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KISALTMALAR 
 

   

 

?                  : Basıldığı Tarih veya Yeri Belli değil 

a.g.e.               : Adı Geçen Eser 

a.mlf.  : aynı müellif 

(a.s.)                 : Aleyhisselâm 

c.                 : cüz 

Çev.               : Çeviren 

DĐA.               : Diyanet Vakfı Đslâm Ansiklopedisi 

Gnş.blg.bkz.         : Geniş Bilgi Đçin Bakınız 

h.                 : Hicrî 

ĐA.                 : Đslâm Ansiklopedisi 

Đst.                : Đstanbul 

Öl.                : Ölümü 

r.a.                 : Radıya’llahu Anhu 

r.anhüm  : Radıya’llahu Anhüm 

s.a.v.               : Sallallahu Aleyhi vesellem 

Sad.   : Sadeleştiren 

Tah.                : Tahkik 

Tas.                : Tashih 

TDVY.             : Türkiye Diyanet Vakfı Yayını 

Ter.                : Tercüme 

v.b.                : Ve Buna Benzer, ve benzeri 

v.s.                : Vesaire 

v.d.                        : Ve devamı 
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ÖNSÖZ 
  

Abbâsîlerin iktidara geldikleri 132/750 yılı Đslâm tarihinin en önemli 

noktalarından birini teşkil etmiş, Emevîlerin yerine Abbâsîlerin yönetimi ele 

geçirmesiyle idarî, askerî, siyâsî ve ilmî sahalarda çok büyük değişiklikler 

yaşanmıştır. 

 

Abbâsîlerin iktidara gelişiyle siyâsî açıdan Emevîler dönemindeki Arap ve 

Mevâlî arasındaki fark ortadan kalkmış, hatta Mevâlî Araplara karşı üstünlük 

bile sağlamıştır. Bununla birlikte, Abbâsîler döneminde zaman zaman  iç 

karışıklıklar meydana gelmiştir. Bu iç karışıklıkların bastırılması ve devletin 

istikrarının sağlanması için uğraş verilmiş, bu hususta  büyük çaba 

harcanmıştır. 

 

Abbâsîler döneminde toplum  “ Havâs ” ve “ Avâm ” olarak iki tabakadan 

oluşuyordu. Abbâsî Devleti’nde  muhtelif kabilelere ve mezheplere mensup 

kişiler yaşamaktaydı. Bazen bu etnik guruplar arasında çatışmalar çıkıyordu. 

Her şeye rağmen bu dönemde halk genellikle refah ve huzur içinde yaşamlarını 

sürdürmüşlerdir. 

 

 Abbâsîler döneminde Beytü’l-Hikme gibi eğitim-öğretim, kütüphane ve 

tercüme hizmetleri gören kurumlar açılmıştır. Bu çerçevede müspet ilimlerin 

yanında Đslâmî ilimler de gelişmeye başlamış; yanı sıra çeşitli görüşler ortaya 

çıkmış; Hadis, Fıkıh, Kelâm Tefsir ve Kıraat ilimleri yanında Mantık, Felsefe, 

Matematik, Kimya, Coğrafya ve Tarih ilimleri de oldukça gelişmiştir. 

 

 Emevîler devrinde başlayan Đslâm tarihçiliği, Abbâsîlerin ilk 

zamanlarında önemli gelişme kaydetmiştir. Başlangıçta Hz.  Peygamber ve 

sahabenin hayatını tespit etmek maksadıyla başlayan Đslâm tarihçiliği, eskiden 

beri Araplarda mevcut olan “Ensâb” ilminin de yardımıyla toplumun bütün 
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unsurlarını konusu içine almıştır. Bu durum “ Ricâl ” ilminin gelişmesine de 

yardım etmiştir. 

 

Siyer ve Tarih ilminin babası sayılan Đbn Đshâk ve daha sonra Vâkidî ve 

Đbn Sa’d gibi Đslâm tarihinin ilk müellifleri, ilk kültür ve ilim tarihçileri 

Abbâsîler devrinde yaşamıştır. Bu müellifler, Siyer-meğâzî, tabakât, genel 

Đslâm tarihi gibi çeşitli alanlarda eserler yazmışlar ve Đslâm tarihçiliğine yön 

vermişlerdir. Hicri ikinci yüzyılın sonu ve üçüncü yüzyılın başı gibi oldukça 

erken bir dönemde telif ettiği eserleri Đslâm tarihinin önemli kaynakları 

arasında yer alan Đbn Habîb’in hayatı ve tarihçiliği araştırmamızın konusunu 

teşkil etmiştir. 

   

Đbn Habîb Bağdat’ta doğmasına ve halifelerin ve diğer yöneticilerin 

çocuklarını okutarak geçimini sağlamasına rağmen  saray tarihçiliği ile 

ilgilenmemiştir. 

 

Đlmî hayatı boyunca, o dönemin bir çok değerli alimlerinden ilim tahsil 

etmiş ve diğer faaliyetlerinin yanı sıra çeşitli alanlarda çok sayıda eser 

yazmıştır. Bu çerçevede Kureyşlilerin bilinmeyen yönlerini ortaya çıkaran el-

Munammak adlı bir eser te’lif etmiştir. Bu kitap ve diğer eserleri ona Đslâm 

tarihçileri arasında özel bir yer kazandırmıştır. Đbn Habîb, bir çok kaynakta 

güvenilir bir tarihçi olarak tavsif edilmiştir.  

 

Biz bu müellifin hayatını ve tarihçiliğini ortaya çıkarmak için 

araştırmamızın birinci bölümünde; onun hayatını, nesebini, ilmî kişili ğini, 

hocalarını ve öğrencilerini, eserlerini, bulunduğu görevleri,  tahsil hayatını, 

ölümü gibi konuları ele aldık. 

 

Đkinci bölümde ise; Đbn Habîb’in tarihçiliğini, eserlerini te’lif ederken 

faydalandığı kaynakları, eserlerinde sosyal, kültürel ve siyâsî konuları ele alan 

bir tarihçi olmasını, mezhebini, rivâyetleri alış şekillerini, kimlerden rivâyet 
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aldığını, kendisinden rivâyet alanları, tenkitçiliğini ve bilgileri tasnifi gibi 

konuları ele alıp incelemeye çalıştık. 

 

Bu çalışmanın gerçekleşmesinde ve son şeklini almasında başından 

sonuna kadar yardımlarını esirgemeyen ve tezimi yönlendiren değerli hocam 

sayın Prof. Dr. Đbrahim Sarıçam’a, katkılarını esirgemeyen hocalarıma ayrı ayrı 

teşekkürü bir borç bilirim. Çalışmamın kaynaklarının tespit edilmesinde ve 

diğer safhalarda emeği geçen, değerli fikirleriyle yardımcı olan diğer 

hocalarıma da ayrıca teşekkürlerimi sunarım. 

 

Asım ÖZ 

ANKARA 2008 
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GĐRĐŞ 

 

A- ARAŞTIRMANIN KAYNAKLARI VE METODU 
 

Tarih ilmi, Arap Yarımadası’nda ilgi gören bir ilim dalı idi. Đslâm’dan 

önce Araplar tarihle yakından ilgileniyorlardı. Çünkü onlar kendilerinden önce 

yaşamış olan babalarının, atalarının bireysel ve toplumsal yaşantılarına son 

derece ihtimam gösteren bir toplum idiler. Bunun için de ailenin, kabilenin ve 

aşiretin soy kütüklerinin korunmasına çok önem verirlerdi. 

 

Bundan dolayıdır ki Đslâm öncesi tarihçiliği “Ensâb Şecereleri” ve 

“Eyyâmü’l-Arab” tarihçiliği olarak ortaya çıkmıştır.1 Bu tarih anlayışı, yazılı 

tarih anlayışını dile getirmiyordu; fakat bir nevi şifâi tarih anlayışı gibi idi. 

Çünkü bunlar geçmiş hikayeleri dilden dile naklederek en son yaşanan zamana 

kadar aktarmakta idiler. Bu yolla yapılan tarihçiliğin, Đslâmiyetin ilk yıllarında 

ortaya çıkan “Şifâi tarihçilik“ ile alakası gözüküyor gibi ise de, aralarında pek 

güçlü bağların bulunmadığı göze çarpmaktadır. Daha sonra Hz. Peygamber’le 

ve Đslâm dininin yayılmasıyla birlikte, Kur’an’ı Kerim Đslâm tarihinin ve diğer 

bütün ilim dallarının kaynağı olmuş, geçmiş milletlerin, hükümdarların, 

peygamberlerin hayatlarından, çeşitli durumlarından, mesela dinlerinden 

bahsetmiş, bizlere Đslam’ın doğduğu sıradaki toplumu tanıtmış, pekçok konuda 

aydınlatmış ve geleceğe yön vermiştir. 

 

Bu dönemde Đslâmi ilimlerden Hadîs ve Đslâm tarihçiliği iç içe idi. 

Hülefâ-i Râşidîn ve Emevîler döneminde bu ilimler birbirinden ayrılmaya 

başladılar. Abbâsîler döneminde Mescid ve Camilerin Đslâm eğitim ve öğretim 

tarihinde önemli bir yeri vardı. Camiler hem ibadethane hem de birer eğitim ve 

öğretim müessesesi olarak kullanılmıştır. Camilerin çoğunda bir kütüphane 

bulunuyor, bir kitap koleksiyonu mahalli gibi kitaplarla dolu oluyordu. 

                                                 
1 Sabri Hizmetli, Đslâm Tarihçiliği Üzerine,  Ankara, 1991, s.37. 
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Camilerin dışında eiğitim- öğretim alanında ilk meşhur müessese Halife 

Me’mûn tarafından kurulan Beytü’l-Hikme’dir. 

 

Bu müessede Hintçe, Farsça, Sindçe, Yunanca gibi çeşitli dillerde 

eserler Arapçaya tercüme edilmiş, bu çerçevede Dil ve Edebiyat, Mantık ve 

Felsefe, Astronomi, Kimya, Matematik, Tarih ve Coğrafya gibi aklî ilmlerle 

birlikte, Tefsir ve Kıraat, Hadis, Fıkıh, Kelâm ve Tasavvuf gibi Đslâmî ilimler 

de gelişmiştir. Abbâsîlerin bu ilk dönemlerinde diğer ilimlerin gelişmesiyle 

birlikte Đslâm tarihçiliği de kendini göstermeye başlamıştır. Bu devirde 

halifelerin himaye ettiği ya da etmediği Đbn Kuteybe, Belâzûrî, Dîneverî, 

Taberî, Ya’kûbî, Bağdâdî gibi çok sayıda siyer, meğâzî, tabakât müellifleri, 

Đslâm Tarihçiliğine yön veren Đslâm siyâsî tarihinin ilk müellifleri ve ilk kültür 

ve ilim tarihçileri ortaya çıkmıştır.  

 

Bunlar arasında bir siyâsî, sosyal ve kültür tarihçisi olan Đbn Habîb de 

bulunmaktadır. Onun en fazla dikkat çeken yönü, bir sosyal tarih müellifi 

olmasıdır. Đslâm Tarihinin kaynakları olarak nitelediğimiz eserler arasında pek 

fazla meşhur olmayan, ancak bütün ilimlerin geliştiği bir dönemde yaşamış 

olan bu müellifin tarihçiliğini gün yüzüne çıkarmak hedefimiz olmuştur. 

 

Bu çalışmamızda, Abbâsîler döneminde ilimde hamle yapan kişiler 

arasında Đbn Habîb’in de olması nedeniyle onun ilmî kişili ğini, yetiştiği 

dönemdeki siyâsî, kültürel sosyal alanda yetişme tarzı ve bu ortamlardan 

etkilenmesinin sebeplerini, kendi döneminde yaşayan bir çok tarih yazarları 

halifeler ve emirlerin isteği doğrultusunda tarih kitapları yazdığı halde, onun 

böyle bir girişimde bulunmayışının sebeplerinin ortaya çıkarılması 

amaçlanmıştır. 

 

Özellikle Tarih, Neseb, Lügat, Şiir, Arap Tarihi, Eyyâm gibi dallarda 

yetişen Ebû Ubeyde (öl.208/823), Kutrub (öl.210/823), Đbnü’l-Arabî 

(öl.231/844), Đbnü’l-Kelbî (öl.204/819), Ebu’l-Yakzân (öl.190/805), Hişâm b. 

Muhammed gibi alimlerden ders almasına rağmen meşhur tarihçiler gibi fazla 
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bilinmeyişinin sebepleri, diğer alimler gibi meşhur olma amacı gütmeden 

hükümdarların çocuklarına müeddiblik yapması ve evde kitaplarını yazma 

yoluna gitmesinin sebepleri ve tarihçiliği yanında şairliği, edipliği ve diğer 

ilimlerdeki yeri tespit edilmeye gayret edilmiştir. 

 

Bu araştırmamızı yaparken Đbn Habîb’in hayatını, yaşadığı dönemi, 

tarihçiliğini, hocaları ve talebelerini, bunlardan etkilenip etkilenmediğini, 

devlet içindeki konumunu, ilmî kişili ğini, eserlerini ortaya çıkarmak için 

birinci el kaynak kitaplar olan tabakât, neseb, edebiyat, şiir ve Genel Đslâm 

Tarihi kitapları taranmıştır. Konu, çağdaş kaynaklarda, ansiklopedilerde 

hakkında yazılanlar ile karşılaştırmalı olarak ele alınıp, günümüz 

araştırmacılarının da görüşlerine yer verilerek, hayatı ve tarihçiliği ortaya 

çıkarılmaya çalışılmıştır. 

 

Bu çerçevede konu ile ilgili olarak faydalandığımız kaynakları şöyle 

sıralayabiliriz: 

 

Ebû Yûsuf (öl.113/728)2 ve Đbnü’l-Kelbî (öl.204/819)3’nin eserinden; 

Đbn Habîb ve onun talebesi Ebû Saîd es-Sükkerî’nin hayatı hakkında; Đbn Sa’d 

(öl. 204/819)4’ın eserinden; Đbnü’l-Kelbî’nin hayatı hakkında Taberî’nin 

(öl.224/839)5, bizzat Đbn Habîb (öl.245 /860)6’in kendi eserlerinden;  Đbn 

Habîb’in hayatı, kişili ği, tarihçiliği vs. konular hakkında, Đbn Kuteybe 

(öl.276/889)7’nin eserinden; Đmriü’l-Kays’ın hayatı konusunda, Mes’ûdî 

                                                 
2  Ebû Yûsuf, Kitâbü’l-Harac, Mısır, 1352, s.88. 
3 el-Kelbî,Cemheretü’n-Neseb, Tah. Nâcî Hasan, Beyrut, 1993, s.8-11; a.mlf., Kitâbü’l-Esnâm, 
Tah. Ahmet Zeki Paşa, Çev. Beyza Düşüngen, s.23-52. 
4  Đbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-Kebîr, Beyrut, 1968, V, 425, VII, 332. 
5  Taberî, Târîhu’l-Ümem ve’l-Mülûk, Beyrut, 1967, V, 376. 
6  Đbn Habîb, el-Muhabber, Haydarabad, 1942. 
   Muhtelifü’l-Kabâi’l-ve’l-Mü’telifûhâ, Tah. Hamdi el Câsır, Riyad, 1980. 
   Esmâü’l-Muğtâlîn, Kahire, 1955. 
   Elkâbü’ş-Şuârâ, Kahire, 1955. 
   Küne’ş-Şuârâ, Kahire, 1955. 
   Men Nüsibe ilâ Ümmihi Mine’ş-Şuârâ, Mısır, 1951. 
  Ümmahâtü’n-Nebiyy, Bağdat, 1953. 
   el-Munammak, Beyrut, 1985. 
7  Đbn Kuteybe, el-Meârîf, Ter. Hasan Ege, Đst., ?, s.362. 
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(öl.346/ 996)8’nin eserinden; Abbâsî halifeleri hakkında, el-Đsfehânî 

(öl.356/966)9’nin eserinden; Đbnü’l-Arabî’nin hayatı hakkında, Đbnü’n-Nedîm 

(öl.385/995)10’in eserinden; Đbn Habîb’in doğumu, ölümü, hocaları ve kitapları 

hakkında, el-Endelûsî (öl.462/1070)11’nin eserinden; Abbâsîlerde ilmî 

gelişmeler hakkında, el-Bağdâdî (öl.463/1071)12’nin eserinden; Đbn Habîb’in 

el-Muhabber adlı kitabın müellifi olduğu, annesine nispet edildiği, babasının 

belli olmadığı, Ahbâr ve Nesep alimi olduğu konusunda, es-Sem’ânî 

(öl.512/1127)13’nin eserinden; Đbn Habîb’in hayatı, güvenirliği ve ondan 

rivâyet edenler hakkında verilen kısa bilgiler, Đbnü’l-Enbârî (öl.577 

/1192)14’nin eserinden; Đbn Habîb’in hocalarından Đbnü’l-Kelbî, Đbnü’l-Arabî 

ve öğrencisi es-Sükkerî hakkında, Yâkût (öl.626/1228)15’un eserinden; Đbn 

Habîb’in hayatı, ilmi, künyesi, rivâyet aldığı ve kendisinden rivâyet alanlar 

konusunda, es-Safedî (öl.629/1231)16’nin eserinden; Đbn Habîb’in el-Muhabber 

kitabının sahibi olduğu, ölümü, rivâyet aldığı ve kendisinden rivâyet alanlar 

hakkında, el-Cezerî (öl.630/1232)17’nin eserinden; Đbn Habîb’in ölümü 

konusunda, Đbnü’l-Esîr (öl.630/1232)18, Đbn Hallikân (öl.681/1282)19’ın 

eserinden; Đbnü’l-Kelbî, Kutrub ve Đbnü’l-Arabî’nin hayatları, Đbn Habîb’in 

nesebi konusunda, Đbnü’t-Tıktakâ (öl.709/1309)20, Đbn Haldûn (öl.808/1405)21, 

el-Kutubî (öl. 764/1362)22’nin eserinden; Đbn Habîb’in mesleğinin öğretmen 

olduğu konusunda, es-Suyûtî (öl.911/1505)23’nin eserinden; Đbn Habîb’in ismi, 

ölümü, güvenirliliği, annesi ve babası ile ilgili bilgiler, eserleri, kimden rivâyet 

                                                 
8  Mes’ûdî, Murucu’z-Zeheb, Kahire, 1938, II, 248. 
9  Ebu’l-Ferec el-Đsfehânî, Kitabu’l-Eğânî, Mısır, 1991, V, 172. 
10  Đbnü’n-Nedîm, el-Fihrist, Mısır, ?, s.155. 
11 el-Endelûsî, Tabakâtü’l-Ümem, Mısır, ? . 
12 el-Bağdâdî, Târîhu’l-Bağdât, Medinetü’l-Münevvere, ?, II, 276-279. 
13 es-Sem’ânî, el-Ensâb, Beyrut, 1988, V, 310-311. 
14 Đbnü’l-Enbârî, Nüzhetü’l-Elibbâ fî Tabâkâti’l-Üdebâ, Tah. Đbrahim es-Sâmarrâî, Bağdat, 
1959,  s.58-61, 102-107, 144-145. 
15Yâkût el-Hamevî, Mucemü’l-Üdebâ, Beyrut, ?, IX, 112-118;  Bkz.(Bağdât Maddesi) 
Mu’cemü’l-Buldân. 
16 es-Safedî, Kitâbu’l-Vâfî bi’l-Vefayât, Pakistan, 1974, II, 325-327. 
17 el-Cezerî, el-Lübâb fî Tehzîbi’l-Ensâb, Beyrut, 1980, III, 174. 
18 Đbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târîh, Tah. AhmetAğırakça ve arkadaşları, Đst., 1985, VI, 367. 
19 Đbn Hallikân, Vefayâtü’l-Ayân, Beyrut, 1968, III, 134-135, II, 292-293, VII, 248. 
20 Đbnü’t-Tıktakâ, el-Fahrî, Beyrut, 1966, s.171-172. 
21 Đbn Haldûn, Mukaddime,  Tahran, 1994, s.117-118. 
22 el-Kutubî, Uyûnu’t-Tevârih, Tas., Afif Nayif Hâtum, Beyrut, 1996, s.404-407. 
23 es-Suyûtî, Kitâbu’l-Buğyetü’l-Vu’ât, Mısır, 1326 H, s.29-31; a.mlf., Târîhu’l-Hulefâ, Kahire, 
1305, s.112. 
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aldığı gibi konularda, Muhammed Rızâ Kehhâle24’nin eserinden; Đbn Habîb’in 

ismi, şöhreti, doğumu, ölümü, rivâyet aldığı şahısların isimleri hakkında, Yusuf 

Đlyâs Serkîs25’in eserinden; Đbn Habîb’in hangi ilimle uğraştığı, Muhtelifü’l-

Kabâil ve Mü’telifûhâ isimli kitabın ona ait olduğu hakkında, Đsmail Paşa el-

Bağdâdî26’nin eserinden; Đbn Habîb’in ismi, ölümü ve eserleri hakkında, ez-

Ziriklî 27’nin eserinden; Đbn Habîb’in doğumu, nerede öldüğü, eserlerinin 

isimleri ve ilmi yönü hakkında, Kâtib Çelebi28’nin eserinden; Đbn Habîb’in 

ölüm tarihi, Muhtelifü’l-Kabâil ve el-Muhabber adlı kitabın onun eseri olduğu 

konusunda, Carl Brockelman29’ın eserinden; Đbn Habîb’in hayatı, eserleri, 

ölümü, Kutrub, Đbnü’l-Arabî, Đbnü’l-Kelbî, Ebû Saîd es-Sükkerî’nin hayatları 

konusunda, Đhsân en-Nâs30’ın eserinden; Đbn Habîb’in hayatı, ölümü, ilmi, 

hocaları ve kitapları konusunda, Muhammed Đsâ Sâlihiyye31’nin eserinden; Đbn 

Habîb’in 9 tane kitabının ismi konusunda, el-Yesû’i,32 es-Sâbûnî,33  Đslamic 

Culture,34 Đlce Lichtenstadter,35 Claude Gillot,36 Dâ’iretü’l-Ma’ârîf-i Bozorg-i 

Đslâmî,37 Hakkı Dursun Yıldız,38 Azertaş Azernuş,39 Mahmut Kaya,40 Fikri 

Cezzâr,41 … “Ebû Ubeyde”,42 Đsmail Yigit,43… Đbnü’l-Arabî,44 Moh. 

                                                 
24 Muhammed Rıza Kehhâle, Mu’cemü’l-Müellifîn, Beyrut, 1954, III, 208, IX, 174-175. 
25 Yûsuf Đlyâs Serkîs, Mu’cemü’l-Matbû’âti’l-Arabiyye, Mısır, 1928, I, 1850. 
26  Đsmail Paşa el-Bağdâdî, Hediyyetü’l-Ârifîn, Đst., 1955, II, 13-14. 
27  ez-Ziriklî, el-A’lâm, Mısır, 1927, III, 880. 
28  Kâtib Çelebi, Keşfü’z-Zünûn, Đst., 1310 H, II, 407. 
29 Carl Brockelmann, Târîhu’l-Edebi’l Arabî, Çev. Abdulhâlim Neccâr, Kahire, 1983, II, 139- 
145, 152-155, 162-165, 202-205.; GAL, Leiden, 1937, I, 15. ; “ Ya’kûbî ”, ĐA, Đst., 1986, XIII, 
351-352.  
30  Đhsân en-Nâs, Mecelletü’l-Mecmâ’i’l-Lügati’l-Arabiyye, Dımaşk, 1995, s.4 -7. 
31  Muhammed Đsa Salihiyye, el-Mûcemü’l-Şâmil’it- Türâsi’l-Arabiyyi, Kahire,1993, c. II, 130. 
32  L. Ma’lûf el-Yesûi, el-Müncid, Beyrut, 1966, s.418. 
33  Abdu’l-Vehhâb es –Sâbunî, Uyûnu’l-Müellefât,Tah. Mahmut Refâhûri, Halep, 1992, s.36, 
148. 
34  ...Đslamic Culture, I-XVII,…….,   . 
35  Đlce Lichtenstadter, Jornal of the Royal Socıety, London, 1939, s.1-27. 
36 Claude Gıllıot, “Textes Arabes Anciens Edites en Egypte au cours des Annees 1994 a 1996”, 
Kahire, 1997, ?. 
37  Dâiretü’l-Maârîf Bozarg-i Đslâmî, Tahran, 1369 R, III, 205-208. 
38  Hakkı Dursun Yıldız, “ Abbâsiler”, DĐA, Đst., 1988, I, 30-48; a.mlf., Doğuştan Günümüze 
Büyük Đslâm Tarihi, Đst., ?, III, 16-376. 
39  Azertaş Azernuş, “ Đbn Habîb”, Tahran,1369 R, III, 305-308. 
40  Mahmut Kaya, “ Beytü’l-Hikme”, DĐA, Đst., 1992, VI, 88-90. 
41  Fikri Cezzâr, Medâhilü’l-Müellifîn, Riyad, 1991,s.338. 
42 … “ Ebû Ubeyde”, ĐA, Đst.,1988, IV, 58. 
43  Đsmail Yiğit, “ Emevîler ”, DĐA, Đst., 1995, I, 40 
44  … “ Đbnü’l-Arabî”, ĐA, Đst., 1988, V/II, 844. 
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Bencheneb,45 … “Đbn Habîb”,46 Şemseddin Günaltay,47 M. Fuad Sezgin,48 M. 

Yaşar Kandemir,49 Ramazan Şeşen,50 Đsmail Durmuş-Mustafa Çuhadar,51 

Süleyman Tülücü,52 Muharrem Çelebi,53 Mehmet Sami Benli,54 Hasan Đbrahim 

Hasan,55 M. Streck,56  E. Honigmann,57  Abdülazîz ed-Dûrî,58 Đ.Sarıçam–

Đ.Aycan,59 Đsmail Cerrahoğlu,60 Selahattin Çamyar,61 Nihad M.Çetin,62 Đsmail 

Durmuş,63 Nasuhi Ünal Karaaslan,64 Mahmut Kaya,65 Nuri Topaloğlu,66 

Mustafa Muhammed eş-Şek’a,67 Adolf Grohmann,68 W. Heffening,69 

Abdulkerim Özaydın,70 Hulusi Kılıç,71 Mustafa Fayda,72 H. Yunus Apaydın73, 

Abdulkerim Özaydın,74 Mehmet Đşpirli,75 M. Yaşar Kandemir,76 Ahmet 

Savran,77 Sabri Hizmetli78, Muhammed Hudarî79, Yusuf Uş80 gibi yazarların 

                                                 
45  Moh. Bencheneb, “Kutrub”, ĐA, Đst., 1988, VI,1055.  
46  … “Đbn Habîb ”, ĐA, Đst., 1986, V/II, 735. 
47  Şemseddin Günaltay, Đslâm Tarihinin Kaynakları, Sad. Yüksel Kanar, Đst., 1991, s.26. 
48 M. Fuad Sezgin, et-Târîhu’t-Türâsi’l-Arabî, Ter. Mahmud Fehmî Hicâzî- Fehmi Ebu’l-Fazl, 
Riyad, 1988, II/I, 151. 
49  M. Yaşar Kandemir, “ Ebu’l-Buhterî”,  DĐA, Đst., 1994, X, 297. 
50  R. Şeşen, “ Vâkidî “, ĐA, Đst., 1993, XII, 150-152. 
51  Đsmail Durmuş-Mustafa Çuhadar, “ Đbn Rûmî ”, DĐA, Đst.,1999, XXI, 186-187. 
52  Süleyman Tülücü, “ el-Kelbî ”, DĐA, Ankara, 2002, XXV, 204-205 ; “ Ma’mer b. 
Müsennâ”,  DĐA, Ankara, 2003, XXVII, 551-552. 
53  Muharrem Çelebî, “ Kutrub ”, DĐA, Ankara, 2002, XXVI, 494-495. 
54  Mehmet Sami Benli, “ Muhammed b. Habîb ”, DĐA, Đst., 1999, XXX, 533. 
55 Hasan Đbrahim Hasan, Siyasî,Dînî,Kültürel,Sosyal Đslâm Tarihi, Đst., 1985, II, 220, 249, 269, 
307. 
56  M. Streck, “ Samarrâ ”, ĐA, Đst., 1988, X, 14; a.mlf,. “ Kerh ”, ĐA, Đst., 1988, VI, 585. 
57  E. Honıgmann, “ Rusâfe” , ĐA, Đst .1988, IX, 781. 
58  Abdülaziz ed-Dûrî, “ Bağdat ”, DĐA, Đ st., 1992, IV, 425. 
59  Đbrahim Sarıçam-Đrfan Aycan, Emeviler, TDVY., Ankara, 1993, s.142. 
60  Đsmail Cerrahoğlu, “ Muhammed b. Sâib el-Kelbî ”,  DĐA, Ankara, 2001, XXV, 205-206. 
61 Selahattin Çamyar, Ya’kûbî ve Tarihçiliği, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 1988, s.43, 53.   
(Basılmamış ) 
62  Nihad M. Çetin, “ Sükkerî ”, ĐA, Đst., 1986, XI, 92-93. 
63  Đsmail Durmuş, “ Đbnü’l-Arabî ”,  DĐA, Ankara, 2000, XX, 487-488. 
64  Nasuhi Ünal Karaaslan, “ Đbn Düreyd ”, DĐA, Đst., 1999, IXX, 416-419. 
65  Mahmut Kaya, “ Đbnü’l-Kıftî ”, DĐA, Đst., 2000, XXI, 113-114. 
66  Nuri Topaloğlu, “ Đbn Asâkîr, Ebü’l-Yümn ”, DĐA, Đst., 1999, IXX, 325. 
67  Mustafa Muhammed eş-Şek’a, “ Đbn Abdirrabbih ”, DĐA, Đst., 1999, IXX, 281-283. 
68  Adolf Grohmann, “ Yâkût ”, ĐA, Đst., 1986, XIII, 357-358. 
69  W. Heffening, “ Nevevî ”, ĐA, Đst., 1986, IX, 222-223. 
70  Abdulkerim Özaydın, “ Ezrâkî ”, DĐA, Đst., 1995, XII, ?. 
71  Hulusi Kılıç, “ Đbn Manzûr ”, DĐA, Đst., 1999, XX, 171. 
72  Mustafa Fayda, “ Đbn Hişâm ”, DĐA, Đst., 1999, XX, 71-72. 
73  H. Yunus Apaydın, “ Đbn Hazm ”, DĐA, Đst., 1999, XX, 39-50. 
74  Abdulkerim Özaydın, “ Đbn Hallikân ”, DĐA, Đst., 1999, XX, 17-19. 
75  Mehmet Đşpirli, “ Kalkaşendî ”, DĐA,,Đst., 2001, XXIV, 263-264. 
76  M.Yaşar Kandemir, “ Hatîb el-Bağdâdî ”, DĐA, Đst., 1997, XXI, 452-458. 
77  Ahmet Savran, “ Đmruu’l-Kays b. Hucr ”, DĐA, Đst., 2000, XXII, 237-238. 
78  Sabri Hizmetli, Đslâm Tarihi, Ankara, 1991, s.37. 
79  Muhammed Hudarî, ed-Devletü’l-Abbâssî, Beyrut, 1997. 
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eserleri ve ansiklopedi maddelerinden Đbn Habîb’in hayatı, hocalarının 

hayatları, öğrencilerinin hayatları, Müslüman müellifler, Abbâsîler hakkında 

genel bilgiler, yer konularında, Đbn Habîb’ten rivâyet alanlar ve kendisinin 

rivâyet aldığı kişiler konusunda faydalanılmaya çalışıldı. 

 

Bu kaynaktaki bilgilerin bir çoğu ilkelden, bir kısmı da ikinci el 

kişilerden alınmış, tarafsız olarak verilmeye çalışılmıştır. Ancak ilmî kişili ği 

hususunda Merzubânî’nin  insanların kitapları üzerinde değişiklik yaparak 

kendisine mal ettiği konusundaki Yâkût’un Mu’cemu’l-Üdebâ adlı eserindeki 

rivâyet tarafsızlığını yitirmiş gibi bir fikir uyandırmaktadır. Çünkü kaynakların 

çoğu Đbn Habîb ‘in güvenilir bir alim olduğunu belirtmektedir. 

 

Dipnotlarla ilgili düzenlemelere gelince, genellikle müellif isimlerinin 

başındaki harf-i tarifleri kolaylık olması bakımından kaldırmaya çalıştık. 

Müellifin eseri, ilk geçtiği yerde tam olarak belirtildi, ikinci ve daha çok geçtiği 

yerde ise yalnız müellifin ismi zikredildi. Madde isimleri tırnak işareti 

içerisinde gösterilmeye, a.g.e. ifadesi kullanılmamaya, Prof. Dr., Doç. Dr. gibi 

ünvanlar belirtilmemeye gayret edildi. 

  

Eğer müellifin birden fazla eserinden faydalanılmış ise, müellifin ve 

kitabın adı belirtildi. Yine kolaylık olması bakımından eserlerin ciltlerini ve 

sayfalarını belirtirken “ C ” ve “ S ” harflerini kaldırıp, onun yerine Romen 

rakamıyla cilt sayısını, rakamlarla da sayfa sayısını, kitap tek cilt ise sayfa 

sayısını belirtmek için küçük “ s ” harfi ile kitap cüz halinde ise küçük “ c ” 

harfi ile cüzleri belirtmeye, kitap isimlerini genel olarak italik harflerle 

vermeye çalıştık. 

  

Bibliyoğrafya da ise, isimler ölüm tarihleri ile beraber tam olarak 

zikredilmeye çalışıldı. Kitabın kaç cilt olduğu, hangi tarih ve nerede basıldığı 

belirtilmeye çalışıldı. 

                                                                                                                                 
80  Yusuf Uş, Târîhu Asri’l-Hilâfeti’l- Abbâsî, Beyrut, 1998, s.57. 
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B- ĐBN HABÎB’ ĐN YETĐŞTĐĞĐ ORTAM 
 

 

Burada, müellif Đbn Habîb’in (öl. 245/860) yaşadığı döneme ışık 

tutacak şekilde, Abbâsî devletinin kuruluşundan hicrî 245 yılına kadarki 

dönemin siyâsî, sosyal ve kültürel durumu değerlendirilecektir. 

  

  1- Siyâsî Ortam 

  
Đsmini Hz. Muhammed’in amcası Abbâs b. Abdülmuttalib b. 

Hâşim’den alan Abbasî hanedanına ilk atalarına nispetle “Hâşimîler“ de 

denilmektedir.81 Đslâm dünyasında Emevîlerin yerine Abbâsîlerin yönetimi ele 

geçirmesiyle idarî, askeri, siyâsî ve ilmî sahalarda çok büyük değişikler olmuş, 

Abbâsîlerin iktidara geldikleri 132/750 yılı, Đslâm tarihinin en önemli dönüm 

noktalarından birini teşkil etmiştir. Abbâsîlerin iktidara gelmesi Emevî 

idaresinden memnun olmayan gurupların lider kadrolarının temsil ettiği ve 

öncülüğünü yaptığı yoğun bir propaganda ile teşkilatlanan büyük bir kitlenin 

faaliyetleri neticesinde mümkün olmuştur. 

 

Emevî halifelerinin bir asra yakın devam eden yönetimlerinde 

benimsedikleri siyâsî görüşler ve yaptıkları uygulamalar, geniş bir sahaya 

yayılmış bulunan Đslâm toplumu içinde çeşitli gayri memnun unsurların ortaya 

çıkmasına ve sonunda Emevî hanedanının yıkılarak (132-232/749-847) Abbâsî 

devletinin kurulmasına yol açmıştır.82 

  

Emevî devletinin yıkılması aşamasında Abbâsîler, Hz.  Ali 

taraftarlarıyla hareket ediyormuş gibi görünmüşler, niyetlerini açığa 

vurmamışlardır; ancak iktidarı ellerine geçirince onlara sırt çevirmişlerdir. 
                                                 
81Taberî, Târîhu’l-Ümem ve’l-Mülûk, V, 376; Hasan Đbrahim Hasan, 
Siyasî,Dînî,Kültürel,Sosyal Đslâm Tarihi, II, 307; Hakkı Dursun Yıldız, “Abbâsîler”, DĐA, I, 31. 
82 Hakkı Dursun Yıldız, Doğuştan Günümüze Büyük Đslâm Tarihi, III, 17; a.mlf., “Abbâsîler ”, 
DĐA, I, 31; Hasan Đbrahim Hasan, Siyâsî-Dinî –Kültürel-Sosyal Đslâm Tarihi, II, 307. 
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Hareketin başarıya ulaşmasından ve Abbâsîlerin yönetime gelmesinden sonra, 

Emevî ailesine mensup olanlar her tarafta acımasızca katledilmiştir. Muâviye 

ve Ömer b. Abdülaziz’in mezarları hariç, diğer halifelerin mezarları açılarak öç 

alma yoluna gidilmiştir.83 

  

Abbâsîler hilâfeti ele geçirdiklerinde, genellikle Emevîlerin temsil ettiği 

“mülk-devlet” yerine dine dayalı devlet şeklinde gerçek halifelik fikir ve 

idealini temsil eden kimseler olarak karşılanmışlardır. 

  

Abbâsîler, hilâfet merkezi olarak Suriye yerine, Irak’ı tercih ettiler. 

Hilâfet süresince Irak’ın Bağdat,84 Kerh,85 Rusâfe,86 Samarrâ,87 şehirlerini de 

birer ilim merkezi haline getirdiler. 

  

Abbâsî ihtilalinin başarıya ulaşmasıyla birlikte Arapların ve özellikle 

Suriyelilerin baskın hakimiyet devri sona ermiş oluyordu. Böylece Emevîler 

dönemindeki Arap ve mevâli arasındaki fark büyük ölçüde ortadan kalkmış, 

hatta mevâli Araplara karşı üstünlük bile sağlamıştı. 

  

Đhtilalin ağır yükünü taşıyan Horasanlılar devletin yüksek makamlarını 

paylaştılar. Hareketin lideri Ebû Müslim büyük bir iktidar ve nüfûz sahibi oldu. 

Halife Mansûr, Ebû Müslim’in bu nüfûzuna tahammül edemeyerek onu 

öldürttü.88 

  

                                                 
83  H. D. Yıldız, “ Abbâsîler ”, DĐA, I, 34. 
84 (Bkz. Bağdât’ın kurulacağı yerin seçimi için “Bağdât” Maddesi) Yâkût el-Hamevî, 
Mucemü’l-Üdebâ; Bkz. Muhammed Hudarî, ed-Devletü’l-Abbâsî; Abdulaziz ed-Dûrî, “ 
Bağdât ”, DĐA, IV, 4 25. 
85 (Bağdât’ın güneydoğusunda bir semt) H. Dursun Yıldız, Doğuştan Günümüze Büyük Đslâm 
Tarihi, III, 369. banliyölerinden birisi); M. Streck, “ Kerh ”, ĐA, VI, 585. 
86 H. D. Yıldız, Doğuştan Günümüze Büyük Đslâm Tarihi, III, 370; E. Honıgmann, “ Rusâfe ” , 
ĐA, IX, 781. 
87 (Mu’tasım zamanında h. 220/835 Türklerin çok sayıda Abbâsi ordularına   katılmaları ve 
iktidarı ele geçirmeleri sebebiyle burası başşehir olmuştur.) H. D.Yıldız, Doğuştan Günümüze 
Büyük Đslâm Tarihi, III, 371;  M. Streck, “ Samarrâ ”,  ĐA, X, 14. 
88  H. D. Yıldız, “ Abbâsîler ” , DĐA, I, 34. 
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Mehdî’nin (158/775) döneminde ise devlet istikrar kazanmış, emniyet 

sağlanmış, düşmanları yenilmiş, devlet işleri istikrara kavuşunca halife biraz 

kenara çekilip birçok işi istedikleri gibi yürütmeleri için vezirlerine bırakmıştı. 

  

Hârûn er-Reşîd 170/786 dönemi Abbâsî hilafetinin altın çağı haline 

gelmiş, bu dönemde Abbâsî devleti, kuvvetinin zirvesine ulaşmıştı. Artık 

devlet dışta itibarlı, içte kuvvetli ve huzurluydu. Đstikrar devletin, azamet de 

halifenin alâmeti olmuştu. Bu dönem Abbâsî devleti sınırlarının en geniş 

olduğu zamana rastlar.89 

  

 Hârûn er-Reşîd ‘in ölümünden sonra oğulları Emîn 193/809 ve Me’mûn 

198/813 arasındaki hilâfet mücadelesi, aynı zamanda Arap ve Đranlı unsurların 

iktidar mücadelesi idi. Neticede Me’mûn’un galip gelmesi, Arapları devlet 

idaresinden tamamen uzaklaştırdı. 

  

Halifeliğin ilk yıllarında Merv’de bulunduğu sürece Đranlı unsurun 

tesirinde kalarak kendisi için de zararlı bazı icraatta bulundu. Ancak 

hadiselerin hızla aleyhinde gelişmesi Me’mûn’u uyandırmış ve siyasetini 

değiştirmek zorunda bırakmıştır. Me’mûn; Đlk önce Merv’den Bağdât’a gelerek 

idareyi bizzat yürütmeye başladı. Merv’de bulunduğu sırada cereyan eden 

hadiseler Arap ve Đranlılara olan güvenini sarsmıştı. Bu durumda 

güvenebileceği bir kuvvete ve kadroya ihtiyacı vardı.  Horasan’da 

bulunduğu sırada Türkler Abbâsî devletinde Arap ve Đranlıların nüfûzuna karşı 

çıkabilecek yeğane kuvvetti; siyâsî tecrübe ve askeri kabiliyet bakımından da 

devlet içinde bir denge olabilirdi. Me’mûn’un halifeliğinin son yıllarında 

Türkleri askeri birlikleri arasında almaya başladığı ve bunu bir devlet politikası 

haline getirdiği görülmektedir.90 

  

Me’mûn döneminde de devletin muhtelif bölgelerinde isyanlar çıkmış, 

Mısır isyanları, Muhammed ed-Dibâc’ın isyanı gibi. Diğer taraftan Hârûn er-

                                                 
89  Đbnü’t-Tıktakâ, el-Fahrî, 171-172; Đbn Haldûn, Mukaddime, 117-118; es-Suyûtî, Târihu’l-
Hulefâ, s.112; Yusuf Uş, Târihu Asri’l-Hilâfetü’l-Abbâsî, s.57. 
90  H. D. Yıldız, “ Abbâsîler  ”, DĐA, I, 35. 



 17 

Reşîd döneminde bağımsızlıklarını ilan eden Đdrisîler ve Ağlebîler gibi 

Horasan’da “Tahirîler” ve Yemen de “ez-Ziyâdiyye” devleti kuruldu. Me’mûn 

döneminin en önemli olaylarından biri de Kur’an’ın mahluk olup olmadığı 

meselesinin ortaya çıkması ve halifenin Kur’an’ın mahluk olduğu konusunda 

halkı zorlamasıdır.91 

  

Halife Me’mûn’un ölümünden sonra kardeşi Mu’tasım 218/833 

Türklerin desteği sayesinde hilâfet makamına geçti. Türk askerlerinden 

birlikler meydana getirmiştir. Türk komutanı Đnak et-Türkî başkomutanlığa 

yükselmiş ve orduda bütün komuta heyeti Türklerin eline geçmiş, orduda ve 

idarede Türk nüfûzu açıkça görülmeye başlamıştır.92 836 senesinde Samarrâ 

şehrini kurarak Türk birlikleriyle beraber hilâfet merkezini oraya nakletmiştir. 

