972;
Kartâcennî’nin Osman el-Ke‘‘âk tarafından neşredilen divanında [Beyrut 1384/
1964] yer almayan şiirlerini İbnü’l-Hoca daha önce E. Garcia Gomez ve Mehdî Allâm’ın yayımladığı el-Maš½ûre’siyle
birlikte çeşitli yazma ve matbu eserlerden derleyip neşretmiştir); İbn Rüşeyd,
İfâdetü’n-na½î¼ bi’t-ta£rîf bi-senedi’lCâmi£i’½-½a¼î¼ (Tunus 1394/1974), esSenenü’l-ebyen ve’l-mevridü’l-em£an
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fi’s-se ne di’l-mu£an£an (Tunus
1397/1977), Milßü’l-£aybe (II, 1402/1982;
III, Tunus 1981; V, Beyrut 1408/1988); Muhammed Tâhir İbn Âşûr, Mašå½ıdü’şşerî£ati’l-İslâmiyye (Devha 1425/2004);
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bimâ yete£allaš bi-bey£i’l-vefâ (Mecelletü Mecma£i’l-fıšhi’l-İslâmî, VII/3 [Cidde
1412/1992], s. 107-324). İbnü’l-Hoca’nın
bazı eser ve neşirleri Tunus Kültür Bakanlığı tarafından el-A£mâlü’l-kâmile
li’d-Duktûr Mu¼ammed el-¥abîb İbnü’l-ƒoca adıyla bir arada yayımlanmıştır
(I-V, Tunus 2008; I. ciltte Hâzim el-Kartâcennî’nin Æa½âßid ve muša¹¹a£ât, II. ciltte
Minhâcü’l-büle³åß, III. ciltte ŞeyÅu’l-İslâm
el-imâmü’l-ekber Mu¼ammed b. ªâhir b.
£Âşûr, IV. ciltte Beyne £ilmeyi u½ûli’l-fıšh
ve mašå½ıdi’ş-şerî£a, V. ciltte İbn Âşûr’un
Mašå½ıdü’ş-şerî£a’sının neşri yer almak-
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İbnü’l-Hoca’nın özellikle Tunus müftüsü olduğu dönemde Tunus’ta çıkan
el-Hidâyetü’l-İslâmiyye ve Cevherü’lİslâm dergileriyle diğer bazı dergilerde
çok sayıda fetvası yayımlanmış, ayrıca
makaleleri çıkmıştır: “el-Cihâd fi’l-İslâm”
(Min va¼yi leyleti’l-Æadr: Dirâsât İslâmiyye, Tunus 1971, s. 97-131); “el-£Arabiyye fî Tûnis beyne’l-fu½¼â ve’l-£âmiyye”
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¼ucciyyetü’l-£ameli bihî” (Hedyü’l-İslâm,
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Tunuslu devlet adamý,
seyyah ve tarihçi.

™

Şubat 1869’da Tunus’ta doğdu. XVI.
yüzyılın ilk yarısında Tunus’a yerleşen,
yetiştirdiği âlimler ve devlet adamlarıyla
tanınan Türk asıllı bir aileye mensuptur.
Yedi yaşında iken Tunuslu Hayreddin Paşa’nın 1875’te kurduğu el-Medresetü’sSâdıkıyye’ye gönderildi. Tunus’un Fransız
hâkimiyetine girmesinin ardından bazı arkadaşlarıyla birlikte Fransızca öğretmeni
yetiştirmek amacıyla açılan el-Medresetü’l-Aleviyye’ye geçti (1882). Arapça, Fransızca yanında tarih, coğrafya ve matematik okuduğu bu mektepten 1886’da
mezun oldu. 1887’de Tunus hükümet kaleminde mütercim olarak çalışmaya başladı. Bu sırada amcası Şeyhülislâm Ahmed
İbnü’l-Hoca ile Fransa sefiri arasındaki yazışmaların tercüme işlerini yürüttü. Bir
süre sonra aynı dairenin muhasebe bölümünde görevlendirildi. Tunus bağımsızlık
hareketinin öncülerinden olan arkadaşı
Beşîr Safer’in 1892’de Evkaf Cemiyeti’ne
geçmesinin ardından hesap işleri bölümünün başına getirildi. Bu arada edebî
çalışmalara ve tarih araştırmalarına önem
veren Fransa sömürge genel sekreteri
Bernard Roy tarafından Zeytûne Camii
Kütüphanesi’nin katalogunu hazırlamakla görevlendirilen heyete alındı.
Bürokraside görev yaptığı yıllarda Tunus’un kültür ve fikir hayatıyla daha çok
ilgilenmeye başlayan İbnü’l-Hoca himaye
döneminde ortaya çıkan ıslah hareketlerini destekledi. Ali Bûşûşe, Beşîr Safer,