Böylece 892 yılına kadar devam edecek olan “Samarrâ devri” başlamış 

oluyordu.93 Mu’tasım ve ondan sonra gelen Vâsık 227/842 döneminde ortaya 

çıkan isyanların bastırılmasında Türk birlikleri görevlendirilmiş, askeri 

konularda, Türkler hakimiyeti ele almıştı.  

  

Halife Mütevekkil’den 232/847 itibaren Türkler istediklerini halife 

yapıyor, istediklerini de bu makamdan uzaklaştırıyorlardı. Diğer taraftan da 

halifeler de Türklerin baskısından kurtulmak için gayret sarfediyorlardı ve 

fırsat buldukça Türk kumandanlarını öldürüyorlardı. Türklerle halifeler 

arasındaki bu mücadele, 892 yılında merkezin tekrar Bağdat’a nakledilmesine 

kadar devam etti. Halife Türklere karşı bu tutumundan dolayı daha sonra 

sarayında öldürülmüştür. 

  

Mütevekkil halife olunca Me’mûn’un başlattığı ve Mu’tasım ile 

Vâsık’ın devam ettirdiği dinî, fikri ve siyâsî sahalarda tatbik edilen devlet 

politikasına karşı çıkmaya başladı. Bilindiği gibi Me’mûn dini konularda son 

derece müsamahalı davranmış, Mu’tezile görüşünü benimsemiş Mu’tezile 

                                                 
91 Đbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târîh, VI, 367; H. D. Yıldız, Doğuştan Günümüze Büyük Đslâm 
Tarihi, III, 190. 
92  H. D. Yıldız, Doğuştan Günümüze Büyük Đslâm Tarihi, III, 230. 
93 H. D. Yıldız, “ Abbâsîler ”, DĐA, I, 35; a.mlf., Doğuştan Günümüze Büyük Đslâm Tarihi, III, 
232. 
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erbabına itibar ederek onların devlet idaresinde söz sahibi olmalarını 

sağlamıştı. Hatta Kur’an üzerine münakaşa edilir hale gelmişti. 

  

Mütevekkil ilk önce dîni ve fikrî politikayı değiştirmeye yöneldi. 

Kur’an üzerindeki bütün münakaşaları yasakladı. Devlet otoritesi üzerindeki 

Mu’tezile düşüncesini hafifletti. Abbâsî halifeliğinin ilk dönemlerinde Hâricîler 

ve Zındıklar gibi bazı fikri hareketlerde ortaya çıkmıştır.94 

   

  2- Sosyal ve Đktisâdi Ortam 

  
Abbâsîlerde Đslâm toplumu genel olarak “Havâs” ve “Âvam” denilen 

iki tabakadan oluşuyordu. 

  

Halifenin yakınları, vezirler, emirler, kadılar, alim ve ediplerle kâtipler 

birinci tabakaya mensuptu. Esnaf ve sanatkarlar, çiftçiler, askerler, köleler ve 

diğer guruplar da ikinci sınıfı teşkil ediyordu. 

  

Abbâsî halifeliğinin sınırları içinde başta Araplar, Đranlılar Türkler 

olmak üzere muhtelif kavimlere ve çeşitli mezheplere mensup insanlar 

yaşamaktaydı. Zaman zaman etnik unsurlar arsında çatışmalar çıktığı gibi 

mezhepler arasında da kavga ve mücadeleler eksik olmazdı. Bu yüzden 

ölümler olur, evler yıkılır yakılırdı. Savaş esirlerinden meydana gelen köleler 

toplumun büyük bir bölümünü meydana getiriyordu. Kölelerin çoğu Zenci, 

Rum, ve Slav’dı. Sosyal sınıflardan biri de Yahûdi ve Hıristiyanlardan oluşan 

“Zimmî”lerdi. Bunlar devletin koruması altında geniş bir hürriyete sahip ve 

ibadetlerini rahat bir şekilde yapabiliyorlardı.95  

  

Refahın artmasına paralel olarak lüks ve konfor da artmış, köşk ve 

saraylarda eğlence meclisleri tertip edilmeye başlanmıştı. Mûsikî sahasında bu 

                                                 
94 H. D.Yıldız, Doğuştan Günümüze Büyük Đslâm Tarihi, III, 360. 
95 H. Đbrahim Hasan, Siyâsi- Dînî-Sosyal ve Kültürel Đslâm Tarihi, II, 249;  H. D. Yıldız,  
“ Abbâsîler ”, I, 46 
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dönemde bir çok eser yazılmış olup, yazılan bu eserlerin en önemlilerinden biri 

Ebû’l-Ferec el- Đsfehânî’nin Kitâbu’l-Eğânî’sidir. Halife, vezir ve devlet 

adamları saray ve köşklerde, halk ise tek katlı kerpiç evlerde yaşıyorlardı. 

  

Saray çevreleri giyim kuşam konusunda daha çok Sâsâni etkisinde 

kalmış, böylece Đran kıyafeti Abbâsî sarayının resmi kıyafeti olmuştu. Dînî 

bayramlara çok önem verilirdi. Halifeler her iki bayramda da bayram 

namazlarını kıldırır ve yapılan törenlere katılırdı. Halifeler Cuma ve bayram 

namazlarıyla diğer merasimlere hilâfet alayı ile giderlerdi. Bütün bunlara 

rağmen halk özellikle Hârûn er-Reşîd döneminde diğer halifelerin dönemine 

nazaran huzurlu bir sosyal hayat sürdürmüşlerdir. 

  

Diğer taraftan Mehdî’nin dönemi de bolluk ve rahatlık içinde geçmiş, 

halife, fikri olgunluk, idare ve siyasette yüceliğini gösteren parlak iç 

ıslahatlarda meşhur olmuştur. Mehdî’yi halkın kültürlü, kültürsüz her ferdi 

seviyordu. Çünkü o, işe haksızları gidermek cana kıymaktan kaçınmak, korkan 

kimselere teminat vermek, zulme uğrayanlara adaletle muamele etmek ve 

cömertlikle başladı.96 

  

Mehdî, katil ve cinayet gibi fiillere bulaşmak bir yana, işe ceza 

evlerinde bulunan kimseleri serbest bırakmakla başladı. Ceza evinde kalanlara 

da yiyecek tahsis etti. Yolcuların barınması ve korunması için Mekke yolu 

üzerinde konaklama mahalleri yaptırdı. Kuyuları çoğalttı. Mansûr’un el 

koyduğu malları sahiplerine dağıttı.97 

  

Abbâsîlerin iktidara gelmesiyle meydana gelen değişiklikleri Đslâm 

devletinin iktisâdî hayatında da görmek mümkündür. Abbâsîler iktisâdî hayatın 

her alanında üretimin ve buna bağlı olarak refahın arttırılması hususunda büyük 

gayret sarfettiler. Đktisâdî hayatın temelini ziraat teşkil ediyordu. Devlet 

gelirlerinin büyük bir kısmı tarıma bağlı olduğu için ilk Abbâsî halifeleri geniş 

                                                 
96 Mes’ûdî, Murûcu’z-Zeheb, II, 248. 
97 Ebû Yûsuf, Kitâbü’l-Harac, s.88; H. D. Yıldız, Doğuştan Günümüze Büyük Đslâm Tarihi, III, 
106; H. Đbrahim Hasan, Siyâsi-Dînî Kültürel Đslâm Tarihi, II, 269. 
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sulama faaliyetlerine giriştiler. Onlar bataklıkları kurutarak tarım alanlarını 

genişlettikleri gibi ziraat okulları açarak modern usullerle tarım yapılması 

yolunu seçtiler. Ülkede her türlü meyve, sebze yetiştiriliyordu. Köylülere geniş 

mülkiyet hakları tanınmış ve adil bir vergi sistemi getirilmişti. 

  

Ülke zengin maden kaynaklarına sahipti. Halifeler maden ocaklarının 

işletmelerine büyük önem veriyorlardı. Demir ve çelik sanayi de oldukça 

ileriydi. Abbâsîler zamanında iç ve dış ticaret çok gelişti. Kültür ve medeniyet 

seviyesinin yükselmesi milletlerarası ticaretin de gelişmesine sebep oldu. 

  

Devletin başlıca gelirleri zekat, haraç, cizye, öşür, fey, ganimetler ve 

örfî vergilerden ibaretti. Elde edilen gelirler askeri ihtiyaçlara, yol, köprü ve 

sulama işlerine kullanılıyordu. Devlet gelirlerinin büyük meblağlara ulaşması 

aynı zamanda halkın yüksek bir refah seviyesine de eriştiğini göstermektedir.98 

  

  3- Kültürel Ortam 

  
Mescid ve Camilerin Đslâm eğitim ve öğretim tarihinde önemli bir yeri 

vardır. Zira Peygamberimiz (s.a.v.) ve Emevîler döneminde olduğu gibi 

Abbâsîler döneminde de camiler hem ibadethane hem birer eğitim ve öğretim 

müessesi olarak kullanılmıştır. Zengin kitap koleksiyonlarına sahip olan 

camiler bu önemli fonksiyonlarını Abbâsîlerin ilk devirlerinde de devam 

ettirmişlerdir. Camilerin dışında Emevîler döneminde olduğu gibi bâdiyede, 

saraylarda,99 Küttâb okullarında, Edebiyat salonlarında ve Nahiv 

medreselerinde eğitimin ve öğretimin yanında yüksek öğretim alanında ilk 

meşhur müessese Halife Me’mûn 198/813 tarafından Bağdat’da kurulan 

Beytü’l-Hikme’dir.100  

 

                                                 
98  H. D. Yıldız, “Abbâsîler”, DĐA, I, 48. 
99  Đbrahim Sarıçam, Đrfan Aycan, Emevîler, s.142. 
100 Mahmut Kaya, “ Beytü’l-Hikme ”, DĐA, VI, 88.  
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Cindişâpûr Akademisi örnek alınarak kurulan bu müessese, bir tercüme 

merkezi olarak faaliyette bulunmasının yanı sıra bir akademi ve halka açık 

kütüphane olarakda hizmet veriyordu. Đslâm coğrafyasının genişlemesiyle 

Müslümanların Helenistik, Đran, Hint ve diğer kültürlerle temasları sonucu 

bunlara karşı kendilerinde geniş bir ilgi ve merak uyanmıştı. Ayrıca bu farklı 

kültürler arasında ortaya çıkan bir takım sürtüşme ve tartışmalarda 

Müslümanlar kendi inanç ve düşüncelerini tutarlı bir şekilde savunmak ve 

Đslâm’ın üstünlüğünü göstermek için bu kültürleri çok iyi tanımak 

zorundaydılar. 

 

Bu gibi sebeplerden ötürü antik dünyanın bilinen ilmî ve felsefî 

eserlerini Arapça’ya çevirmek ihtiyacı doğdu. Beytü’l-Hikme kuruluncaya 

kadar bu alandaki çalışmalar bazı şahısların, prens ve halifelerin özel merakı 

çerçevesinde bir asırdan fazla bir zaman içinde şahsi faaliyetler olarak devam 

etti. Đkinci Abbâsî halifesi Mansûr tercümenin alanını genişleterek bu harekete 

büyük bir hız kazandırdı. Kendisi hadis, fıkıh, dil ve edebiyat gibi geleneksel 

ilimlerin yanı sıra mantık, felsefe, matematik, geometri, astronomi ve tıp gibi 

aklî ve tecrübî ilimlere karşı büyük ilgi duyuyordu. Bu sebeple Đranlı bir 

mühtedi olan Abdullah b. Mukaffa’a Aristo’nun Organon adlı mantık 

külliyatının ilk üç kitabı ile Porphyrius’un Eisagoge ‘sini ve Kelîle ve Dimne’ 

yi Farsça’dan Arapça’ya tercüme ettirdi. Yine bu dönemde Hintli bir seyyahın 

beraberinde getirdiği matematik ve astronomiyle ilgili iki kitap tercüme edildi 

ve böylece Hint rakamları Đslâm kültür dünyasına girmiş oldu.101 

 

Bu sırada Cündişâpûr tıp okulunun reisi olan Curcîs b. Buhtîşû’ 

Bağdat’a davet edildi ve Mansûr’un sarayında başhekim sıfatıyla tıp alanınıda 

Grekçe ve Farsça’dan tercümeler yaptı. Halife Mansûr dil, edebiyat ve dînî 

ilimlere dair eserlerin yanı sıra aklî ilimlerle ilgili olarak Grekçe, Süryânice, 

Sanskritçe ve Farsça’dan tercüme ettirdiği bu eserler için kütüphane olarak 

                                                 
101 Đbnü’n- Nedîm, el-Fihrist,s.403, 493-507; Kâtib Çelebi, Keşfü’z-Zünûn, s.1527-1530. 



 22 

sarayında bir yer tahsis etti ve buraya Hizânetü’l-Hikme adı verildi. Beytü’l-

Hikme’nin çekirdeğini Bağdat’ta kurulan bu kütüphane oluşturuyordu.102 

 

Mansûr, oğlu Mehdî’ye bu yönde gerekli tavsiyelerde bulunmuştu. 

Fakat Mehdî döneminde 75-785 daha çok yabancı kültür mihraklarından 

kaynaklanan zenâdıka hareketi baş gösterdiği için tercüme işine gereken önem 

verilemedi. Hârûn er-Reşîd döneminde 786-809 gelindiğinde te’lif ve tercüme 

hareketinin yeniden hız kazandığı görülür. Özellikle Ankara ve Ammûriye’nin 

(Emirdağ yakınlarında eski bir şehir) fethinden sonra buralardan elde edilen 

kitaplar Bağdat’a götürüldü ve Yuhannâ b. Mâseveyh başkanlığında kurulan 

bir heyet tarafından Arapça’ya tercüme edildi. Ayrıca Đranlı bir mühtedi olan 

Ebû Sehl el-Fazl b. Nevbaht da Hârûn er-Reşîd’in emriyle Farça’dan 

tercümeler yapıyordu. Te’lif ve tercüme edilen bu eserler Mansûr’un kurduğu 

Hizânetü’l-Hikme’ye sığmayacak kadar çoğalınca sarayda kütüphane olarak 

daha geniş bir yer ayrıldı. Kaynaklarda buranın adı bazan Hizânetü’l-Hikme, 

bazan da Beytü’l-Hikme olarak geçmektedir. 

 

 Bütün bu olumlu gelişmelerden sonra Beytü’l-Hikme’yi daha da 

geliştirerek Ortaçağın adeta bir ilim akademisi hüviyetine kavuşturan halife 

Me’mûn olmuştur. Bu tercümeler için pek çok ücretin ödendiği 

belirtilmektedir. Bir rivâyete göre halife Me’mûn sadece Grekçe’den yaptırdığı 

tercümeler için 300.000 dinar vermiştir. Đlim alanındaki bu yatırımlar kısa 

zamanda feyizli ürünlerini vermiş, Müslümanlar arasından büyük bilginler, 

filozoflar, kâşif ve mûcitler yetişmişti. Đlk zamanlarda bir tercüme bürosu ve 

bir kütüphane olarak kurulan Beytü’l-Hikme giderek fizîki ve fonksiyonel 

gelişip genişlemiş, özellikle pozitif ilimlerin araştırıldığı bir merkez ve bir 

eğitim kurumu haline gelmiştir. 500 yıldan fazla Đslâm ilim dünyasına kaynak 

teşkil eden bu merkez 1258’de Hülâgû tarafından yakılıp yıkılmıştır.103 

Bu devirdeki kültürel faaliyetler beş ana bölümde incelenebilir: 

1-Tasnif Haraketleri 

2-Đslâmî Đlimlerin Tanzimi 
                                                 
102 Đsmail Yiğit, “ Emevîler ”, DĐA, I, 40; Mahmut Kaya, “  Beytü’l-Hikme ”, DĐA, VI, 89. 
103 Mahmut Kaya, “ Beytü’l-Hikme”,  DĐA,VI, 89. 
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3-Düşünce Sistemleri 

4-Tercüme Faaliyetleri 

5-Đslâm Felsefesinin Doğuşu ve Gelişmesi .104 

  

Abbâsîler devrinin ilk zamanları, Đslâm kültür ve medeniyetine 

damgasını vuran çok önemli bir çağdır. Đslâm dünyasında çeşitli müesseseler 

ve ilimler bu devirde şekillenmiş zamanla gelişerek modern Avrupa 

medeniyetinin doğmasında da etkili olmuştur. Đslâm dünyasında filolojik, dînî, 

sosyal ve tabii ilimler sahasındaki sistemli bir şekilde ele alınarak müstakil 

birer ilim dalı haline gelmesi Abbâsîler devrinde olmuştur. 

 

3.1- Dil ve Edebiyat 

  
 Abbâsîler devri Arap dili ve edebiyatı alanlarındaki çalışmaları 

bakımından çok verimli geçmiştir. Önceleri Kur’an-ı Kerim ve Hadis’in 

inceliklerini anlamak gayesiyle başlayan filolojik ve edebî araştırmalar 

zamanla müstakil birer ilim dalı halini almış, çeşitli dilciler Arap kabileleri 

arasında dolaşarak Arap edebiyatına esas teşkil edecek malzemeyi toplayıp 

tespit etmeye başlamışlardı. Bu çalışmaları ve sonuçlarını şiir, şiir nevileri, 

kompozisyon ve hikaye türü sözlük çalışmaları, dil (nahiv), edipler, antoloji 

yazarları ve tabakât kitapları şeklinde ele almak mümkündür. Bu devirde 

Beşşâr b. Bürd, Ebû Nüvâs, Ebû Temmâm gibi şairler yetişmiştir. 

  

Đslâmî ilimlerin temelini oluşturan Kur’an ve Hadis’le ilgili çalışmalara 

bağlı olarak, sözlük çalışmaları da bu devir de başlamıştır. Daha önce Ebu’l-

Esved ed-Düelî tarafından esasları tespit edilen nahiv ilmi, Abbâsîlerin ilk 

zamanlarında Basra ve Kûfe ekolleri105 şeklinde teşekkül etti ve bu ekollere 

                                                 
104 H. D. Yıldız, Doğuştan Günümüze Büyük Đslâm Tarihi, III, 376. 
105 Arap gramer ekolleri konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. Salih Zafer Kızıklı, Arap Grameri 
Ekolleri, Uludağ Ün., Sos. Bil. Enst., Bursa 2005 (Basılmamış). 
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bağlı olarak Sibeveyh, Ahfeş el-Evsat, Ebu’l-Abbâs el-Müberred gibi 

nahivciler yetişmiştir.106 

  

Daha önce oluşan esaslar çerçevesinde gelişmekle birlikte, Abbâsîler 

devrinde çeşitli dillerde yapılan tercümelerle edebî nesrin alanı daha da 

genişledi. Bu tercümeler eski Arap gelenekleriyle birleşerek yeni bir türün 

meydana gelmesine sebep oldu. 

 

3.2- Đslâmî Đlimler 

  
Tefsir ve Kıraat : Tefsir faaliyeti her ne kadar sahabe devrinde başlamış 

ve Đbn Abbâs gibi ileri gelen bazı sahabilerin tefsir “sahife”leri olduğu ileri 

sürülmüşse de bunlar o dönemde rivâyet halinde dağınık bir durumda 

bulunuyordu. Kur’an tefsirinin sistemli bir şekilde ele alınışı, hicrî ikinci 

yüzyılın başlarına rastlar. 

  

Abbâsîler zamanında ortaya çıkan dînî ve fikrî akımların etkisiyle diğer 

Đslâmî ilimlere paralel olarak tefsir ilmi de gelişme göstermiş, tefsirde rivâyet 

ve dirayet metodları teşekkül etmiştir. 

  

Diğer taraftan Kıraat-ı Seb’a aşera imamlarının bir kaçı müstesna, hepsi 

Abbâsîler zamanında yaşamış, kıraatle ilgili çalışmalar bu devirde doruk 

noktasına ulaşmıştır. 

 

 Hadis: Hicrî ikinci yüzyıla girerken halife Ömer b. Abdülaziz 

tarafından resmen başlatılan hadislerin tedvini hareketi Zührî’den sonra 

gelişerek devam etmiş, Abbâsîlerin ilk yıllarından itibaren belli başlı Đslâm 

ülkelerinde tasnif faaliyetleri hız kazanmıştır. Bu faaliyetlerin günümüze 

ulaşan en eski önemli ürünü, Đmâm-ı Mâlik’in Muvatta’sı, Ebû Davûd’un 

                                                 
106 H. D. Yıldız, “Abbâsîler ”, DĐA, I, 48; a.mlf., Doğuştan Günümüze Büyük Đslâm Tarihi, III, 
398; H. Đbrahim Hasan, Siyâsi-Dînî-Sosyal-Kültürel Đslâm Tarihi, II, 220; Ahmet Suphi Fırat, 
Arap Edebiyatı Tarihi I, Đstanbul 1996, s.102-129; Kenan Demirayak, Abbâsî Devri Arap 
Edebiyatı Tarihi, Erzurum 1998, s.65-97.  



 25 

Müsned’i, Ahmed b. Hanbel’in Müsned’i, bu yüz yılın daha çok ikinci 

yarısında yazılan ve “ Kütüb-i Sitte” diye bilinen Buhârî ve Müslim’in el-

Ca’miu’s-Sahih ‘leri ile Đbn Mâce, Ebû Davûd, Tirmizî ve Neseî’nin es-Sünen’ 

leri bu sahadaki en önemlileri olarak görülmüştür.107 

 

 Fıkıh : Abbâsîler zamanında özelikle ilk iki yüzyıl fıkhın tedvin 

edildiği ve mezheplerin teşekkül ettiği bir dönemdir. Bu dönemde hadis ve 

re’y’in Đslâm hukukunun kaynakları arsında yer alıp almayacağı  konuları 

ağırlık kazandı. 

  

Bunun neticesinde; Irak’ta hadis’e yer vermekle birlikte re’y’i etkin bir 

şekilde kullanan Ebû Hanîfe ile Ebû Yûsuf ve Muhammed başta olmak üzere 

talebelerinin ortaya koyduğu Hanefî Mezhebi ile diğer mezhepler olan Hanbelî, 

Şâfiî ve Mâlikî mezhepleri kuruldu. Bu sunnî mezhepler yanında sunnî 

olmayan diğer mezhepler de bu dönemde kuruluşlarını tamamladılar.108 

  

 Kelam ve Tasavvuf : Abbâsîler dönemi, diğer Đslâmî ilimler gibi 

kelamda da sistemleştiği, bazı itikâdî mezheplerin kurulup geliştiği, 

bazılarınında sönüp gittiği bir dönemdir. Emevîler döneminde ortaya çıkan 

Mu’tezile halife Me’mûn, Mu’tasım ve Vâsık dönemlerinde en parlak 

devirlerini yaşamış ve Abbâsî coğrafyasında taraftarlarını çoğaltmıştır. Bu 

devirde Halku’l-Kur’an meselesi ortaya çıkmıştır. Mu’tezilenin Abbâsîlerin 

son devirlerinde gücü ve tesiri tamamen kaybolmuştur. Abbâsî idaresinin ikinci 

yarısında ise Ebu’l-Hasan el-Eşa’rî tarafından kurulan ehl-i sünnet kelamı 

giderek gelişmiştir. Tasavvuf hareketinin ortaya çıkışı ve gelişmesi de 

Abbâsîler dönemine rastlamaktadır. 

 

                                                 
107 H. D. Yıldız, Doğuştan Günümüze Büyük Đslâm Tarihi, III, 379. 
108 H. D. Yıldız, Doğuştan Günümüze Büyük Đslâm Tarihi, III, 408; a.mlf., “ Abbâsîler ” , DĐA, 
I, 42. 
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3.3- Diğer Đlimler 
  

Đslâmî ilimler yanında Abbâsîler döneminde mantık ve felsefe, 

matematik, kimya, coğrafya ve tarih ilimleri de oldukça gelişmiş durumdadır. 

Emevîler devrinde başlayan Đslâm tarihçiliği Abbâsîlerin ilk zamanlarında 

şekillendi. Önce Hz.  Peygamber ve sahabenin hayatını tespit etmek amacıyla 

başlayan Đslâm tarihçiliği eskiden beri Araplarda mevcut olan ensâb ilminin de 

yardımıyla toplumun bütün unsurlarını kapsadı ve aynı zamanda ricâl ilminin 

gelişmesine de yardım etti. Đlk devir tarihçileri naklettikleri haberlerin başında 

genellikle onu nakledenlere ait rivâyet senedini de verirlerdi. Böylece tarihi 

olaylara dair haberler, hadisler gibi, senet ve metin kısmı olmak üzere iki ana 

unsurdan meydana geliyordu. 

 

 Đslâm dünyasındaki iki büyük tarihçiden sadece Zührî Abbâsîler 

devrinden önce, Mûsâ b. Ukbe sîre ve tarih ilminin babası sayılan Đbn Đshâk 

Kitâbu’l-Meğâzî’nin ve daha bir çok eserin müellifi olan Vâkidî gibi büyük 

tarihçilerin hepsi Abbâsîlerin ilk devirlerinde yaşamışlarıdır. Bugünkü siyer-

meğâzî bilgilerimizin temelini, Đbn Đshâk ve Vâkidî gibi Abbâsî halifelerinin 

himaye ettiği alimlerin eserleri oluşturmaktadır. Đbn Đshâk’ın eserini ele alarak 

yeniden düzenleyen ibn Hişâm ile Vâkidî’nin katibi ibn Sa’d’da bu devrin 

önemli diğer iki simasıdır. Đbn Sa’d’ın et-Tabakâtü’l-Kübrâ’sı Đslâm 

dünyasında biyoğrafi alanında yazılan ilk önemli eserdir.  

  

Đslâm siyâsî tarihinin ilk müellifleri ilk kültür ve ilim tarihçilerinin 

hepsi Abbâsîler devrinde yaşamış ve Đslâm tarihçiliğine yön vermişlerdir. Daha 

sonraki devirlerde yetişen tarihçiler Đslâm’ın ilk üç asrı hakkında verdikleri 

bilgileri hep bu dönem kaynaklara borçludurlar. Abbâsîler devrinde yetişen 

başlıca tarihçiler ve bazı eserleri şöylece sıralanabilir: Medâinî, Ahbârü’l-

Hulefâ, Câhız, Kitâbü’l-Arab ve’l-Acem, Đbn Kuteybe, el-Meârif, Belâzurî, 

Fütûhu’l-Buldân, Ebû Hanife ed-Dineverî, el-Ahbâru’t-Tıvâl, Ya’kûbî, 

Târihu’l-Ya’kubî, Taberî, Târihu’l-Ümem ve’l-Mülûk, Cehşiyârî, Kitâbü’l-
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Vüzerâ, Mes’ûdî, Murûcu’z-Zeheb, Đbnü’n-Nedîm, el-Fihrist, Đbn Miskeveyh, 

Tecâribü’l-Ümem, Bîrûnî, el-Asârü’l-Bâkıye ani’l-Kurûni’l-Hâliye, Hilâlü’s-

Sâbi, Târihu’l-Vüzerâ, Đbnü’l-Kalânisî, Zeylü Târihi Dımaşk, Hâtib el-Bağdâdî, 

Târihu Bağdât, Sem’ânî, Kitâbu’l-Ensâb, Đbnü’l-Cevzî, el-Muntazam fî 

Târihi’l-Mülûk ve’l-Ümem, Đbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târih,  Đbnü’l-Kıftî, 

Đhbârü’l-Ülemâ bi-Ahbâri’l-Hükemâ gibi. 

 

Burada müellif Đbn Habîb’in yaşadığı döneme ışık tutacak şekilde, 

Abbâsî  devletinin kuruluşunun hicrî 245 yılına kadar olan dönemdeki, siyâsî, 

sosyal ve kültürel durum ele alınmıştır. 

 

Bu bağlamda, Đbn Habîb, devlet içinde gelişen siyâsî, sosyal ve kültürel 

durumları bizzat yaşamış, fikrî akımlardan pek fazla olmasa da etkilenmiştir. 

Ancak bu akımlardan etkilendiğini te’lif ettiği eserlerine pek yansıtmamıştır. 

Annesinin köle olması sebebiyle de saraydan uzakta kalmadan normal 

sayılabilecek bir hayat sürdürerek eserlerini te’lif etme ve çocuklara 

öğretmenlik yapma yoluna gittiği anlaşılmaktadır. 
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BĐRĐNCĐ BÖLÜM 

 

ĐBN HABÎB’ ĐN HAYATI VE ESERLER Đ 

 

I- HAYATI 
  

 1- Đsmi ve Nesebi  
  

Đsmi Muhammed, künyesi Ebû Ca’fer’dir. Şeceresi şöyledir: 

Muhammed b. Habîb b. Ümeyye b. Amr. el-Hâşimî ve el- Bağdâdî nisbesi ile 

bilinir.109 

 

Annesi Habîb’e izafetle Muhammed b. Habîb olarak tanındığı belirtilir. 

Bazı kaynaklarda “Veled-i Mülâane” (babası belli olmayan) olduğu ve 

babasının bilinmediği belirtilmektedir.110 Bununla birlikte nesebini yukarıdaki 

şekilde kaydeden bazı tarihçilere göre, Habîb babasının adıdır.111 Ancak çoğu 

kaynaklarda Habîb isminin, annesinin adı olduğu belirtilmektedir.112 Bir 

rivâyete göre, büyük babasının ismi Muhabber’e veya yazdığı en meşhur eseri 

olan el-Muhabber’e nisbetle Muhabberî lakabıyla, tarihe ve ensâb’a dair 

yazdığı eserleri sebebiyle Ahbârî nisbeleriyle de anılmaktadır.113 Haşimî 

nisbesini, Abbâsî devletinin kurucusu Ebu’l-Abbâs Saffâh’ın kardeşlerinden 

Ebu’l-Fazl Abbâs b. Muhammed el-Hâşimî’nin mevâlisinden olduğu için 

almıştır.114  

 
                                                 
109 Yâkût, Mu’cemü’l-Üdebâ, IX, 114; Yâkût, Đrşâdü’l-Erîb ilâ Ma’rifeti’l-Erîb,  VI, 2481; 
Muhammed Rıza Kehhâle, Mu’cemü’l-Müellifîn, IX, 174; Mehmet Sami Benli, “ Muhammet 
b. Habîb ”, DĐA, XXX, 533. 
110  es-Sem’ânî, el-Ensâb,V, 211; Yâkût, Mu’cemü’l-Üdebâ, IX, 114. 
111 Yâkût, Mu’cemü’l-Üdebâ, IX, 114; Mehmet Sami Benli, “ Muhammet b. Habîb ”, DĐA, 
XXX, 533. 
112  es-Suyûtî, Kitâbu’l-Buğyetü’l-Vu’ât, 30; … “ Đbn Habîb ”, ĐA, V/II, 735. 
113 el-Cezerî, el-Lübâb fî Tehzîbi’l-Ensâb, III, 174; Azertaş Azernuş, “ Đbn Habîb ”, III, 305;  
Mehmet Sami Benli, DĐA, XXX, 533. 
114 Yâkût, Đrşâdü’l-Erîb, VI, 2481; Muhmet Sami Benli, “ Muhammed b. Habîb ”, DĐA, XXX, 
533. 
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Müellifimizin künyesinin Ebû Ca’fer olduğu belirtilmektedir.115 Ancak 

Azertaş Azernuş, Đbn Habîb’den bahsederken onun hayatı ile ilgili hemen 

hemen hiçbir bilgiye sahip olmadığımızı, babasının bile kim olduğunun 

bilinmediğini, muhtemelen babasının, Muhammed doğmadan önce onlardan 

ayrılmış olabileceğini ve künyesinin de Muhammed b. Habîb b. Amr olduğunu 

söylemektedir.116 Bazı kaynaklarda Muhammed b. Habîb’in Bağdât’da 

doğduğu117 belirtiliyorsa da bunun ihtiyatla karşılanması gerekir. Çünkü 

köleleri arasında Đbn Habîb’in annesinin de bulunduğu Abbâs b. Muhammed 

ve kardeşlerinin 132 /749 Kûfe’ye göç ederek buraya yerleşmeleri, Bağdat’ın 

Ebû Ca’fer el–Mansûr’un hilâfeti döneminde kurulmuş olması, Đbn Habîb’in de 

Kûfe’de doğmuş olabileceği ihtimalini güçlendirmektedir. Şu kadar var ki, 

bütün kaynaklarda onun Bağdat’ta doğduğu zikredilmektedir.  

 

 Bununla beraber hocaları göz önüne alındığında küçük yaşta Bağdat’a 

gelerek eğitimini burada tamamladığı anlaşılmaktadır. Muhammed b. Habîb’in 

doğum tarihi konusunda kaynaklarda hiçbir bilgiye rastlanmamaktadır. Ancak 

Đbn Habîb’in halife Ebû Ca’fer el-Mansûr’un hilafet yıllarının sonuna doğru 

dünyaya geldiği düşününülürse, yaklaşık olarak 70-80 yıl yaşadığı 

anlaşılmaktadır. 

  

 2- Bulunduğu Görevler 
  

Muhammed b. Habîb’in genel olarak hayatı konusunda fazla bir bilgiye 

sahip olmadığımız gibi, bulunduğu görevler konusunda da kaynaklarda önemli 

bir bilgiye de rastlanılmamaktadır.  

 

Bu dönemde halife Me’mûn tarafından Beytü’l-Hikme’nin 

kurulmasıyla birlikte Hintçe-Sindçe, Yunanca ve Farsça’dan bir çok eser 

                                                 
115 Yâkût, Đrşâdü’l-Erîb, VI, 2481; Fikri Cezzâr, Medâhilü’l-Müellifîn ve’l- Đ’lami’l-Arab , 938. 
116 Azertaş Azernuş, “ Đbn Habîb ”, III, 305;  Mehmet Sami Benli, “ Muhammed b. Habîb ”, 
DĐA, XXX, 533. 
117 es-Safedî, Kitâbu’l-Vâfî bi’l-Vefayât, II, 326; es-Suyûtî, Kitâbu’l-Buğyetü’l-Vu’ât, 30; ez-
Ziriklî, el-A’lâm, III, 880; Muhammed Rıza Kehhâle, Mu’cemü’l-Müellifîn, III, 208; Azertaş 
Azernuş, “ Đbn Habîb ”, III, 305. 
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Arapçaya tercüme edilmiş ve bundan, Đslâm alimleri faydalanmışlardır. 

Muhammed b. Habîb de bu gelişmelerin yaşandığı  döneminde dünyaya gelmiş 

ve Ebû Ubeyde, Kutrub, Đbnü’l-Kelbî, Đbnü’l-Arabî ve Ebu’l-Yakzân gibi 

dönemin ünlü alimlerinden ders alarak, Ensâb, Şiir, Edebiyat, Tarih ve Dil 

konularında kendisini yetiştirerek bu gelişmelere ayak uydurmaya çalışmış bir 

alimdir 

 

Bu dönemde bir çok müellif saraya gelerek halifelerin istekleri 

doğrultusunda eserler yazmış ve çeşitli görevler almışlardır. Muhammed b. 

Habîb’in ise, buna benzer görevler alarak halifelerin isteği doğrultusunda 

kitaplar yazmadığı, bir nevi saray tarihçiliği yapmadığı anlaşılmaktadır. 

Yaptığına dair de kaynaklarda herhangi bir bilgiye de rastlanmamaktadır. 

Kendisini ilmî konularda yetiştirerek yöneticilerin ve diğerlerinin çocuklarına 

müeddiblik görevini üstlenmiş ve bunun yanı sıra kitaplar te’lif etmiştir.   

  

Ebu’l-Hasan b. Ebî Rû’be şöyle zikreder: “Đbn Habîb, mektebinde iken 

ona uğradım, o Abbâs b. Muhammed’in çocuğuna kararsız kalınan iki hüküm 

arasındaki durumu öğretiyordu,” der. 

 

Yine Muhammed b. Mûsa el-Berberî Đbn Habîb’den rivâyetine göre 

şöyle der: Đbn Habîb dedi: “Đnsana sanatın ne dediklerinde, o da muallim der.” 

Đbn Habîb yaptığı bu sanattan, yani çocuk okutmaktan pek de hoşnut 

olmadığını belirtir.   

 

Öğretmenlikle ilgili Đbn Habîb bu manada şöyle bir şiir söyler: 

 َ�ْ� َآ�َن َ���َ� �َدَم اَ�ْ�َ	�َء
 

  َ% َ$#َاُل ُ�َ! �ً��إن� اْ�ُ	َ���َ� 
 

 َ/.�- َ,ِ+* اْ�ُ'َ�َ&�ِء َواْ�ُ'َ�َ&�َء
 

 َ�6ْ َ���َ� ا��4َ2ْ�5َن �123َا ُ�ُ!�0ُ�َْ� 
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“Allah (c.c.) Hz.  Âdem’e isimleri öğretmiş olsa bile, öğretmenin yeri 
hâlâ öndedir.” 

 
“Çocukları eğiten ve onların akıllarını aydınlatan kişi, halifelerin 

çocuklarını ve halifeleri de eğiten odur.” 118 
  

Diğer bir rivâyette; bir gün Đbn Habîb’in ders halkasında Đbn Habîb 

Hassan’dan beyit aktarırken Sa’lebî’nin 291/904 onu düzeltmesi onun orada 

bulunduğunu göstermektedir. Fakat bu halkanın ne tür bir halka olduğu 

konusunda bir bilgiye sahip değiliz. Hatîb, Đbnü’n- Nedîm, Suyûtî Đbn Habîb’in 

öğretmen olduğunu söylerken, Yâkût da Đbn Habîb’in kendi Küttâbında Abbâs 

b. Muhammed’in çocuklarına ders verdiğini aktarmaktadır.119 

  

Bu rivâyetlerden de anlaşılacağı üzere Muhammed b. Habîb 

hükümdarların çocuklarına dersler vermiş, yani öğretmenlik yapmış ve kendi 

kitaplarını yazmakla meşgul olmuş, diğer bazı tarihçiler gibi saray tarihçiliği 

yapmamış, devlet kademelerinde de başka bir görev almamıştır. 

  

 3-Tahsil Hayatı 

  
Muhammed b. Habîb küçük yaştan itibaren gelişmesini ihmal etmedi. 

Đbn Habîb, o dönemdeki ilmî faaliyetlerden ve gelişmelerden etkilenerek, 

küçük yaştan itibaren kitaplarla ilgilenmeye ve hocalarının yanında, muallim 

oluncaya kadar tahsilini sürdürdü. Bir rivâyette  onun hocalarından kırk yıl 

kadar ders aldığı söylenmektedir. Bunun için de Đbn Habîb ülemânın 

halkalarına katıldı. Onlardan hayatına düzen vermek ve başkalarına örnek 

olmak için ilim aldı.120 Muhammed b. Habîb’in annesinin Abbâs b. 

Muhammed’in mevâlileri arasında olması dolayısıyla onun hayat şartlarının o 

kadar iyi olmadığı, sakin ve mütevazı bir hayat tarzını benimsediği, genellikle 

                                                 
118 Đbn Habîb, Muhtelifü’l-Kabâil, 10; Yâkût, Mu’cemü’l-Üdebâ, VI, 2481; es-Safedî, Kitâbu’l-
Vâfî bi’l-Vefeyât, II, 326; el-Kutubî, Uyûnu’t-Tevârîh ve fîhi min Seneti 219 H. ilâ 250 H., 405. 
119 Azertaş Azernuş, “ Đbn Habîb ”, III, 305. 
120 Đbn Habîb, Muhtelifü’l-Kabâil, s.10. 
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kendi imkanı ile geçinmeye çalıştığı ve geçim sıkıntısı çektiği anlaşılmaktadır. 

Nitekim bir beytinde de bunu dile getirdiği söylenmektedir. 121 

  

Biraz önce de belirtildiği gibi bazı kaynaklar Muhammed b. Habîb’in 

Bağdat’da, bazıları da Kûfe’de dünyaya geldiğini belirtmektedir. Muhammed 

b. Habîb ister Bağdat’da ister se Kûfe’de doğmuş olsun hocalarının hemen 

hepsinin Kûfe ve Basra doğumlu olması da (Đbnü’l- Kelbî122, Đbnü’l-Arabî 

Kûfe’de123, Kutrub124, Ebû Ubeyde Basra da doğmuştur.)125 onun ilim tahsil 

etmek için seyahatlerde bulunmadığını göstermektedir. Muhammed b. 

Habîb’in bu bilgiler ışığında ilmî seyahatleri için en fazla Irak bölgesindeki 

şehirleri dolaştığı ve buralarda bulunan hocalardan ders aldığı tahmin 

edilmektedir. Zaten Kûfe, Basra ve Bağdat gibi şehirler Abbâsî hilafetinde  

önemli ilim ve kültür merkezleridir. 

  

Özellikle o dönemlerde saray tarihçiliğinin ve diğer ilimlerin gelişmesi, 

muhtemelen alimlerin halifelere daha yakın oldukları ihtimalini 

güçlendirmektedir. Diğer alimlerin, hocalarının Bağdat’ta olması, Muhammed 

b. Habîb’in annesinin cariyeler arasında oluşu, onların saraydan uzak 

kalamayacaklarını göstermektedir. Bu nedenle de tahsil hayatı için pek 

uzaklara gidemeyeceği tezi güçlenmektedir. 

  

 4- Hocaları 
  

Muhammed b. Habîb, ensâb, eyyâm, ahbâr, Arap dili ve edebiyatı, 

lugat, şiir ve tarih konularında alim olan Ebû Ubeyde, Kutrub, Đbnü’l-Kelbî, 

Đbnü’l-Arabî ve Ebu’l Yakzân Âmir b. Hafs gibi şahsiyetlerden ders alarak 

                                                 
121 Yâkût, Mu’cemü’l-Üdebâ, VI, 2481; Mehmet Sami Benli, “ Muhammed b. Habîb ”, DĐA, 
XXX, 533. 
 
122 Đbn Hallikân, Vefayâtü’l-A’yân , III, 134. 
123 Đbnü’l-Enbârî, Nüzhetü’l-Elibbâ fî Tabakâti’l-Üdebâ, Tah. Muhammed es-Sâmerrâî, s.103 
124 Luis Ma’lûf el-Yesûî, el-Müncid, 448; Moh.Bencheneb, “ Kutrub ”, ĐA, VI, 1055. 
125 Carl Brockelmann, Târîhu’l-Edebi’l-Arabî, II, 143. 
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kendini geliştirmiş, onlardan rivâyetlerde bulunmuştur. Onun en şöhret sahibi 

olduğu alan da Ensâb’dır.126  

 

Kaynaklarda Đbn Habîb’in hocalarından bahsedilirken, hangi hocadan 

hangi dersleri aldığı pek zikredilmemektedir. Ancak hocalarının hangi ilim dalı 

ile uğraştıkları ve eserler te’lif ettikleri bilinmektedir. Bu nedenle de Đbn 

Habîb’in, hocalarından, onların meşgul ve meşhur oldukları ilimler alanında 

ders aldığı ortaya çıkmaktadır. 

 

Đbn Habîb’in hangi ilim dallarında kimlerden ve kimlerin eserlerinden 

beslendiğini ortaya koymak amacıyla burada kısaca hocaları hakkında bilgi 

vereceğiz. 

   

    4.1- Đbnü’l- Kelbî (Neseb ve Tarih Alimi) 
  

 Ebu’l-Münzir Hişâm b. Muhammed b. Sâib b. Bişr el-Kelbî el-Kûfî 

(öl.204/819) muhtemelen 120/738 yılında Kûfe’de doğdu. Nisbesi mensup 

olduğu Kelb kabilesinden gelir. Đbnü’l-Kelbî, Đbnü’s-Sâib diye de anılır.127 Đlk 

bilgilerini Kûfe’de hadisçi, neseb alimi ve müfessir olan babası Muhammed b. 

Sâib’den aldıktan sonra Bağdat’a gitmiş ve orada yetişmiştir. 

  

Đbnü’l-Kelbî geniş bilgisi sayesinde Abbâsî halifesi Mehdî Billah’ın 

yanında büyük bir itibar ve servet sahibi oldu. Arkasında 150’den fazla eser 

bırakmıştır; ancak bunların çoğu günümüze kadar ulaşmamıştır. Đbn Sa’d, 

Muhammed b. Habîb, Câhız, Belâzûrî, Muhammed b. Cerîr et-Taberî, Đbn 

Düreyd, Ali b. Hüseyin el-Mes’ûdî, Ebü’l-Ferec el- Đsfehânî, Yâkût el- 

Hamevî, Abdulkadir el-Bağdâdî, Halîfe b. Hayyât ve Ebû Ubeyd Kâsım b. 

Sellâm gibi tanınmış alimler ondan faydalanmış ve iktibasta bulunmuşlardır. 

                                                 
126 Đbn Sa’d, et-Tabakât, VI,358; Yâkût, Mu’cemü’l-Üdebâ, VI, 2481; es-Safedî, Kitâbu’l-Vâfî 
bi’l-Vefiyât, II, 326; el-Kutubî, Uyûnu’t-Tevârîh, 405;  M. Rıza Kehhâle, Mu’cemü’l-Mellifîn, 
IX, 174; Mehmet Sami Benli, “Muhammd b. Habîb ”, DĐA, XXX, 533; … “ Đbnü’l-Kelbî ”, ĐA, 
I, 549. 
127 Süleyman Tülücü, “ el-Kelbî ”,  DĐA, XXV, 205. 
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Fıkıh ilminde âlimdi; ezber kabiliyeti çok güçlüydü. Muhammed b. Serrâ 

Hişâm b. el-Kelbî’nin şöyle dediğini rivâyet eder:” Bir kişinin ezberlemediği 

kadar ezberledim, unutmadığı kadar da unuttum. Amcam beni Kur’an 

ezberlemem için teşvik ederdi. Ben de eve girdim ve Kur’an-ı ezberlemeden 

evden çıkmayacağıma yemin ettim ve üç günde Kur’an’ı ezberledim ”der.  

  

Đbnü’l-Kelbî, Halife Me’mûn döneminde hicrî 204 yılında Kûfe’de 

vefat etti.Yine Me’mûn döneminde hicrî 206 yılında vefat ettiğini söyleyenler 

de vardır.128 Bize kadar ulaşan eserleri şunlardır: Kitâbü’l-Esnâm, Câhiliye 

devri putları hakkında yegane kaynak olan ve ilk neşri Ahmet Zeki Paşa 

tarafından gerçekleştirilen eserin metnini geniş notlarla Rosa Klinke 

Rosanberger Đbn al-Kalbî adıyla Almancaya tercüme etmiş, bu tercüme yine 

asıl metinle birlikte Beyza Düşüngen tarafından Putlar Kitabı adı altında 

Türkçe’ye kazandırılmıştır. Cemheretü’n- Neseb, Arapların soy kütüğüne dair 

en eski çalışma olup bütün ensâb, tarih ve tabakât alimlerinin dayandığı ana 

kaynaktır. Günümüze sadece eksik bir nüshası ulaşmıştır. Ensâbü’l-Hayl fi’l-

Câhiliyye ve’l-Đslâm ve Ahbâruhâ, özellikle Câhiliye devrindeki ünlü atlar 

hakkında bilgiler ve onlar için söylenmiş şiirler içeren tarihi-edebî bir kitaptır. 

Türünün ilk ürünü olması bakımından dikkat çeken eser birkaç defa 

neşredilmiştir. Mesâlibü’l-Arab, Arapların kusurlarından bahseden bir eser 

olup Kahire ve Bağdat’ta birer nüshası bulunmaktadır. Ahbâru Bekr ve Tağlîb, 

Bağdat’da bir yazma nüshası mevcuttur. Nesebü Me’ad ve’l-Yemeni’l-Kebîr, 

Nâcî Hasan ve M. Mahmud Firdevs el-Azm tarafından yayımlanan eser 

genellikle Cemhere’nin devamı olarak düşünülür. Kasîdetü’n-Nezîr, Kasidenin 

Topkapı Sarayı Müzesi kütüphanesinde kayıtlı bir nüshası bulunmaktadır. 

 

Đbnü’l-Kelbî’nin çeşitli kaynaklarda atıfları yer alan ve iktibasta 

bulunulan eserleri de şunlardır: Kitâbu’l-Külâb, Kitâbu’s-Süyûf, el-Emsâl, 

Ahbâru Mecnûn, Fütûhu’ş-Şâm, Kitâbu’l-Đftirâkı’l-Arab, Kitâbü Ensâbi’l-

Büldân, Mesâlibü’s-Sahâbe, Kitâbü’l-Hîre, Kitâbu’l-Đbtidâi’l- Gınâ ve’l-Îdân, 

Kitâbü’l-Cemel, Kitâbü’l-Ahbâri Sıffîn, Kitâbü’l-Elkâb, Kitâbü Esvâki’l-Arab, 
                                                 
128 Đbnü’l-Enbârî, Nüzhetü’l-Elibbâ, Tah. Đbrahim es-Sâmerrâî, s.85; Đbn Hallikân, Vefayâtü’l-
A’yân, III, 134. 
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Kitâbü’l-Lübâb. Ayrıca Hâtim et-Tâî ve Lakit b. Ya’mer’in divanları Kelbî’nin 

rivâyetiyle günümüze kadar ulaşmıştır.129 

 

  4.2- Kutrub (Lügat-Nahiv ve Edebiyat Alimi) 
  

Ebû Alî Kutrub Muhammed b. Ahmed (öl.210/822), Basra’da doğdu. 

Selim b. Ziyâd’ın azatlısıdır. Sibeveyh’in her sabah seher vaktinde kapıyı 

açınca kendisini görmesi üzerine “Sen bir gece böceğisin” (Kutrubu’l-Leyl) 

demesi sebebiyle Kutrub lakabını almıştır.130 

  

Kutrub başta Sibeveyh olmak üzere Îsâ b. Ömer es-Sekafî, Yûnus b. 

Habîb ve Ahfeş el-Evsât gibi gibi alimlerden lugat ve nahiv dersleri aldı. 

Kelam öğrendiği hocası Nazzâm’ın tesiriyle Mu’tezile mezhebine intisap 

edince sert tenkidlere maruz kalan Kutrub, Mu’tezile görüşüne göre te’lif ettiği 

tefsirini camide okutabilmek için zamanın devlet adamlarından yardım istemek 

zorunda kaldı. Halkın tepkisine rağmen Halife Me’mûn bu eserinden dolayı 

onu huzuruna kabul etti ve mükafatlandırdı.131 

  

Ancak Kutrub, Me’mûn’un yanında şaşırarak, “Halifenin vaadi 

armağanından daha büyüktür“ deyince Me’mûn öfkelendi. Huzurda bulunan 

Sehl b. Hârûn, Kutrub’un sıkılganlığından dolayı düşündüğünü iyi ifade 

edemediğini söyleyerek halifeyi yatıştırmaya çalıştıysa da Me’mûn onu cahil 

ve ahmak olarak nitelemekten kendini alamadı. Tahsilini tamamlayıp, özellikle 

nâdir ve garip kelimelerde ihtisas sahibi olduktan sonra Bağdat’a giderek te’lif 

ve tedrisle meşgul olan Kutrub, oğlu Hasan, Đbnü’s-Sıkkît, Muhammed b. 

Habîb, Muhammed b. Cehm es-Simmerî ve Ebu’l-Kâsım el-Bâhilî gibi bir çok 

öğrenci yetiştirmiş, Halife Mehdî-Billah ve Emîn ile Ebû Dûlef el-Đclî’nin 

çocuklarını da okutmuştur.132 

                                                 
129 Süleyman Tülücü, “ el-Kelbî ”, D ĐA, XXV, 204-205. 
130 Đbn Hallikân , Vefeyâtü’l-A’yân, IV, 312; es-Suyûtî, Kitâbu’l-Buğyetü’l-Vu’ât, s.30. 
131 Muharrem Çelebi, “ Kutrub ”, DĐA,XXVI, 494; Luis el-Ma’lûf el-Yesû’î, el-Müncid, s.448; 
Noh. Bencheneb, “ Kutrub ” , ĐA,VI, 1055. 
132 Đbn Hallikân, Vefeyâtü’l-A’yân, IV, 312. 
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Kaynaklar, Kutrub’un Bağdat’ta 206’da (821) vefat ettiğini 

kaydediyorsa da talebesi Muhammed b. Cehm’in, Kutrub’un Kitâbu’l-Ezmine 

adlı eserini kendilerine 210/825’da yazdırdığını belirtmesi ve ölümünün 

Me’mûn’un hilafeti zamanında  198-218/ 814-833 gerçekleşmesi onun 210 ile 

218 yılları arasında vefat ettiğini gösterir. Câhız, Müberred, Đbnü’n-Nedîm, 

Hatîb el-Bağdâdî, Đbn Hallikân, ez-Zebîdî gibi alimler Kutrub’u özellikle lugat 

konusunda güvenilir bulurken, başta öğrencisi Đbnü’s-Sıkkît olmak üzere 

Ezherî, Merzubânî ve Suyûtî bunun aksini iddia etmişlerdir. Ancak olumsuz 

değerlendirmenin öğrencisi Đbnü’s-Sıkkît’in etkisiyle olduğu düşünülmektedir. 

Đbnü’s-Sıkkît’in Kûfe dil mektebine mensup bulunması, Kutrub’un 

Mu’tezîlili ği, halifelerin ve devlet ricâlinin çocuklarına hocalık yapması 

dolayısıyla kıskanılmış olması gibi sebepler yüzünden kendisine karşı böyle bir 

tavır içerisine girilmiştir. Kutrub’un ülemâ üslûbu ile az ve fakat güzel şiirler 

nazmettiği de kaydedilir. 

 

Kutrub’un cümle içindeki isimlerin sonuna konan harekeler konusunda 

garip bir görüşü vardır. Ona göre bu harekeler kelimelerin cümle içerisindeki 

konumunu yani fâil, mef’ûl, mecrûr vb. olduklarını belirtmek için değil sadece 

kelimeyi sükûndan kurtararak konuşmada akış ve kolaylık sağlamak içindir. 

Đbnü’n-Nedîm el-Fihrist’inde onun 28 kitabının olduğunu söyler.133 Hicrî 206 

veya 210 senesinde Bağdat’da vefat ettiği söylenir. 

 

Eserleri; Kitâbü’l-Ezmine, alanında günümüze ulaşan en eski eser olup 

zamanla ilgili isimleri, sıfatları, şiirleri ve secili ifadeleri ihtiva etmektedir. 

Ayrıca Câhiliye telbiyelerine yer verilen kitap filolojik bir çalışma olmakla 

beraber, aynı zamanda meteoroloji, astronomi ve astrolojiyle de ilgilidir. Eserin 

baş kısmı Şam’da bulunan bozuk bir nüshadan tahkiksiz olarak neşredilmiştir. 

Kitâbü’l-Ezdâd, karşıt anlamlı kelimelere dair yazılmış ilk sözlüklerden olan 

eseri Hans Kohler, D. Kohen ve Hanâ Cemîl Haddâd yayımlamıştır. Kitâbü’l-

Fark, insanın organlarıyla diğer canlıların benzer organları arasındaki isim 
                                                 
133 Đbnü’n-Nedîm, el-Fihrist, s.58; Carl Brockelmann, Tarihü’l-Edebi’l-Arabî, Çev. 
Abdulhalîm Neccâr, II, 140. 
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farklılıklarına dair muhtasar bir çalışmadır. Zengin şiir örnekleri içeren eser 

Rudolf Geyer, Halîl Đbrâhîm el-Atiyye ve Sabîh et-Temîmî tarafından 

neşredilmiştir. el-Müselles, aynı harflerden oluşan, yalnız ilk harfinin 

harekesinin değişmesiyle üç farklı kelime teşkiline imkan veren 

kombinezonların sözlüğü olup bu alanda ilk çalışmadır. Bu manzume daha 

sonra Müsellesü Kutrub, olarak basılmıştır. 

 

 Müellifin kaynaklarda adı geçen diğer eserleri de şunlardır; el-Đştikâk, 

el-Kavâfî, el-Envâ, en-Nevâdîr, el-Evsât, eş-Şifât, el-Đlel fi’n-Nahv, Halku’l-

Feres, Halku’l-Đnsân, el-Garîb fi’l-Lüğa, Garîbu’l-Hadîs, er-Red ale’l-

Mülhidîn fî Müteşâbihi’l-Kur’an el-Hemz, Müşkilü’l-Kur’an, Đ’râbü’l-Kur’ân, 

Mecâzü’l-Kur’ân, Kitâbü’l-Mecâz min Kelâmi’l-Arab, el-Musannefü’l-Garîb 

fi’l-Lü ğa, Garîbü’l- Âşâr, el-Usûl gibi.134 

 

   4.3- Ebû Ubeyde (Nahiv Alimi) 
  

Ebû Ubeyde, Ma’mer b. el-Müsennâ et-Teymî (öl. 208 veya 210/823 

veya 825) bir nahiv alimidir. Teymî nisbesi, kendisinin Kureyş kabilesinin 

Teym kolunun azatlılarından olması dolayısıyladır. Hicrî 110/728 senesinde 

Basra’da doğmuştur. Babasının ve dedesinin, el-Cezîre’deki Rakka 

yakınlarından yahut Đran’daki Bâcervân köyünden Yahûdi asıllı bir aileye 

mensup olduğu kaydedilmektedir. Acemden olması ya da Arap olmaması 

nedeniyle ayıplanmıştır.135 Bu sebeple, Arap olmayanların haklarını da 

müdafaa etmiştir.  

 

Ebû Ubeyde, Basra mektebinin önde gelen alimleri Halef el-Ahmer, 

Ebû Zeyd el-Ensârî ve Asmaî’den, ayrıca Ebû Amr b. Alâ, Đsâ b. Ömer es-

Sakafî, Yûnus b. Habîb, Ahfeş el-Ekber‘den ders aldı. Kendisinden Ebû Ubeyd 

Kâsım b. Sellâm, Ebû Ömer el-Cermî, Đbn Şebbe, Đbnü’s-Sikkît, Đshak el-

                                                 
134  Muharrem Çelebi, “ Kutrub”, D ĐA, XXVI, 495. 
135 Carl Brockelmann, Târihu’l-Edebi’l-Arabî, Çev. Abdulhalim Neccâr, II, 143; ….. “ Ebû 
Ubeyde ”, ĐA, IV, 58. 
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Mevsılî, Ebû Osman el-Mâzinî, Ali b. Muğîre el-Esrem, Ebû Hâtîm es-

Sicistânî, şair Ebû Nüvâs gibi alimler faydalandı. 

 

Hayatının tamamını Basra’da geçiren Ebû Ubeyde, birkaç defa Bağdat’ı 

ziyaret etti. 188/804’de Bermekî veziri Fazl b. Rebî’in davetiyle Bağdat’a gidip 

Asmaî ile birlikte Hârun er-Reşîd’in huzuruna çıktı. Oradaki ilmî ve edebî 

sohbetlere katıldı. “Kütübün fî Mesâlibi’l-Arab alâ Mezhebi’ş-Şuûbiyye” isimli 

kitabını ona okudu.136 Ebû Ubeyde, Arap olmayan unsurların Araplara karşı 

başlattığı Şuûbiyye hareketinin taraftarlarındandır. Arapların kusurlarıyla 

neseplerine dair yazdığı eserler, Şuûbiyye hareketinin Araplara yönelttiği 

eleştiriler için bilimsel doküman ve malzeme teşkil etmiştir. Hâricîlerin 

Şufriyye veya Đbâziyye fırkasına mensup olmakla birlikte Mecâzü’l-

Kur’an’ ında bunu hissettirecek en küçük bir ize dahi rastlanmamaktadır. 

 

Câhiz, “ Yeryüzünde ilimleri Ma’mer’den daha iyi bilen ne Hâricî ne de 

bir Sünnî vardır ” ifadesiyle onun Araplar arasında bilinen ilimlerdeki 

seviyesini belirtmiştir. Müberred’e göre de Ma’mer, şiir, garîb kelimeler, ahbâr 

ve neseb sahasında seçkin bir alimdir. Bununla beraber onun bir tek Arapça 

mısra bile gramer hatası yapmaksızın inşad edemeyeceğini iddia eden bir çok 

düşmanları vardır. Fakat hakikatte, Arap dilinde ve eski Arap menkıbeleri 

hakkında en geniş malumata sahip idi. Ma’mer garîb luğatlar, şiir ve nahivle en 

güçlü olduğu Eyyâmü’l-Arab, Ensâb ve Ahbâr alanlarında yoğunlaşmış, 

Câhiliye devrine ve Đslâmiyetin ilk iki asrına ait eyyâm ve ahbârın büyük bir 

kısmı onun çalışmaları sayesinde intikal etmiştir. Bu alanlarda derin bilgiye 

sahip olmasında diğer faktörlerin yanında çöle ve bedevîlere yakın bir yer 

sayılan Basra’lı oluşunun da rolü vardır. 

 

Arap edebiyatı ve kültür tarihinin en önemli kaynaklarından olan 

Kitâbü’l-Eğânî ‘nin temel kaynağını Ma’mer’den yapılan nakiller oluşturur. 

Taberî ve Đbnü’l-Esîr gibi tarihçiler zikrettikleri olayların birçoğunda ona 

dayanmışlardır. Garîbu’l- Hadîs’e dair ilk eser de Ma’mer tarafından 

                                                 
136 Yâkût, Mu’cemü’l-Üdebâ, IX, 112. 
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yazılmıştır. “Kütüb fî Mesâlibi’l-Arab alâ Mezhebi’ş-Şuûbiyye “ isimli 

kitabıyla kendisi için Araplardan intikam almaya yöneldi. 137 Yâkût’un 

naklettiğine göre “Kitâbu’l-Mesâlib”’i tasnif etmesiyle birlikte insanlar ondan 

nefret etti. Basra’lılardan bir kişi bile cenazesinde bulunmadı, der. Halife 

Me’mûn zamanında Basra’da vefat eden Ma’mer b. Müsennâ’nın ölüm tarihi 

konusunda ihtilaf vardır. Hicrî 207, 209, 210, 211, 213 ‘de vefat ettiğini 

söyleyenler vardır. Vefatında yaşı 90’ı aşmış bulunuyordu.138 

 

Eserleri; Tarihî rivâyetler ve edebî materyallerle ilgili derlemelerin yanı 

sıra Kur’an ve Hadise dair filolojik eserler de te’lif etmiş olan Ma’mer’in iki 

yüz den fazla çalışmasının bulunduğu kaydedilmektedir. Bunlardan 105‘nin adı 

ilk defa Đbnü’n-Nedîm’in el-Fihrist’in de yer almış olup son zamanlarda 

yapılan araştırmalarla adı bilinen eserlerinin sayısı 160’ a yaklaşmıştır. 

Günümüze ulaştığı bilinen eserleri şunlardır. Mecâzü’l-Kur’ân, Kur’ân 

tefsirine dair bilinen ilk eser olup geniş bir mukaddime ve incelemeyle birlikte 

Fuad Sezgin tarafından neşredilmiştir. Kitâbü’l-Hayl, atların bünyesi ve 

organları, isim ve evsafıyla ilgili kelime tabirlerin eski arap şiirinden getirilmiş 

zengin şevâhidle açıklandığı bir kavram sözlüğüdür. Nakâizu Cerîr ve’l-

Ferezdak, Emevîler dönemi şairlerinden Cerîr ve Ferazdak arasında karşılıklı 

nazireler şeklinde irticâlen söylenen, esasını hicvin oluşturduğu nakizaları 

ihtiva eden eser iki cilt halinde Abdullah es-Sâvî tarafından neşredilmiştir. 

Kitâbü’l-Akaka ve’l-Berere, Anne ve Baba ile akrabaya saygının eski Arap 

şiirleri ve anekdotlarla açıklandığı eseridir. Tesmiyetü Ezvâci’n-Nebî ve 

Evlâdih, Hz.  Peygamber’in hanımlarıyla çocuklarının isimleri ve 

şahsiyetlerine dair olan eseridir. Kitâbü Eyyâmi’l-Arab kable’l-Đslâm, 

Kitâbü’d-Dibâc, Câhiliye devriyle Đslâmî döneme ait şairlereden seçmelerle 

Arapların neseplerine ve halifeler tarihine ait bazı kısımları ihtiva etmektedir. 

Kitâbü Fe’ale ve Ef’ale, Kitâbü’d-Devâhî, Kitâbü’l-Fark, Kitâbü’l-Mekâtili’l-

Fürsân, Kitâbü’l-Đ’râbi’l-Kur’ân, Kitâbü’l-Enbâz, el-Muhâdarât ve’l-

Muhâverât adlı eserleridir. 

 
                                                 
137  Carl Brockalmann, Târîhu’l-Edebi’l-Arabî, II, 142. 
138  Carl Brockalmann, Târîhu’l-Edebi’l-Arabî, II, 143. 
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Ma’mer’in kitapları üzerine yapılan tahkik çalışmalarının yanı sıra 

hayatı, eserleri ve ilmi kişili ği ile ilgili bazı tezler ve monoğrofiler de 

hazırlanmıştır.139 

  

  4.4- Đbnü’l-Arabî (Lügat Alimi) 

  
Đbnü’l-Arabî diye tanınan Ebû Abdullah Muhammed b. Ziyâd, (öl. 

231/844) Hicrî 150/767 senesinde Kûfe’de doğdu. Babası Hindistan’ın Sind 

bölgesinden gelen bir köle idi. Annesi de Arap değildir. Onu Abbâs b. 

Muhammed el-Abbâsî kölelikten kurtardı. Lugat alimlerinin en 

büyüklerindendir. Lugat, eyyâm, ensâb ilimlerini insanlar arsında en iyi 

ezberleyenlerdendir.  

  

Ebu’l-Abbâs, Ahmed b. Yahya, Sa’leb, Ebû Đkrimetü’t-Dabîy ve 

Đbrâhîm el-Harbî gibi kişiler ondan rivâyette bulunmuşlardır.140 Muhammed b. 

el-Fadl el-Şâ’rânî şöyle der: “Đnsanlar için başlar vardır. Hadis’te Süfyânî es-

Sevrî, Kıyâs’ta Ebû Hanîfe, Kur’an’da el-Kisâî, Arap dilinde de Đbnü’l-

Arabî’dir. “ 141 

 

Đbnü’l-Arabî künyesi ona lugat, ahbâr, şiir ve emsâl dinleyip tespit 

etmek için çölde yaşayan Araplar ile sürekli ilişki içerisinde bulunmasından 

dolayı verilmiştir. Đbnü’l-Arabî küçük yaşta babasının vefatı üzerine annesiyle 

evlenen şiir râvisi Mufaddal ed-Dabbî’nin himayesinde büyüdü. Başta üvey 

babası olmak üzere Ali b. Hazma el-Kisâî, Ebû Muâviye ed-Darîr, Kâsım b. 

Ma’n, Ebû Zeyd el-Ensârî, Ebû Ziyâd el-Kilâbî, Heysem b. Adî, Ebu’l-Mucîb 

er-Rebeî, Đbnü’l-Kelbî gibi bir çok alimden şiir ve ensâba, garîb ve nadir 

lügatlara dair dersler aldı. 

  

                                                 
139 Süleyman Tülücü, “ Ma’mer b. Müsennâ ”, D ĐA, XXVII, 551- 552. 
140 Đbnü’l-Enbârî, Nüzhetü’l-Elibbâ, s.103; Carl Brockelmann, Târîhu’l-Edebi’l-Arabî, s.104. 
141Đbnü’l-Enbârî, Nüzhetü’l-Elibbâ, s.104.; … “ Đbnü’l-Arabî ”, ĐA,V/II, 844; Süleyman Tülücü,  
 “ Đbnü’l-Arabî ”, DĐA, XX, 487. 
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Mufaddal ed-Dabbî’nin şiir antolojisi el-Mufaddaliyât’ını, nahiv ve 

lugat dersleri aldığı Kisâî’nin, en-Nevâdir’ ini kendilerinden dinleyip rivâyet 

etti. Güçlü hafızası sayasinde çok sayıda garîb ve nadir kelime ezberleyerek bu 

alanda üstâd olduğunu herkese kabul ettirdi. Kûfe civarına konaklamak için 

Yemâme’den gelen Bedevîlerden, özellikle Benî Esed ve Benî Ukayl’den 

yıllarca luğat, emsâl, şiir, ahbâr dinleyip tespit etti. Bu alanlarda ve Eyyâmü’l-

Arab hususunda geniş bilgi sahibi oldu. 

 

 Bağdat’ın güneybatısında bir camide verdiği derslerden aldığı ücretle 

geçimini sağlamaya çalışan Đbnü’l-Arabî’nin derslerine çok sayıda öğrencinin 

katıldığı, öğrencilerine elinde hiçbir kitap olmadan güçlü hafızasına dayanarak 

lügat, garîb, nevâdir, şiir, ahbâr ve ensâba ait notlar tutturduğu 

kaydedilmektedir. Öğrencileri arasında Sa’leb, Câhız, Đbnü’s-Sikkît, Đbrâhim 

el-Harbî, Ebû Đkrime ed-Dabbî, Muhammed b. Habîb, Belâzûrî, Osman b. Sâid 

ed-Dârimî, Mufaddal b. Seleme gibi ünlü alimler bulunmaktadır. en-Nevâdîr’i 

kendisinden Sa’leb, Abdullah et-Teymî ve Muhammed b. Habîb rivâyet 

etmiştir. Ondan en istifade eden Sa’leb’dir. Kaynakların dindar ve dürüst bir 

kimse olarak tanıttığı Đbnü’l-Arabî Samarrâ’da vefat etti. Ölüm yılı olarak 230 

(845), 232, 233 tarihleri de verilmekle birlikte doğrusu 231 (846) olmalıdır.  

  

Đbnü’l-Arabî’nin halifeler ve devlet adamları yanında itibarı yüksekti. 

Şiirlerde geçen, herkesin kolaylıkla anlayamayacağı garîb ve nadir kelimelerin 

açıklamasını bizzat kendisinden dinler ve onu çeşitli hediyelerle 

ödüllendirirlerdi. Nitekim bir defasında bir defasında Halife Vâsık-Billah’tan 

10.000 dirhem, Me’mûn’dan da 5000 dirhem değerinde bir hediye almıştı. 

 

 Kûfe dil mektebinin önde gelen alimlerinden olan Đbnü’l-Arabî, Basra 

dil mektebinin iki ünlü dilcisi Ebû Ubeyde ile Asmaî’nin rivâyetlerini sıhhatli 

bulmazdı. Hatta Asmaî’nin bir rivâyeti hakkında bu rivâyetin tam aksini bin 

fasih bedeviden dinlemiş olduğunu söylemiştir. Lügat kitaplarında Đbnü’l-

Arabî’den yapılan bir çok rivâyet ve nakil mevcut olup adının geçmediği 
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sözlük hemen hemen yok gibidir. Bununla birlikte ileri sürdüğü nahiv kuralları 

hakkında bir çok yanlışları tespit edilmiştir. 

 

 Kaynaklarda Đbnü’l-Arabî’nin otuzu aşkın kitap ve risalesi bulunduğu 

kaydedilmektedir. Zamanımıza ulaştığı bilinen başlıca eserleri şunlardır; 

Esmâ’ü Hayli’l-Arab ve Fürsânihâ, eski arap kabilelerinin özel adlarla anılan 

meşhur atlarının isimleri, birincileri, onlar hakkındaki haber ve şiirlerle ve bu 

şiirlerde geçen garîb kelimelerin açıklanması ve Eyyâmü’l-Arab’a dair bilgiler 

içeren eser dil, edebiyat ve tarih açısından önemlidir. Kitâbü’l-Bi’r,  kuyuların 

kazımı, çeşitleri, suları, aletleri etrafındaki lügat ve şiirleri ihtiva eder. 

Kitâbü’l-Fâzıl fi’l-Edeb, mersiye temasında şiir parçalarından meydana gelen 

bir mecmuadır. Nevâdirü’l-Đbni’l-Arabî, bazı mersiyeleri ihtiva etmektedir. 

Müellifin kaynaklarda adı geçen bir çok eseri daha bulunmaktadır.142 

 

  4.5- Ebu’l-Yakzân (Neseb Alimi) 

  
Ebu’l-Yakzân, ensâb ilminde uzmanlaşmış, tarih, âsâr, mesâlib 

ilimlerinde de kendini yetiştirmiş, bu alanlarda eser yazmış müellifler arasında 

yer almaktadır. 190/805’te vefat etmiştir. 

 

 5- Öğrencileri 
  

Şiir, lügat, ahbâr, ensâb ve tarih ilimlerinde güvenilir bir şahsiyet olan 

Muhammed b. Habîb’in öğrencileri arasında başta el-Muhabber ve el-

Munammak isimli eserlerini rivâyet eden Ebû Saîd es-Sükkerî olmak üzere 

Muhammed b. Ahmed b.Arâbe el-Kûfî, Đbn Ebû Ru’be ve babasıyla yakın dost 

olan şair Đbnü’r-Rûmî’nin ismi zikredilir.143 Bu isimlerin tamamının diğer 

kaynaklarda bulunmasına rağmen Muhammed b. Ahmed’in rivâyetleri sadece 

                                                 
142 el-Đsfehânî, el-Ağânî, V, 172; Đbn Hallikân , Vefeyâtü’l-A’yân, II, 293; Carl Brockelmann, 
Târîhu’l-Edebi’l-Arabî, 203; Đsmail Durmuş, “ Đbnü’l-Arabî ”, D ĐA, XX, 487. 
143 el-Bağdâdî, Târîhu-Bağdâd, II, 277; Ö. Rızâ Kehhâle, Mu’cemü’l-Müellifîn, III, 208; 
Mehmet Sami Benli, “ Muhammed b. Habîb ”, DĐA, XXX, 533. 
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Bağdâdî ve Sem’anî’nin eserlerinde kullanılmaktadır.144 Kendisinden 

öğrencileri arasında rivâyet alan es-Sükkerî’dir.  

 

   5.1- Ebû Saîd es-Sükkerî (Nahiv Alimi) 
  

Ebû Saîd Abdullah b. el-Hasan b. el-Hüseyin b. Abdurrahman b.el-Alâ 

b. Ebî Safâti’s-Sükkerî (öl. 275/888) 212/ yılında doğmuştur.145 el-Esmâî’nin 

en küçük öğrencilerindendir. Nahiv ilminde vukufiyet kazandı. Eski Arap 

şiirinin tedvinine hizmet eden alimlerin en büyüklerinden biri olmasına 

rağmen, hal tercemesinden bahseden eserlerde hayatı hakkında pek fazla bilgi 

verilmemektedir. Şeceresi Emevî devri kumandanlarından Mühelleb b. Ebî 

Sufra’ya dayanır. Ömrünün büyük bir kısmını Basra’da geçirdiği 

söylenmektedir. Zira kendilerinden istifade ettiği, rivâyette bulunduğu 

alimlerden çoğu Basralı olduğu gibi, bunlar arasında Ebû Hâtem el-Sicistânî 

gibi pek kısa Bağdat seyahati dışında hiç Basra’dan çıkmamış olanlar da vardır. 

Bir süre Bağdat’ta kalmış olması da mümkündür. Fakat onun Bağdat’ta el-

Ferrâ’ın bir meclisinde bulunduğunu anlatan bir fıkra, tarihi imkansızlıklarla 

doludur. 

 

Ebû Saîd’in, Sükkerî nispesinin telkin ettiği bir mesleğe sahip olup 

olmadığı açıkça bilinmemektedir. Diğer taraftan yazısının doğruluğu ile 

meşhur olan ve pek çok eser te’lif eden es-Sükkerî, bundan temin edeceği gelir 

ile geçimini sürdürebilecek durumda idi. Sağlam bir tahsil gördüğü anlaşılan 

Sükkerî ‘nin, derslerinden istifade ettiği ve kendilerinden lügat ve bilhassa şiir 

rivâyet ettiği alimler arasında Ebû Hâtem es-Sicistânî, el-Riyâşî, Đbnü’s-Sikkît, 

Muhammed b. Habîb gibi Basra ve Kûfe dil mekteplerine mensup alimler 

vardır. Bu suretle o, bu iki mektebin yolunu birleştirenlerden olmuştur. 

 

Sükkerî’nin ömrünü, bilhassa eski Arap şiirini toplamakla ve hummalı 

bir çalışma ile geçirdiğinde şüphe yoktur. O, yanından defterini eksik etmez ve 

                                                 
144  Carl Brockelmann, Târîhu’l-Edebi’l-Arabî, II, 163. 
145  Azertaş Azernuş, “ Đbn Habîb” , III, 305. 
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duyduklarını daima kaydederdi. Talebesi ve eserlerini rivâyet edenler arasında 

Ebû Sehl el-Hulvânî, Muhammed b. Abdülmelik el-Tâhirî Ebû Abdullah 

Muhammed b. el-Abbâs el-Yezîdî vb. gibi simalar bulunmaktadır. O eleştiri ve 

açıklamaya çok önem verirdi. 275/888 yılında vefat etmiştir.146 Vefat yılı 

olarak bazen 290 yılı da verilirse de, kaynakların da belirttiği gibi bu, zayıf bir 

rivâyettir. 

 

Sükkerî, dindar, doğru, bilgisine güvenilir bir alim idi. Kur’an 

okuturdu. O Kur’an ilimlerine ve kıraate dair bilgisini Ebû Hâtem’den almıştır. 

Lügat, nahiv, ensâb ve Eyyâmü’l-Arab’a dair bilgisinin yanında yazısının 

sıhhati ile de takdir edilmiştir. Nitekim Đbnü’n-Nedîm onun hattı ile gördüğü 

bir çok eseri, bazen onun kayıtlarına verdiği itimadı da belirten bir ifade ile 

zikreder.147 Yalnız isimlerini bildiğimiz bazı eserleri onun lügat sahasındaki 

çalışmalarının meyveleri olmalıdır. Bu nevi eserlerinden Kitâbü’l-Vuhûş ve 

Kitâbü’n-Nebât zikredilebilir. Bunlardan başka bir de Kitâbü’l-Menâhil ve’l-

Kurâ adlı kitabından bahsediler. 

 

Sükkerî’nin en mühim tarafı büyük bir ahbâr ve şiir râvîsi oluşudur. O, 

şiir ve ahbârın hafızadan yazıya intikalini sağlayan ve Ebû Amr b. el-Âlâ, 

Hammâd, Halef vb. ile başlayan alim râvîlerin, Đbnü’l-Arabî, Muhammed b. 

Habîb ve Ebû Hâtem halkasına bağlanan ve aralarında mühim simalar bulunan 

bir neslin en önemli mümessili, bu nevi râvîlerin tedvin bakımından belki en 

büyüğüdür. Onun çalışmaları sayesinde pek çok kitap yazıldığı, hatta benzeri 

alimlerden hiç birinin bu sahada onun kadar hizmetinin olmadığı kaydedilir. 

Nitekim Đbnü’n-Nedîm onun şiirlerini bir araya getirip tedvin ettiği şairlerin 

uzun bir listesini verir. Düzenlediği bu divanlardan bazılarını da şerh etmiştir. 

Sayıları 60’ı bulan bu şairler, Câhiliye devrinden Abbâsîlerin başlangıcına 

kadar uzanan devrede gelmiş olup, eserleri lügata dair çalışmalarda muteber 

sayılan sanatkarlardır. 

 

                                                 
146 Đbnü’l-Enbârî, Nüzhetü’l-Elibbâ, s.144-145; Carl Brockelmann, Târîhu’l-Edebi’l-Arabî, II, 
163; Nihad M. Çetin, “  Sükkerî ”,  ĐA, XI, 92. 
147 Đbnü’n-Nedîm, el-Fihrist, s.155. 
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Sükkerî, dilcilerin klasik devir şairleri arasına aldıkları Ebû Nuvâs’ın 

şiirlerini de toplamış ve şerh etmişti. Onun sadece rivâyet ettiği eserlerinin 

sayısı bile çok fazla idi. Sükkerî bu tedvin işinde seleflerinin çalışmalarına 

istinad etmiş, bir taraftan Basra, diğer taraftan Kûfe mektebi mensuplarının 

yaptıkları rivâyetlerde bir takım tasarruflarda bulunarak, çok defa muhtelif 

alimlerin derledikleri malzemeyi tekrar ele alıp, onları ıslah ve ikmal etmiştir. 

Mesela Đmruu’l-Kays’a isnat edilen ve Ebû Amr b. el-Alâ el-Esmâî, Đbn Habîb 

vb. tarafından eksik olarak toplanan bütün veya parça halindeki şiirlerin 

hepsini bir araya getirerek onlara son şeklini o vermiştir. Bütün bu 

çalışmalardan bize kadar gelebilen şunlardır; Divânu Đmriii’l-Kays, Divânu 

Kays Đbn el-Hâtem dir. Ayrıca şerhli divanlarından muhafaza edilebilenler ise, 

Divânu Cîrân el-Avd, Dîvânu el-Hutaya, Şerhu Divâni Ka’b b. Züheyr’ dir. 

 

Sükkerî, ayrıca muhtelif kabilelere mensup şairlerin eserlerini de bir 

araya getirmiştir. Bu suretle tertip ettiği mecmuaların sayısı da, Đbnü’n-

Nedîm’e göre 30’a yakındır. Huzeyl kabilesi şairlerinin eserlerini ihtiva eden 

Divânü’ş-Şarâî Huzeyl bu nevi toplamaların elimizdeki tek örneği 

sayılmaktadır. Bu mecmua, Sükkerî, el-Hulvânî, er-Rummânî yolu ile intikal 

etmiştir. Eserin muhtelif kısımları değişik kişiler tarafından neşredilmiştir. 

Sükkerî’nin bu çalışmalarında da seleflerinin topladığı malzeme ve eserlere 

dayandığı anlaşılmaktadır. 

 

Ebû Ubeyde’nin topladığı metni, Đbn Habîb rivâyetinin izahlarını ilave 

etmek suretiyle tamamladığı ve Ebû Abdullah el-Yezîdî vasıtası ile intikal eden 

Nakâidu- Cerîr ve’l-Ferazdak ve yalnız ismini bildiğimiz Kitâbü’l-Ebyâti’s-

Sâire‘de ilave edilebilir. Bunlardan başka şairlerden bahsettiği anlaşılan iki 

eseri daha vardır. Bunlar; Men Kâle Beytan ve Lukkiba bih ve Đbn Habîb ‘in bir 

eserinin “ Men Nüsibe ilâ Ümmihi mine’ş-Şuarâ ”, genişletmek suretiyle te’lif 

ettiğini söyleyebileceğimiz Kitâbü’ş-Şuarâ el-Ma’rûfîn bi Ümmahâtihim 

mine’ş-Şu’arâ’sı dır.148 

                                                 
148  el-Bağdâdî, Târîhu Bağdâd, VII, 296; Nihad M. Çetin, “ Sükkerî ”,ĐA, XI, 93. 
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 5.2- Đbnü’r-Rûmî ( Şair)  
  

Ebu’l-Hasan Ali b.el-Abbâs b. Cüreyc el-Bağdâdî (öl. 283/896) Hicrî 

221 yılında Bağdat’da doğdu. Bizanslı bir Hırıstiyan olan dedesi halife Emîn’in 

dayısı Đsa b. Ca’fer’in oğlu Ubeydullah’ın azatlısı idi. Babası Abbâs ailesinin 

Müslüman olan ilk üyesidir. Hırıstiyan ailenin çocuğu olduğu için Đbnü’r-Rûmî 

diye tanınan Ebu’l-Hasan Ali’nin annesi Hasene Đran asıllı olup Abdullah es-

Sicistâni’nin kızıdır. Đbnü’r-Rûmî şiirlerinde soyundan övgüyle söz eder. 

Babasını küçük yaşta kaybeden Đbnü’r-Rûmî’nin tahsilini en büyük kardeşi 

Ebû Ca’fer Muhammed üstlendi. 

  

Đbnü’r-Rûmî, Kur’ân, dil, edebiyat, şiir, hitâbet ve hesap dersleri 

aldıktan sonra, babasının yakın dostu olan Muhammed b. Habîb’in yanında 

öğrenimine devam etti. Bu hocasının vefat ettiği yıl (245/860) Bağdat’a gelen 

Basra dil mektebi reisi Müberred’in derslerine katıldı. Kûfe dil mektebi reisi 

Sa’leb’den de ders aldı. Ayrıca Zeccâc, Ahfeş el-Asğar’dan faydalandı. 

Dönemin tarih, fıkıh ve hadis alimlerinin derslerini takip ederek bilgisini 

ilerletti. Daha sonra zengin kütüphanesiyle Beytü’l-Hikme’de kendini ilmî 

çalışmalara verdi. Şiirlerinde geçen nadir darbımeseller, eski Yunan 

filozoflarına telmihler, çeşitli yıl adlarıyla dil, tarih, edebiyat, hadis, fıkıh, 

kelam ve felsefe terimleri onun burada edindiği zengin kültürün göstergeleridir. 

  

 Gençlik yıllarında bir süre haraç tahsildarı Selîm b. Abdullah b. 

Ömer’in yardımcısı olarak çalışan Đbnü’r-Rûmî, maaşını yetersiz bulduğu için 

görevinden ayrılıp hayatını şiir yazarak kazanmaya çalıştı. Onun şii ve 

mu’tezile eğilimli olması sebebiyle kendisine saray kapısının kapandığı 

söylenir. Ancak gerçekten şii olmadığı, hakkı savunan tabiatı gereği 

haksızlıklara maruz kalmaları sebebiyle şîa’yı müdafaa ettiğini ileri sürenler de 

vardır. 

 

 Đbnü’r-Rûmî 250/864’de Kûfe’de isyan eden Şîa reislerinden Ebü’l-

Hüseyin Yahyâ b. Ömer et-Tâlibî’nin Müstaîn-Billâh tarfından öldürülmesi 
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üzerine kaleme aldığı şiirler, bir Şîa bildirisi olduğu kadar Abbâsî yönetimini 

tehdit eden isyan hareketinin de sert bir ifadesi olarak değerlendirilir. Şiâ 

reislerinden Ebû Sehl Đsmâil b. Ali en-Nevbahtî onun övdüğü kimseler 

arasındadır. 

 

 

 Đbnü’r-Rumî Şîa’ya karşı uzlaşmacı bir politika takip eden Muvaffak-

Billâh ile oğlu Mu’tazıd-Billâh dönemlerinde saraydan beklediği ilgiyi gördü. 

Ancak uzun süre Abbâsî iktidarınca dışlanmış olması onu sarayın dışında başka 

hâmiler bulmaya sevketti. 248 (862) yılında gittiği Samarrâ’da vezir Ahmed b. 

Hasîb için methiyeler yazdıysa da orada fazla kalamayıp Bağdat’a döndü. 

Çocukken babasını, genç yaşta hanımını ve ardı ardına üç çocuğunu 

kaybetmesi, Đbnü’r-Rûmî’nin karamsar bir ruh yapısına sahip olmasına yol 

açmış, gençlik yıllarında gittiği Samarrâ dışında hep Bağdat’ta kalmış ve 

burada vefat etmiştir. Uğursuz saydığı bir şey sebebiyle günlerce evine kapanıp 

dışarı çıkmadığı rivâyet edilir. 