Şeyh Muhammed b. Osman es-Senûsî gibi edip ve düşünürlerle birlikte Tunus’ta
yayımlanan ilk gayri resmî dergi olan el¥âŠıra’nın kurucuları arasında yer aldı
(1888). Bu yıllardan itibaren tarihî konulara yöneldi, dergide Tunus tarihi ve Tunus’ta yetişen meşhur adamlar hakkında
makaleler yazmaya başladı. 1896’da, geleneksel İslâmî eğitime bir yön vererek
yabancı dillerle modern ilimlerin öğretimini birlikte gerçekleştirmek için kurulan
Haldûniyye Cemiyeti’nin idare heyetine
girdi ve bu görevini 1908 yılına kadar devam ettirdi. Tunus’taki ilmî toplantıların
yanı sıra Cezayir, Fas, İsviçre, Belçika ve
Hollanda’da düzenlenen kongrelere katıldı. Cemâatü’ş-şebâb et-Tûnisiyye’nin Paris’te yapılan Kuzey Afrika Kongresi’nde
İslâm’da şer‘î yargı konusunda bir tebliğ
sundu.
İbnü’l-Hoca 1902’de Tunus Devlet Matbaası’nın müdürlüğüne tayin edildi ve
1915 yılına kadar görevinde kaldı. Bu süreçte Abdurrahman ed-Debbâğ’ın Me£âlimü’l-îmân ve Hüseyin Hoca’nın ¬eylü
Beşâßiri ehli’l-îmân (Tunus 1326/1908)
gibi çok sayıda eserin yayımlanmasına
yardımcı oldu. Kendisi de eser yazmaya
önem verdi; devlet yıllığını er-Rûznâme
et-Tûnisiyye adıyla 1902-1918 arasında
düzenli biçimde yayımladı. 1914’te Muhammed Nâsır Bey’in sarayında teşrîfât-ı
seniyye müdürlüğüne getirilince Tunus
siyasî hayatı içinde önemli bir konuma
yükseldi. Kendisine önce “emîrü’l-livâ”,
ardından “emîrü’l-ümerâ” rütbesi verildi.
Bu rütbenin Fransızca karşılığı olan “general” unvanını kullanmaya başladı. Ayrıca
el-Medresetü’l-ulyâ’da tarih ve Arapça’ya
çeviri konusunda ders verdi. 1916’da Muhammed Nâsır Bey’in elçisi olarak Fas’a
gidip Sultan Mevlây Yûsuf b. Hasan ile görüştü ve iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için çaba gösterdi. 1919’da
teşrîfât-ı seniyye reisliğinden Kåbis valiliğine tayin edildi. 1921’de Kâf, 1924’te
Benzert valiliğine getirildi, 1934’te emekli oluncaya kadar bu görevini sürdürdü.
1927’de Paris Camii’nin açılışında Tunus
hükümetini temsil eden resmî heyette yer
aldı. Emekliliğinin ardından Tunus hükümeti müşavirliğine tayin edildi. Bundan
sonra ilmî çalışmalara ve tarihî araştırmalara ağırlık verdi. Tunus’ta vefat etti
ve orada defnedildi. İbnü’l-Hoca, ilk sayısı
2 Ağustos 1888’de yayımlanan el-¥âŠıra
ile el-Mecelletü’z-Zeytûniyye başta olmak üzere çeşitli gazete ve dergilerde Tunus tarihi, kültürü ve Tunus’un geleceğine
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