 

 Buhterî’den sonra zamanın en büyük şairi kabul edilen Đbnü’r-Rûmî 

şiirlernde görülen derin hayaller ve ilginç görüşler, ayrıca sehl-i mümteni 

derecesinde sadelikle ustalığın karışması bakımından Câhiliye şairi Nâbiga ez-

Zübyânî’ye, fikir ve sanatta araştırmacı bir ruha sahip olması yönünden 

Mütennebbî’ye benzetilir. Bilhassa duygusallıkla tabiili ğin hakim olduğu bazı 

parçalarında bu benzerlik daha açık bir şekilde görülmektedir. 

 

 Đbnü’r-Rûmî başta Benî Tâhir olmak üzere Benî Vehb, Benî Cerrâh, 

Benî Müneccim, Benî Mersed, Benî Furât, Benî Hammâd ve Benî Nevbaht’a 

mensup vezir, vali, emir ve kâtip düzeyindeki devlet ricâline övgüler yazmıştır. 

Bunların bir çoğu Đran kökenli oldugu gibi Benî Müneccim Mu’tezilî, Benî 

Nevbaht ile Benî Furât’ta şii idi. Kendisine karşı cimri davranılması ve 

beklediği ölçüde bağışta bulunulmamasından dolayı daha övdüğü kimselerin 

çoğu da onun hiciv oklarına hedef olmuştur. 
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 Dil alimi ve edip Tevvezî ile Kitâbü’l-Teşbihât müellifi Đbn Ebî Avn ve 

Benî Mersed ailesi onun övdüğü kişiler arasındadır. Buhterî ile Hâlid el-

Kahtabî ise yerdiği çağdaş şairlerdendir. En büyük rakibi olarak gördüğü 

Buhterî’yi hicvettiği “ Kasîde-i Bâiyye “sinde şiirlerinin çalıntı ve zayıf olduğu 

halde Buhterî’nin şanslı, kendisinin ise şanssız olduğunu söyleyen Đbnü’r-

Rûmî’nin şiirleri şair Hüseyin b. Dahhâk tarafından rivâyet edilmiştir. Miskâl 

el-Vâsıtî, Đbnü’l-Müseyyeb, Ebû Osman Sa’d b. Hüseyin en-Nâcim, Ahmed b. 

Ammâr, Ebû Ca’fer Đbnü’l-Hacîb, Đbnü’r-Rûmî’nin yakın dostları ve 

öğrencileri arasında zikredilir. 

 

Đbnü’r-Rûmî’nin genç yaşta yitirdiği eşi, ardı ardına ölen çocukları ve 

annesinin vefatı üzerine kaleme aldığı mersiyeleri yoğun duygu yüklüdür. 

Onun genellikle 100-150 beyti aşan çok sayıda şiiri vardır. “ Kasîde-i Nûniye ” 

si 500 beyte ulaşır. Ele aldığı bir fikri derinlemesine incelemeyi seven şair, 

renk ve hareket tasvirlerinde son derece başarılıdır. Arap edebiyatının en 

hacimli divanına (17.000 beyit) sahip olan Đbnü’r-Rûmî’nin şiirlerini öğrencisi 

Đbnü’l-Müseyyeb kendisinden rivâyet ederek derlemiş, ayrıca Kitâbu Ahbâri 

Đbnü’r-Rûmî adlı bir eser kaleme almıştır. Yine öğrencilerinden olup 

hicivleriyle tanınan şair Miskâl el-Vâsitî de onun şiirlerini kendisinden dinleyip 

rivâyet edenlerdendir. Ebü’l-Hasan Đbnü’l- Asb el- Milhî, Đbnü’r-Rûmî’nin 

divanını Miskâl’den rivâyet etmiştir. Öğrencisi Ebû Ca’fer Đbnü’l-Hâcib ile 

dostu Ebû Osman en-Nâcim de onun râvîleri arasında yer alır. 

 

 Đbnü’r-Rûmî divanının tamamının ilmî neşrini ilk defa Hüseyin Nassâr 

gerçekleştirmiştir. Eski antolojilerle edebiyata dair eserlerde Đbnü’r-Rûmî’nin 

şiirlerine ait bol malzeme bulunmaktadır. Ayrıca Ziyâeddin Đbnü’l-Esîr’in Ebû 

Temmâm, Buhterî ve Đbnü’r-Rûmî gibi şairlerin seçme şiirlerinden oluşan 

Mü’nisü’l-Vahde adlı eseri günümüze ulaşmıştır. Bazı dostları ve Vezir Kâsım 

b. Ubeydullah’a yazdığı, Câhız’ın üslûbunu hatırlatan küçük risaleleri de 

bulunan Đbnü’r-Rûmî hakkında çok sayıda eser kaleme alınmıştır. Kendisinden 
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sonra bir çok eser bırakmış ve uzun süre yaşadığı Bağdat da hicrî 283/896 

senesinde vefat etmiştir.149 

 

 6- Đlmî Ki şili ği 
  

Muhammed b. Habîb, edebiyat, lügat, şiir, ahbâr ve ensâb ilimlerinde 

güvenilir, Bağdat alimlerinden biridir.150 Muhammed b. Habîb’in ilmi 

konusunda bazı kaynaklarda Yâkût, onun ensâb, ahbâr, şiir ve lügat ilimlerinde 

güvenilir bir alim olduğunu nakleder.151 Sa’leb de “onun ilim meclisinde hazır 

bulundum her hangi bir tarafa meyli olmadı, o güvenilir hâfız birisidir” der.152 

 

Merzubânî, Đbn Habîb’in insanların kitapları üzerinde değişiklik 

yaptığını, onların isimlerini silerek kendisinin ismini yazdığını söyler. 

Bunlardan birine de Đsmâil b. Ubeydullah’ın ”fî Ahbârî Muâviye “ adlı te’lif 

ettiği kitabını örnek verir. Ebû Ubeydullah’ın isminin Muâviye olduğunu 

künyesinin ismi üzerine galip geldiği bilinmesin diye zikretmemiş, onun 

kitabını başından sonuna kadar bir şey karıştırmadan veya eklemeden ifadeye 

çalışmış, bitirdiğinde de beyitleri ile meşhur olan şairleri kitaba eklemiştir. 

  

Ülemâdan bazıları, sanatını bunun gibi yapanı hiç görmediklerini, 

kendisini kötü yere koymada çok usta olduğunu, bu yüzden de Đsmâil’in bu 

kitabının rivâyetinin çoğalmadığını ve Edebiyatçılar arasında yaygın 

olmadığını belirtirler.153 Merzubânî burada Đbn Habîb’in başkalarının ismini 

zikretmeyerek, kitaplarını naklederek kendine mal ettiğini söylese de bir çok 

kaynakta Đbn Habîb’in ensâb, ahbâr, şiir, edebiyat ve lügat konularında 

güvenilir hafız bir alim olduğu beyan edilmektedir. Bu iddiaların 

                                                 
149 Đbnü’n-Nedîm, el-Fihrist, s.155; Azertaş Azernuş, “ Đbn Habîb”,  III, 305; Đsmail Durmuş- 
Mustafa Çuhadar, “ Đbnü’r-Rûmî ”, DĐA, XXI, 186-187. 
150 Yâkût, Mu’cemü’l-Üdebâ, IX, 113; M. Rıza Kehhâle, Mu’cemü’l-Müellifîn, IX, 174; Yûsuf 
Đlyâs Serkîs, Mu’cemü’l-Matbû’âti’l-Arabiyye, I, 74. 
151 Yâkût, Mu’cemü’l-Üdebâ, IX, 113. 
152 es-Suyûtî, Kitâbü’l-Buğyetü’l-Vu’ât, s.30; Đhsan Nâs, Kütübü’l-Ensâbi’l-Arabiyye, s.4; 
Azertaş Azernuş, “ Đbn Habîb ”, III, 305. 
153 Yâkût, Mu’cemü’l-Üdebâ, IX, 113; es-Safedî, Kitâbu’l-Vâfî, II, 326; el-Kutubî, Uyunu’t-
Tevârih, s.406; Yûsuf Đlyâs Serkîs, Mu’cemü’l-Matbû’âti’l-Arabiyye, I, 74. 
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Merzubânî’den başka her hangi bir alim tarafından dile getirilmemiş olması ve 

bir çok kaynakta onun güvenilir bir alim olduğunun belirtilmesi Đbn Habîb’le 

Merzubânî arasında bir çekişmenin ve kıskançlığın olabileceğini de akla 

getirmektedir. 

  

 

 7- Ölümü 
  

Muhammed b. Habîb, Abbâsî halifesi Mütevekkil zamanında 245/860 

yılının Zilhicce ayında Samerrâ’da vefat etmiştir.154 Bazı kaynaklarda Đbn 

Habîb’in ölüm tarihi konusunda çeşitli görüşler ortaya atılmıştır. Bunlardan 

nahiv alimi Đbn Ca’fer, onun 235/850 yılında vefat ettiğini söyler.155 el- Vâfî de 

250/865 yılında, bazıları da 254/869 senesinde vefat ettiğini 

söylemektedirler.156 Fakat doğru olanın hicrî 245, miladî 860 senesidir. 

 

 

II- ESERLER Đ 
  

Dil, şiir, edebiyat, ensâb ve tarih alimi olan Muhammed b. Habîb’in, 

bahsi geçen bu konularda bir çok eseri bulunmaktadır. Bazı kaynaklar, Đbn 

Habîb’in eserleri hakkında bilgiler sunmaktadır. ez-Ziriklî ve el-Cezerî 9 adet, 

es-Suyûtî, M. Rıza Kehhâle 7 adet, Yâkût’un kitabında ibn Đshâk Đbn Habîb’in 

38 adet, el-Kutübî 29 adet kitabının ismini zikretmektedirler. Bunun yanın da 

DĐA’nın Đbn Habîb maddesinde 14 kitabının ve müellifin rivâyet edip bir 

                                                 
154 Đbnü’n-Nedîm, el-Fihrist, s.155; Đbnü’l-Esîr, el-Lübâb fî Tehzîbi’l- Ensâb, III, 174;  Yâkût, 
Mu’cemü’l-Üdebâ, IX, 113; ez-Ziriklî, el-A’lâm, III, 880; el-Bağdâdî, Hediyyetü’l-Ârifîn, II, 
14; M. Rıza Kehhâle, Mu’cemü’l-Müellifîn, IX, 174; Yûsuf Đlyâs Serkîs, Mu’cemu’l-
Matbû’âti’l-Arabiyye, II, 74; Azertaş Azernuş, “ Đbn Habîb ”, III, 306;  Mehmet Sami Benli, “ 
Đbn Habîb ”, DĐA, XXX, 533. 
155  Kâtip Çelebi, Keşfü’z-Zünûn, II, 407. 
156  Fikri el-Cezzâr, Medâhilü’l-Müellifîn, I, 938. 
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kısmını şerh ettiği 22 divanından, el-Bağdâdî ise; 40 tane kitabının 

bulunduğunu beyan etmektedir.157 

  

Kitâbu’l-Muhabber’in sonundaki Muhammed Hamidullah’ın yazdığı 

son sözde Muhammed b. Habîb’in te’lif ettiği ve Đbnü’n- Nedîm’in 35 

Yâkût’un buna 5 adet kitap, Keşfü’z-Zünûn’da da 5 tane daha eklenmesiyle 

toplam 45 kitabından bahsedilmektedir.158 

 

  a- Eserlerinin Listesi 
 

1-Kitâbu’l-Emsâl alâ Ef’âl (Yâkût Đrşâdü’l-Erîb adlı eserde bu kitabın 

“el-Munammak” diye isimlendirildiği, fakat bunun el-Munammak olmadığı 

belirtilmektedir. Keşfü’z-Zünûn’da ise bu kitap “Ef’âl men fi’l –Emsâl” diye 

zikredilmektedir. (I, 436) 

2-Kitâbu’n-Neseb 

3-Kitâbu’s-Sumûd ve’l- Amûd 

4-Kitâbu’l-Amâir ve’r-Rubâi’ fi’n-Neseb 

5-Kitâbu’l-Müveşşâ 

6-Kitâbü’l-Mu’telif ve’l-Muhtelif fi’n-Neseb (Keşfü’z-Zünûn’da V, 464 

“el  Muhtelif ve’l- Mu’telif fî Esmâi’l-Kabâil” diye zikredilir. 

7-Kitâbu’l-Muhabber 

8-Kitâbu’l-Muktenâ 

9-Kitâbu Garibi’l-Hadîs (Keşfü’z-Zünûn’ da IV, 326 “fî Garîbi’l-Hadîs 

ve’ Kur’ân” diye zikredilir.) 

10-Kitâbu’l- Envâ 

11-Kitâbu’l-Müşeccer 

12-Kitâbu’l-Mûşâ 

13-Kitâbu men Üstücîbe Da’vetuhü 

                                                 
157 Đbnü’n-Nedîm, el-Fihrist, s.155; Yâkût, Mucemü’l-Üdebâ, IX; 115; el-Cezerî, el-Lübâb fî 
Tehzîbi’l-Ensâb, III, 174; el-Kutubî, Uyunu’t-Tevârih, 306; es-Suyûtî, Kitâbu’l-Buğyetü’l-
Vu’ât, s.30; ez-Ziriklî, el-Â’lâm, III, 880; el-Bağdâdî, Hediyyetü’l-Ârifîn, II, 14; M. Rıza 
Kehhâle, Mu’cemü’l-Müellifîn, III, 208; Mehmet Sami Benli, “ Muhammed b. Habîb ”, D ĐA, 
XXX, 534. 
158  Đbn Habîb, el-Muhabber, s.515-520. (Muhammed Hamidullah’ın sonsözü) 
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14-Kitâbu Ahbâri’ş-Şuarâi ve Tabakâtihim (Yâkût “ el–Mezheb fî     

Ahbâri’ş-Şuarâi”  diye isimlendirdi.) 

15-Kitâbu Nakâidi Cerîr ve Amr b. Lucei 

16-Kitâbu Nakâidi Cerîr ve’l-Ferazdak 

17-Kitâbu’l-Hufûf (Yâkût “ Kitâbu’l-Müvevif” diye isimlendirdi.) 

18-Kitâbu Târîhi’l-Hulefâ 

19-Kitâbu men Sümmiye bi beytin Kâlehû 

20-Kitâbu Mukâtili’l-Fursân 

21-Kitâbu’ş-Şuarâ ve Ensâbihim (Keşfü’z-Zünûn I, 466 da “ Ensâbu’ş-    

Şuarâ”  diye zikredilir.) 

22-Kitâbu’l-Akl 

23-Kitâbu Kezü’ş-Şuarâ (Yâkût “ Küne’ş-Şuarâi “, Keşfü’z-Zünûn’ da   

I, 393’ de “ Ekne’ş-Şuarâ “ diye zikredilir.) 

24-Kitâbu’l-Müsemmâh (Đbn Nedîm’den başkası zikretmemektedir.) 

25-Kitâbu Ümmehâti’n-Nebî  

26-Kitâbu Eyyâmi Cerîri’lleti zekerahâ fî Şi’rihâ 

27-Kitâbu Ümmehâti A’yânî benî Abdülmuttalib 

28-Kitâbu Ümmehâti’ş-Şiai min Kureyş (Yâkût “Ümmehâti’s-Seba’” 

diye zikreder.) 

29-Kitâbu’l-Hayl bi hattı Đbni’l-Kûfî 

30-Kitâbu’n-Nebât 

31-Kitâbu’l- Erhâmü’l-leti beyne Rasâlillehi ve Eshâbihi Sive’l-Usbeh 

32-Kitâbu Elkâbi’n- Nemr ve’r-Rabî’ati ve Mudar 

33-Kitâbu’l-Elkâb ve Yeştemilü alâ Elkâbi’l-Kabâil (Yâkût “ Elkâbü’l-

Kabâil Küllihâ “, Keşfü’z-Zünûn I, 420 de “Elkâbü’l-Kabâil “ diye 

zikredilmektedir.) 

34-Kitâbu’l-Kabâili’l -Kebîr 

35-Kitâbu’t-Tayr 

Yâkût’un Eklediği Kitaplar; 

36-Kitâbu Divâni Züfer b.el Hâris 

37-Kitâbu Şatru’s-Simâh 

38-Kitâbu Şi’ri’l-Ukey şir 
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39-Kitâbu Şi’ri’s-Samme 

40-Kitâbu Şi’ri Lebîdi’l-Âmirî 

Keşfü’z-Zünûn’da Eklenenler; 

41-Kitâbu’l-Hayl 

42-Kitâbun fî Halki’l-Đnsân ve Esmâi A’dâihi ve Sıfâtihî 

43-Fî Mu’cemi’ş-Şuarâ 

44-Men Nüsibe mine’ş-Şuarâi ilâ Ümmehâtihim 

45-Kitâbu’l-Muğtâlîn mine’l-Eşrâfi fi’l-Câhiliyye vel-Đslâm ve Esmâi 

men Kutile mine’ş-Şuarâ’dir. 

 

b- Eserlerinin Tanıtımı 
  

Daha çok ensâb ilmiyle meşhur olan ve öyle tanınan Đbn Habîb’in 

kaynaklarda kırk beş kitabı bulunduğu belirtilmektedir. Đbn Habîb, ensâb ilmi 

yanında lügat, şiir, edebiyat ve tarih ilimleriyle de meşgul olmuş, hatta yazdığı 

el-Muhabber adlı kitaptan dolayı kendisi “Ahbârî ve Muhabberî “ diye de 

anılmış, bunun yanında el-Munammak adlı kitabıyla da tarih ilminde, özellikle 

Kureyş konusunda bizlere çok önemli kaynak teşkil edecek sosyal ve siyâsî 

tarih diye niteleyebileceğimiz eserleri bırakmıştır. Burada Đbn Habîb’in te’lif 

ettiği ve basımı yapılmış olan ulaşabildiğimiz tarih ve diğer ilimlere dair 

eserlerinin tanıtımını yaparak bunlar hakkında kısa bilgiler aktaracağız ve 

tahlilini yapacağız. 

 

   1- Men Nüsibe ilâ Ümmihi mine’ş-Şuarâ 
  

Bu kitap159 annelerine nispetle bilinen Arap şairlerini kapsamaktadır. 

Bu çerçevede Đbn Habîb, 39 şahsiyetin hayatından bahseder, şiirlerinden 

örnekler verir. 

  
                                                 
159 Kitap ilk olarak G. Levi della Vida tarafından tahkik edilerek Mecelletü’l-Cem’iyyeti’ş-
Şarkiyyeti’l-Amerikiyye dergisinin 64 ncü sayısında 1942 yılında Đngilizce olarak, Abdüsselâm 
Hârûn tahkiki ile Kahire’de 1951 ve 1972 yıllarında basılmıştır. Bkz. Muhammed Îsâ 
Salihiyye, el-Mu’cemü’l-Şâmili’t-Türâsî’l-Arabiyyi, II, 130. 
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Đbn Habîb’in bu eseri, “Nevâdiru’l-Mahtûtât”’ın içinde bir risâle olarak 

yer almaktadır. Mısır’da Dâru’l-Kütüb’de iki adet bulunan bu kitap, biri 6 

rakamla elif harfinde, diğeri de 75 rakamla Şin harfinde bulunmaktadır. Kitap, 

Osman b. Cenî rivâyeti ile nakledilir. Đbn Habîb, kitabına Đbn Şeûb ile başlar, 

onun annesinin Benî Huzaa’dan Şeûb olduğunu, isminin ise Amr b. Sümey b. 

Ka’b b. Abdüşems b. Mâlik b. Ca’vene b. Uveyra b. Şic’ b. Âmir b. Leys b. 

Bekr b. Kinâne olduğunu belirtir ve onun bir şiirini zikrederek, çok şiirinin 

bulunduğunu, sonradan müslüman olduğunu belirtir. 

 

 Sonra Đbn Ümmi Havliy, Attâf b. Beşşe eş-Şeybânî, Đbn Tavi’, Rabî’a b. 

Gazâle, Đbn Hacle el-Esedî, es-Senderî b. Aysâ el-Ca’ferî, Habîb b. Hudrati’l-

Hilâlî, Đbn Ayzâre el-Hüzelî, Kutbe b. ez-Zeba’rî, Kays b. Hudâdiye Đyâd b. 

Ümmi Şahme el-Huzâî, el-Uryân b. Ümmi Sehle en-Nebhânî, Đbnü’ş-Şecrâ, 

Humeyd b. Tâa es-Sekûnî, Đbnü’d-Dümeyne el-Has’amî, Yezîd b. 

Dabbe,Đbnü’t-Tasriyye, Đbnü’l-Heycümâne el-Absî, Rabîa Şairlerinden Đbn 

Ümmi’l-Hazne el-Abdî, Amr b. Mebrede, Đbnü’z-Zîbe, Şebîb b. el-Bersâ, Benî 

Ümmi Karfe, Đbn Miyâde el-Mürrî, Beşâbe b. el-Gadîr, Zümeyl b. Ümmî 

Dînâr, Ka’neb b. Ümmi Sâhib el-Fezârî, Đbn Ümmi Hazne, Bişr b. Selve et-

Tağlibî, Đbnü’l-Vâkıfiyye es-Sedûsî, Đbn Dağmâ, el-Đclî, Abdü’l-Mesîh b. Asele 

eş-Şeybânî, Harmele b. Asele, Itbân b. Vâsîle, Amr b. el-Itnâbe’den bahseder. 

Bahsi geçen şairlerin hal tercemelerinden bahsederken Đbn Habîb, onların 

isimlerini, annelerinin isimlerini, bazılarının babalarının isimlerini kaydeder ve 

şiirlerinden örnekler verir. Onların bir çok şiirinin olduğunu kaydeder. Bazan 

da müslüman olup olmadıkları konusunda bilgi sunar. Örnek olarak bunlardan 

birkaçını aktaracağız:  

 

“Rabia b.Gazzâle; Benî Şeybân’dan bir şairdir. Annesi Gazzâle’dir”.  

 

“ Đbn Hacle el-Esedî; Halce, annesidir. Đsmi, Abdullah b. Muarrad’dır. 

Benî Esed’ten, Benî Sa’lebe b. Sa’d b. Dûdân’dan birisidir, şairdir.”160 

 

                                                 
160  Đbn Habîb, Kitâbu Men Nüsibe ilâ Ümmihi Mine’ş-Şuarâ, Nevâdiru’l-Mahtutât, I, 84- 85.                                     
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“ Kutbe b. ez-Zeba’rî; Zeba’rî annesidir. Đsmi, Kutbe b. Zeyd b. Sa’d b. 

Đmruu’l-Kays b. Sa’lebe b. Kinâne b. Cisr’dir, şairdir. O, Câhiliye’de  ve 

Đslâm’ın ilk döneminde Kudâa’nın seyyidi idi .”161 

 

Đbn Habîb’in, annesine nisbet edilen şairleri ele aldığı bu eserinde, bahsi 

geçen şairler hakkında yer yer verdiği bilgiler çok kıymetlidir. Örneğin Kutbe 

b. Zeba’rî’nin “Câhiliye’de ilk Đslâm döneminde Kudâa’nın seyyidi olduğunu” 

kaydetmesi gibi.162 

  

   2- Künâ’ş-Şuarâ ve men Ğulibet Künyetühü alâ Đsmihi 
  

Bu kitabı Đbnü’n-Nedîm “Künâ’ş-Şuâra” olarak, Yâkût “ Kenzü’ş-

Şuarâ”, Keşfü’z-Zünûn müellifi de “ Ekna’ş-Şuarâ ” olarak tek başına müstakil 

bir kitap olarak belirtirler.163 Müellif kitabına herhangi bir rivâyet senedi 

kullanmadan, doğrudan künyesi, ismi üzerine galip gelen şairleri zikrederek 

başlar. Bu kitapta künyeleri mesela, “ Ebû Fülân ” olanlar birbirlerini takip 

ederler. Bunların başında Ebû Tâlib’i, Yani Abdülmenâf b. Abdülmuttalib’i, 

Ebû Süfyân’ı, Yani Muğîre b. Hâris’i, Ebû Dehbel’i, yani Vehb b. Rabîa b. 

Üseyd b. Uhayha b. Halef b. Huzâfe b. Cumâh’ı zikreder ve Ebû Azze, Ebu 

Bekir, Ebu’l-Esved, Ebû Muhevviş, Ebû Simâk, Ebu’s-Sakr gibi şairlerle 

devam eder ve bunların isimlerini açıklar. Bunları Rabîa, Đyâd, Yemen,  

Künyesi ile meşhur olan Hazreclileri de Yemen’e dahil eder, Huzâa, Kelb, 

Benî’l-Kayn, Kinde, Sekûn, Cu’fî, Evd, Murâd, Hemdân, Tay kabilelerinden 

künyeleri Ebû ile başlayanlar takip eder. Bunlar zikredilirken rastgele 

kaydedilmişlerdir. Đsimleri ise künyelerinden sonra açıklanmıştır. Örnek: Ebû 

Tâlib; Abdümenâf b. Abdülmuttalib, Ebû Süfyân; el-Muğîre b. el- Hâris, 

Rabîa’dan Ebû Seleme; Hureys b. Hanzala b. el- Hâris b. Kays eş-Şeybânî.164  

 

                                                 
161  Đbn Habîb, Kitâbu Men Nüsibe ilâ Ümmihi Mine’ş-Şuarâ, Nevâdiru’l-Mahtutât, I, 86. 
162  Đbn Habîb, Kitâbu Men Nüsibe ilâ Ümmihi Mine’ş-Şuarâ, Nevâdiru’l-Mahtutât, I, 86. 
163 Đbnü’n-Nedîm, el-Fihrist, s.155; Yâkût, Mu’cemü’l-Üdebâ, IX, 116; Kâtip Çelebi, Keşfü’z-
Zünûn, I, 135. 
164  Đbn Habîb, Künâ’ş-Şu’arâ, Nevâdiru’l-Mahtutât,  II, 281. 
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Risâlenin sonunda yaklaşık olarak 130 şairin isimleri, künyeleri ve 

hangi kabileden oldukları liste halinde verilmiştir. 165 Liste Đmruu’l-Kays b. 

Hucr el-Kindî (Ebu’l-Hâris) ile başlar, Züheyr b. Ebî Sülmâ (Ebû Sülmâ), 

Nâbiğa Benî Zübyân (Ebû Ümâme) ile devam eder ve Hasan b. Hânî (Ebû 

Nuvâs) ile son bulur. 

 

Đbn Habîb bu eserinde, bahsettiği az sayıda şairin şiirlerine yer 

vermiştir. Bunlar rasında Ebû Bekir el-Esved b Abdüşems b. Mâlik166, Dırâr b. 

el-Ezver el-Esedî, el- Kattâl el-Kilâbî ( Ebü’l-Müseyyib )167 yer almaktadır. 

 

Đbn Habîb, aynı zamanda bu eserinde künyesini zikrettiği bazı şairlerle 

ilgili târihî bilgiler verir. Mesela Ebû Cenûb künyesiyle ünlü olan Dırâr b. 

Ezver’in Ridde harplerinde Mâlik b. Nüveyre’nin kâtili olduğunu kaydeder.168 

 

Bunlar arasında meşhur şairlerin künyeleri şunlardır: Đmruu’l-Kays b. 

Hucr el-Kindî: Ebü’l-Hâris; Züheyr b. Ebî Sülmâ: Ebû Sülmâ; Nâbiğa Benî 

Zübyân: Ebû Ümâme ve Ebû Akreb; Lebîd b. Rebîa: Ebû Akîl; A’ şâ Benî Kays 

b. Sa’lebe: Ebû Basîr; Amr b. Ma’dîkerib: Ebû Sevr; Hâtem b. Abdullah et-

Tâî: Ebû Adiy; Ka’b b. Züheyr: Ebü’l-Mudarrib; Hassân b. Sâbit: Ebü’l-Velîd; 

Ka’b b. Mâlik el-Ensârî: Ebû Amr; Abdullah b. Revâha: Ebû Amr; Âmir b. 

Tufeyl: Ebû Alî; Ümeyye b. Ebi’s-Salt: Ebû Osmân; Düreyd b. Sımme: Ebû 

Kurre; A’şâ Hemdân: Ebü’l-Musabbih; Kümeyt b. Zeyd el-Esedî: Ebü’l-

Müstehil; Ferezdak b. Gâlib: Ebû Firâs…vs.169 

 

Bu eser, “Nevâdiru’l-Mahtûtât” adlı eserin ikinci cildinde bir risâle 

olarak yer alır. Kitap Abdusselâm Muhammed Hârûn tarafından tahkik edilmiş 

ve Mısır’da 1954 senesinde basılmıştır. 

 

  

                                                 
165  Đbn Habîb, Künâ’ş-Şu’arâ, Nevâdiru’l-Mahtutât, II, 292. 
166  Đbn Habîb, Künâ’ş-Şu’arâ, Nevâdiru’l-Mahtutât, II, 281. 
167  Đbn Habîb, Künâ’ş-Şu’arâ, Nevâdiru’l-Mahtutât, II, 295. 
168  Đbn Habîb, Künâ’ş-Şu’arâ, Nevâdiru’l-Mahtutât, II, 295. 
169  Đbn Habîb, Künâ’ş-Şu’arâ, Nevâdiru’l-Mahtutât, II, 288 vd. 
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 3- Elkâbü’ş-Şuarâ ve men Yu’rafû minhüm bi Ümmihi 
 

Bu eser içerik bakımından annelerine nispetle bilinen Arap şairlerinin 

hal tercümesinden bahseder, örnekler verir. Müellif, kitaba şair “ el-Ablî “ ile 

başlar. Onu büyükannesi Able bint Ubeyd b. Câzil b. Kays b. Hanzale’ye 

nisbet eder. Onun el-Berâcim kabilesinden, isminin Abdullah b. Ömer b. 

Abdullah b. Ubeyd olduğunu, Able’nin anne tarafından ninesi olduğunu 

belirtir.170 

 

Daha sonra Ebû Katîfe, Eş’ar Berkâ, el-Arcî, el-Kass gibi şairlerden 

bahseder ve kabilelere göre annelerine nisbet edilen şairleri vermeye başlar. 

Önce Benî Sehm’den olanları kaydeder. Bu kabileden el-Mebrik; onun isminin 

Abdullah b. el-Hâris b. Kays b. Ubeyd olduğunu söyler, Đbn Kays er-

Rukayyât’ı zikreder. Benî Huzeyl, Benî Kinâne, Benî Esed, Tâbihâ’dan, Benî 

Dârim b. Mâlik b. Hanzala, Benî Ebân b. Dârim, Benî Yerbû’, Kays, Fehm b. 

Amr b. Kays, Benî Fezâre b. Zübyân, Benî Abdullah b. Katafân, Benî Abs 

Eşca’ b. Düreyd b. Kaftân, Bâhile, Ganî b.Ya’sur, Benî Süleym b. Mansûr, 

Benî Sakîf, Benî Selûl, Benî Nasr b. Muâviye, Benî Ca’de, Benî Kilâb, Benî 

Ebîbekr b. Kilâb, Benî Nümeyr b. Âmir, Benî Hilâl b. Âmir, Rebîa b. Nizâr, 

Abdülkays, Benî Tağlib, Bekir b. Vâil, Teymü’l-Lât b. Sa’lebe, Kays Sa’lebe, 

Benî Şeybân, Kudâa, Sa’du Hüzeym, Benî Mehd, Ensâr, Huzâ’a, Bârık, Ezd, 

Hemadân, Cu’fî, Evd, Murâd, Kinde, Sekûn, Has’am, Mürretü Kudâ’a, Tayy 

gibi kabilelere mensup çok sayıda ünlü Arap şairinin annelerine nispetle 

aldıkları lakaplarla anılmasının ve bu lakaplarla meşhur olup tarihe 

geçmelerinin ortaya konulması açısından son derece önemlidir. Bu şairler 

arasında Ebû Katîfe lakabıyla Velîd b. Ukbe b. Ebî Muayt’ın oğlu Amr, Đbn 

Kays er-Rukiyyât, A’şâ, zü’r-Rumme, Zibrikân, Ferezdak, Teebbeta Şerran 

gibi ünlü şairler yer almaktadır. 

 

Đbn Habîb, eserinde genel olarak şairlerin nesebini vermekle yetinmiş, 

zaman zaman şairlerin şiirlerinden örnekler vermiş, bazen de birkaç cümle ile 

                                                 
170 Đbn Habîb, Elkâbü’ş-Şuarâ ve men Yu’rafu minhüm bi Ümmihi, Nevâdiru’l-Mahtûtât, II , 
299. 
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biyorafilerinden örnekler kaydetmiştir. Mesela Benî Dârim b. Mâlik b. 

Hanzale’den el-Eşheb b. Rumeyle’yi şu şekilde sadece nesebini vererek 

kaydeder: 

“el-Eşheb b. Rumeyle”, Rumeyle onun annesidir. Babası Benî Nehşel’den Sevr 

b. Übey b. Hârise’dir.171 

 

Zibrikân b. Bedir’den de nesebiyle birlikte kısaca bilgi vererek şu şekilde 

bahseder: “ Zibrikân ”, o Hısn b. Bedr b. Đmruu’l-Kays b. Halef b. Behdele b. 

Avf b. Ka’b b. Sa’d’dir. Kendisi güzel biriydi. Zibrikân Kamer demektir. 

Zibrikân b. Bedr, “ Necd ehlinin Kameri ” diye adlandırılırdı.172 

 

Müellif eserine, kabile ve ailelerden şair olanları zikrederek devam eder 

ve Tay’ Kabilesinden “ Arık”’ı onun Kays b. Cevre b. el-Ubeys’in olduğunu, “ 

Ebu’l-Muhanned “ ‘in ise; Muâviye b. Harmel b. Resm b. Levrân b. Adiy b. 

Fezâre olduğunu belirterek bitirir. Eser, Abdüsselâm Hârûn’un mükemmel 

tahkikiyle Nevâdiru’l-Mahtûtât içinde neşredilmiştir. 

 

   4- Muhtelifü’l-Kabâil ve Mü’telifühâ 
  

Bu kitabın173 bir çok ismi bulunmaktadır. Đbnü’n-Nedîm onu “el-

Mu’telif ve’l-Muhtelif fi’n-Neseb” diye isimlendirdi. Keşfü’z-Zünûn’da 

(s.1237’de ) “el-Muhtelif ve’l-Mu’telif fî Esmâi’l-Kabâil “diye isimlendirilir. 

  

Bu kitabın birinci baskısı Götingen’de 1850 yıllarında yapıldı. 

Ferdinand Wüstenfeld tarafından neşredildi. Bu kitap tashih edilirken 

musahhih Đbrâhîm Ebyârî tarafından Kâmuslara, Cemheretü’n-Neseb’e, 

                                                 
171  Đbn Habîb, Elkâbü’ş-Şuarâ ve men Yu’rafu minhüm bi Ümmihi, Nevâdiru’l-Mahtûtât, II , 
305. 
172  Đbn Habîb, Elkâbü’ş-Şuarâ ve men Yu’rafu minhüm bi Ümmihi, Nevâdiru’l-Mahtûtât, II  
305. 
173 Kitap 1980 Kahire baskısı olup, toplam 157 sayfadan oluşmaktadır. Bunun ilk 21 
sayfasında muhakkik Đbrâhîm Ebyârî kitabın kaynaklarından, müellifin hayatı, eserleri 
konusunda kısaca bilgi sunar. Kitabın 102 nci sayfasından sonra da konu, mekan ve günler, 
madde, şair ve kafiye fihristleri yer almaktadır. Kitabın bölümleri mevzu bahis değildir, esere 
isimlerle başlanılmış ve öylece sona ermiştir. 
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Sem’ânî’nin Ensâb’ına müracaat edilmiş, ağırlık Cemhere üzerinde 

toplanmıştır. 

 

Kitabı, Đbn Habîb’ten Ebu’l-Kâsım el-Hacebiyye, ondan da Ebu’l-

Hasan rivâyet etmiştir. Kitabın genel anlamda bir fihristi bulunmamaktadır. 

Ancak tahkik eden Ebyârî mevzuların fihristini, Kabilelerin fihristini ve 

müracaat edilen kaynakların fihristini belirtmiştir. 

  

Kitabın konuları arasında fasılalar verilmeden aralıksız devam 

edilmiştir. Konular birbirine karışmış durumdadır. Müellif bir konuya girer, 

daha sonra başka konulara dalar ve daha sonrada ilk konuya geri döner. 

Adından da anlaşılacağı üzere içerik olarak kabilelerdeki nesepler 

üzerindeki ihtilaflar, ittifaklar işlenmektedir. Đsimler alfabetik sıraya göre değil, 

rastgele dizilmişlerdir. 

 

Örneğin; Hudeyle, Râsıb, Kuzay, Kuray’, Huzme, Sedüs, Südüs, Udes, 

Üsâme, Sâme v.s. Bunları da açıklarken Đbn Habîb, kabilelerin durumunu, yani 

benzerlik veya ihtilafları, isimlerin kabile mi yoksa insan isimleri mi olduğunu 

belirtmektedir. Farklı kabilelere mensup aynı adı taşıyan kabile ya da boyları 

kaydetmektedir. Örnek olması bakımından bunlardan birkaç tanesini 

aktaracağız. 

el-Evs: 

Ensâr’da; el-Evs b.Hârise b.Sa’lebe el-Ankâ b. Amr Muzeykıyâi, 

Huzâa’da; el-Evs b. Efsâ b. Hârise, 

Rabia’da; el-Evs b. Tağlib b.Vâil.174 

Selime: 

Ensâr’da; Selime, 

Cu’fî’de; Selime b. Amr, 

Cüheyne’de; Selime b. Nasr, 

Ve Kinde’de; Selime b. el-Hâris, el-Melik, ibn Amr.175 

 
                                                 
174  Đbn Habîb, Mühtelifü’l-Kabâil, s.42. 
175  Đbn Habîb, Mühtelifü’l-Kabâil, s.40. 
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Hurfe: 

Tağlib’de; Hurfe b. Sa’lebe, 

Yeşkür b. Bekir’de; Hurfe b. Mâlik, 

Huzâa’da; Hurfe b. Huzeyme, 

Temîm’de; Hurfe b. Zeyd,  

Hurka; Cüheyne’de bir kabiledir. Hurka bin en-Nu’mân b. el-Münzir. 

Sedûs: 

Temîm’de; Đbn Dârim b. Mâlik b. Hanzala, 

Rabi’a’da; Đbn Şeybân b. Zühl b. Sa’lebe b.Ukâbe b. Sa’b b. Ali b. Bekr 

b. Vâil,176 

 

Mühem: 

Benî Âmir b. Sa’sa’da ; Đbn Abdullah b. Kelb b. Rebîa b. Âmir b. 

Sa’sa’a, 

Hemdân’da; Nihm, b. Rabîa b. Mâlik Đbn Muâviye Đbn Sa’b b. Devmân, 

Becîle’de; Mühm, b. Mâlik b. Gânim b. Mâlik b. Hevazân b. Ureyne b. 

Nezîr b. Kasr b. Abkar, v.b. 177  

 

 Kitap tashih edilirken Đbn Düreyd’in el-Đştikâk, Kıftî’nin  Enbâu’r-

Ruvâh, Sem’ânî’nin el-Ensâb, Suyûtî’nin Buğyetü’l-Vuât, Zebîdî’nin Tâcü’l-

Arûs, Đbnü’l-Esîr’in el-Kâmil fi’t-Târih, Taberî’nin Târihu’l-Ümem ve’l-Mülûk, 

el-Bağdâdî’nin Târihu Bağdâd, Nevevî’nin Tehzîbü’l-Esmâ ve’l-Lüğât, Đbn 

Hazm’ın Cemheretü Ensâbi’l-Arab, Đmruu’l-Kays’ın Dîvân, Đbn Abdirabbih’in 

el-Ikdü’l-Ferîd, Đbn Münzîr’in Lisânü’l-Arab, Ömer Rıza Kehhâle’nin 

Mu’cemü Kabâili’l-Arab, Yâkût’un el-Muktedab, en-Nüveyrî’nin Nihayetü’l-

Ereb, Đbn Hallikân’ın Vefeyâtü’l-A’yân adlı eserlerinden faydalanılmıştır. Bu 

eserlerden faydalanılırken bir konu hakkında şu kitapta şu sayfa da, şu kitapta o 

şahsın ismi şu, onun ismi şu, doğrusu da budur, bu Cemhere’de filan sayfada 

zikredilmektedir gibi ifadelerle açıklamaya çalışılmaktadır.  

 

                                                 
176  Đbn Habîb, Mühtelifü’l-Kabâil, s.24. 
177  Đbn Habîb, Mühtelifü’l-Kabâil, s.26. 
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Bunları açıklama bakımından birkaç örnek zikretmek gerekir. 

“Zebân”’dan bahsederken, Ezd’de; onun Đbn Mürre b. Kays b. Sevbân Đbn 

Şihmîl Đbn el-Atîk b. Esed, Cemhere’de; “Şemhel”, Đbn Habîb’in kitabında; 

“Şihmîl”, doğru olanında bu olduğunu ancak bunu destekleyen herhangi bir 

emarenin bulunmadığını belirtir.178“Cürve”’den bahsederken, onun Đbn 

Üseyyid b. Amr b. Temîm, Cemhere’de; Cürve’nin, Cürde olarak zikredildiğini 

belirtmektedir.179 

 

Kitapta okuyucu üzerinde müphem bir şey kalmaması için senetlerin 

zabt ve kaydı güvenilir kaynaklardan yararlanarak düzeltilmiş ve 

genişletilmiştir. Bu kitabın Đbn Habîb’in “el-Kabâilü’l-Kebîr ve’l-Eyyâm” adlı 

kitabının bir parçası olduğu, kitabın aslının kırk cüz olup, her parçanın ikiyüz 

sahifeden oluştuğu rivâyet edilmektedir. 

  

  5- Esmâü’l-Muğtâlîn mine’l-E şrâf fi’l-Câhiliyyeti ve’l- Đslâm ve 
Esmâü      men Kutile mine’ş-Şuarâ 

  
Đbn Habîb, Esmâü’l-Muğtâlîn’de180 “ el-muğtâlîn ” kelimesinin 

anlamına uygun olarak, başkasının eliyle, çeşitli yollarla; yaralama, dövülme, 

boğulma, bıçaklama ve kılıçla öldürülerek, asılarak, okla, zehirlenerek ve 

bunun gibi çeşitli hilelerle  suikasta kurban giden kişileri zikreder. Bu şekilde 

öldürülen 130 kişinin biyoğrafisinin kaydeder; bunların çoğunun özellikle 

kitabın sonunda zikredilmiş şairlerin oluşturduğu dile getirilir. 

 

Bunlardan bazıları şunlardır; Cezîmetü’l-Ebraş, Ömer b. Hattâb, Ebû 

Seleme el-Hallâl, Ebû Müslîm el-Horasânî, el-Fadl b.Sehl, Mühelhil b. Rabîa, 

Antaratü’l-Absî, eş-Şenferâ, A’şâ Hemadân, Đbnu’d-Dümeyne, Abdu Benî el-

                                                 
178  Đbn Habîb, Muhtelifu’l-Kabâil, s.29. 
179  Đbn Habîb, Mühtelifü’l-Kabâil, s.32. 
180 Kitaba Muhammed Hârûn tarafından mukaddime yazılmış, mukaddime de kitabın 
nüshalarından kısaca bahsedelmiş , bu kitap iki kitaptır. Birinci “ Esmâü’l-Muğtâlîn mine’l-
Eşrâfi fi’l-Câhiliyyeti ve’l-Đslâm” diğeri “ Esmâü men Kutile mine’ş-Şu’arâ” dır. Kitap 
“Nevâdîru’l- Mahtûtât” içinde yer alır. 1954 senesinde Mısır’da basılmıştır. Abdusselâm 
Muhammed Hârûn tarafından tahkik edilmiştir. Bkz. Abdu’l-Vehhâb es-Sâbûnî, Uyûnu’l-
Müellefât, Tah. Muhammed Refâhûrî, I, 36. 
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Hashâs, Kays b. el-Huteym, Ka’b b. el-Eşref, Hâbil Bişr b. el-Bennâ, Đbn 

Ma’rûr el-Ensârî, el-Esvedü’l-Kezzâb b. Ka’b el-Ansî, Sâlim b. Dârre, Ali b. 

Ebî Tâlib (r.a.), Hârice b. Huzâfe el-Adevi, Hasan b. Ali (r.a), Saîd b.Osman 

b.Affân, Abdurrahman b. Hâlid b. el-Velîd, Şeybân b. Abdşems, Muhammed b. 

Abdullah b. Hâzım, Abdullah b. Beşşâr, Ömer b. Abdülaziz, Katâde b. Sâbe, 

Abdullah b. Ömer b. Abdülaziz, Abdullah b. Muâviye, Amr b. Zübeyr, 

Şurahbil b. Hâris, Amr b. Saîd el-Âs, Abbâs b. el-Me’mûn, Bişr b. Ebî Hazm, 

Süveyt b. Sâmit, Ka’b b.el-Eşrâf, Abdullah b. Revâha, Hâlid b. Ca’fer, 

Abdullah b. Beşşâr, Đbn Dümeyne, Hedbe b. Haşrem … . 

 

Đbn Habîb Kitaba  Cezîmetü’l-Ebraş isimli Ezd’li bir şahısla başlar. 

Hassan b. Tubbâ ile devam eder. Kitapta genel olarak birkaç konu başlığı 

bulunmaktadır. Bunlar öldürülenler, meliklerden dostunu ve yakınını 

öldürenler ile hile yolu ile öldürülenlerdir. 

 

Kitabın ilk başında öldürülenlerden Cezîmetü’l-Ebraş, daha sonra 

gelenlere “ onlardan ” ibaresini kullanıp öldürülenlerin isimlerini 

zikretmektedir. Bunları zikrederken nereli olduklarını, nerede öldürüldüklerini, 

öldürülme sebebini, kim veya kimler tarafından öldürüldüğünü belirtmektedir. 

 

Bunlara; Peygamberimiz (s.a.v)’in Hayber’deki zehirlenmesi, Hz.  

Ömer’in öldürülmesi, Rifâa b. Kays el-Çeşmî’nin Đbn Ebî Hadrâd tarafından 

öldürülmesi, Meliklerden dostunu ve yakınını öldürenlerden ismi başlığı 

altında Abdullah el-Me’mûn’un Muhammed el-Emîn’i öldürmesi, Abdullah b. 

Ali b. Hârûn er-Reşîd, Ebû Ca’fer el-Mansûr, Abdullah b. Revâha el-Ensârî‘nin 

olaylarını örnek olarak kısaca sunabiliriz. 

 

Hz. Peygamber’den bahsi, Seyyidü Veled-i Âdem ve Bişr b. el-Berâ’ b. 

Ma’rûr el-Ensârî: 

  

Sellâm b. Mişkem’in hanımı Yahûdi Zeyneb bint el-Hâris Hayber 

Gazvesinde Resûlullah’a  kızarmış kuzu ikram etti. Muhammed’in kuzunun 
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hangi uzvunu daha çok sevdiğini sordu. Ona “kol” denilince; o kısma daha 

fazla zehir atarak koyunun her tarafını zehirledi ve Resûlulah’ın önüne getirdi. 

Peygamber o koyunun zehirli olduğunu anladı. Zeyneb’i yanına çağırarak seni 

buna zorlayan nedir diye sordu ? dedi, o da kavmim diye cevap verdi. 

Peygamberimiz koyunu yemekten sarfınazar etti. Bişr yediği için zehirlendi ve 

bundan dolayı vefat etti. Peygamberimizin de hastalanıp vefat ettiği zaman, “ 

bu zehirin etkisinden dolayı öldü ” diyenler de oldu.181 

 

 

Rifâa b. Kays el-Cüşemî: 

  

Kays Resûlullah (s.a.v.)’la savaşmak için insanları topladı. Peygamber 

(s.a.v.) de bunu haber aldı ve ona Abdullah b. Ebî Hadrâd’ı ve iki kişiyi onunla 

gönderdi. Onlar da Kays için gizlendiler. Kays yanlarına gelince Đbn Ebî 

Hadrâd ok atarak onu öldürdü ve başını keserek, başı ile birlikte Peygamber 

(s.a.v.)’e  geldi.182 

 

Ömer b. el-Hattâb (r.a.): 

  

Ömer rüyasında horoz gibi bir şeyin göbeğinin altından kendisini iki 

defa gagaladığını gördü. Rüyasını Esmâ bint Umeys’e söyledi. O da, “bu 

yabancı bir adam, sana zarar verecek” dedi. Bir müddet geçtikten sonra Ebû 

Lü’lü, bir gün yolda yürürken Ömer’le karşılaştı. Ömer’e “ ey mü’minlerin 

emiri ! Muğîre benden günlük iki dirhem haraç alıyor ”, dedi. O da mesleğini 

sordu. Ebû Lü’lü’ mesleğini söyleyince, “ buralarda senin mesleğinde kimse 

yok, sen bunun iki katını kazanırsın ”, dedi. Bunun üzerine bir gün Ömer sabah 

namazında saf’ta iken herkesin secdeye gittiği anda, Ebû Lü’lü’ onu iki veya 

üç yerinden kenarları oluklu bir bıçakla yaraladı ve bu yaralama sonucunda 

Ömer şehit oldu.183 

 

                                                 
181  Đbn Habîb, Esmâü’l-Muğtâlîn, s.147. 
182  Đbn Habîb, Esmâü’l-Muğtâlîn, s.188. 
183  Đbn Habîb, Esmâü’l-Muğtâlîn, s.155. 
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Hükümdarlardan dostunu veya kardeşini öldürenlere halifelerden 

Abdullah el-Me’mûn’u örnek olarak verebiliriz. O Kardeşi Muhammed el-

Emîn’i öldürdü ve mülkü üzerine oturdu.184 

 

 Bu öldürülenlerin içinde Müslümanlardan, Yahûdilerden ve 

diğerlerinden ileri gelen kişiler bulunmakta idi. 

 

Bir başka olay şöyle anlatılır: Ahmed b. Ali b. Hârûn er-Reşîd’in 

Nüfeys isminde bir kölesi vardı ve ona zulmetti. Bunun üzerine Nüfeys ve 

onun 4 kölesi onu öldürmek için toplandılar. Ahmed’le ailesi arasında üç tane 

kapı bulunmakta idi. Bu kapılar kendileri dışındakilere kapalı tutulurdu. 

Ahmed öğle uykusu sırasında her zamanki gibi kapıları kapatmayı söyledi, 

Ahmed uykuya dalınca Nüfeys eline ince kısa bir kılıç alarak onu öldürmek 

için içeri daldı. Biri başına diğeri burnuna gelecek şekilde ona iki defa kılıçla 

vurdu. Ahmed bunun üzerine uyanarak Nüfeys’in elinden kılıcı almaya çalıştı. 

Fakat Nüfeys onun parmağını keserek parmağındaki yüzüğü çıkarttı. Yüzüğü 

Ahmed’in ailesine göndererek “ bu emir’in yüzüğüdür, emir size para sandığı 

göndermenizi emrediyor” diyerek haber yolladı. Emir’in ailesi sandığı ona 

yolladılar, onlar da sandıkdaki dinarları alıp kendi aralarında paylaştıktan sonra 

ortadan kayboldular.185 

 

Ebû Ca’fer Mansûr olayı: O Abdullah b. Muhammed b. Ali b. Abdullah 

b. Abbâs’dır. Amcası Abdullah b. Ali ona karşı isyan etti ve onu azlederek 

kendisi hilâfet makamına geçmek istedi. Bunun üzerine Ca’fer ona galip geldi 

ve onu eve hapsetti. Evin çatısının çökmesi sonucu amcası öldü.186 

 

Abdullah b. Revâha el-Ensârî olayı: Resûlullah (s.a.v.) Mute’ye asker 

gönderdiğinde onlara Zeyd b. Hârise el-Kelbî’yi kumandan olarak atadı ve o 

şehid olursa komutan Ca’fer b. Ebî Tâlib, o da şehit olursa  Abdullah b. 

Revâha’dır, dedi. Bunların üçü de şehid oldular ve bunun üzerine Peygamberin 

                                                 
184  Đbn Habîb, Esmâü’l-Muğtâlîn, s.206. 
185  Đbn Habîb, Esmâü’l-Muğtâlîn, s.201. 
186  Đbn Habîb, Esmâü’l-Muğtâlîn, s.205. 
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emir tayin etmediği sancağı Hâlid b. Velîd devraldı. Müşrik Đbn Râkile ve 

Belkayn onu öldürdü. Allah onları hezimete uğrattı. Dolayısıyla Đbn Habîb, 

Abdullah b. Revâha’yı hile yoluyla öldürülenler listesinde zikretmektedir.187 

 

   6- Kitâbü Ümmehâti’n-Nebî 
  

Đbn Habîb bu eserine188 Hz. Muhammed (s.a.v.)’in annesi Âmine bint 

Vehb b. Abdümenâf b. Zuhre b. Kilâb olduğunu zikrederek başlar. Âminenin 

annesinin; Berre bint Abdiluzza b. Osman b. Abduddâr b. Kusay olduğunu, 

Berre’nin annesinin; Ummu Habîb bint Esed b. Abdiluzza b. Kusay olduğunu, 

Ummu Habîb’in annesinin ise; Berre bint Avf b. Abid Aciv b. Adiyy b. Ka’b b. 

Lüeyy b. Galib olduğunu, Berre’nin annesinin; Kilâbe bint Hâris b. Mâlik b. 

Hubâşete b. Âdiye b. Sa’saâ b. Ka’b b. Tâbiha b. Lihyân b. Huzeyl b. Müdrike 

olduğunu, Kilâbe’nin annesinin ise; Umeyye bint Mâlik b. Ğanmir b. Lihyân b. 

Âdiye b. Sa’saâ b. Ka’b olduğunu, Ümeyye’nin annesinin; Dubbe bint Hâris b. 

Lihyân b. Âdiye olduğunu, Dubbe’nin annesinin ise; Kehfi’z-Zulm b. Yezbu’ 

b. Nâsirre b. Ğadirre b. Hutayt b. Huşemer b. Sakîf’in kızı olduğunu zikrederek 

devam eder. 

 

Sonra Muhammed b. Abdullah’la devam eder. Abdullah’ın annesinin 

Fâtıma bint Amr b. Âyid b. Đmrân b. Mahzûm olduğunu, Fâtıma’nın annesinin 

                                                 
187  Đbn Habîb, Esmâü’l-Muğtâlîn, s.229. 
188 Đbn Habîb’in Kitâbü Ümmehâti’n-Nebî adlı eseri Đbnü’n-Nedîm’in verdiği yazarın kitap 
listesinde bulunmaktadır. Bu eser muhtelif özel ve devlet kütüphanelerinde tozlu raflarda 
bulunan değerli ilim hazinelerimiz gibi uzun süre keşfedilmeyi bekledi. Daha sonra Tahran 
Üniversitesine kitaplarını bağışlayan Seyyid Muhammed el-Meşkat’ın eserleri arasında çıktı. 
Kitabın bu nüshası 7 varaktan oluşmakta, eni 23.6, boyu ise 10.9, cm. olup her varakta 15 satır 
bulunmaktadır. 
Bu mahtûtayı tıpkı basım şeklinde yayımlayan Hüseyin Ali Mahfûz’un da belirttiği gibi eserde 
bilinen bazı imlâ kuralları farklıdır. Örneğin 4/b varakında Benû kelimesi vav ile değil de, elif 
ile yazılmış, yine eserde ibn kelimesi bn şeklinde elifsiz yazılmış, elif el-memdûde de ise üst 
üste iki elif değil de yan yana iki elif şeklinde yazılmıştır. 
Bilinen tek nüshası bulunan bu mahtûtâtın aslı Tahran Üniversitesinde bulunmaktadır. Bu 
nüsha Ebû Hasan b. Muhammed b. Cehm es-Semirî’nin yazdığı nüshadan 619/1222 yılında 
istinsah edilmiştir. Eserin tıpkı basımı 1372/1952 yılında Bağdat’ta Hüseyin Ali Mahfûz 
tarafından yayımlandı. Bu baskıdan bir tanesi Đstanbul’da Türkiye Diyanet Vakfı Đslâm 
Araştırmaları Merkezi Kütüphanesinde bulunmaktadır. Bu kitap Mahfuz söylemez tarafından 
tercüme edilmilmiş, Fakat henüz basılmamıştır. Bkz. Đbn Habîb, Kitâbü Ümmehâti’n-Nebî, 
Ter. M. Mahfuz Söylemez, (Basılmamış) 
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ise; Sahre bint Abd b. Đmrân b. Mahzûn, Sahre’nin annesinin; Tahmur bint’Abd 

b. Kusay, Tahmur’un annesinin ise; Selmâ bnt Âmire b. Âmirute’bnu Vedîa’  

b. Hâris b. Fihr, Selmâ’nın annesini ise; Hind b. Abdullah b. Hâris b. Vâile b. 

Zerib b. Amr b. ‘Đyaz b. Yeşkur b. ‘Advân, Hind’in annesinin; Zeynep bint 

Mâlik b. Nâsirre b. Ka’b b. Harb b. Süleym b. Sa’d b. Fehm, Zeyneb’in 

annesinin ise; Suhbe b. Şebâbe b. Amr b. Kayz b. Fehm, Suhbe’nin annesinin; 

Âtike bint Âmir b. ez-Zarib’, Âtike’nin annesinin; Şekîka bint Kuyebe b. Ma’n 

b. Mâlik b. A’surr’, Şekîka’nın annesinin ise; Sevdâ bint Useyyid b. Amr b. 

Temr olduğunu belirtir. 

 

Daha sonra da b. Abdülmuttalib’in, b. Hâşim’in, b. Abdümenâf’ın, b. 

Kusayy’ın, b. Kilâb’ın, b. Murre’nin, b. Ka’b’ın, b. Lüeyy’in, b. Ğalib’in, b. 

Fihr’in, b. Mâlik’in, b. Nadr’in, b. Kinâne’nin, b. Huzeyme’nin, b. 

Müdrike’nin, b. Elyas’ın, b. Mudarr’ın, b. Nizâr’ın annesini, annesinin 

annesini, onun annesini zikrettikten sonra b. Ma’d’ın annesinin Muhdet bint 

Đlahem b. Halceb b. Cedis b. Câser b. Đrem b. Sâm b. Nuh olduğunu belirterek 

soy kütüklerini tamamlar. 

 

Ayrıca müellif kitabının sonunda, bunların asıl isimleri hakkında bize 

önemli bilgiler sunar. Muhammed b. Abdullah b. Abdülmuttalib’in ( asıl adının 

Şeybe olduğunu kaydeder ), b. Hâşim’in (asıl adının  Amr olduğunu kaydede ), 

b. Abdümenâf’ın ( Muğîre ), b. Kusay ( Zeyd ), b. Kilâb b. Mürre b. Ka’b b. 

Luey b. Ğâlib b. Fihr b. Mâlik b. Nadr b. Kinâne b. Huzeyme b. Müdrike b. 

Đlyas b. Mudar b. Nizzâr b. Maa’d b. Adnan olduğunu zikreder. 

 

Resûlullah’ın ( Kayzer b. Đsmail’e kadar ) olan atalarında ihtilaf 

edildiğini, bazılarının bu zinciri otuz küsüre, diğerlerinin kırk’a ulaştırdığını, 

bazılarının da bu rakamlardan az bir rakam verdiklerini belirterek kitabını 

bitirir.  
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   7- el-Munammak fî Ahbâri Kureyş 
  

Şiir, edebiyat, lügat, neseb alimi ve tarihçi olan Đbn Habîb’in el-

Munammak189 adlı eseri bir Kureyş tarihidir. Hz.  Adem’den Peygamberimiz 

(s.a.v)’e kadar geçen bütün peygamberlerle, Kureyş kabilesinin ensâb ve 

ahbârına dairdir. 190  

  

Kitap ahbâr-ı Kureyş üzerine yazılmış olup, çoğu Câhiliye dönemine 

müteallıktır. Ahbâr-ı Kureyş hakkında gizli kalan yönler ve başka kaynaklarda 

bulunmayan bilgiler konusunda ışık tutmaktadır.  

  

Kitapta, yalnız Đbnü’l-Kelbî’nin değil, başkalarının rivâyetleri de 

bulunmaktadır. Rivâyetler arasında karşılaştırmalar yapılarak yanlışlar ve 

eksikler giderilmiştir. Kitabın büyük bölümünü kapsayan yönleriyle, ficâr 

harpleri, Ahlâf-ı Kureyş, yani Kureyş’in anlaşmaları ve oynadığı rol, Âyân-ı 

Kureyş min Benî Abdimenâf, Benî Hâşim ve Benî Abdüşems arasındaki 

mücadele, Kâ’be’ye hakim olma ve iki aile arasındaki bu konudaki çekişme, 

                                                 
189 Đbn Habîb’in el-Munammak adlı eserinin istifade ettiğimiz baskısı 479 sayfadan 
oluşmaktadır. Kitapta 17 sayfalık Delhi Üniversitesinden Hurşîd Ahmed Fârûk tarafından 1964 
yılında yazılmış bir mukaddime bulunmaktadır. 
Mukaddimede müellif, eserin nüshaları, kitapları ve hocaları hakkında kısa bilgiler sunar. 
Kitabın 17. sayfası ile 433. sayfaları arasında Kureyş’le ilgili çok değerli bilgiler 
sunulmaktadır. Daha sonraki sayfalarında ise mekan, kabile ve a’lâm fihristi ile kitabın içerdiği 
konuların fihristi yer almaktadır. Đkincisi de 1985 yılında Beyrut’ta basılmıştır. 
Kitap Hindistan’ın Luknâî kentinde bulunan Đmamiye müctehitlerinden Nâsır Hüseyin’in 
elinde bulunmakta idi. Bu kitabın nüshası bilinen dünya kütüphanelerinde bulunmamaktadır. 
Hindistan da bazı alimler 1935 senesinde el-Munammak’ın varlığından haberdar oldular. 
Bunlar arasında Maarif dergisinin müdürü Süleyman en-Nedvî de bulunmakta idi.  
Hindistan’ın Haydarâbâd kentinde bulunan Osmanlı Maarif Dairesi yetkilileri müctehit Nâsır 
Hüseyin’den kitabın basılması ve neşri için izin istediler. Nasır Hüseyin ilk etapta bu isteğe 
direndi. Fakat Haydarâbâd’taki hükümet yetkilerinin araya girmesiyle Maarif Dairesine nakline 
izin verildi. Bu kitap uzun süre basılmadı. 30 seneden fazla kütüphane deposunda kaldı. 1963 
senesinde tashihine başlanıldı. Hükümet tarafından mali yıl bitmeden basılacağı için tashihi 
kısa süre de tamamlandı. 1964 senesinde basımı yapıldı. Bu kitabın Luknâî de Mektebetü’n- 
Nâsıriye’de bulunan nüshası 350 sahifedir. Son 5 sahifesi Đbn Habîb’ten en fazla nakil yapan 
Ebû Saîd es- Sükkeri’ye aittir.  
O orada Vifâdetü Abdülmuttalib’ten bahseder. Đlk nüshasında hatalar vardır, Mukaddime 
bulunmamaktadır. Fihrist, düzenleme ve yazılış tarihi de yer almamaktadır. Đlk nüshasının her 
sayfası nüsha hattı ile 15 satırdan oluşmaktadır. Bkz. Đbn Habîb, el-Munammak, s.1-14. 
190  Mehmet Sami Benli, “ Muhammed b. Habîb ”, DĐA, XXX, 534. 
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Ömer b. Hattâb ile Benî Cehm b. Huzeyfe ve Benî Mûti arasındaki savaşları 

ele alır.  

  

Eserin diğer bir farklılığıda basılı ana kaynaklarda, mesela Đbn Hişâm’ın 

Sîre’si, Đbn Sa’d’ın Tabakât’ı gibi kitaplarda bulunmayan yeni bilgiler 

içermesidir. Kitapta “I. II. Bölüm” gibi bölümler olmayıp konu başlıkları 

bulunmaktadır.  

  

el-Munammak ile el-Muhabber arasında eserlerin elimizdeki baskılarına 

göre yaklaşık 50 sayfadan fazla ortak konu vardır. Bu, özellikle son 

kısımlardadır. Kitabın ilk nüshasının bir müsvedde şeklinde oluşu, Đbn Habîb 

tarafından bir ders notları gibi kullanılışı, sanki iktibas ve istifade için te’lif 

anında faydalanmak amacıyla tutulmuş görünümü vermesi, kitap için bir 

eksiklik olarak görülmüştür. Bu kitabı, müellif vefat ettikten sonra  

muhtemelen öğrencilerinden biri rivâyet etmiştir.  

  

Te’lif’in zayıf oluşu, her sayfada açık ibarelerin iyi yazılmayışı kitabın 

te’lifini etkilemiş, nesir yazılarında az da olsa kalıplaşmış muhkem sözlerin 

bulunuşu, Bbelâgat minvâli üzerine nesc olunmuş ve bu şekilde düzenli bir hal 

almıştır.191  

  

el-Munammak ile el-Muhabber kıyaslandığı zaman mevzuları aynı 

şekilde tarihi olaylardır. Yukarıda söylendiği gibi bazı konular aşağı yukarı 

ortaktır. Burada el-Munammak’ta te’lif’in zayıflı ğı, ibarelerin düzensizliği gibi 

hususlar bahis konusudur. el-Munammak’ta bazı açıklamaların doğru olmadığı 

bu açıklamaların el-Muhabber’de doğru olduğu açıklanmaktadır. el-Muhabber, 

el-Munammak’tan sonra te’lif edilmiştir. 192 el-Munammak’a, Muhammed b. 

Habîb el-Bağdâdî’nin Kureyş haberlerinde Kitabü’l-Munammak başlığı ile 

Ebu’l-Hasan Muhammed b. Habîb’den haber vermesi ile başlar, kabileler 

arasında en faziletli olanı zikrederek Peygamberimiz (s.a.v)’e kadar gelir. 

  
                                                 
191 Đbn Habîb, el-Munammak, s.14. 
192 Đbn Habîb, el-Munammak, s.15. 
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 Đbn Habîb kitabına, önce Allah’ın Kureyş’e bahşettiği faziletleri 

zikrederek başlar. Alla’ın Rahmet Peygamberi’ni onlar arasından gönderdiğini 

ve Kureyş lisanı ile Kur’an’ı nâzil ettiğini bildirir. 14. surenin 4. ayetini bu 

konuda delil olarak kaydeder. “(Allah’ın emirlerini) Onlara iyice açıklasın diye 

her peygamberi yalnız kendi kavminin diliyle gönderdik. Artık Allah dilediğini 

saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. Çünkü o, güç ve hikmet sahibidir.” 

Kureyş dilinin dillerin en fasîh olduğunu, Kureyş nesebinin de en sağlam 

neseblerden olduğunu belirtir. Sonra Hz. Adem’den itibaren insanlığın tarihini 

özetleyerek sözü Kureyş’e getirir. Kureyş’in Mudar üzerine üstün olduğunu, 

çünkü onların komşuya zulmetmediklerini ve birbirini yağmalamadıklarını, 

Benî Hâşim’in sılâi rahime riayet ettikleri ve kötülüklerden uzak oldukları için 

sair Kureyş’e üstün kılındığını, Benî Abdülmuttalib’in de Hz. Muhammed’in 

de onlar arasından gönderilmesiyle üstün kılındığını, Hz. Muhammed’in de 

Benî Abdülmuttalib’in en iyisi, doğrusu olduğunu kaydeder. Sonunda Hz. 

Muhammed’in faziletiyle konuya başlar.193 

 

Kâ’be’nin duvarını ilk ören kişinin Đbn Amr b. Ka’b b. el-Hâris 

olduğunu söyler. Kureyşlilerin genel olarak tüccâr olduğunu, onların 

ticaretlerinin yalnızca Mekke ile sınırlı olmadığını, yabancılarla iyi ilişkiler 

içinde olduklarını, onlarla mal alış verişinde bulunduklarını, Şam ve Yemen’e 

ticaret maksadı ile gittiklerini ve orada koruma altında bulunduklarını belirtir. 

  

Kâ’be’nin hizmetini Abdümenâf’ın Abdüddâr’dan alma girişiminde 

bulunması için yaptıkları mücadeleden ve Kâ’be’ye hizmet eden 5 kabilenin 

iyiler diye isimlendirildiğini anlatır.194 Hilfü’l-Füdûl’un en iyi anlaşmalardan 

biri olduğunu, insanların bu anlaşmaya muhalif davranmalarına müsaade 

edilmediğini anlatır, Buna göre anlaşmanın sebebi şudur: Benî Zübeyd’den bir 

kişi Mekke’ye ticaret amacıyla gelir ve ondan Âs b. Vâil b. Hâşim b. Sa’d b. 

Sehm mal alır. Karşılığında hiçbir şey vermediğinden dolayı şahsın çarşıda 

bağırması sebebiyle Benî Hâşim, Beni’l-Muttalib, Benî Zühre ve Benî Teym, 

Abdullah b. Cüd’ân’ın evinde bir yemek düzenleyerek “kim ki Mekke’ye gelip 
                                                 
193 Đbn Habîb, el-Munammak, s.19 vd. 
194 Đbn Habîb, el-Munammak, s.50. 
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de zülme uğrarsa onun zararı ödenecek, malları iade edilecek ve hiç kimse 

zulüm görmeyecek” diye yemin ederek dağılırlar. Bu anlaşmada 

Peygamberimiz (s.a.v.)’in de bulunduğunu bildirir; anlaşmadan sonra Âs b. 

Vâil’e giderek o şahsın hakkını ödemesini istediklerini, onun da ödediğini 

belirtir.195  

 

Fil olayında, Kinâne’den birinin Yemen’e doğru gittiğini, San’a’ya 

ulaştığında onları Ebrehe’nin Ka’be’ye benzer yaptığı bir yapıda toplanmış 

olarak bulduğunu, o binanın Kulleys diye isimlendirildiğini, bir grubun  

gelerek orayı birbirine katarak ayrılmaları üzerine  Ebrehe’nin onların 

memleketlerini yerle bir etmek üzere ordu gönderdiğini kaydeder, fakat bu 

ordunun bozguna uğradığı konusunda detaylı bilgi ve şiirlerden örnekler 

verir.196  

 

Adî ve Benî Sehm’in, el-Erkâh olayı, Abdülmuttalib ve Huzâa’nın 

anlaşmaları, Abdülmuttalib ve Harb b. Ümeyye’nin, neseb, şeref ve huy 

bakımından birbirleri üzerine övünmeleri zikredilir. Bu olayda, Ebu’l-

Münzîr’in naklettiğine göre, Uzeyne denilen, Necrân ehli Yahûdilerinden bir 

kişinin Abdülmuttalib b. Hâşim’in himayesindeki Tihâme çarşısında malı ile 

alışveriş yaparken aralarında çıkan konuşma ile birbirlerinin daha üstün 

oldukları konusunda övündükleri ve bu konuda karşılıklı şiirler söyledikleri 

anlatılır.197 

  

Abdülmuttalib ve Sakîf’in aralarında su meselesi yüzünden anlaşmazlık 

ve düşmanlıkların yaşanması, kabileler arasındaki yarışma ve öğünmeler 

konularını ele aldıktan sonra,  Hâşim b. Abdümenâf ve Ümeyye b. Abdüşems 

arasındaki kimin daha faziletli olduğu konusundaki övünmeler, Âiz b. 

Abdullah b. Ömer b. Mahzûm ve el-Hâris b. Esed b. Abdü’l-Uzzâ arasındaki 

övünmeler, Benî Mahzûm ve ve Benî Ümeyye arasındaki övünmeler, Benî 

Kusay ve Benî Mahzûm arasındaki övünmeler Đbn Habib’in eserinde yer 

                                                 
195  Đbn Habîb, el-Munammak, s.53.  
196  Đbn Habîb, el-Munammak, s.70-83. 
197  Đbn Habîb, el-Munammak, s.90-94. 
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verdiği hususlardır. Benî Lüey b. Gâlib’in, Utbe b. Rabîa’ ve el-Fâkihe b. el-

Muğîre el-Mahzûmî’nin övünmelerini ele aldıktan sonra, Benî Sehmin canlıları 

öldürmeleri haberlerini dile getirir. 

 

Daha sonra da, Mekke’de Mekke ehline zulmeden ilk kişinin Benî es-

Sibâk olduğunu, onu da Allah’ın (c.c.) helak ettiğini, onun zulmünün 

artmasıyla Ebu Kubeys Dağı üzerinde geceleyin seslerin duyulduğunu 

bildirir.198 Abdülmuttalib’in boya ile ilk saçını ve sakalını boyayan kişi 

olduğunu, Zât-ı Nekîf harbinde Kinâne ile Kureyş arasında çok şiddetli 

savaşların olduğunu, bu ikisi arasında çıkan savaşlarda Kinâne’nin mağlup 

olduğunu, kabileler arasındaki savaşları, Müşellel günü olayları, Bedir gününü, 

Mekke’deki Fuh vadisi olayını, Benî Damrâ’dan Mes’ûd’un Benî Fihr’in 

havuzundan devesini sulamak istemesi sonucu çıkan olayları nakleder. 199 

  

Diğer taraftan Vâkidî’den rivâyet olunan, Benî Adî ve Esed Şenûe’nin 

kıssası, Ümâre b. Velîd ile Ömer b. Hattâb’ın kıssasını, Đbnü’l-Hafs b. el-Uheyf 

olayı, Şehve günü olayları ve el-Fâkih olaylarını, Đbn Kelbî’den de, “el- 

Kuriyye ve Benî Sebîa’nın zulmü” olaylarını ve Kuriyye’nin Reci tarafında 

Benî Huzeyl’e ait bir suyunun olduğunu, Harb b. Ümeyye ve Ebu Âmir b. 

Huveylid b. Mathal el-Huzelî’den o suyu satın aldıklarını, oradan beyaz bir 

yılan çıkartarak öldürdüklerini zikreder.200  

 

el-Kelbî’den rivâyet olunan Benî  Sebîa’nın haddi aşma, Vâkidî’den 

rivâyet olunan el-Fâkihe, Abbâs b. Abdülmuttalib’in himayesindeki Kays b. 

Nüşbe’nin ve Rukeyka olayları zikredilerek, Ebû Kubeys Dağı üzerindeki 

bağırışma olaylarını anlatır.  

 

Bu olayı şöyle nakleder; Hişâm’dan rivâyet edildiğine göre; Hişâm’ın 

bir amcası Kureyş’ten birisinin Ebû Kubeys dağında,  

 

                                                 
198 Đbn Habîb, el-Munammak, s.112. 
199 Đbn Habîb, el-Munammak, s.123. 
200 Đbn Habîb, el-Munammak, s.139. 
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-Đki Sa’d Müslüman olur iseler; Muhammed Mekke’de rahatça 

dolaşabilir, 

 

diyerek bağırdığını duyduğunu söyler. Sabah olduğunda Ebû Süfyân ve 

Kureyş’in ileri gelenleri bu Sa’d’lar hakkında sorup soruşturarak acaba bunlar 

Temîm’li Sa’d’mı, Hevâzin’li Sa’d’mı, Hüzeym’li Sa’d’mı, Bekr’li Sa’d’mı 

diye tahmin yürütürler. Đkinci gece yine aynı sesi yine Ebû Kubeys dağı 

üzerinde duyarlar ve bunun üzerine şöyle der: 

 

-Zafere ulaştırmak için hiçbir şey esirgemeyen, Ey Evs’li Sa’d sen 

zafere ulaştır. 

-Cömertliğin zirvesinde olan Hazrec’li ey Sa’d, Allah’ın davetine icâbet 

edin, 

-O zaman siz Firdevs Cennetinde Allah’tan istediğinizi dileyin. 

-O Allah ki davetine icâbet edenleri, Firdevs Cennetleriyle 

mükafatlandırıyor,201der. 

  

Đbn Habîb, eserinin devamında Abdullah b. Cüd’ân’ın malının 

kaynağını açıklayan bir konuyu ele alır. 

  

Bundan sonra da, Abdullah b. Cüd’ân’ın ta’ziyesinin duyurulması 

olayını anlatır; Buna göre, Hişâm’dan rivâyet edildiğine göre; Abdüddâr 

aşiretinin halîfi olan bir kişi şöyle der: Kureyş’li bir gurupla kâfile halinde 

Şam’a giderken Gûl vadisinde konakladık, bu esnada kayanın üzerinde oturan 

ve bir şey söyleyen yaşlı bir adamı gördüm, o yaşlı adam şöyle diyordu:  

 

 

- Benî Fihr’in göz yaşlarından oluşan seller, 

- Benî Fihr’i, güçlüleri, üstünleri, şan ve şöhret sahiplerini sildi 

süpürdü. 

 

                                                 
201  Đbn Habîb, el-Munammak, s.148. 
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Bunun üzerine o da arkadaşları uyurken, o yaşlıya şöyle cevap verdi, 

şunları söyledi: 

-Ey ölüm haberini duyuran cömert ve gururlu kardeşim, 

-Benî Fihr’den kimin ölüm haberini bize duyuruyorsun. 

 

Yaşlı adam: 

- Eskiden beri büyük yetkilerle donanmış makam ve mevki sahibi, çiğ 

kadar faydalı, 

-Đbn Cüd’ân b. Amr’ın ölüm haberini veriyorum. 

-Üzüntülerinden Zemzemle Hacerü’l-Esved’in arasındaki güneşin 

doğuşu gibi güzel yüzlü kadınların yüzlerini tırmalarken gördüm, der. 

 

Ve o adam dedi: 

-Bunu söylemekle hayatım üzerine yemin ederim ki, 

-Bildiğim çok cömert ve faziletli birisini bana hatırlattın! 

 

Bunun üzerine arkadaşları uyanarak kiminle konuştuğunu sorarlar. O da 

Đbn Cüd’ân’ın ölüm haberini veren o adamı işaret ederek onunla konuştuğunu 

söyler. 

 

Onlar da derler ki: 

-Malı ve şerefi için ölmeyecek birisi olsaydı, O da Đbn Cüd’ân olurdu. 

 

O zaman yaşlı adam şunu söyler: 

-Ecel geldiğinde gariban, zengin ve şeref sahibi herkes ölecek. 

 

Bunun üzerine o adam dedi ki: 

-Yalnız bunlar değil, eceli gelen her insan ve cinler, hepsi ölecek, 

-Aynı zamanda dağlar ve ovalar yerle bir olup, birbirine karışacaklar.202 

 

 

                                                 
202 Đbn Habîb, el-Munammak, s.150-151. 
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Daha sonra Đbn Habîb, Rükâne olayını anlatır. Buna göre, sırtı yere 

gelmemiş bir Arap pehlivanı olan Rükâne b. Abdüyezîd’i Peygamberimiz 

Đslâm’a davet eder. O da “ Şu ağacı çağırıp yanıma getirmediğin müddetçe 

sana iman etmem” der. Peygamberimiz Mekke sırtlarındaki ağaca “ Allah’ın 

izniyle gel” der. Talha ya da Semure denilen bu ağaç gelir. Rükâne bundan 

daha büyük bir sihir görmediğini söyler ve ağacı geri göndermesini ister. 

Peygamberimiz ağacı geri gönderir. Bunun üzerine Peygamberimiz ona 

müslüman olmasını söyler. Rükâne yine kabul etmez. Bu ağacın yarısını 

çağırmasını, yarısını da yerinde bırakmasını ister. Peygamberimiz bunu da 

yapar ve Rükâne’den Đslâm’ı kabul etmesini tekrar ister. O da “Güreşelim, beni 

yenersen müslüman olurum” der. Güreşe tutuşurlar Peygamberimiz onu yener 

ve güreşi kaybeden Rükâne müslüman olur.203 

  

Bu kıssadan sonra Osman b. el-Huveyris’in Kayser’le beraber 

olaylarının Hişâm, Ebî Amr eş-Şeybânî ve diğerlerinin rivâyeti ile anlatılması, 

Ebu’l-Buhterî’nin rivâyetiyle Kureyş savaşlarına bitişik olan Ficâr savaşları 

kıssası, birinci ikinci, üçüncü ve dördüncü ficâr savaşları anlatılır.204 

 

Bundan sonra, Kureyş’den putlara tapmayı terk edenleri işler, yani 

Peygamberimiz (s.a.v.) gelmeden önce putlara ibadeti terk edip Đbrâhîm 

(a.s.)’ın dinine girenlerin, Osman b. Huveyris b. Esed b. Abdüluzzâ b. Kays, 

Varaka b. Nevfel b. Esed b. Abdüluzzâ, Zeyd b. Amr b. Nüfeyl b. Abdüluzzâ b. 

Ribâh b. Abdullah Kurt b. Razâh b. Adî b. Ka’b, Ubeydullah b. Cahş b. Riâb,  

olduklarından bahseder.205  

 

Daha sonra Đbn Habîb, Ficâr savaşlarından bahseder. 4 tane ficâr 

savaşının olduğunu ve aslında ikinci savaşın birincinin yerinde olması 

gerektiğini, el-Muhabber’de bu savaşın bir tane olduğundan bahseder. Đkinci 

Ficâr savaşını çıkaranın Bedr b. Ma’şer olduğundan, ona Ebu Menîa 

denildiğini, dördüncü Ficâr savaşının çok az görülen bir savaş olduğunu, Kays 

                                                 
203 Đbn Habîb, el-Munammak, s.152. 
204 Đbn Habîb, el-Munammak, s.160-185. 
205 Đbn Habîb, el-Munammak, s.152. 
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ve Kinâne arasındaki olan savaşa Ficâru’l-Berâd adı verildiğini, bunun her sene 

dört gün sürdüğünü, sonra kabilelerin Ukaz panayırının ilk günü oradaki dağda 

bulunan beyaz taşta toplandıklarını, buna beyaz kaya günü (Yevmü’l-Übelâ’) 

dediklerini, sonra da Ukaz panayırının ikinci günü iki gurubun toplanarak şerb 

günü düzenlediklerini, onlar için bu günden büyük bir günün olmadığını söyler. 

  

Hilfü’l-Füdûl bahsinde, bu anlaşmanın Kureyş’in Ficâr’dan döndükten 

sonra gerçekleştiğini, Peygamberimizin o sırada 20 yaşında olduğunu, Fîl Yılı 

ile Hilfü’l-Füdûl arasında 20 senenin bulunduğunu, Ficâr savaşının şevvâl 

ayında, Hilfü’l-füdûl’un ise Zilkade ayında, bu anlaşmanın en şerefli ve saygı 

duyulacak bir anlaşma olduğunu belirtir.206 Bu konuyu ilk dile getirenin 

Zübeyr b. Abdülmuttalib olduğunu kaydettikten sonra, buna vesile olan olayı 

anlatır.207 

 

 “Mutayyebûn ve Ahlâf” bahsini özel bir başlıkta ele alan Đbn Habîb, 

Kusây’ın Mekke ehlinin ileri gelenlerinden olduğunu, bu konuda münâzaa 

yapılmadığını, Mekke’de Dâru’n-Nedve’yi yaptığını, yaşı ilerleyince bu görevi 

oğlu Abdüddâr’a devrettiğini, orada önemli kararların alındığını, onun el-

Hicâbe, en-Nedve, er-Rifâde, es-Sikâye, el-Livâ işlerini yaptığını, ölümünden 

sonra bu işleri Benî Abdümenâf’ın yapmak istemesi üzerine ihtilaflar çıktığını, 

gruplara ayrıldıklarını, Mekke’nin bu işlerini iki kabile arasında paylaştıklarını 

ve bir anlaşma yaptıklarını belirtir.208 

 

Velîd b. Muğîre’nin ölümü ve vasiyetinden bahsettikten sonra Đbn 

Habib, Ebû Üzeyhir ed-Devsî’nin öldürülmesi olayını anlatır. Đnsanların Arap 

pazarlarından biri olan Zü’l-Mecâz’a vardıklarnda Ebû Üzeyhir’in Ebû Süfyân 

b. Harb’in yanına konakladığını ve Benî Velîd’in oğlunun gelerek onu 

öldürdüğünü, Ebû Süfyân’ın 200 deve ile Dırâr b. Hattâb başkanlığında bir 

grubu Ebû Üzeyhir’in kavmine diyet için gönderdiğini, diyeti kabul ettiklerini 

                                                 
206 Đbn Habîb, el-Munammak, s.180-189. 
207 Đbn Habîb, el-Munammak, s.186. 
208 Đbn Habîb, el-Munammak, s.189-191. 
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fakat bu grubun bazılarını öldürdüklerini ve başkanlarının da kaçtığını 

zikreder.209 

 

 Bundan sonra Đbn Habîb, Gumeysa’ olayını, devamında Süheyl b. 

Amr’ın Ridde olayındaki tutumunu anlatır. Ebû Leheb ile Hz. Peygamber’in 

arasında geçen olay zikredilir. Bu olay şöyle anlatılır; (en yakın akrabalarını 

uyar.) ayeti indiğinde Hz. Peygamber yakınlarını Đslâm’a çağırdı… Bu arada 

onun Đslâm’a çağırdıkları içerisinde Ebû Leheb de bulunuyordu. Đbn Habib, 

Ebû Leheb’in Peygamberimiz (s.a.v.)’e “elin kurusun beni bunun için mi davet 

ediyorsun” demesi üzerine Tebbet Sûresi’nin indirildiğini210 belirtir ve 

Kureyşlilerin kış ve yaz iki defa sefere gitmelerinin Kureyş Sûresi’nde 

bildirildi ğini211 kaydederek  bahsi geçen konularda bilgiler aktarır. 

 

Abdülmuttâlib’in Benî Zühre’den evlenmesini ve oğlu Abdullah’ı da 

aynı şekilde Benî Zühre’den evlendirmesinin sebeplerini, Tuleybî’in 

Peygamberimiz (s.a.v.)’le aralarında geçen olayı, Hişâm b. el-Muğîre ve 

Dubâa’nın, Kinâne’den nesî görevini üstlenenlerle ilgili konuları anlatır. 

Bunların Kinâne’den Kalammas ailesi olduğunu, kendilerinin Nesî görevini 

yerine getirdiklerini belirtir.212 Kureyş’in el-Ehâbîş ile anlaşmasını, Kureyş, 

Sakîf ve Devs’in anlaşmalarında alınan kararları, Ebû Sâbit’ten rivâyet edilen 

Hârise b. el-Evkas’ın, Cahş b. Riâb’ın, Kârız’ın, Benî Şeybân es-Sülemî’nin, 

Âl-i Süveyd’in, Mersed b. Ebî Mersed’in, Benî Nüseyyib b. el-Hâris’in, Âl-i 

Âsım ve ve Âl-i Sıbâ’ın, Âl-i Suayr b. Uzra’nın, Amr b. el-A’zam’ın, Ebû 

Üsâme’nin, en-Nebbâş b. Zürâre’nin, Mes’ûd b. Amr’ın anlaşmalarını 

aktarmaktadır.213 

 

 Kureyş’den anlaşma olmaksızın Đslâm’a girenlerin isimlerini, evlilik, 

dostluk, komşuluk, köle azad etmekten doğan yakınlıktan dolayı Đslâm’a 

girenleri ve onların, Kureyş’in Benî Nevfel b. Abdümenâf’dan, Benî Hâris b. 

                                                 
209 Đbn Habîb, el-Munammak, s.199-211. 
210 Đbn Habîb, el-Munammak, s.218-219. 
211 Đbn Habîb, el-Munammak, s.219. 
212 Đbn Habîb, el-Munammak, s.227. 
213 Đbn Habîb, el-Munammak, s.227 vd. 
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Abdülmuttalib’den, Benî Abdüdâr b. Kusây’dan, Benî Esed b. Abdüluzzâ b. 

Kusây’dan, Benî Zühre b. Kilâb’dan, Benî Teym’den, Benî Mahzûm’dan, Benî 

Adî b. Ka’b, Cumah ve Sehm gibi kabilelerinden olduklarını açıklar.214 

 

 Benî Sehm mensuplarının Câhiliye döneminde bir anlaşmaları 

olmadığını, Câhiliye’de  anlaşmaları olmayanlardan, Benî el-Hâris b. Fihr ve 

Abdümenâf’ı, anlaşmaları tamamlamayanlardan ise; Kureyş ve Evs, Mirdâs b. 

Ebî Âmir ve Harb b. Ümeyye’nin anlaşmalarını zikreder. 

 

Đbn Ebî Sâbit’in rivâyetinde; Mütayyebûn anlaşmalarında zikredilen 

hususlar, Hâlid, Amr ve  Saîd’in iki oğlunun Đslâm’a giriş sebepleri, Đslâm 

döneminde Benî Adî b. Ka’b b. Lüey’in harpleri konusunda genişçe bilgi 

aktarılır.215  

 

Kureyş’ten Şurahbil b. Hasene’nin soyu, Kureyş’in ileri gelenlerinin 

reisliklerinden ve onların yaptıkları işlerden bahsettikten sonra, kabilelerin 

Câhiliye dönemindeki ve Đslâma girdikten sonraki harpleri ile Mekke’deki 

putların kıssası,  Kureyş’in reisliği, ez-Zübeyr ile bir bedevî arasında geçen bir 

olaydan bahseder. Bu son olay şu şekilde aktarılır: Araplardan birinin Zübeyr 

b. Avvâm’dan alacağı vardı, o da Zübeyr’e giderek ondan alacağını ister. Fakat 

Zübeyr onu yerden kalkamayacak kadar döver. Onu arkadaşları evinin 

kapısındaki Safiyye’ye götürürler. O da “yazıklar olsun” diyerek bu konuda bir 

şiir okur. 216 

  

Sonra Đbn Habîb, Kureyş içinde sadık rüyalardan bahseder. Zemzem 

Kuyusu’nun kazılması olayını Abdülmuttalib’in rüyasında görmesi ve Zemzem 

Kuyusunu kazması,217  Beyzâ bint Abdülmuttalib’in, Âtike bint 

Abdülmuttalib’in, Cüheym b. es-Salt gibi çeşitli konularda değişik kişiler 

tarafından görülen rüyaların zikri,218 Hamza b. Abdülmuttalib’in Đslâm’a girişi, 

                                                 
214 Đbn Habîb, el-Munammak, s.249. 
215 Bkz. Đbn Habîb, el-Munammak, s.294-325. 
216 Đbn Habîb, el-Munammak, s.332. 
217 Đbn Habîb, el-Munammak, s.386. 
218 Đbn Habîb, el-Munammak, s.335-342. 
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Benî Hişâm olayları, Dâru’n-Nedve hadisesi, Kureyşlilerin çocuklarına tören 

düzenlemeleri, Evs b. Hucr’un Mekke’ye gitmesi ve Ebî Cehil’e  uğraması gibi 

olaylardan bahseder. 

  

Abdurrahman b. Hâlid b. Velîd’in öldürülmesi ve hastalığı olayı, 

Kureyş’ten pişman olanları, Kureyş’ten hakem olanları, Kureyş’ten ata 

binmede ustalaşanları, Müsafir ve Hind’in olayını, Kureyş’in en cömertleri  

gibi konuları işledikten sonra müfâhare ve münâferelerde Kureyş’ten hakemlik 

yapanların listesini verir. Bunlar da Akîl b. Ebî Tâlib, Mahreme b. Nevfel, 

Huveytıb b. Abdüluzzâ, Ebü’l-Cehm b. Huzeyfe’dir. Daha sonra Đbn Habîb, 

Resûlullah (s.a.v.)’a eziyet edenlerin adlarını verir, bunların da arasında Ebû 

Leheb, el- Hakem b. Ebî’l-Âs, Ukbe b. Ebî Muayt ve  Nadr b. el-Hâris’in 

olduğunu belirtir.219  

 

“el-Müstehziûn”’u, yani Đslâm’la alay eden Kureyş’lileri ve 

Kureyş’lilerden kâfir olarak çeşitli şekilde ölenlere geçen Đbn Habîb, Âs b. 

Vâil’i anlatır ve ölümü ile ilgili olarak, bir gün yağmurlu bir havada iki oğlu ile 

birlikte gezmeye çıktıklarını ve bir vadiye vardıklarını, ayağını yere 

koyduğunda bağırdığını, yere indiğinde bir şey bulamadığını, ayağının deve 

boynu gibi şişerek bu olay sonucu öldüğünü nakleder.220 

  

Đbn Habîb, Kureyş zındıklarını beyan ettikten sonra, Bedir Savaşı’nda 

Kureyş’ten askerleri doyuranlar, Kureyş’ten ahmak olanların, evlat edinenlerin 

ve evlat edinmeyenlerin haberleri verilerek, içkiden, ifk’ten dolayı, 

Peygamberimiz (s.a.v.), Hz. Ömer, Hz.  Osman, Ebû Ubeyde b. Cerrâh gibi 

şahısların Kureyşlilere uyguladıkları had cezaları hakkında bilgi verir.221  

 

Kureyş’in yalancılarını, Kureyş’ten annesi Habeşî, Sind, Yahûdi ve 

Hıristiyan ve Nebâti olan çocukları, Kureyş’ten kör olanları, tek gözlü olanları, 

süvâri olanları, aksak olanları, atlıları, Kureyş’ten hırsızlıktan dolayı  eli 

                                                 
219  Đbn Habîb, el-Munammak, s.386. 
220  Đbn Habîb, el-Munammak, s.387. 
221  Đbn Habîb, el-Munammak, s.394. 
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kesilenleri, Kureyş’ten Câhiliye’de okları, içkiyi, kumarı haram kılanları, 

Kureyş’ten Müellefe-i Kulûb olanları, Kureyş’ten Resûlullah (s.a.v.)’a 

benzeyenleri, Resûlullah (s.a.v.)’in Havârilerini, Bedir’de kocası, atası ve 

babası şehit olan kadınları zikrettikten sonra Đbn Habîb, “el-Munammak adlı 

kitabının sonu” başlığı altında eserini bitirir; ancak öğrencisi Ebû Saîd es-

Sükkerî bunun Đbn Habîb’e ait olmadığını söyler. 222 

  

Đbn Habîb’in el-Munammak’ta zikrettiği bazı konular el-Muhabber’de 

de verilmiştir. Müellif özellikle bunları kitabının son bölümünde düzeni ve 

dizilişi daha düzgün olması için zikretmiştir. Müellif yaklaşık olarak 50 

konuyu hem el-Muhabber’de hem de el-Munammak’da belirtmiş, bunlar bazen 

yakın başlıklar altında verilmeye çalışılmıştır. Burada bunların hepsini değil de 

birkaçını örnek olması açısından belirteceğiz : 

  

Kureyş’den pişman olanlar konusu, el-Muhabber’de; 173-178. 

sayfalarda zikredilmiştir. Bedir günü Hz.  Ali’nin el-Âs b. Hişâm’ı öldürmesi, 

el-Muhabber’de s.175.223 Hâris b. Nevfel b. Abdu Menâf b. Kusay’a 

yaptığından dolayı pişmanlığı el-Muhabber’de s.175.224 Kureyşin 

hükümdarları, el-Muhabber’de s.132-133.225 Kureyşden ata binmeyi 

ziyadeleştirenler, el-Muhabber’de s.137.226 Kureyşin en iyileri cömertleri olayı, 

el-Muhabber’de s.137-156, Resûlullah (s.a.v.)’e eziyet edenler, el-

Muhabber’de s.157-158. Çeşitli şekillerde kâfir olarak ölen Kureyşlilerden alay 

edenler, el-Muhabber’de s.158-159227 Kureyş zındıkaları el-Muhabber’de 

s.161.228 Bedir Savaşında Kureyş’den savaşçıları doyuranlar, el-Muhabber’de 

s.161-162.229 Kureyş’ten ahmak olanlar ve onların haberleri onlardan çocuğu 

olanlar ve olmayanlar, bu bahis el-Muhabber’de s. 379-380 de başlık 

                                                 
222  Đbn Habîb, el-Munammak, s.426. 
223  Đbn Habîb, el-Munammak, s.365. 
224  Đbn Habîb, el-Munammak, s.66. 
225  Đbn Habîb, el-Munammak, s.368. 
226  Đbn Habîb, el-Munammak, s.371. 
227  Đbn Habîb, el-Munammak, s.386. 
228  Đbn Habîb, el-Munammak, s.388. 
229  Đbn Habîb, el-Munammak, s.389. 
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verilmeden isimleri zikredilmiştir.230 Kureyş’den annesi Habeşî olan çocuklar, 

el-Muhabber’de s. 306-309.231 Habeşî oğulları Kureyş’den annesi Hıristiyan 

olan çocuklar, el-Muhabber’de s.305-306.232 Kureyş’den kör olanlar, el-

Muhabber’de Büyüklerinde körlük isabet eden körler başlığı altında s.296.233 

Kureyş’den tek gözlü olanlar, el-Muhabber’de ileri gelenlerden tek gözlü 

olanlar başlığı altında s.306. Kureyş’den maharetli olanlar, el-Muhabber’de 

ileri gelenlerden maharetli olanlar başlığı altında s.303-304.234 Kureyş’den 

aksayanlar, el-Muhabber’de ileri gelenlerden aksayanlar başlığı altında 

s.304.235 Kureyş evleri, el-Muhabber’de Eşrâf-ı Kureyş başlığı altında s.164-

165.236 Kureyş’den Câhiliye okları, içkiyi, kumarı haram kılanlar, el-

Muhabber’de Câhiliye’de okları, içkiyi ve kumarı haram edenler başlığı altında 

s.237-241. Kureyş’den Müellefetü’l-Kulûb olanlar, el-Muhabber’de Kureyş ve 

başkalarından Müellefetü’l-Kulûb olanların listesi s.473-474.237 Kureyş’den 

Peygamberimiz (s.a.v) Havârileri s.474, Kureyş’den Resûlullah (s.a.v)’a 

benzeyenler s.46-47.238 Hâşimîler arasında ilk olanlar, el-Muhabber’de 

Hâşimîler arasında ilk çocuğu olanlar arasında s.262.239 Hâşimîlerden üç kız 

çocuğu olan ilk adam, el-Muhabber’de s. 262.240 aynı şekilde zikredilmiştir.  

 

   8-Kitâbü’l-Muhabber 
  

 el-Muhabber’in 241 en önemli kaynağı Kelbî’nin  ve onun oğlunun 

eserleridir. Çünkü Đbnü’l-Kelbî ve babası Câhiliye döneminde Arapların 

                                                 
230  Đbn Habîb, el-Munammak, s.390 
231  Đbn Habîb, el-Munammak, s.400. 
232  Đbn Habîb, el-Munammak, s.403. 
233  Đbn Habîb, el-Munammak, s.404. 
234  Đbn Habîb, el-Munammak, s.405. 
235  Đbn Habîb, el-Munammak, s.406. 
236  Đbn Habîb, el-Munammak, s.4 21. 
237  Đbn Habîb, el-Munammak, s.422. 
238  Đbn Habîb, el-Munammak, s.423. 
239  Đbn Habîb, el-Munammak, s.425. 
240  Đbn Habîb, el-Munammak, s.426. 
241 Đbn Habîb’in el-Muhabber’inin elimizdeki baskısı eseri 502 sayfadan oluşmaktadır. Buna 
Muhammed Hamidullah’ın 18 sayfalık son sözü ve Kur’an-ı Kerim ayetleri ve kelimeleri 
Fihristi, Kâfiye fihristi, kitapta bulunan yerlerin kaç defa geçtiği konusundaki fihristi, alfabetik 
sıraya göre kitapta ismi geçen erkek, hanım kabile ve putların fihristi ile düzeltmeler ve 
düzenlemeler bölümü de eklenince kitap toplam 752 sayfaya ulaşmıştır. 
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durumlarını en iyi bilenlerdendi. el-Muhabber’deki konu başlıkları ile Đbnü’l- 

Kelbî’nin tasniflerinden olan “Esmâ’u mâ nusibe ilâ Đbni’l-Kelbî” adlı eserinin 

konu başlıklarının birbirine benzemesi, bu eserin kaynağı olmasının bir 

kanıtıdır. Đbn Habîb, hocası Đbnü’l-Kelbî’nin kitabı olan “Cemheretü’n-Neseb” 

adlı eserini rivâyet etmiş, el-Muhabber’in isnadında Đbnü’l-Kelbî’nin ismini 

diğerlerinden daha fazla zikretmiştir.242 el-Muhabber ile el-Munammak’ın 

konularının bir kısmı aynıdır. Biraz önce bahsedildiği gibi bunlardan özellikle 

el-Munammak’ın sonunda bulunan konuların her iki kitapta aynı isimle veya 

benzer isimlerle zikredilmesi her iki kitabın bazı konularının aynı olmasının bir 

göstergesidir. 

  

el-Muhabber’in içeriği: Eser bize değişik konularda bilgiler sunar, 

olayları zikreder, fakat detaylarına inmez. Bu eserin el-Munammak’tan ayrılan 

en önemli yanı da budur. Olayların seyrini anlatmaktan ziyade onları meydana 

getiren sebepleri açıklayan bir iskeleti ve kısa bilgleri verir. 

  

el-Muhabber bir nev’i peygamberler ve halifeler tarihi niteliğindedir. 

Eserde hadiseler ve şahsiyetler ayrıntılarına girilmeden listeler halinde 

verilmiştir. Soy kütüklerinde anne şeceresine geniş yer ayrılması Đslâm öncesi 

ve ilk Đslâmi döneme ait orijinal rivâyetler ve anekdotlar ihtiva etmesi kitabın 

bir başka başlıca özelliğidir. 

  

Kitabın girişinde Hişâm b. Muhammed yoluyla Đbn Abbâs’a 

dayandırılarak, peygamberler arasındaki süreler verilir. Bu meyanda Đbn Habîb, 

                                                                                                                                 
Londra’daki Đngiltere kütüphanesinin deposunda korunan tek el yazması nüshasından başka 
bütün dünyada nüshasının bulunmadığı bilinen çok değerli kitap olan el-Muhabber, Đlse 
Lıchtenstadter tarafından tashih edilerek Haydarâbâd-Dakkan’da 1942 yılında basıldı. Đlse 
Lıchtenstadter tarafından kitap ve Müellif hakkında 1939 yılı Ocak ayında Đngiltere’de 
yayımlanan “Journal of the Royal Asiatic Society” adlı dergide bir makale yayınlanmıştır. 
O makalede Muhammed b. Habîb’in bu eserinin diğer eserleri arasında önemli bir yere haiz 
olduğu, Yâkût’un Đbn Habîb’in kitaplarının listesini verirken kitabın üstünlüğünden bahsettiği, 
Kitabın başlığı konusunda bazı ihtilafların olduğu, ancak Hacı Halîfe’nin kitabında yapılan 
açıklamayla bunun açıklığa kavuştuğu belirtilir. 
Bu eserin sadece bir el yazması günümüze kadar gelebilmiş ve o da Đngiliz müzesinde 
bulunmaktadır. Bu nüsha 168 yapraktan oluşmaktadır. Her bir sayfa 17 sıradan oluşmaktadır. 
Bkz. Đlse Lichtenstadter, Journal of the Royal Asıatıc, society 1939, London; Đbn Habîb, el-
Muhabber, s.506. 
242  Đbn Habîb, el-Muhabber, s.507. 
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Adem (a.s.) ile Nuh (a.s.) arasında 1200,  Nuh ile Đbrâhîm (a.s.) arasında 1143, 

Hz.  Muhammed (s.a.v.), ile Îsâ (a.s.) arasında 600 yıl olduğunu belirtir. Ayrıca 

Tûfanla Đbrâhîm (a.s.) arasında 1020 senenin olduğu gibi olaylara dayanarak 

aradaki süreleri de kaydetmektedir. 

  

Đbn Habîb, bazı Yahûdi kaynaklarına dayanarak peygamberlerin yaşları 

konusunda “Adem (a.s.) 930 sene, Şit (a.s.) 712 sene yaşadı”, der. Đdrîs 

(a.s.)’ten bahsederken Ademoğullarından ilk nebîlik verilen peygamber olarak 

bahseder. Nuh (a.s.)’un 950 sene yaşadığını ve 480 yaşında iken vahiy 

geldiğini, kavmini Đslâm’a davet ettiğini, ona gemi yapmasını öğrettiğini, 750 

yaşında gemi yaptığını, Tûfandan sonra 350 sene yaşadığını belirtir.  

 

Bunları verdikten sonra Đbn Habîb, Arap tarihi bölümüne geçer, bu 

bölümde önce Peygamberimizin gönderilmesinden önceki Arap tarihinden, 

tarih başlangıcı olarak kabul edilen olaylardan bahseder. Bu çerçevede kıtlık 

senesinden, Câhiliye dönemindeki savaşlardan ve ayrılıklardan, Fil 

Vak’ası’ndan bahseder. 

  

“Peygamberin doğumu” başlığı altında onun kısa biyoğrafisini verir. 

Doğumundan, babasının ve annesinin vefatından, keza annesinin nesebinden, 

daha sonra amcasının yanında yetişmesinden, 9 yaşında iken amcasıyla 

Busrâ’ya gitiğinden, 35 yaşında iken Ka’be hakemliğinden, 25 yaşında iken, 40 

yaşında olan Hz.  Hatice ile evliliğinden, kendisine vahyin nazil olmasından, 

Hz.  Hatice’nin Müslüman oluşundan, Mekke’de 13 sene kaldığından, 

Medine’ye hicretinden, Bedir, Uhud ve Hendek savaşlarından, bunların 

meydana geliş tarihinden bahseder. Hz.  Hatice ve Ebû Tâlib’in vefat 

tarihlerini, Tâif’e ziyaretinin  müddeti gibi belli başlı olayların süresini verir. 

 

Daha sonra  hac emirlerinin ve halifelerin isimlerini listeler. Hac 

emirlerine Attâb b. Esîd ile başlar ve onun haccından bahseder. Hz.  

Ebubekir’in haccının hicretin 9. senesinde, Peygamberimizin haccının ise 10. 

senesinde vuku bulduğunu, bu hacca Haccetü’l-Vedâ ve Haccetü’l-Đslâm 
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denildiğini, bu hacca artık müşriklerin katılmadığını kaydeder. Hz.  

Peygamber’in 63 yaşında vefat ettiğini, ancak Đbnü’l-Kelbî’nin, 

Peygamberimizin 62,5 yaşında vefat ettiğini söylediğini belirtir.  

 

Daha sonra Hz.  Ebubekir’in yerine halife tavsiye etmesindeen, Hz.  

Ömer’in, Hz.  Osman’ın, Hz.  Ali’nin, Hz.  Hasan’ın halifeliklerinden ayrı ayrı 

başlıklar halinde bahseder. Bu halifelerin baba ve anne cihetinden neseplerini 

verir; kısaca halifeliğe geçiş tarihleri, dönemlerinde kimlerin hac görevini ifa 

ettirdikleri, keza halifelerin dönemindeki önemli olaylar ve en sonunda da vefat 

tarihleri Đbn Habib’in kaydettikleri arasındadır. Daha sonra Emevî halifelerini 

zikreder. Bunların soy kütüklerinden bahsederek konuya girer. Onların da 

özellikle anne tarafından neseplerinden bahseder, Hulefâ-yi Râşidîn’i verdiği 

tarzda onları da tek tek zikreder. Sonra 131 hicrî yılında hac görevini Sa’d b. 

Bekir b. Hevâzin’den el-Velîd b. Urve es-Sadî’nin yönettiğini, bunun  Emevî 

hakimiyetindeki son hac olduğunu belirtir.243 

 

Abbâsî halifelerini de aynı Emevî halifelerinde yaptığı gibi, hacca 

gitmelerini, neseplerini, nesep olarak annelerini, onların annelerini, ölümlerini 

ve nerede öldüklerini, halifeliklerinin ne kadar sürdüğünü, cenazesini kimin 

kıldırdığını, Abbâsî halifelerinden Mehdî’nin Kâ’be’yi genişlettiğini ve örtü 

örttürdüğünü anlatır.  

 

Halifelerden Kureyşli olanları sayar, bunların Ebubekir, Ömer, Osman, 

Ali (r.anhüm), Hasan b. Ali, Muâviye b. Sahr, Muâviye b. Yezîd b. Muâviye, 

Abdullah b. Zübeyr, Abdülmelik b. Mervân, Ömer b. Abdülaziz, Yezîd b. 

Abdülmelik b. Mervân, Hişâm b. Abdülmelik ve Muhammed b. Hârûn er-

Reşîd olduğunu söyler.244  

 

Halifelerden annesi Arap olanlara geçer. Bunlar ise; Yezîd b. Muâviye, 

Mervân b. Hakem, Velîd b. Abdülmelik, Süleyman b. Abdülmelik, Velîd b. 

Yezîd b. Abdülmelik, Ebu’l-Abbâs Abdullah b. Muhammed b. Ali, (Mehdî) 
                                                 
243 Đbn Habîb, el-Muhabber, s.32-33. 
244 Đbn Habîb, el-Muhabber, s.45. 
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Muhammed b. Abdullah olduğu belirtilir. Daha sonra annesi Ümmü veled olan 

halifeleri kaydeder.  

 

Đbn Habîb, daha sonra Peygamberimize benzeyen şahısları kaydederek 

eserine devam eder. Bunların Hasan b. Ali b. Ebî Tâlib, Ca’fer b. Ebî Tâlib, 

Kusem b. Abbâs b. Abdülmuttalib, Muhammed b. Ebî Ca’fer Ebî Tâlib, el-

Muğîre (yani Ebû Süfyân b. el-Hâris), es-Sâib Abdullah b. Nevfel ve Kâbis b. 

Rebîa olduklarını, Muğîre’nin aynı zamanda Peygamberimizin doğduğu gece 

doğduğunu söyler.245 Bunlar da Yezîd b. Velîd, Đbrahim b. Velîd, Mervân b. 

Muhammed, Ebû Ca’fer el-Mansûr, Mûsâ ve Hârun, Me’mûn, Mu’tesim, 

Vâsık, Mütevekkil, Muntasır, Müstaîn, Mu’tez, Mühtedî ve Mu’temid’dir. 

 

Hz. Peygamberin anne cihetinden Âtike isimli olanları sayar, daha 

sonra Fâtıma adlı olanları verir. Bunu müteakip Hz. Peygamberin kızlarının 

biyografilerini kısaca verir, onun ve halifelerin evlilik yoluyla akrabalarını 

kaydeder.246 Sonra da Peygamberimizin kızları, damatları, halifelerden olan 

damatları, çocuklarından ilk doğanın Zeyneb olduğu, diğer çocuklarının 

isimlerini ve halifelerden olan çocuklarının isimlerini sayar.247  

 

Mervân b. Hakem’in, Abdullah b. Zübeyr b. el-Avvâm’ın Abdulmelik 

b. Mervân’ın, Ömer b. Abdülaziz b. Mervân’ın, Yezîd b. Abdülmelik b. 

Mervân’ın, Hişâm b. Abdülmelik’in, Mervân b. Muhammed b. Mervân’ın 

damatlarından, bunlar arasında Velîd ve Süleyman b. Abdülmelik ile Velîd b. 

Yezîd b. Abdülmelik ve oğulları, Yezîd ve Đbrâhîm’in kızlarının olmadığından 

bahseder.248  

 

Halifelerden Ebu Bekir, Ömer b. Hattâb, Osman b. Affân, Ali b. Ebî 

Tâlib’in damatlarından, Hasan b. Ali, Muâviye b. Ebî Süfyân, Yezîd b. 

Muâviye ve diğerlerinin evliliklerinden ve kimlerin damatları olduklarından 

                                                 
245 Đbn Habîb, el-Muhabber, s.46. 
246 Đbn Habîb, el-Muhabber, s.48 vd. 
247 Đbn Habîb, el-Muhabber, s.53. 
248 Đbn Habîb, el-Muhabber, s.52-60. 
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bahseder ve Peygamberimizi de Hz.  Ebu Bekir ve Hz.  Ömer’in damatları 

arasında gösterir. 

 

Đlk Abbâsî halifesi Ebu’l-Abbâs’ın ve diğer Abbâsî halifelerinin 

damatlarından, Benî Hâşim’den olan halifelerin damatlarından bahseder ve 

onları el-Mansûr’un, el-Mehdî’nin, el-Hâdî’nin, el-Me’mûn’un, el-

Mu’tasım’ın, el-Vâsık’ın damatları diye sıralar ve bunlar hakkında  önemli 

bilgiler verir.249 

 

Sonra da Abdülmuttalib b. Hâşim’in, Abbâs b. Abdülmuttalib’in, Ebû 

Tâlib b. Abdülmuttalib’in, Zübeyr b. Abdülmuttalib’in, Hamza b. 

Abdülmuttalib’in, Ebû Leheb b. Abdülmuttalib’in, Hâris b. Abdülmuttalib’in 

damatlarını zikrederek, şûrâ üyeleri arasında olan Talha b. Ubeydullah, Zübeyr 

b. Avvâm, Abdurrahman b. Avf, Sa’d b. Ebî Vakkâs, Saîd b. Zeyd b. Amr b. 

Nüfeyl’in damatlarını zikreder.250 

 

 Sonra Peygamber efendimizin sahabe arasında kardeşlik tesisi 

konusunu ele alır. Bunları Mekke’deki hak ve eşitlik kardeşliği ve Medine’deki 

kardeşlik, yani Muhâcir ve Ensâr kardeşliği olarak ikiye ayırır. Mekke’de 

kendisi ile Hz.  Ali’nin, Hamza b. Abdülmuttalib ile Peygamberimizin azatlısı 

Zeyd b. Hârise’nin kardeş ilan edildiği anlatılır. Đbn Habîb, Medine’de 

kardeşleştirilenlerin listesini verir ve buradaki kardeşliğin Bedir Savaşı’ndan 

önce gerçekleştiğinden, kardeşliğin Bedir Savaşı’ndan sonra kurulmadığından 

bahseder.251 

  

Daha sonra Đbn Habîb, Kayser, Mukavkıs, Necâşî, ehl-i Yemâme ve 

Kisrâ gibi çevre hükümdarlara elçiler gönderilmesinden, elçilerden ve 

hükümdarların bunlara nasıl muamele ettiklerinden bahseder. Daha sonra, 

Peygamberimizin zevcelerinden, bunlarla evliliklerinden, onların hangisinin 

Peygamberimizden önce, hangisinin sonra vefat ettiğinden ve Peygamberimizle 

                                                 
249 Đbn Habîb, el-Muhabber, s.60-62. 
250 Đbn Habîb, el-Muhabber, s.62-70. 
251 Đbn Habîb, el-Muhabber, s.70-75. 
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evlenen zevcelerinin isimlerinden ve onların neseplerinin hangi kabilelerden 

geldiklerinden, Peygamberimizden önce kiminle evlenmiş olduklarından söz 

eder, Peygamberimizin hanımı Hz.  Hatice tarafından kayınbiraderlerinin 

isimlerini tek tek açıklar.252 

  

Peygamberimizin ailesi ile ilgili konulara değindikten sonra, onun 

savaşlarını anlatır. Đlk savaşın hicretin 2. senesinde vuku bulduğunu, savaşların 

isimlerini, hangi tarihte vuku bulduğunu belirtir ve Umretü’l-Kaza’dan 

bahseder.253 Savaşlardan sonra Peygamberimizin seriyyelerini, bu seriyyelere 

kimleri gönderdiğini, bu çerçevede Amr b. Âs’ın Zâtü’s-Selâsil’ye 

gönderilmesini, orada Hz.  Ebubekir ve Hz.  Ömer’in de bulunduğunu; hac 

emirlerini, savaşlarda kimleri komutan olarak bıraktığını açıklar.254  

 

Đbn Habîb daha sonra, Resûlullah (s.a.v.)’in azatlılarından, Ebu Kebşe 

kıssasından, Araplardan Muhammed isminde birisine peygamberlik gelmesi 

konusundaki bilgilerden dolayı Muhammed adı verilenlerden, bu konuda 

Şam’daki bir rahibin haber vermesinden, peygamberlerden sünnet edilmiş 

olarak dünyaya gelenlerden ve sünnet olma ihtiyacı hissedilmeyenlerden 

bahseder ve onların Adem, Şît, Nûh, Sâm, Hûd, Sâlih, Lût, Yûsuf, Mûsa, 

Şuayb, Süleyman, Zekeriyya, Îsa, Şuayb b. Zî Mihdem, Hanzala b. Safvân ve 

Muhammed (s.a.v.) olduğunu zikreder.255 

 

Bundan sonra Araplardan olan hakîmleri, Kureyş’ten, sonra da Benî 

Hâşim’den hakîm olanları, ata binmeyi iyileştirenleri açıklar, bunların el-Esved 

b. el-Muttalib b. Esed b. Abdüluzzâ, Musâfir Đbn Ebî Amr b. Ömer b. Mahzûm 

ve Zem’a b. el-Esved b. el-Muttalib b. Esed olduğunu zikreder. Câhiliye 

devrindeki ve Đslâmiyet dönemindeki cömert kişileri zikreder ve bunların 

Kureyş’in, Abdümenâf, Abdüşems vs. gibi hangi kollarından oldukları 

                                                 
252 Đbn Habîb, el-Muhabber, s.75-110. 
253 Đbn Habîb, el-Muhabber, s.110-116. 
254 Đbn Habîb, el-Muhabber, s.116-127. 
255 Đbn Habîb, el-Muhabber, s.130-131. 
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konusunda bilgiler aktarır.256 Câhiliye ve Đslâm döneminin cömert şahıslarını 

ayrı ayrı listeler halinde kaydeder. 

 

Nesî görevini yerine getirenleri kaydettikten sonra Đbn Habîb, 

Kureyş’ten Peygamberimiz’e eziyet edenlerin listesini verir. Bunlar Ebû Leheb 

(Abdüluzzâ b. Abdülmuttalib), el-Hakem (Đbn Ebî’l-Âs), Ukbe (b. Ebî Muayt 

b. Amr b. Ümeyye), Adiy (Đbn Hamrâ es-Sakafî) ve Amr (Đbnü’t-Tülâtile el-

Huzâî) diye sıralanır.257 Kureyşten alay edenler ve küfür üzerinde çeşitli 

şekilde ölenleri zikrederken müellifin el-Muhabber’de bunları geniş olarak 

açıklamadığı, yalnızca bunların isimlerini zikrettiği, el-Munammak (s.310-

311)’ta ise genişçe açıkladığı görülür.258 

  

Daha sonra Đbn Habib, el-Muktesimûn’dan bahseder. Bunlar hac 

mevsimi gelince Mekke’de insanlarla Peygamberimizin buluşmalarını 

önlüyorlardı. Bunlar toplam 17 kişiden oluşmaktaydı.259 Kureyş zındıklarından 

ve öldürülüş şekillerinden, Bedir’de orduyu doyuranlardan, Ashâbü’l-Îlâf’tan, 

Kureyş’in ileri gelenlerinden, Kureyş’ten Mütayyebûn ve Ahlâf kabilelerinden, 

Kureyş el-Bitâh’tan, Kureyş ez-Zevâhir’den, Ficâr harbinde Kureyş 

reislerinden, Hilfül-Füdûl kabilelerinden ve putlara ibadet etmeyi reddedenlerin 

isimlerinden, Peygamberimiz gönderilmeden önce Đbrâhîm dini üzerine 

olanlardan ve Hırıstiyan ve Yahûdi olarak ölenlerden bahseder. 

 

Araplardan cesur kabileleri zikrederken, Kureyş’in hepsinin cesur 

olduğunu, ipek kumaş giyen kabileleri, bu kabilelerin Yemen ehli, Hadramevt 

ehli ve Îyâd b. Nizâr kabileleri olduklarını, bunların “biz Allah’ın ehliyiz” 

diyerek Arafat’a çıkmadıklarını, Hz.  Ebu Bekir’in, Bilâl b. Rebâh, Âmir b. 

Füheyre gibi Allah yolunda azap çekenleri azat ettiğini ve onların isimlerini, 

Arap dahilerini, Peygamberimizin ölümünü temenni eden kadınları ve onların 

hikayelerini şiirler eşliğinde bilgiler vererek aktarır.260 

                                                 
256 Đbn Habîb, el-Muhabber, s.131-156. 
257 Đbn Habîb, el-Muhabber, s.157-158. 
258 Đbn Habîb, el-Muhabber, s.158. 
259 Đbn Habîb, el-Muhabber, s.160. 
260 Đbn Habîb, el-Muhabber, s.170-191. 
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Câhiliye’de ve Đslâm döneminde öldürülenlerin isim listelerini ve 

bunların bazılarını haklarında bilgiler sunarak açıklar.261 Ata binip de parmağı 

ile yerde çizgi çizenlerden, saçlarını arkadan bağlayanlardan ve Đslâm 

fasihlerinden bahseder. Bu Đslâm fasihlerinin, Ebân b. Osmân, Ebû’l-Esved ed-

Düelî, Hasan el-Basrî, Muhammed b. Sa’d b. Ebî Vakkâs gibi kişiler olduğunu 

bildirir.262 

 

Câhiliye döneminde hüküm veren  ve hükümleri Đslâm’a muvafık olan, 

Câhiliye döneminde bir iş yapıp da, Đslâmiyette onun sünnet yapılması konusu, 

Câhiliye döneminde içki içmeyen ve kumar oynamayanlar, savaşlarda ileri 

gelenlerden gözlerini kaybedenler bahis konusu edilir; bunlar arasında Ebû 

Süfyân Sahr b. Harb’in Tâif kuşatmasında Peygamberimiz ile birlikte iken 

gözlerini kaybettiğini, Hişâm b. Utbe b. Ebî Vakkâs’ın ise Yermük savaşında 

gözlerini kaybettiğini, Hâşimîlerden annesi ve babası hâşimî olanlar, arka 

arkaya Hâşimîlerden üç çocuk doğuranlar, Đslâm’da iki kişinin amcasının ve 

dayısının halife olduğunu, bunlardan birinin Osman b. Anbese b. Ebî Süfyân b. 

Harb, diğerinin de Yahya b. Ebî Urve b. Zübeyr olduğunu belirtir. 

  

Đbn Habîb, Câhiliye’de içkiyi, kumarı, falı yasaklayanların 

Abdülmuttalib b. Hâşim, Şeybe b. Rebîa, Osman b. Affân, Varaka b. Nevfel, 

Velîd b. Muğîre olduğunu bildirir.263 Dört ayrı halifenin evlendirdiği kişiden 

bahseder, bu kişinin, Abdullah b. Amr b. Osman b. Affân olduğunu zikreder.264 

 

Dedesinin amcasını, babasının amcasını, kendi amcasını koruyan 

halifenin Hârûn er-Reşîd olduğunu, yoklukta cömert olan Arapları, Mudar, 

Rabîa, Kudâa ve Yemen kabilelerinden çok sayıda asker hazırlayanların 

                                                 
261 Bkz. Đbn Habîb, el-Muhabber, s.192-232. 
262 Đbn Habîb, el-Muhabber, s.232-235. 
263 Đbn Habîb, el-Muhabber, s.236-243. 
264 Đbn Habîb, el-Muhabber, s.243. 
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isimleri,265 sayılarını çoğaltmayan kabileler, Resûlullah ve ondan sonra gelen 

halifelerin yaptıklarını engelleyenlerin isimleri zikredilir.266 

 

Müellif, Câhiliye devrinde kurulan meşhur Arap panayırlarını, orada 

yapılan alışverişlerdeki etkinlikleri anlatır. O dönemde 10 tane meşhur pazar ve 

panayırın bulunduğunu, bunların Dûmetü’l-Cendel (Şam ve Hicâz arasında), 

Muşakkar, Suhar (Umman’da), Deba, Şıhr, Aden, San’a, Râbiye, Ukâz ve 

Zü’l-Mecâz pazarları olduğunu belirtir.267 

  

Đbn Habîb, Peygamberimizin 12 nakîbinin biyografilerini kısaca 

kaydeder. Peygamberimiz (s.a.v.)’in 12 nakibini ve isimlerini belirtirken 

bunların 3 tanesinin Esv’den 9 tanesinin de Hazrec’ten olduğunu bildirir.268 

 

 Atîke isminde 4 kadını bir arada toplayan, yani evlenen kişinin Ebû 

Ümeyye b. el-Muğîre b. Abdullah b. Mahzûm olduğunu kaydeder. 

Muhâcirlerin çocuklarından Muhammed adıyla ilk isimledirilenler, Ensâr’dan 

Muhammed ismiyle isimlendirilenler, Muhacirlerden ve Ensardan Bedir 

Savaşı’nda ismi Sa’d olanlar, Kureyş’ten Muhacirlerin ilklerinden Bedir’e 

katılan Abdullah ismindekileri, aynı zamanda Bedir’e katılan Ensar’dan 

Abdullah isimli şahısları, ağıt okuyanların isimleri,269 Kureyş Muhâcirlerinden 

iki ordu karşılaştığında geriye dönenlerin listesi, Ensardan geriye dönenler, 

Tebük’te savaşa gitmeyenler  gibi konulara değinir. 270  

 

Daha sonra Resûlullah döneminde Kur’an-ı Kerim’i toplayanların 6 kişi 

olduklarını ve bunların isimlerinin Sa’d b. Ubeyd, Ebü’d-Derdâ, Muaz b. 

Cebel, Ebû Zeyd, Sâbit b. Zeyd, Übey b. Ka’b ve Zeyd b. Sâbit b. Dahhâk 

olduğunu belirtir.271 Devamında Đbn Habîb, gazvelerden sonra Hz. 

Peygamber’in fetih ve selamet haberini bildirmek üzere Medine’ye müjdeci 

                                                 
265 Đbn Habîb, el-Muhabber, s.243-252. 
266 Đbn Habîb, el-Muhabber, s.256-260. 
267 Đbn Habîb, el-Muhabber, s.263-268. 
268 Đbn Habib, el-Muhabber, s.268-274. 
269 Đbn Habib, el-Muhabber, s.274-282. 
270 Đbn Habib, el-Muhabber, s.283-285. 
271 Đbn Habib, el-Muhabber, s.286. 
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olarak gönderdiği şahısları ve bunların hangi olaylardan sonra gönderildiğini 

tek tek kaydeder.272 Daha sonra  Bedir Savaşı’na katılan azatlıların listesini 

verir. Ensar’ın azatlılarını da nakleder.273 

 

Sıffîn’de Peygamberimiz (s.a.v.)’in ashabından, Hz.  Ali ve Muâviye ile 

beraber savaşa katılanların isimlerinin listeleri verildikten sonra, gözleri 

görmeyen  ünlüleri ve buna benzer alaca, tek gözlü, topal, eksik dişli, köse gibi 

hastalık ve noksanlıkları olanların isimleri, hastalık başlıklarına göre, 

Müslümanlardan, Hıristiyanlardan  ve hangi kabileden oldukları ayrı ayrı 

verilir. Annesi Hıristiyan ve Habeşli olanların isimleri de tek tek sayılır. 

  

 Basra ve Kûfe eşrafından olan kâtiplerin isimlerine geçmeden önce, 

Câhiliye döneminde adet haline gelen ve Đslâmiyetin gelmesiyle yapılmasına 

devam edilen  ve kaldırılan şeyler Đbn Habib tarafından ele alınmaktadır.274 

Bunlardan Arapların eşlerini üç talak üzerine boşamaları, putlar üzerine telbiye 

getirmeleri, Arapların Müzdelife ve Arafat’ta durmalarına rağmen 

Müzdelife’ye gelip, Arafat’ta durmamaları, gusül abdesti almaları, ölülerini 

yıkayarak ve kefenleyerek namazını kılıyor olmaları, onların namazlarının 

ölüyü yatağa taşımak ve velisinin onu kaldırması ile iyiliklerini zikretmeleri, 

“Allah’ın rahmeti üzerine olsun” deyip ölüyü defnetmeleri, 275 Đslâm’ın 

babanın eşini almayı, iki kız kardeşi bir arada toplamayı, fallarla ok çekmeyi, 

kumarı, içkiyi ve topluma ve kişiye zarar veren diğer hususları yasakladığı 

konusunu geniş bir şekilde anlatmaktadır. 

 

Müellif sonra da  Araplardan vefası ile meşhur kişileri, cömertlikleri ile 

ünlü Talha adlı şahısları saymaktadır. Devamında Ashâb-ı Kehf’in isimlerini, 

hepsi Sakîf kabilesinden olup da yanında 10 kadın bulunduranların, yani 10 

kadınla evli olanların ve Đslâm dini geldiğinde bunların 6 sını bırakıp 4 ünü 

tutanların isimlerini, Sâlih (a.s.)’ın kavminden yeryüzünde fesat çıkaran 9 

                                                 
272 Đbn Habib, el-Muhabber, s.287. 
273 Đbn Habib, el-Muhabber, s.287 vd. 
274 Đbn Habib, el-Muhabber, s.309. 
275 Đbn Habîb, el-Muhabber, s.320. 
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kişilik topluluğun isimlerini, Hz.  Osman’ın muhasara edilmesi sırasında 

insanlara namaz kıldıran ve hac görevi yaptıranların isimlerini belirtir.276 

 

 Hire’deki Lahmî hükümdarlarının ve diğerlerinin listesi verildikten, 

Himyer, Kinde Meliklerinin isimleri kaydedildikten sonra halifelerin şurta 

görevlileri kaydedilir. Đlk Sâhib-i Şurta tayin eden halifenin Hz.  Osman olduğu 

zikredilir.277 Ünlü kâtiplerin isimlerinden bahsedildikten sonra, Kureyş ve 

başka kabilelerden ahmak olanların isimleri ve insanların kafalarının faydası 

olmayan bilgilerle karıştırılmasından bahsedilir. Burada Nuh (a.s.) ile gemiye 

kaç kişinin bindiği, geminin üç kat olduğu, çocukları ve ailesinin gemiye binip 

binmediği, geminin uzunluğu, boyu v.s. gibi şeyler ele alınır. Bu gibi konuların 

insanların zihinlerini bulandıran meseleler olduğu için bunları Đslâm’ın 

reddettiğini söyler.  

 

Đsmail, Đshâk, Ya’kûb (a.s.)’ın çocuklarının isimlerini, Meryem bint 

Đmrân’ın, Danyal (a.s.)’ın neseplerini belirttikten sonra, insanlarla 

karşılaştıkları zaman, “biz iman ettik”, onlardan ayrıldıkları ve şeytanları ile 

baş başa kaldıkları zaman “biz sizinleyiz”, diyenler hakkında ayet indirilenlerin 

isimleri ve bunların Ka’b b. Eşref, Huyey b. Ahtab, Ebû Bürde, Đbnü’s-Sevdâ, 

Abdüddâr b. Hudeyb adlı 5 Yahûdi oldukları belirtilir.278 

  

“Allahü Teâla’nın kitabında zikrettiği eşyaların isimlerini”, Đbnü’l-

Kelbî’nin rivâyetiyle, cinlerden ve insanlardan yeryüzüne sahip olanların 

isimlerinin  listesini, Đbrâhîm (a.s.)’ın oğullarının isimlerini ve  onların 

annelerinin isimlerini, Đblisin çocuklarının isimlerini, kocaları öldükten sonra 

evlenmeyenlerin isimlerini, bir kardeşi Peygamberimiz ile Bedir’e katılan, 

diğer kardeşi müşriklerle, bir amcası Peygamberimizle, diğer amcası 

müşriklerle, bir dayısı Peygamberimizle diğer dayısı müşriklerle olan kadınları, 

babası ve amcası Peygamberimizle Bedir’e katılan, dayısı müşriklerle birlikte 

olan kadınları, Uhud’da Peygamberimizle beraber iken, kardeşi, dayısı ve 

                                                 
276 Đbn Habib, el-Muhabber, s.356-357. 
277 Đbn Habib, el-Muhabber, s.373. 
278 Đbn Habib, el-Muhabber, s.386-390. 
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kocası öldürülen kadınlar gibi kocaları ve kardeşleri çeşitli savaşlarda şehit 

olanların listelerini  geniş bir şekilde verir.279  

 

Devamında Đbn Habîb, on iki halifenin kendisine mahrem olan kadını 

zikreder. Bunun, Âtike bint Yezîd b. Muâviye olduğunu belirtir. Kendisine 

halifelerden 9 tanesine, 10 tanesine mahrem olanlardan bahsettikten sonra 

müellif, kitabının sonuna doğru Vâkidî’den zikrettiği konuyu aktarır. Bu konu 

Hâşimoğullarından Peygamber efendimize biat eden hanımların isimlerini 

içermektedir. Burada Benî’l-Muttalib b. Abdümenâf, Benî Nevfel b. 

Abdümenâf, Benî Abdüşems, Benî Esed b. Abdüluzzâ, Benî Abdüddâr, Benî 

Zühre, Benî Hârise, Benî Muâviye, Benî Zafer, Benî Abdu’l-Eşhed, Benî Amr 

b. Avf, Benî es-Silm, Benî Cahcaha, Benî Hatme, el-Ceâdere, Benî Cidâre, 

Benî Sevâd, Benî Adî, Benî Dînâr, Benî Mâlik, Benî Cüşem, Benî Mâlik, Benî 

Harâm, Benî Mâzin gibi kabileler sayılır ve onlardan Peygamberimize biat 

eden hanımların isimleri verilir.280Daha sonra hanımların vefayatını kaydeder. 

 

 Kocalarından ayrılıp da müşriklerle evlenen kadınların eski kocalarına 

mihirlerinin Peygamberimiz tarafından verilmesi, bunların 6 kişi olduğu, 

kadınlardan üç veya daha çok evlenenlerin isimleri, Đsrail oğullarından 12 

nakib’in isimleri, 12 Havâri’nin isimleri, bunlardan 11 tanesinin iman üzere 

olduğu, yalnız Yehûza’nın ise iman etmediği belirtilmekte ve daha sonrada  

Benî Abbâs b. Abdülmuttalib’in nakiplerinin isimleri zikredilmektedir.281 

 

Akabinde Lût kavminden yeryüzünde fesat çıkaranların isimleri, 

devamında, münafıkların listesi verilir; münafıkların 36 kişi oldukları, onlardan 

Evs ve Hazrec kabilesinden olanlar, Đbn Habîb tarafından ayrı ayrı zikredilir. 

Peygamberimiz (s.a.v.)’in Kureyş’ten olan havârîlerinin isimleri, öğretmenlerin 

ileri gelenleri ve onlardan fakih olanların isimleri, ileri gelenlerin atamalarının 

yapılması ve savaştan kaçanların isimleri, Kureyş’ten ve diğerlerinden 

Müellefetü’l-Kulûb olanların listesi verir. Sonra kitaba son söz yazan 

                                                 
279 Đbn Habib, el-Muhabber, s.392-404. 
280 Đbn Habib, el-Muhabber, s.406-432. 
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Muhammed Hamîdullah’ın yazısıyla eser son bulur. Hamîdullah burada kitap 

ve müellif hakkında ve müellifin eserleri konusunda bilgiler aktarmaktadır. 

 

Đbn Habîb’in eserlerinin tanıtımını yaptıktan sonra, onun kitaplarından 

birkaç konunun, diğer eserlerle karşılaştırmalı olarak analizini sunmaya 

çalıcağız. 

 

Hamza b. Abdülmuttalib’in Müslüman oluşu kısaca şöyle gerçekleşir: 

Peygamberimiz (s.a.v.) Safa tepesinde otururken Ebû Cehil ona rastlar ve ona 

küfreder, aşağılar ve çirkin sözler söyler. O sırada Hz. Hamza avdan 

dönmektedir. Olanlar Hz. Hamza’ya aktarılınca o da Ka’be’ye uğrar ve Ebû 

Cehil’in yüzüne elindeki yayla vurmaya başlar. Ona “Artık yeğenime hakaret 

edecek misin ? Ben de onun dinindenim, eğer karşı çıkmaya gücün varsa bana 

karşı çık” der. Bunun üzerine Ebû Cehil hiçbir şey söylemez. Hz. Hamza bu 

olayla birlikte müslüman olur ve müslümanlara büyük güç verir. 

 

Đbn Habîb’in “el-Munammak” adlı eserinde yer alan “Hamza b. 

Abdülmuttalib’in Müslüman oluşunun sebepleri, Đbn Hişâm’ın sîresindeki 

“Hamza b. Abdülmuttalib’in Đslâma girişi” konusu ile karşılaştırıldığında 

görülüyor ki, her iki eserde de Hz. Hamza’nın Müslüman oluşu hikayemsi bir 

şekilde anlatılmış ve rivâyetler Đbn Đshâk’a dayandırılmıştır. Đçerik bakımından 

herhangi bir farklılık arzetmemektedir. Đfade yönünden bazı farklılıklar göze 

çarpmaktadır.282 

 

Diğer bir konu da Đbn Habîb’in el-Muhabber adlı eserindeki 

“Arabistan’daki putlar” ve el-Munammak’taki  “Mekke putlarının kıssası”  

konuları ile Đbn Habîb’in hocası Đbnü’l-Kelbî’nin “Kitâbü’l-Esnâm (Putlar 

Kitabı)” ’nın  karşılaştırılmasıdır. 

 

                                                 
282 Bkz. Hz. Hamza’nın Müslüman oluşu, Đbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, I, 304-305; Đbn 
Habîb, el-Munammak, s,339-340.( el-Munammak’ ta yazılan farklı ifadeler Đbn Hişâm’da şöyle 
denilmiştir diye dipnotta bazen açıklama olarak verilmiştir.) 



 94 

el-Muhabber’de; el-Uzza, el-Lât, Suvâ’, Şums, Vedd, el-Fels, el-Menât, 

Zü’l-Halasa, Yeğûs, Yeûk, Nesr, Zü’l-Lübâ, Zürayh, Muntabık, Nâile, Đsâf, 

Hübel, Zü’l-Keffeyn gibi Arapların Câhiliye döneminde ve Đslâmiyetin geldiği 

yıllarda taptıkları putları aktarır. Bunların hangi kabileye ait olduğunu,, nerede 

bulunduklarını, onlara tapıp kurban kestiklerini, o putları Hz. Peygamber’in 

emri ile kimlerin yıktıklarını, aktarır.283 

 

el-Munammak’ta ; Vedd, Suvâ’, Yeğûs, Yeûk ve Nesr gibi putlara Đdrîs 

(a.s.) ve Nuh (a.s.) zamanında ibadet edildiğini ve daha sonrada Arap 

kabilelerinin hangisinin bunlara ibadet ettiğini açıklar.284 

 

Đbn Habîb’in hocası Đbnü’l-Kelbî, kitabında ise Arapları putlara ve 

taşlara tapmaya sürükleyen sebepleri anlatır. Orada, Mekke’den ayrılan bir 

kişilerin “Kutlu Eve” saygısından ve Mekke’ye olan derin bağlılıklarından 

dolayı, yanlarına kutlu bölgeden bir taş almaksızın uzaklaşmadıklarını, nerede 

konaklarlarsa o taşı bir yere koyup, tıpkı Ka’be’yi tavaf ettikleri gibi tavaf 

ettiklerini, bu davranışlarının onları gitgide hoşlarına giden şeylere 

götürdüğünü, asıl dinlerini unuttuklarını belirtir. Daha sonrada, Suvâ’ı, Vedd’i, 

Yeğûs’u, Nesr’ı, Yeûk’u, el-Menât’ı, el-Lât’ı, el-Uzza’yı, Hubel’i, Đsâf ve 

Nâila’yı, el-Menâf’ı, zü’l-Halasa’yı, Sa’d’ı, zü’l-Keffeyn’i, zü’ş-Şarâ’yı, el-

Ukaysîr’i, Nuhm’u, Â’im’i, Suayr’ı ve ‘Umyânis’ı putlar edindikleri, 

bazılarınında Ka’be gibi edindikleri, bu putların hangi kabileye ait oldukları, 

nerede bulundukları, onları kimlerin yıktığı, onlara ibadet ettikleri, saygı ve  

büyültükleri ile kurban kestikleri belirtilir. 285 

 

Đbn Habîb, el-Muhabber adlı eserinde, putlar konusuna şüphesiz Đbnü’l-

Kelbî’den daha az yer ayırmıştır. O, metinleri daha kısa tutmuş, hocasının 

kitabında geçen bazı put isimlerini ve onların hangi kabileye ait ve nerede 

bulundukları konusunda bilgi vermemiştir. Hocası ise metinleri daha uzun 

tutmuş, onları açıklarken şiirlere de yer vermiştir. Ancak nadiren de olsa kısa 

                                                 
283 Đbn Habîb, el-Muhabber, s.315-319. 
284 Đbn Habîb, el-Munammak, s.327-331. 
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tuttuğu olmuştur. Örnek olması bakımından her iki müellifin eserinde ortak 

zikredilen bir put konusunda yazılanları aktaralım: 

Yeğûs, el-Muhabber’de; “Mezhic’lerin hepsinin taptıkları bir puttur.”286 

Kitâbü’l-Esnâm’da; “Mezhic kabilesi ve Cüreş halkı Yeğûs’u put edindiler.” 

 

Şair şöyle dedi: 

-Yaşa (mutlu ol) Vedd, çünkü artık bize helal değildir. 

-Kadınlarla oynaşmak, din işi ciddiye aldı. 

 

Bir başkası şöyle dedi: 

-Yeğûs yürüttü bizi Murâd’a doğru, 

-Tan atmadan saldırdık onlara !287 

 

Đbnü’l-Kelbî, konuları râviler yoluyla aktarmaya çalışmış, Đbn Habîb 

ise; el-Munammak’ta buna dikkat etmiş, el-Muhabber’de ise, râviler yoluyla 

değil de metinleri düz olarak aktarma yoluna gitmiştir. Metinler her iki 

müellifin eserlerinde de aynı olmayıp anlatım farklılıkları mevcuttur. Đbn 

Habîb’in en önemli kaynaklarından birisinin Kelbî ve onun oğlu Đbnü’l-

Kelbî’nin eserleridir. Đbn Habîb, Đbnü’l-Kelbî’den zaman zaman rivâyette 

bulunmuş, ancak  el-Muhabber’deki putlar konusunu işlerkerken rivâyet 

yoluyla değil de düz olarak, el-Munammak’ta ise rivâyet yoluyla aktarmıştır. 

Diğer taraftan Đbn Habîb, el-Munammak’ı    el-Muhabber’den daha önce 

yazdığı için o kitabında daha fazla rivâyet senetleri kullanmış, el-Muhabber’de 

daha az rivâyet senedi kaydetmiştir. 

 

 

Bunların dışında Đbn Habîb, el-Muhabber ve el-Munammak  adlı 

kitaplarında Câhiliye döneminde puta tapmayı terk edenlerin isimlerini içeren 

bir konuyu da zikretmektedir.288 

                                                 
286 Đbn Habîb, el-Muhabber, s.317. 
287 Đbnü’l-Kelbî, Kitâbü’l-Esnâm, s.28. 
288 Geniş bilgi için bkz., Đbn Habîb, el-Muhabber, s.171-172; Đbn Habîb, el-Munammak, s.152-
154. 
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ĐKĐNCĐ BÖLÜM 

 

ĐBN HABÎB’ ĐN TARĐHÇĐLĐĞĐ 
 

I. ĐBN HABĐB’ ĐN KAYNAKLARI 
  

Đbn Habîb’in eserlerini telif ederken Đslâm tarihi ile ilgili kullanmış 

olduğu kaynakları tespit etmek için kitabın içeriğinin incelenmesi 

gerekmektedir. Đbn Habîb metod olarak rivâyet senetlerine kitaplarının 

bazılarında riayet edip bazılarında da pek fazla riayet etmediğinden, bu tarz 

inceleme gereği hasıl olmuştur. Peygamberler ve halifeler tarihi niteliğindeki 

ve Hz.  Adem’den Resûl-i Ekrem’e kadar geçen bütün peygamberlerle Kureyş 

kabilesinin ensâb ve ahbârına ait kitapların muhtevası incelenerek, önce kaynak 

olarak kullanılan Kur’an-ı Kerim ayetleri tespit edilmeye çalışılacaktır. 

 

A- ĐSLÂMÎ KAYNAKLAR 
 

a- Kur’an-ı Kerîm  

  
Đbn Habîb eserlerini yazarken kaynak olarak Kur’an-ı Kerîm’den büyük 

oranda faydalanmıştır. Eserlerinin bir kısmında rivâyet senetleri kullanmış, 

rivâyet senedi kullandığı eserlerinden özellikle el-Munammak adlı eserini 

anlaşılması zor bir dille yazdığı için Kur’an ayetleri açıkça konu içlerinde 

belirgin bir şekilde belirtilmiştir. el-Muhabber adlı kitabını ise, isnad senedine 

fazla önem vermeden yazdığı için Kur’an ayetlerini satır aralarına 

serpiştirmiştir. Müellifin el-Muhabber adlı kitabında yaklaşık 60 Kur’an ayeti 

zikredilmiştir.  
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O, ayetleri kullanırken üç metot izlemiştir: 

 

1- Konuyu işlerken ayetleri cümle içinde kendi ifadeleri arasında 

işlediği konuyu desteklemek amacıyla  kullanması. Bunlara şu örnekleri 

verebiliriz.  

 

Ahbâr-ı Kureyş’den bahsedilirken  diğer insanlardan farklı olarak 

onlara, yani Kureyş’e bahşettiği faziletleri, rahmet Peygamberi’ni onlar 

arasından gönderdiğini ve ona, Kureyş lisanı ile Kur’an-ı indirdiğini zikreder 

ve bu konuda şu ayeti delil olarak kaydeder:  

“(Allah’ın emirlerini) onlara iyice açıklasın diye her peygamberi yalnız kendi 

kavminin diliyle gönderdik. Artık Allah dilediğini saptırır dilediğini de doğru 

yola iletir. Çünkü O, güç ve hikmet sahibidir.” (Đbrâhîm Sûresi, Ayet 4).289  

 

Peygamberimiz (s.a.v)’in Zeyneb bint Cahş ile evlenmesi: 

 

Zeyneb’in annesi, Ümeyye bint Abdülmuttalib b. Hâşim’dir. Zeyneb 

daha önce Peygamberimizin azatlısı Zeyd b. Hârise el-Kelbî ile evliydi. 

Peygamber bir gün Zeyd’e uğrar ve evinin kapısından ona seslenir. O sırada 

Zeyneb’e bakar ve üzerinde gömleği olduğunu görür ve içinde bir his uyanır. 

Bunun üzerine üç defa “Kalbleri kalıptan kalıba sokandan sana sığınırım” der. 

O sırada Zeyd de abdest alırken Peygamber’in bu sözünü duyar. Bilir ki “onun 

nefsi ona meyletti” der. Birkaç gün sonra Zeyd Peygamber’e gider ve “ Ey 

Allah’ın Resûlü! Zeyneb’i boşuyorum” der. Peygamber de niçin diye sorar. 

Zeyd “ Onun ahlakı bozuldu, diliyle bana eziyet ediyor” der. Peygamber de 

“Ey Zeyd! Allah’tan kork ve eşini tut” der. Fakat Zeyd, Zeyneb’i boşar ve daha 

sonra da Peygamber Zeyneb’le evlenir. Đbn Habîb, bunun üzerine şu ayetin 

nâzil olduğunu zikreder: 

“( Resûlüm) Hani Allah’ın nimet verdiği, senin de kendisine iyilik ettiğin 

kimseye: Eşini yanında tut. Allah’tan kork! diyordun. Allah’ın açığa vuracağı 

                                                 
289 Đbn Habib, el-Munammak, s.19. 
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şeyi, insanlardan çekinerek içinde gizliyordun. Oysa asıl korkmana lâyık olan 

Allah’tır. Zeyd o kadından ilişiğini kesince biz onu sana nikahladık ki 

evlatlıkları, hanımlarıyla ilişkilerini kestiklerinde (o kadınlarla evlenmek 

isterlerse) mü’minlere bir güçlük olmasın. Allah’ın emri yerine getirilmiştir.” 

(Ahzâb Sûresi, Ayet 37).290 

 

Yaz ve Kış Seyahatleri Hâdisesi: 

 

Kureyş Kabilesi iki seferi alışkanlık haline getirmişlerdi. Bunlar kışın 

Yemen’e, yazın da Şam’a düzenledikleri ticârî seferlerdi. Seferlerinde 

izledikleri sahil yolunun kullanımında bazı zorlukların çıkmasıyla başka 

ülkelere daha çok sefer düzenlemek istiyorlardı. Bu zorluklardan dolayı Allah 

Teâla Şam’a ve Yemen’e yaptıkları seferleri yeterli buldu. Đbn Habîb, bu 

konuyda Kureyş sûresini kaydeder:  

“Kureyş’in güven ve barış anlaşmalarından faydalanmalarını sağlamak için, kış 

ve yaz seferlerinde faydalandıkları anlaşmaların kadrini bilmiş olmak için” 

(Kureyş Sûresi, Ayet 1-2.)291 

 

Bundan sonra Đbn Habîb, sûrenin bazı kavramlarına açıklık getirmeye 

çalışır. Bu çerçevede Kureyş sûresindeki “Korkudan emin kıldı” ifadesini, 

Kureyş’i “dü şmanlardan ve cüzam hastalığı korkusundan emin kıldığını, 

nitekim Kureyş içinde cüzam hastalığına yakalananın bulunmadığını” belirtir. 

Daha sonra îlâf kelimesini açıklar. 

 

                                                 
290 Đbn Habib, el-Muhabber, s.37. ( Bu ayet’te zikredilen ve Kur’an’da adı geçen tek sahâbî 
olan zât Zeyd b. Hârise’dir. Çocukluğunda esir düşmüş, Hz. Hatice onu köle olarak satın 
almıştır.Hz. Hatice’nin kendisine hediye ettiği bu çocuğu, Peygamberimiz azâd edip evlat 
edinmişti. Resülullah Zeyd’i çok severdi, ona halasının kızı Zeyneb bint Cahş’ı nikahlamıştı. 
Fakat Zeynep, Zeyd ile geçinemedi. Zeynep asil bir aileden geldiği için bir köle azatlısı ile 
evlenmek istememiş, ancak bu yönde vahiy gelince ounla evlenmişti. Zeyd’e bir türlü 
ısınamamış, bu yüzden ona karşı asaletiyle övünmekten geri durmamıştı. Zeyd bir süre daha 
buna sabretti ise de sonunda Allah’ın Resûlüne varıp, Zeyneb’ten ayrılmak istediğini söyledi. 
Bunun üzerine Resülûllah hoşnutsuzluğun sona ermesi için ayrılmalarını uygun bulduysa da 
bunu  Zeyd’in yüzüne söylemedi, ona sadece “karını yanında tut” dedi.Hz. Peygamber’in 
Đçinde gizlediği şey, Zeyneb’in sonradan kendisine zevce olacağını bildiği halde bunu 
açıklamamasıdır.) 
291 Đbn Habib, el-Munammak, s.219. 
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Hz. Peygamber (s.a.v.) ile Ebû Leheb’in Hâdisesi: 

  

Allah Teâla Peygamber (s.a.v.)’e “önce en yakın akrabanı uyar.” (Şuarâ 

Sûresi, Ayet 214)292 ayetini indirdiğinde; Hz. Peygamber (s.a.v.)’in davranışını 

ve bunun üzerine gelişen olayı kaydeder. Buna göre Hz. Peygamber Merve’ye 

gider ve “Ey Fihr ailesi”! diye seslenir. Kureyş toplanır. Ebû Leheb “ Đşte Fihr 

yanında” der. “Ey Âlî Gâlib” der. Muhârib ve el-Hâris oğulları geri döner. 

Sonunda Abdümenâf oğulları kalıncaya kadar seslenmeye devam eder. Onlara 

“Ben Allah’tan dünyada bir şey, ahirette de herhangi bir nasip istemiyorum; 

ancak sizin ‘Allah’tan başka ilah yoktur’ demenizi Allah’ın dinine girmenizi 

istiyorum”, diyerek akrabalarından olan kabilelerdeki yakınlarını ve Ebû 

Leheb’i de bu çerçevede Đslâm’a davet eder. Bunun üzerine Ebû Leheb 

“Tebben lek (yani yazıklar olsun sana)” bunun için mi davet ediyorsun der ve 

bunun üzerine Allah Teâla şu ayeti indirir: 

“Ebû Leheb’in eli kurusun” (Tebbet Sûresi, Ayet 1).293 

  

Hz. Peygamber (s.a.v.)’in Uyeyne gazvesinde Safiye bint Beşâme el-

Anbarîye’yi esir alması Hadisesi: 

 

 Hz. Peygamber Uyeyne gazvesinde Safiye bint Beşâme el-Anbarîye’yi 

esir aldığında onu yanına çağırtarak, kendisinin yanında mı yoksa eşinin 

yanında mı kalması konusunda ona soru yöneltti. O da eşini seçince onu eşinin 

yanına gönderdi. Bu gazveden sonra Đbn Habîb, bu konu ile ilgili şu ayetin 

nâzil olduğunu zikreder:  

“(Resûlüm) Sana odaların arka tarafından bağıranların çoğu aklı ermez 

kişilerdir.” (Hucurât Sûresi, ayet 4)294 

 

                                                 
292 Đbn Habib, el-Munammak, s.218. 
293 Đbn Habib,  el-Munammak, s.218-219. 
294 Đbn Habîb, el-Muhabber, s.97. (Rivâyet edildiğine göre, Uyeyne b. Hısn ile Akra’ b. Hâbis, 
Temîm oğullarından 70 kişililik bir heyetle öğle vakti Allah’ın elçisine gelmişlerdi. Resûlüllah, 
odasında uyuyordu. “ Ya Muhammed! Dışarı çık yanımıza gel !” diye bağırmışlardı. Ayet bu 
tür davranışların uygunsuzluğuna dikkat çekmektedir.) 
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Sihir yapanlar konusu ele alınıken; Đbn Habîb, bu sihir yapanların 

adedinin 72 kişi olduğunu, bunlardan 70 tanesinin Đsrâil, 2 tanesinin de Fârisî 

olduğunu, bu 70 kişinin teslim olarak asıldıklarını, iki kişinin ise teslim 

olmayıp kurtulduklarını belirtir ve bunun üzerine şu ayetin nâzil olduğunu 

zikreder: 

 “ Nasihat her şeyin açıklamasına dair ne varsa hepsini Mûsâ için levhalarda 

yazdık. (ve dedik ki): Bunları kuvvetle tut, kavmine de onun en güzelini 

almalarını emret. Yakında size yoldan çıkmışların yurdunu göstereceğim.” 

(A’raf  Sûresi, Ayet 145).295 

 

“Abbâs b. Abdülmuttalib’in Faziletleri” bahsinde Abdullah Abbâs b. 

Abdülmuttalib’in defnedildiğinde şu ayetin işitildi ğini kaydeder ve onun 

faziletine delil olarak zikreder: 

“Ey gönül huzuruna ermiş ruh”! (Fecr Sûresi, Ayet 27).296 

 

2- Đbn Habîb birçok ayetin gelişinden önceki gelişmeleri zikrettikten 

sonra  aşağıdaki örneklerde olduğu gibi, Kur’an’ı referans göstermektedir: 

  

Câhiliye döneminde cari olan sünnetlerin bazılarının Đslâmiyetin 

gelmesiyle de kaldığı konusunda; Câhiliye döneminde Mihsan b. Ebî Kays b. 

el-Esled babasının eşi olan Benî Hatme’den Kübeyşe bint Ma’n’ın üzerine 

elbisesini attı, nikahına aldı. Sonra ona bir şey vermeden ve beraber olmadan 

onu terk etti. Bunun üzerine Kübeyşe Peygamber’e geldi ve durumu haber 

verdi. Peygamber de ona “ Sen evine dön Allahü Teâla senin durumun 

hakkında bir çıkış yolu gösterecek bunu sana bildireceğim” dedi ve Allahü 

Teâla şu ayeti indirdi. 

                                                 
295 Đbn Habîb, el-Muhabber, s.388-389. ( Bu ayette, Tevrat’ın, levhalarda yazılı olarak Allah 
tarafından Hz. Mûsâ’ya verildiği ifade edilmektedir. Ancak bu levhaların mahiyeti hakkında 
kesin bilgiye sahip degiliz. Muhtevasına gelince, şüphesizki bu levhalarda o gün 
Đsrâiloğullarının din ile ilgili meseleleri ve toplumun ıslahı için gerekli usul ve furû mevcut idi. 
Ayette anlatılan “en güzelini almak”tan maksat, Tevrat’ın gereği ile amel etmektir. Ayette 
geçen Fâsık ların yurdundan maksat, putperest Amâlika kabilesinin elinde bulunan mukaddes 
topraklar ( Kudüs ve çevresi) ile Şam bölgesidir. Hz. Mûsâ’nın vefatından sonra Đsrâiloğulları 
buraları ellerine geçirmiş ve bir müddet hüküm sürmüşlerdir.) 
296 Đbn Habib, el-Munammak, s.41. 



 101 

“Daha önce geçen durum bir tarafa, bundan böyle babalarınızın nikahladığı 

kadınları artık nikahlamayın. Hiç şüphe yok ki bu, Allah’ın gazabına sebep 

olan bir hayasızlıktır. Ne iğrenç bir yoldur o.” (Nisa Sûresi, ayet 22).297 Bu 

ayetin nâzil olması onu bu durumundan kurtardı. 

  

Mihsan ve Kubeyşe’nin kıssasında olduğu gibi birçok kişiler de 

kocalarının oğulları dışında kişilere mîras kalıyordu. Yani kadınların nikahları 

mal mîras olarak intikal ediyordu. Bunun üzerine Allah Teâla şu ayeti indirdi 

ve onları bu durumdan kurtardı:  

“Ey iman edenler! Kadınları zorla mîras olarak almanız helal olmaz. 

Çok belli bir fuhuş işlemedikçe onlara verdiğiniz mehrin bir kısmını ele 

geçirmek için onları sıkıştırmanız da size helal değildir. Onlarla hoşça güzelce 

geçinin. Şayet onlardan hoşlanmayacak olursanız, olabilir ki bişey sizin 

hoşunuza gitmez de Allah onda bir çok hayır takdir etmiş olur.” (Nisa Sûresi, 

ayet 19).298 

  

Yine aynı başlık altında, mîras ayeti inmeden önce, Câhiliye döneminde 

olduğu gibi, kızlara, kadınlara ve çocuklara mîras verilmemekte idi. Ensârdan, 

Benî Hatme Kabilesinden Evs b. Sâbit öldüğünde 4 tane kız çocuğu bıraktı. 

Amcasının oğlu onun bütün mallarını aldı, çocuklara hiçbir şey vermedi. 

Evs’in hanımı gelerek durumu Peygamber (s.a.v.)’e aktardı. “Onlar benim 

odamda yiyip içmiyorlar, benim de yapacağım bir şeyim yok” dedi. Peygamber 

de ona “sen evine dön! Allahü Teâla onlar konusunda ne gösterir bakalım” dedi 

ve şu ayet nâzil oldu:  

“Anne, baba ve yakın akrabaların terikelerinde erkeklere hisse bulunduğu gibi, 

anne baba gibi yakın akrabanın terikelerinde kadınlara-azından da çoğundanda- 

farz olarak belirlenmiş hisseler vardır.” (Nisâ Sûresi, ayet 7).299  

  

                                                 
297 Đbn Habib, el-Muhabber, s.327. 
298 Đbn Habib, el-Muhabber, s.328. 
299 Đbn Habib, el-Muhabber, s.325. 
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Bu ayette ne kadar verileceği konusunda bir beyan bulunmadığı için 

Peygamber (s.a.v.) Katâde ve Arfate’ye haber göndererek malları ayırmamasını 

söyledi. Evs’in kızı Nusayb için şu ayet nâzil oldu:  

“Mîras konusunda Allah çocuklarınız hakkında şöyle emreder. Erkeğin hakkı, 

kadının hissesinin iki mislidir. Şayet kadınların sayısı ikiden fazla ise onlar 

terikenin üçte ikisini alırlar, eğer kız evlat tek ise terikenin yarısını alır. Anne 

babaya gelince, ölenin çocuğu varsa onun terikesine her birine altıda bir hisse 

vardır. Eğer çocuğu yoksa ve kendisine ana babası varis oluyorsa annesine üçte 

bir hisse vardır. Şayet ölenlerin kardeşleri varsa, ölenin yaptığı vasiyetin 

ifasından ve borcunun ödenmesinden sonra annenin hissesi altıda birdir. Anne 

babanız ile evlatlarınızdan hangisinin size daha faydalı olacağını siz 

bilemezsiniz. Bunlar Allah’ın koyduğu farzlardır. Allah muhakkak ki alim ve 

hakimdir (her şeyi hakkıyla bilir, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir.)” (Nisâ 

Sûresi, Ayet 11).300 Peygamber bunun üzerine kızlara üçte bir, kadına da 

sekizde bir hisse verdi. 

 

Đslâmiyet geldiği zaman Furât b. Hayyân el-Đclî Peygamber (s.a.v.)’e bir 

heyet gönderdi ve ona Ukûd’dan yani anlaşmadan sordu. O da “Đslâmın 

getirdiği, emrettiği şeyleri şiddetin dışındakileri arttırmaktır” dedi. Allahü 

Teâla şu ayeti indirdi: 

“Ey iman edenler! Bağlandığınız ahitleri yerine getiriniz. Haram kılındığı size 

bildirilenler dışında davarların eti size helal kılınmıştır. Şu kadar var ki ihram 

halinde iken de av avlamak helal değildir. Allah dilediği şekilde hükmeder” 

(Mâide Sûresi, ayet 1).301 

 

Allah Teâla Kur’ân-ı Kerim’de ismini zikrettiği eşyalar konusunda; “ 

Kevden ” Süleyman a.s.’la konuşan ifritin ismi, “ cinlerden mağrur ve iddiacı 

bir ifrit: “Ben” dedi. Sen makamından kalkmadan onu sana getiririm. Benim 

onu taşımaya gücüm yeter, hem de zâyi etmeden güvenilir tarzda getirerek 

emin bir kimseyim.” (Neml Sûresi, ayet 39).302 

                                                 
300 Đbn Habib, el-Muhabber, s.325. 
301 Đbn Habib, el-Muhabber, s.330. 
302 Đbn Habib, el-Muhabber, s.391. 
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Đbn Habib, Hz. Peygamber’in savaşları konusu işlerken; ilk savaşın 

hicretin ikinci senesinde gerçekleştiğinden, Zâtü’l-Uşeyre gazvesinden ve 

bunların hangi gün, kaç kişi ile gerçekleştiğinden bahsettikten sonra, Bedir 

savaşından bahseder. Bedir savaşını “Büyük Yakalama” olarak niteler ve bu 

konuda şu ayetin nâzil olduğunu zikreder: 

“Fakat biz büyük bir şiddetle yakalayacağımız gün, kesinlikle intikamımızı 

alırız.” (Duhân Sûresi, ayet 16).  

 

Sonra da bu savaşın Ramazana 8 gün kalaya rastgelen Çarşamba günü 

başladığını, Kureyş’in bu savaştan  zaferle ve bir çok ganimetle Ramazanın 8 

inci gününe yakın Çarşamba günü döndüklerini açıklar ve diğer savaşlar 

konusunda aynı şekilde bilgiler aktarır.303 

 

3-Kur’an-ı Kerim ayetlerini konu başlığı şeklinde vererek, bilgileri bu 

başlık altında zikretmesi. 

 

 Savaş anında iki grup karşılaştığında Kureyşli Muhâcirlerden 

affedilenler; başlığı Kur’an-ı Kerim ayetinden alınmış ayet şu şekildedir: 

 “Uhud’da iki ordu karşılaştığı gün, sizi bırakıp gidenleri, sırf işledikleri bazı 

hatalar yüzünden şeytan (yerinden) kaydırmıştı. Yine de Allah onları affetti. 

Çünkü Allah çok bağışlayıcı ve hakimdir.” Âlî Đmrân Sûresi, Ayet 155. 

 

Bu kişilerin Osman b. Affân b. Ebü’l-Âs b. Ümeyye, Ebû Huzeyfe b. 

Utbe b. Rebîa olduğu belirtilmiştir.304 

 

 Tebük seferi’ne katılmayıp da Allah’ın affettiklerini ve kendileri 

hakkında bir delilin indirilmesini isteyenler; Kur’an-ı Kerim ayetinden 

alınmıştır. Ayet şu şekildedir. 

                                                 
303 Đbn Habîb, el-Muhabber, s.111. 
304 Đbn Habîb, el-Muhabber, s.283. 
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 “ (Sefere katılmayanlardan) diğer bir gurubta Allah’ın emrine bırakılmışlardır. 

O, bunlara ya azap eder veya tevbelerini kabul eder. Allah çok bilendir. Hikmet 

sahibidir.” Tevbe Sûresi, Ayet 106. 

 

Bu kişilerin Mürâra b. Rabî’ b. Zeyd b. Ubeyd b. Zeyd b. Mâlik Đbn 

Avf b. Amr b. Avf b. Mâlik b. el-Evs, (Hilâl) b. Ümeyye b. Âmir b. Kays b. 

Abdü’l-A’lem b. Âmir b. Ka’b b. Vâkıf, (O, Sâlim Đmruu’l-Kays b. Mâlik b. el- 

Evs’dir.) (Ka’b) b. Mâlik b. Ebî Ka’b b. el-Yakîn b. Sevâd b. Günm b. Seleme 

el- Hazrecî’olduğu belirtilmiştir.305 

 

b-Hadisler 
 

Đbn Habîb’in eserlerinde hadislere, genelde konuları açıklarken, olaylar 

çerçevesinde o dönemdeki bir olayı Peygamber’e aktarmaları ve kendisine 

sorulan soruya cevap mahiyetinde “Kâle Resûlullah, Kavlü’n-Nebî (s.a.v.) gibi 

ifadelerle, genelde bir ayetin nüzülüne konu olan olayların açıklanmasında 

daha çok rastlanılmaktadır. “Peygamber şöyle rivâyet etti”, isnadsız olarak “bir 

topluluğa Peygamber şöyle dedi” diye rivâyetlerde bulunmaktadır. Bunlar 

konular anlatılırken aralara serpiştirilmi ş durumdadır. Bazen de hadisler rivâyet 

senetlerine dikkat edilerek zikredilmektedir. Đbn Habîb’in eserlerinde hadislerle 

ilgili herhangi bir bölüm geçmemektedir. Đbn Habîb tarafından zikredilen 

hadislerle ilgili bazı örnekler sunmak istiyoruz.  

  

Kureyş’in ahbârı konusu işlenirken isnadsız, bir topluluk Peygamber’in 

şöyle dediğini rivâyet ederler: “Allah Teâla Araplardan Kinâne’yi seçti. Kinâne 

Arapların yücesidir, onlar gece yanan lamba gibidir”.  

  

 Đsnadlı olarak şöyle bir rivâyet kaydeder: 

 

Ahbaranî Hişâm b. Muhammed an Abdilhamîd el-Mecd b. Abese el-

Ensârî an ba’dı kavmihî ani’ş-Şa’bi: Resûlullah’ın şöyle dediğini haber verdi: 

                                                 
305 Đbn Habîb, el-Muhabber, s.284. 
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“Kureyş’in rızkını gördün mü, Kureyş’in rızkı içi yeşilliklerle ve su dolu bir 

bahçedir”.”306 

  

Peygamber’in şöyle dediğini rivâyet etti: “Tuzsuz yemeğin olmayacağı 

gibi, Kureyş de yemekteki tuz gibi bu ümmetin tuzudur”.  

 

Yine aynı şekilde Peygamber’in şöyle dediği rivâyet edildi: Allah’ım! 

Đslâm’la geldiğim için beni alemlere rahmet olarak kıldın. Kureyş’i de bana 

mütevekkil kıl”.307  

 

Peygamber buyurdu: “Benden sonra delalete düşmemeniz için iki şey 

bıraktım. Ona sımsıkı sarılırsanız delalete düşmezsiniz. O da Allah’ın kitabı ve 

sünnetimdir”.308  

  

Peygamber’in diğer Abdülmutlalib oğulları arasında daha faziletli, daha 

doğru, daha hayırlı olması sebebiyle onun üstünlüğü belirtilirken şu hadisi 

kaydeder. Senedinde Muhammed b. Silm el-Cehmî, “Peygamber şöyle dedi 

der: Allahü Teâla insanlar arasından Arapları, sonra Araplar arasından da 

Mudar’ı, Mudar’dan da Kinâne’yi, sonra Kinâne’den Kureyş’i, sonra 

Kureyş’den Benî Hâşim’i sonra da onlardan ben’i seçti”.309 

 

Mîras meselesinde Câhiliye döneminde kadınlara, çocuklara, kızlara 

mîras verilmiyordu. Bu Peygamber’e intikal etti, konuyu ileten kadına şöyle 

dedi: “Sen evine dön Allah bu konuda bakalım neler gösterecek”. Bunun 

üzerine mîras ayeti nâzil oldu.310 

 

Đbn Habîb, eserini te’lif ederken kullandığı hadislerin sahih olup 

olmadığı konusunda bir açıklamada bulunmamıştır; ancak musahhih bu 

                                                 
306 Đbn Habib, el-Munammak, s.23. 
307 Đbn Habib, el-Munammak, s.24. 
308 Đbn Habib, el-Munammak, s.25. 
309 Đbn Habib, el-Munammak, s.22. 
310 Đbn Habib, el-Munammak, s.325. 
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hadislerin bazılarının mürsel hadis olduğunu, Tirmizî’nin eserinde 

zikredildiğini belirtmektedir.311 

  

c- Fıkhî Hususlar 
  

Đbn Habîb eserlerinde kaynak olarak Kur’an ve hadisin dışında pek 

fazla Đslâmi kaynak kullanmadığı göze çarpmaktadır. Ancak bazı konularda 

ayetler ışığında bazı fıkhî hususları da ele almıştır. Bunu yaparken fıkıh 

kitaplarında değil de, ayetlerin uygulaması ile ilgili Hz. Peygamber’in 

hadislerinde yer alan fıkhî meseleleri kullandığı göze çarpmaktadır. Bunlara şu 

örnekler verilebilir: 

 

Câhiliye döneminde çocuklara, kızlara ve kadınlara, ölen eşlerden kalan 

mallar miras olarak verilmiyordu. Bunları kardeşleri ve akrabaları alıyordu. 

Mîras ayeti indikten sonra, bunlara durumlarına göre mîrastan paylar verilmeye 

başlanmıştır.312  

  

Diğer taraftan Câhiliye döneminde babalarının eşleri ile çocukları 

evlenebiliyorlardı. Ayrıca iki kız kardeşi bir arada toplamak mümkündü. 

Ancak Đslâmiyetin gelmesi ile bunlar ayetlerle yasaklandı ve uygulamaya 

geçilerek ortadan kaldırıldı.313 

  

Bir başka konu da; Đslâm, toplumu bozan, sosyal çöküntüye sebep olan 

kumar, içki, zar oyunlarını yasaklamış ve bunlara devam edenlere ve toplum 

düzenini bozan kişilere had cezası uygulanmıştır. Bu Câhiliye dönemi 

öncesinde de bazı ileri gelenler tarafından uygulanmış, ama gerçek hayata 

Đslâmiyetin gelişi ile birlikte geçmiştir ve toplum düzeninin korumaya 

çalışmıştır.314 

  

                                                 
311 Đbn Habib, el-Munammak, s.22. 
312 Đbn Habib, el-Muhabber, s.325. 
313 Đbn Habib, el-Muhabber, s.327. 
314 Đbn Habib, el-Munammak, s.397. 
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 d- Ensâb 
  

Đbn Habîb kitaplarında Đslâmi kaynaklar olan Kur’an ve sünnetin 

yanında neseb kaynaklarına da çok önem vermiştir. Hz. Peygamber’in doğumu 

ve annesi yönünden nesebini ayrı bir başlık altında sunmuştur.  

  

Müellif, eserlerini yazarken konular içerisinde geçen kişilerin 

neseblerini zikreder. el-Muhabber’de özellikle kişilerin anneleri, annelerinin 

anneleri diye gider. Bu kitap bazı bölümleri itibariyle bir neseb kitabını 

andırmaktadır. 

  

Nesebleri zikretmekle Đbn Habib’in bazı karışıkları önleme yoluna 

gittiği anlaşılmaktadır. Müellif daha çok neseb ilmi ile meşhur olması 

hasebiyle kitaplarında da bunun etkisi belirgin bir şekilde görünür durumdadır. 

Bununla ilgili bazı örnekler:  

 

Hz. Peygamber’in doğumundan bahsederken annesinin, Âmine bint 

Vehb b. Abdümenâf b. Zühre b. Kilâb ve onun annesinin Berre bint Abdüluzzâ 

b. Osman b. Abdüddâr b. Kusay, onun annesinin, Ümmü Habîb bint Esed b. 

Abdüluzzâ b. Kusay, onun annesinin, Berre bint Avf b. Ubeyd b. Uveyc b. Adi 

b. Ka’b b. Lüey b. Gâlib, onun annesinin Galabe bint el-Hâris b. Mâlik b. 

Habeşe b. Adiye b. Sa’sa’a b.Ka’b b.Tabîha b. Lıhyân b. Huzeyl b. Müdrike b. 

Đlyâs b. Mudâr, onun annesinin Ümeyye bint Mâlik b. Ganem b. Lihyân b. 

Gâdiye b. Sa’sa’a, onun annesinin bint Kehf ez-Zulm b. Yerbu’ b. Nâsıra b. 

Gâdıra b. Huteyt b. Ceşm b. Kuse. Onun Sakîf b. Münebbih olduğunu 

kaydeder.315 

  

Bir başka konuda Emevî ve Abbâsî Halifelerini zikrederken aynı 

şekilde neseblerini vermeye çalışır.316 

  

                                                 
315 Đbn Habib, el-Muhabber, s.9. 
316 Đbn Habib, el-Muhabber, s.19. 
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Zübeyr b. Avvâm’ın damadından bahsederken önce ismini, sonra da 

nesebini zikreder: Abdullah; Abdullah b. Ebî Rabîa b. el-Muğîre b. Abdullah b. 

Ömer b. Mahzûm.317 

  

Sa’d b. Ebî Vakkâs’ın damadı da anlatılırken aynı şekilde ifade edilir. 

el-Muğîre: el-Muğîre b. Şu’be b. Ebî Âmir b. Mes’ûd b. Mu’tab es-Sakafî.318 

Đbn Habib’in eserlerinde bu ve benzeri birçok örnek bulunmaktadır. 

 

e- Şiir 
  

Bilindiği gibi Araplarda şiir son derece önem arzeden bir konudur. 

Onlar şairlere çok önem verirler. Kabilede seçkin bir söz söyleyen maharetli bir 

şair olduğu zaman Araplar onları panayırlara ve hac mevsiminde Kâ’be’ye 

getirirlerdi. Burada bedevî ve hadarî kabileler onun şiirini dinlerlerdi. Yâkûbî 

Arapların Dümetü’l-Cendel, Muşakkar, Suhar, Şıhır, Aden, Hadramevt, Zü’l-

Mecâz, Ukâz, San’a gibi panayırları ve şirlerin buralardaki etkinlikledi 

hakkında bilgiler vermektedir.319 

 

 Đbn Habîb’in eserlerinde kullandığı önemli kaynaklardan biri de şiirdir. 

O konuları anlatırken geçen olayları açıklar, insanların karşılıklı 

konuşmalarının bir çoğunu şiirlerle verir. Özellikle diğer eserleri yanında el-

Munammak ve el-Muhabber adlı eserlerinde de birçok şiir örnekleri bulmak 

mümkündür. Burada bazı şiirlere örnek olarak şunları sunabiliriz. 

“Kaçanlar” bahsinde Haccâc b. Yûsuf Mekke’yi kuşatıp, onun askeri 

savaşmaya başladığında kaçanlarla ilgili şu şiiri söyler:  

-“Ben hür günde kaçtım, Hür ancak bir kere kaçar. 

-Yarın kaçanları cezalandıracağım, bir kere kaçtıktan sonra ne 

güzeldir”.320 

 

                                                 
317 Đbn Habib, el-Muhabber, s.66. 
318 Đbn Habib, el-Muhabber, s.68. 
319 Yâkûbi, Tarih, I, 325-327. 
320  Đbn Habib, el-Munammak, s.494. 
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 Ebû Kubeys dağı üzerinde bağırışma Hadisesi, Hişâm’dan rivâyet 

edildiğine göre; Hişâm’ın bir amcası Kureyş’ten birisinin Ebû Kubeys dağında,  

 

-Đki Sa’d Müslüman olur iseler; Muhammed Mekke’de rahatça 

dolaşabilir. 

 

diyerek bağırdını duyduğunu söyler. Sabah olduğunda Ebû Süfyân ve 

Kureyş’in ileri gelenleri bu Sa’d’ler hakkında sorup soruşturarak “acaba bunlar 

Temîm’li Sa’d’mı, Hevâzin’li Sa’d’mı, Hüzeym’li Sa’d’mı, Bekr’li Sa’d’mı 

diye tahmin yürütürler. Đkinci gece yine aynı sesi yine Ebû Kubeys dağı 

üzerinde duyarlar ve bunun üzerine şöyle der: 

 

-Zafere ulaştırmak için hiçbir şey esirgemeyen, Ey Evs’li Sa’d sen 

zafere ulaştır. 

-Cömertliğin zirvesinde olan Hazrec’li ey Sa’d, Allah’ın davetine icâbet 

edin, 

-O zaman siz Firdevs Cennetinde Allah’tan istediğinizi dileyin. 

-O Allah ki davetine icâbet edenleri, Firdevs Cennetleriyle 

mükafatlandırıyor.321 

 

 Diğer bir örnekte, Abdullah b. Cüd’ân’ın ta’ziyesinin duyurulması 

olayı; Hişâm’dan rivâyet edildiğine göre; Abdüddâr aşiretinin halîfi olan bir 

kişi şöyle der: Kureyş’li bir gurupla kâfile halinde Şam’a giderken Gûl 

vadisinde konakladık, bu esnada kayanın üzerinde oturan ve bir şey söyleyen 

yaşlı bir adamı gördüm, o yaşlı adam şöyle diyordu;  

 

- Benî Fihr’in göz yaşlarından oluşan seller, 

- Benî Fihr’i, güçlüleri, üstünleri, şan ve şöhret sahiplerini sildi 

süpürdü. 

 

                                                 
321  Đbn Habîb, el-Munammak, s.148. 
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Bunun üzerine o da arkadaşları uyurken, o yaşlıya şöyle cevap verdi ve 

dedi: 

-Ey ölüm haberini duyuran cömert ve gururlu kardeşim, 

-Benî Fihr’den kimin ölüm haberini bize duyuruyorsun. 

 

Yaşlı adam: 

- Eskiden beri büyük yetkilerle donanmış makam ve mevki sahibi, çiğ 

kadar faydalı, 

-Đbn Cüd’ân b. Amr’ın ölüm haberini veriyorum. 

-Üzüntülerinden Zemzemle Hacerü’l-Esved’in arasındaki güneşin 

doğuşu gibi güzel yüzlü kadınların yüzlerini tırmalarken gördüm, der. 

 

Ve o adam dedi: 

-Bunu söylemekle hayatım üzerine yemin ederim ki, 

-Bildiğim çok cömert ve faziletli birisini bana hatırlattın. 

 

Bunun üzerine arkadaşları uyanarak kiminle konuştuğunu sorar. O da 

Đbn Cüd’ân’ın ölüm haberini veren o adamı işaret ederek onunla konuştuğunu 

söyler. 

 

Onlarda derler ki: 

-Malı ve şerefi için ölmeyecek birisi olsaydı, O da Đbn Cüd’ân olurdu. 

 

O zaman yaşlı adam dedi ki: 

-Ecel geldiğinde gariban, zengin ve şeref sahibi herkes ölecek. 

 

Bunun üzerine o adam dedi ki: 

-Yalnız bunlar değil, eceli gelen her insan ve cinler, hepsi ölecek, 

-Aynı zamanda dağlar ve ovalar yerle bir olup, birbirine karışacaklar.322 

 

                                                 
322  Đbn Habib, el-Munammak, s.150-151. 
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Hâlid Amr ve Đbn Saîd’in Müslüman olmaları konusu işlenirken Ebân 

b. Saîd inşad ettiği şiirle Amr’ın ona cevap olarak verdiği şiir meşhurdur.323 

Buna benzer şiirler için el-Munammak’a bakılabilir. Ancak buna benzer şiirleri 

hemen hemen kitabın yarısından fazlasında bulunmak mümkündür.. 

  

 f- Tarihî Kaynaklar 
  

Đslâm tarihçiliğinin ve diğer ilimlerin Abbâsîlerin ilk zamanlarında 

şekillenmesiyle birlikte çok sayıda siyer, megâzî, tabakât yazarları yetişti. Bu 

arada Đslâm tarihçiliği de kendini göstermeye başladı. Bu çerçevede müellif, 

diğer ilimlerin yanında bu alanda da kendisini göstermeye çalıştı ve çok önemli 

Đslâm tarihi kaynakları arasında sayabileceğimiz Kureyş’in ahbârını anlatan el-

Munammak’la  el-Muhabber kitabını te’lif etmiştir.  

  

Bu kitaplarını te’lif ederken tarihi kaynaklar olarak Abbâsîler 

döneminin ilk yıllarında Târihu Kureyş, Halife Kabileleri, Hâkim aile tarihi 

gibi konularda ün yapmış Đbn Ebî Sâbit el-A’rac el-Medenî (öl.198/812), Ebû 

Ubeyde (öl.209/821), Ebu’l-Buhterî (öl.200/815), Hişâm b. Muhammed el-

Kelbî (öl.206/821), Vâkidî (öl.207/823) bu konularda kitap te’lif etmişlerdir. 

Đbn Habîb bunlardan, Kureyş tarihi diye niteleyebileceğimiz el-Munammak’ta 

büyük ölçüde istifade etmiştir.  

  

Daha önce de geçtiği gibi, hocaları içinde Đbnü’l-Kelbî’nin Đbn Habîb 

üzerinde çok büyük etkisi olmuştur. Đbnü’l-Kelbî onun için vazgeçilmez bir 

kaynak teşkil etmiş ve kendisi onun hayranları arasında yerini almıştır. Bu 

yüzden de Đbn Habîb onun kitabını rivâyet etmiş ve onun te’lif ettiği kitaplara 

benzer kitaplar te’lif etmeye çalışmıştır.324 

  

el-Muhabber adlı kitabında,  Vâkidî’nin rivayetlerini esas alarak 

yazmıştır. Burada Hz. Peygamber’e biat eden kadınların isimleri 

                                                 
323  Đbn Habib, el-Munammak, s.293-294. 
324  Đbn Habib, el-Munammak, s. 6. 
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belirtilmektedir. Kabile olarak Benî Hâşim’den başlar, Benî’l- Müttalib, 

Abdümenâf, Benî Nevfel b. Abdümenâf, Benî Abdüşems diye devam eder ve 

32 kabileyi zikrederek bunlardan biat edenleri belirtir. Bunların içinde 

Ensâr’dan olan kadınları da zikreder.325 

  

el-Munammak adlı eserinde de Ömer b. el-Hattâb’ın Umâre b. Velîd’le 

olan kıssasını, Esed Şenûe ve Benî Aden’in, Fâkihe Hadisesi de Vâkidî’den 

nakledilmiştir. Vâkidî 130/747 başlarında, Medine’ye mensup bir ailede 

dünyaya geldi. Dedesi Vâkidî’ye nisbetle Vâkidî diye anıldı, Vâkidî Kur’an, 

fıkıh, siyer, megâzi, fütûh, tabakât ve tarih sahalarında büyük bir alimdi, 

(öl.207/823) senesinde Bağdât’ta vefat etti.326 

  

Đbn Habîb el-Munammak’ta 4. Ficâr harbiyle ilgili bilgileri Ebû 

Ubeyde’den, Hılfü’l-füdûl konusunu, ilk ficâr savaşını Ebu’l-Buhterî’den, 

anlaşmalarda ve iyilerin anlaşmasında gelenler Hârise b. el-Evkâs’ın anlaşması 

Đbn Ebî Sâbit’ten, el-Gurye hâdisesi Benî Sebîa’dan haddi aşanlar hâdisesini, 

Mutayyebûn ve Ahlâf olayını Đbnü’l- Kelbî’den iktibas edilmiştir.327 

 

 g- Mektuplar 
  

Đbn Habîb kitabında Rasûlallah’ın hükümdarlara ve eşrafa gönderdiği 

elçileri ve mektupları zikreder. Buna göre ve Đbn Habib’in aktardığına göre 

Cerîr b. Abdullah b. el-Becelî’yi Yemen’e Zi’l-Kila’ ve Zî Amr’a, Dihye b. 

Halîfe el-Kelbî’yi büyük Rum Kayserine, Şuca’ b. Vehb el-Esedî’yi 

Gassâni’ye, Hâtıb b. Ebî Beltea’yı Mukavkıs’a, Amr b. Ümeyye ed-Damrî’yi 

Necâşi’ye, Suleyt b. Kays’ı ehl-i Yemâme’ye, Alâ b. el-Hadramî’yi Ehli 

Bahreyn’e, Amr b. el-Âs es-Sehmî’yi Umman’a, Abdullah b. el-Huzâfe’yi de 

Kisrâ’ya gönderdi. (Ancak bunlardan Kisrâ mektubu yırtı. Allah da onu 

mektubu yırttıktan sonra bir daha kurtuluşa erdirmedi.) Đbn Habib, elçi ve 

                                                 
325  Đbn Habib, el-Muhabber, s.406,432. 
326  Đbnü’n- Nedim, el-Fihrist, s.127. 
327  Đbn Habib, el-Munammak, s.189. 
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mektuplardan kısaca bahsetmektedir. Ancak mektupların metni ve halifelerin, 

valilerin mektupları hakkında herhangi bir bilgi mevcut değildir.328 

  

B- EHL- Đ KĐTAP KAYNAKLARI 
  

Daha önce geçtiği gibi, Đbn Habîb eserlerini yazarken genel olarak 

Đslâmî kaynaklardan Kur’an, hadis ve ensâb’dan daha çok yararlanmış, Yahûdî 

kaynaklarından ise az miktarda faydalanmıştır. Bunlar da Yahûdî kitapları 

olmayıp o dönemde yaşayan bazı Yahûdîlerden râvilerin rivâyet ettiği 

konulardır.  

 

Peygamberlerin ömürleri konusunu anlatırken müellif Muhammed b. 

Habîb Benhernasandan bazı Yahûdilerin haber verdiğini söyler ve şöyle der: 

Âdem (a.s.)’ın yaşı 930, Şis (a.s.) 712, Enveş (a.s.) 905, Kinân (a.s.) 910, 

Mehlâlil (a.s.) 895, Yerid (a.s.) 962, Ehnûh, (o Đdris (a.s.)’dır. Âdem (a.s.)’ın 

çocuklarından ilk nübüvvet verilen kişidir. Onun döneminde puta tapılıyordu.) 

yaşı 305. Metuşlah 969, Lummek 777, Nuh (a.s.) 950, (o 480 yaşında iken 

nübüvvet gönderildi, o kavmini davet etti ancak çok az kişi inandı. Allah Teâla 

ona gemi yapmasını öğretti, O gemiye canlılardan tufan zamanında birer çift 

aldı.) Erfahset 498, Sâlih 433, Faliğ 239, Erguva 232, Eşruğ 230, Nahur 148, 

Tarah 250, Đbrâhîm (a.s.) 175, Đshâk (a.s.) 150, Yûsuf (a.s.) 120, Mûsa (a.s.) 

120, Hârun (a.s.) 123, Eyyûb 100, Dâvûd’un 70 sene yaşadıklarını bildirir. 

Đbnü’l-Kelbî konunun sonunda bu görüşlerin hepsinin doğru olduğunu Allah 

bilir der. Hepsinin doğru olduğu üzerinde durmayacağım der. 329 

 

 Muhammed Đbn Habîb Kur’an, hadis, ensâb, şiir dışında ehli kitaptan da 

bir veya birkaç tane rivâyette bulunarak bunlardan kitabında kaynak olarak 

faydalanmıştır. Bu konuda şu örneği verebiliriz:  

 

                                                 
328  Đbn Habib, el-Muhabber, s.75-77. 
329  Đbn Habîb, el-Muhabber, s. 3-5. 
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Peygamberler arasındaki süreler konusu işlenirken Ebû Hâtem el-

Becelî, Heysem b. Adi’nin bazı ehli kitaptan şöyle dediğini zikreder: Âdem 

(a.s.) ile Tûfan arasında 2256 sene, Tûfan ile Đbrâhîm (a.s.) arasında 1020 sene, 

Đbrâhîm (a.s.)’nın ölümünden Benî Đsrâil’in Mısır’a girişine kadar 75 sene, 

Ya’kûb’un Mısır’a girişi ile Mûsa’nın Mısır’dan çıkışı arası 150 sene, 

Mısır’dan Mûsa (a.s.)’nın çıkışı ile Beytü’l- Makdis’i yapması arası 160 sene, 

Beytü’l- Makdis’in yapımından Melik Buhtunnasr ve Beytü’l-Makdis’in harap 

olması 2240 sene, bu Heysem b. Ade’nin sözüdür denildi. 1245 sene olduğu 

söylendi. Peygamberimizin gönderilişinden 245 senesine kadar 285 senenin 

olduğu belirtilmiştir.330 

 

C– ĐBN HABÎB’ ĐN ESERLERĐNĐ TAHK ĐK EDENLER ĐN           
KULLANDI ĞI BAZI KAYNAKLAR VE MÜELL ĐFLERĐ 

  

 Đbn Habîb kitaplarını yazarken, kitaplarını genelde bölümlere 

ayırmadan konu başlıkları halinde yazmaya çalışmış, kitaplarında fihristle ilgili 

kendisi tarafından düzenlenmiş bir başlık bulunmamaktadır. Ancak kitaplarını 

tashih eden kişiler tarafından bazı kitaplarına fihristler düzenlemiş, bu 

çerçevede bazılarına da kitabın tashihinde faydalanılan kaynakların fihristini 

düzenlemişlerdir. Bu kaynaklardan alınan bilgiler Đbn Habîb’in eserlerinde 

tashih ve karşılaştırma yapılmak amacıyla kullanılmıştır. Bu sebeple burada bu 

kaynaklardan ve yazarlarından kısa bilgiler aktaracağız. 

 

 

1- Ebû Bekr Muhammed b. el-Hasen b. Düreyd el-Ezdî el-Basrî (öl. 
321/933)  
  

Arap dili alimi edip ve şairdir. 223’te (838) Basra’da doğdu. Düreyd 

dedesinin adı olup “dişleri olmayan” anlamındaki “edred” kelimesinden 

türetilmiştir. Aslen Me’rib’de oturan Ezd Kabilesinden olduğu için Ezdî 

nisbesiylede anılır. Kahtân’a kadar çıkan soyunun 15.inci halkasını teşkil eden 

dedesi Mâlik b. Fehm Umman’a yerleşmiş. Dedelerinden ilk Müslüman olan 

                                                 
330  Đbn Habîb, el-Muhabber, s. 2. 
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Hamâmî, Hz.  Peygamberin vefatında Umman’dan Medine’ye gelen 70 kişilik 

heyetin içinde yer almıştır. 

  

 Hz.  Ömer zamanında Basra’ya yerleşen zengin bir ailenin çocuğu olan 

Đbn Düreyd’in eğitimini amcası Hüseyin b. Düreyd üstlendi. Đbn Düreyd 

öğrenimini Basra’da yaptı. Bazı kaynaklarda ise; Uman’da yetiştiği 

kaydedilmektedir. Dil ilimlerinde en güvendiği hocası Ebû Hâtim es-

Sicistânî’dir. Đbn Düreyd birçok alimden ders aldı, daha sonra iki yıl ara ile 

gelen felç sonunda 321 (933) tarihinde Bağdat’ta vefat etti. Mu’tezilî kelamcısı 

Ebû Hâşim el-Cübbâî’de aynı gün öldüğünden “dil ve kelam ilimleri artık 

öldü” denilmiş vefatı üzerine mersiyeler yazılmıştır. Đbn Düreyd’in hoş görülü, 

hikmet sahibi ve israf derecesinde cömert olduğu nakledilir.  

  

Ebü’t-Tayyib el-Lügavî, Đbn Düreyd’in zamanında alimlerin önderi 

olduğunu, dil ve şiir ilminde meşhur râvi Halef el-Ahmer ile aynı düzeyde 

bulunduğunu, Ebû Bekir es-Zübeydî ise şiir, eski arap tarihi ve ensâb 

konularında da dönemin en büyük alimi sayıldığını belirtir. Altmış yıl süren 

eğitim ve öğretim faaliyeti boyunca birçok talebe yetiştiren Đbn Düreyd’den 

birçok öğrencisi rivâyette bulunmuştur. Đbn Düreyd’in el-Đştikâk ve el-Cemhere 

olmak üzere birçok eseri bulunmaktadır. el-Đştikâk; eserde Hz.  Peygamber ve 

onun Meâd b. Adnân’ a kadar uzanan soy kütüğündeki özel isimler başta 

olmak üzere Arap dilindeki bir çok şahıs, kabile ve yer adlarının kökeni 

açıklanmıştır. 

 

 Đbn Düreyd, Şuûbiyye hareketi mensuplarının ve bazı kimselerin 

Arapların isimlerinin anlamlarını bilmediklerinden çocuklarına hayvan adı 

koydukları iddiasına cevap vermek üzere te’lif ettiği eser Arap kabileleri, 

kabilelerin tarihi ve meşhur kimselere dair önemli bilgiler yanında çeşitli hadis 

ve şiirin yorumunu ihtiva eder. Eser Ferdinand Wüstenfeld (Göttingen 1854), 

Muhammed Abdülmün’im Hafâcî (Kahire 1368/1949) ve Abdüsselâm 

Muhammed Hârûn (Kahire 1378/1958) tarafından neşredilmiştir. 331 

                                                 
331  Nasuhi Ünal Karaaslan, “Đbn Düreyd ”, XIX, 416-418 
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2- Ebu’l Hasen Cemâlüddin Ali b. Yûsif b. Đbrâhîm b. Abdilvahid 

eş-Şeybanî  el-Kıftî (öl. 646/1248) 

  

Kültür tarihçisi ve devlet adamıdır. 568’de (1173) yukarı Mısır 

bölgesindeki Kift şehrinde kültürlü bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 

Babası Kâdu’l-Eşref Yûsuf Kâtip ve münşî idi. Küçük yaşta babası ile birlikte 

Kahire’ye giderek tahsiline başladı. Temel eğitiminden sonra dönemin önde 

gelen dil alimlerinden Kemâleddin Đbnü’l-Enbârî ile fakih Sâlih b. Adî b. 

Abdânî el-Enbâtî ‘nin derslerine devam ederek icâzet aldı. Bu sırada 

Đskenderiye’ye gitti ve bir süre orada bulunan hocaların derslerine katıldıktan 

sonra Kıft’a geçti. Daha sonra babasının Kudüs’e tayin edilmesiyle birlikte 

Kudüs’te kaldı ve devlet adamlarının ilgisine mazhar oldu. Burada ilim, kültür 

ve sanat çevrelerinden büyük ilgi gördü. Bölgenin alim ve sanatkarlarıyla 

yaptığı toplantılar ve kurduğu zengin kütüphane sebebiyle şöhreti her tarafa 

yayıldı. Evi kitap tüccarlarının, varrakların, alim ve şairlerin buluştuğu bir 

merkez durumundaydı. 

  

Yâkût el-Hamevî de onu Halep’te tanımış, maddi ve manevi bakımdan 

yardımını görmüştü. Dolayısıyla Đbnü’l-Kıftî hakkında en ayrıntılı bilgi onun 

eserinde mevcuttur. Daha sonra Dîvânu Đstîfâ’nın (Dîvânü’l-Mal) başına 

getirildi ve başarılı hizmetlerde bulundu. Ancak bu görevinden oniki yıl sonra 

ilmî çalışmalarına engel olduğunu ileri sürerek ayrıldı ve beş yıl süre ile 

inzivaya çekilip eserlerini kaleme aldı. Bu sürenin sonunda el-Melikü’l-Azîz 

onu vezirliğe tayin etti. 646’da (1248) Halep’te vefat etti. Kültürlü ve yüksek 

dereceli bir memur ailesinden gelmiş olmanın sağladığı geniş imkanlar 

sebebiyle dönemin en seçkin hocalarının yanında iyi bir tahsil gören Đbnü’l-

Kıftî dînî ve aklî ilimlerin hemen hepsine ilgi duymuş, fakat daha ziyade tarih 

ve biyoğrafi yazarlığıyla ün kazanmıştır. Şüphesiz bunda, hiç evlenmeyerek 

bütün servetini kitaba yatırıp çoğu müellif hattı ve nâdir nüshalardan meydana 

gelen zengin bir kütüphaneye sahip olmasının payı büyüktür. 
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Onun birçok eseri vardır, te’lif ettiği eserlerinden birisi de; Đnbâhü’r-

Ruvât alâ Enbâhi’n-Nuhât’ tır. Bu eser Nahiv ilminin kurucusu kabul edilen 

Ebü’l-Esved ed-Düelî’den başlayarak XIII. yüzyılın ortalarına kadar Arap dili 

ve edebiyatı alanında çalışmış müellifler hakkında bilgi veren ansiklopedi 

mahiyetinde bir eser olup, ilmi neşrini M. Ebü’l-Fazl Đbrâhîm yapmıştır. 

(Kahire 1369/1950, 198 

 

 

 3- Ebü’l-Yümn Abdüssamed b. Abdilvehhâb b. el-Hasen ed-

Dımaşki  

(öl. 686/1287) 

  

Hadis alimi ve şairidir 614’de (1217) Dımaşk’ta doğdu. Târîhu 

Medineti Dımaşk müellifi Đbn Asâkir’in yeğeninin torunu olup, ilk 

öğreniminden sonra özellikle hadise ağırlık verdi. Đlmi ve dindarlığı dolayısıyla 

devlet adamlarının kendisine güveni sebebiyle “Emînü’d-Devle” lakaplarıyla 

anıldı. Đbn Kesîr’e göre 30, diğer bazı müelliflere göre ise 40 yıl kadar 

Mekke’de yaşadı. Bunun için Mekkî nisbesiyle de bilinir. Babası Abdulvehhâp, 

dedesi Zeynü’l-Ümenâ Hasan b. Muhammed, Kadî Muhammed b. Hüseyin el-

Kazvînî gibi birçok alimden hadis dersi aldı. Ayrıca Abdüsselâm Đbnü’s-

Sem’ânî, Ebü’l-Hasan Müeyyed b. Muhammed et-Tûsî gibi alimler ona icâzet 

verdiler. 

  

Şâfiî mezhebine mensup sika bir muhaddis olan Đbn Asâkir, 

Harameyn’de hadis rivâyet ettiği için kendisinden faydalananların sayısı 

oldukça fazladır. Dımaşk, Kahire, Đskenderiye ve Bağdat gibi ilim merkezlerini 

dolaştı. 635 (1238) yılında hac dönüşü gittiği Şam ve Mısır bölgesinde 647’ye 

(1249) kadar kaldı, alimler, halk ve sultan nezdinde önemli bir mevki kazandı. 

Haçlı ordusu ile yapılan Dimyat savaşının devam ettiği günlerde bizzat savaşa 

katıldı ve yaralandı. Daha sonra Mekke’ye gidip yerleşti. Burada hadis rivâyeti 

ile meşgul oldu. Đbn Asâkir 686’da (1287) Medine’de vefat etti. Vefat tarihi 

konusunda genel kanaatin aksine sadece Kutubî 687 (1288) yılını zikretmiştir. 
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Çeşitli ilimlere vakıf oluşu, zühdü, ahlakı ve fazileti sebebiyle 

“Şeyhü’l-Hicâz” olarak da anılan Đbn Asâkir aynı zamanda şairdi. Onun birçok 

eseri bulunmakla beraber günümüze ulaştığı bilinen tek eseri Cüz’ fîhi 

ehâdîsü’s-sefer olup bir nüshası Dârü’l-Kütübi’l Mısriyye’de bulunmaktadır.332 

 

 

4- Ebû Ömer Şihâbüddîn Ahmed b. Muhammed b. Abdirrabbih b. 

Habîb el-Kurtubî el-Endelüsî (öl. 328/940) 

  

 el-Đkdü’l-Ferîd adlı eseriyle tanınan Endülüs’lü alim ve şairdir. 

Kurtuba’da doğdu, atalarından Sâlim, Endülüs Emevî emirlerinden Hişâm b. 

Abdurrahman’ın azadlısıydı. Đlk öğrenimine muhtemelen, Endülüs’ün ileri 

gelen fakih ve muhaddislerinden olan büyük kardeşi Ebû Bekir Yahyâ’nın 

yanında başladı. Kahire, Bağdat, Dımaşk, Kudüs, Halep gibi doğu Đslâm 

merkezlerine gidilmeden ilim öğrenilemeyeceği görüşünün yaygın olduğu bu 

dönemde Endülüs’te kaldı ve bir çok alimden ders aldı. Kısa zamanda fıkıh ve 

hadis öğrenimini tamamlayıp ders vermeye başladı. Bir yandan da şiir, 

edebiyat ve musîki ile ilgilendi. Abdirrabbih devlet büyükleri ve önde gelen 

kimseler için birçok şiir yazdı ve bu sayede refah içinde yaşadı. Hayatının 

sonlarına doğru felç oldu 328’de (940) Kurtuba’da vefat etti. 

  

Şöhretini el-Đkdü’l-Ferîd adlı eserine borçlu olan Đbn Abdirrabbih 

hayatta iken daha çok şairliği ile tanınmıştır. Şiirlerinde medhiye, mersiye, şiir 

ve gazel gibi klasik temaların yanında pastoral, duygusal, dînî ve ahlakî 

konulara da yer vermiştir. Đbn Abdirrabbih yaşlanınca eğlence türü şiirlerinden 

pişmanlık duyarak aynı vezin ve kafiyede “Mümahhısât” (günahları silenler) 

adını verdiği Zühd, takva ve öğüt kabilinden şiirler kaleme almıştır. 

  

Đbn Abdirrabbih’in en meşhur eseri el-Đkdü’l-Ferîd’dir. Siyaset, 

edebiyat, tarih, nevâdir, ahlak, mizah, nükte, fıkra, mûsîki ve eğlence gibi çok 

                                                 
332  Nuri Topaloğlu, “ Đbn Asâkir ”, XIX, 325. 
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değişik konular hakkında bilgi veren eser, bir genel kültür ansiklopedisi ve bir 

antoloji mahiyetindedir. Müellif, eserin yazılış amacını ve kendinden önceki 

eserlerden farkını anlattığı uzun mukaddime de kitaba “eşsiz gerdanlık” 

anlamında el-Đkdü’l-Ferîd adını verdiğini söylediği halde, bazı yeni 

araştırmalarda eserin asıl adının el-Đkd olduğu, “el-Ferîd” sıfatının müstensihler 

tarafından ilave edildiği ileri sürülmektedir. Đbn Abdirrabbih, uzun yıllar 

uğraşarak kaleme aldığı 25 bölümden meydana gelen eserinin 25 mücevherden 

oluşan gerdanlığa benzetmiş, kitabın ortasını teşkil eden 13.üncü bölüme 

gerdanlığın en kıymetli taşı olan “el-Vâsıta”, her bölüme de bir mücevher adı 

vermiştir.333 

 

 

5- Ahmed b. Ebî Ya’kûb b. Ca’fer b. Vehb b. Vâzıh el-Kâtib el-

Abbâsî  

(öl. 248/897) 

  

 Arap tarihçi ve coğrafyacısı olup, daha sonra ailenin el-Abbâsî neslinin 

kendisine borçlu olduğu Sâlih’in babası el-Mansûr’un azadlı kölesi olan 

Vâzih’in soyundan gelmektedir. Ya’kûbî, Mısır valisi iken 169 (785)’daki el-

Fahh savaşında mağlup olup, firar eden Đdris b. Abdullah’a yardım için 

hayatını veren dedesi gibi şii idi. Gençliğini Ermeniye’de Horasan’daki 

Tahirî’lerin hizmetinde geçirdi ve başarılarını hususi bir kitapta methederek 

anlattı. 259 (872) yılına kadar cereyan eden hadiseleri içine alan umûmi tarihini 

şarkta bulunduğu sırada yazmıştır. Bu esere, özellikle alaka duyduğu Benî 

Đsrail tarih ile başlar, Îsa ve havârîlerin, Suriye, Âsur, Bâbil hükümdarlarının, 

Hintlilerin, Yunanlıların, Romalıların, Đranlıların, Türkler de dahil kuzey 

kavimlerinin, Çinlilerin, Mısırlıların, Berberîlerin, Habeşîlerin, Becâların, 

Zencilerin ve Câhiliye devri Arapların tarihi ile devam eder.  

  

Birinci kısmın hemen hemen iki misli genişliğinde olan ikinci kısmı, 

Peygamberin doğumu ile başlar ve Đslâm tarihi, 259 (872) yılına kadar gelir. 

                                                 
333  Mustafa Muhammed eş-Şek’a, “ Đbn Abdirrabbih ”, XIX, 281-283 
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Hadiseleri izahında asla tesirinde kalmadığı şii temayülünden başka her 

hükümdarın tahta geçişini kesin olarak burçların vaziyeti ile belirtmesi, onun 

astrolojiye olan alakasını gösterir. Eseri kaynak olarak kıymetlidir. Çünkü 

tamamen et-Taberî’ye bağlı rivâyetleri kontrol etmeye imkan verir. 

Konuşmalara ve mektuplara karşı duyduğu alaka, onu sık sık mevzuu dışına 

çıkmaya zorlasa da eseri yine de önemlidir. Ayrıca kaynaklarını belirtmediği 

gibi ve kendi devri ile ilgili hadiseler hakkında verdiği bilgiler de kısa ve zayıf 

notlardan ibarettir. Ya’kûbî, Tahirîlerin yıkılmasından sonra Mısır’a gitti ve 

burada 248(897) yılında öldü. Uzun zamandan beri kaynak araştırmalarına ve 

bilhassa seyyahlarla yaptığı görüşmelere dayanarak malzeme topladığı coğrafi 

eseri Kitâbü’l-Buldân’ı 242 (891) burada kaleme aldı.334 

 

 

6- Yâkût el-Rûmî (Şihâbu’d-Din Ebû Abdullah Yâ’kûb b. Abdullah 

el-Hamevî) (öl. 626/1229) 

 

 Meşhur Arap derleyecisi, 575 (1179) yılında Bizans arazisinde, Arap 

olmayan bir aileden doğdu. Çocukluğunun başlarında esir edilip, Bağdat’a 

getirildi ve halifelerin pâyitahtında tâcir olarak yerleşen Asker b. Đbrâhîm el-

Hamevî tarafından satın alındı. Asker, kendi nisbesini alan Yâkût’a iyi bir 

tahsil yaptırdı ve birkaç yıl sonra onu, ticâret için Basra körfezindeki Kişin 

adasına, Uman ve Suriye’ye gönderdi. 596 (1199)’da azad edilen ve geçici bir 

süre Asker’le arası açılan Yâkût geçimini temin için müstensih olup el-

Ukberî’nin derslerini izledi. Sonra ticârî seyehatlarının hesabını tutmak için 

eski efendisi Asker ile barıştı. Onun ölümü üzerine de Bağdat’ta kalıp kitapçı 

oldu. Bununla beraber 610 (1213)’de yeniden gezgin hayatına döndü. Bu 

tarihte onu, Tebriz’de ertesi yıl Suriye ve Mısır’da 612 (1215)’de tekrar Alevî 

aleyhtarı düşüncelerinden dolayı linç edilmekten kurtulduğu Şam’da 

görüyoruz. 

  

                                                 
334  Carl Brockelmann, “ Ya’kûbî ”, XIII, 351-352 
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Yâkût, Şam’dan sırasıyla Halep’e, Musul’a, Horasan ve Merv’e kaçtı. 

Takriben iki yıl kadar zamanını kütüphanelerde kitap karıştırmakla geçirdi. 

Esas eserlerinin malzemesini bu şehirde toplamaya başladı. Bununla beraber 

615 (1218)’e doğru okumakla geçen inzivâdan ayrılıp Hive’yi ziyaret etti. 

Ancak Cengiz Han tarafından sevk edilen Moğol ordularının geldiğini 

öğrenince, 616 (1219)’da bütün varını yoğunu bırakarak aceleyle kaçıp büyük 

sefalet içinde Musul’a geldi. Bir mektubunda o sırada Halep’te bulunan vezir 

Đbnü’l-Kıftî’den yardım istedi. Yâkût iki yıl sonra tekrar Musul’a dönüp 621 

(1224)’de coğrafya lügatını bitirdi. Bu şehirde çok kalmayıp aynı yılın sonunda 

Mısır’a hareket etti. 625 (1228) başında tekrar Halep’e gelip, coğrafi 

derlemelerini son defa elden geçirdi ve bu çalışma içinde 626 (1229)’da öldü. 

  

Yâkût’un birçok eseri bulunmaktadır, bunların bir kısmı günümüze 

kadar ulaşmamıştır. Günümüze kadar ulaşan en önemli eserlerinden Kitabü’l-

Muktadab fi’l-Ensâb Arapların secerelerine dair yazma bir eserdir. Diğeri de 

Mu’cemü’l-Buldân’dır. Yâkût bu eser üzerinde 1215’den ölümüne kadar 

çalışmıştır.335 

 

 

7- Muhyiddîn Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. Şeref b. Murî en-Nevevî (öl. 

676/1277) 

 

 Şafiî fakihi olup 631 (1233)’de Şam’ın güneyinde Cavlân’da bulunan 

Navâ’da dünyada gelmiştir. Daha küçük yaşta iken kabiliyeti göze çarpan el-

Nevevî’yi babası 649 senesinde Şam’daki el-Revâhiye medresesine 

götürmüştür. Nevevî orada önce tıp tahsil etti, fakat çok geçmeden kendisini 

tamamen Đslâmi ilimlere verdi. Bu arada 651 yılında babası ile birlikte hacca 

gitti. 655 senesine doğru eserler vermeye başladı. Tahsil yıllarında sıhhati 

bozulmuş olmasına rağmen, son derece kanaatkar bir hayat sürdü. Görevli 

bulunduğu Dârü’l- Hadîs’den maaş bile almadı. Çok geçmeden alim ve insan 

olarak, o derece şöhret kazandı ki sultan Baybars’ın huzuruna çıkıp Şamlıların 

                                                 
335  Adolf Grohmann, “ Yâkût Rûmî ”, XIII, 357. 
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müsadere edilen bahçelerini geri vermesi, Suriyelilere yüklenen savaş 

vergilerinin kaldırılması ve müderrislerin gelirlerinin azaltılmaması hususlarını 

ileri sürmek cesaretini gösterdi. 

  

Fakat gayretleri boşa çıktı ve Baybars bu vergilerin meşruiyetine dair 

fetvayı imzalamayan en-Nevevî’yi Şam’dan çıkarttı. en-Nevevî ömründe 

evlenmemiş olarak Navâ’da doğduğu evde 676 (1277) yılında ölmüştür. 

Türbesi halen ziyaret edilmektedir. en-Nevevî’nin tasavvuf, fıkıh, hal 

tercümeleri ve gramer konusunda 50 kadar eserinin bulunduğu rivâyet 

edilmektedir.336 

 

 

8- Ebü’l-Velîd Muhammed b. Abdillâh b. Ahmed b. Muhammed el-

Ezrâkî (öl. 250/864) 

 

 Ahbâru Mekke adlı eseriyle meşhur olan tarihçi Mekke’de doğdu. 

Dedelerinden Ezrâk’a nisbetle Ezrakî diye meşhur olmuştur. Ailesinin menşei 

hakkında değişik görüşler vardır. Kendisi aslen Gassâni’lere mensup olduğunu 

söylediği gibi Đbnü’n-Nedîm’de onu teyid eder. Đbn Sa’d ise dedesi Ezrâk’ın 

Hâris b. Kelede es-Sekafî’nin Rum asıllı kölesi olduğunu Yâsir’den sonra 

Ammar’ın annesi Sümeyye ile evlendiğini, Tâif muhasarası sırasında Ebû 

Berke ile birlikte Hz.  Peygamberin yanına geldiğini ve azad edildikten sonra 

Mekke’de yerleştiğini, çocuklarının Ümeyyeoğullarına mensup kızlarla 

evlenerek nüfuz kazandıklarını, önceleri kendilerinin kuzey Araplarından Benî 

Tağlib ve Benî Đkebbe mensup olduklarını söyledikleri halde daha sonraki 

yıllarda Gassânilerden Ebû Şemir’in soyundan geldiklerini iddia ettiklerini 

bildirir. 

  

Ezrâkî, başta dedesi Ebü’l-Velîd Ahmed b. Muhammed olmak üzere 

Đbrâhîm b. Muhammed ve Muhammed b. Yahya’dan rivâyetlerde bulundu. 

Ezrâkî’nin vefat tarihi kesin olarak belli değildir. Fâsî, onun Abbâsî halifesi 

                                                 
336  W. Heffening,  “Nevevî ”, IX, 222. 
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Muntasır-Billâh devrinde 861-862 hayatta olduğunu kaydeder, ancak ölümü ile 

ilgili kesin bir tarih vermez. Kâtip Çelebi 223’te (838) öldüğünü söyler. 

  

Ezrâkî şöhretini Ahbâru Mekke vemâ Câe fîhâ mine’l- Âsâr adlı eserine 

borçludur. Daha çok dedesi Ahmed b. Muhammed’in rivâyetlerine dayanan 

Ahbâru Mekke, siyâsî ve sosyal bir tarih olmaktan daha çok şehrin yerleşim 

planı ve topoğrafik yapısı, özellikle Kâ’be ve hac menâsikine ait yerler 

hakkında geniş bilgi veren bir eserdir.337 

 

 

9- Ebü’l-Fazl Cemâlüddîn Muhammed b. Mükerrem b. Alî b. 

Ahmed el-Ensârî er-Rüveyfiî (öl.711/1311) 

 

 Lisânü’l- Arab adlı ansiklopedik sözlüğü ile tanınan dil alimi, edip ve 

Şafiî fakihidir. 630 (1232) tarihinde Kahire’de doğdu.Yedinci kuşaktan dedesi 

Manzûra nisbetle Đbn Manzûr, babası Mükerrem’e nisbetle Đbn Mükerrem diye 

anılır. Mısır’da doğup vefat etmesi dolayısıyla Mısrî nisbeleriyle de bilinir. Đlk 

bilgilerini babasından alan Đbn Manzûr onun çevresinin de etkisi ile ilim 

tahsiline başladı. Küçük yaştan itibaren bazı hocalardan dil, edebiyat, inşâ, 

hadis ve fıkıh dersleri aldı. Tahsilini tamamladıktan sonra Kahire’de Dîvân-ı 

Đnşâ’da çalışmaya başladı ve bu görevini ölümüne kadar devam ettirdi. Bir süre 

de Trablus’ta kadı’lık yaptı.  

  

Gramer, tarih, lügat, yazı ve âlî isnadlı hadis rivâyetinde temayüz eden 

Đbn Manzûr, Dîvân-ı Đnşâ’daki görevi yanında eğitim ve öğretim faaliyetlerini 

de sürdürdü. Dımaşk ve Kahire’de hadis dersleri verdi. Đbn Manzûr, hacimli 

eserlere yaptığı ihtisarlarıyla da tanınır. Oğlu Kudbüddin onun ömrünün 

sonlarına doğru gözlerini kaybetmesine sebep olacak kadar çok kitap okuyup 

bunları ihtisar eden babasının vefatında kendi hattıyla 500 cilt ihtisar edilmiş 

kitap bıraktığını söyler. Đbn Manzûr 711 (1311)’ de Kahire’de vefat etmiştir. 

Onun mutedil bir şii olduğu rivâyet edilir. 
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Onun birçok eseri bulunmaktadır. En önemli eserlerinden birisi 

Lisânü’l-Arab’tır. Bu eser kelime sayısı ve ihtiva ettiği ayrıntılı bilgiler 

bakımından Arapça sözlükler arasında birinci sırada yer alır. Mukaddimesinde 

daha önce te’lif edilmiş sözlükleri ihtiyacı karşılamadığını söyleyen müellif, 

ayet, hadis ve şiirden bol örneklerle takviye edilmiş açıklamaları ihtiva eden 

yeni bir lügat meydana getirmek ve böylece, fasih Arapça ile yazma ve 

konuşmanın ayıp sayıldığı bir devirde, Kur’ân ve sünnet dili olan Arapçayı 

korumak için eserini kaleme aldığını belirtir. Eser ilk olarak 1881-1890 yılları 

arasında Ahmer Fâris eş-Şidyâk tarafından Bulak’ta 15 cilt halinde 

yayınlanmış, daha sonra değişik baskıları yapılmıştır.338 

 

 

10- Ebû Muhammed Cemâlüddîn Abdülmelik b. Hişâm b. Eyyûb 

el-Himyerî el-Meârifî el-Basrî el-Mısrî (öl. 218/833) 

 

es-Sîretü’n-Nebeviyye adlı eseriyle meşhur olan tarihçi, dil ve ensâb 

alimidir. Basra’da doğdu. Bir çok kaynakta Yemenli Himyer kabilesinin 

Meârifî koluna mensup olduğu kaydedilmektedir. Zehebî ise onun Zühl 

kabilesinin Sebûs kolundan olduğunu belirtir. Đbn Hişâm tahsilini Basra’da 

tamamladı, daha sonra Mısır’a gitti ve ölünceye kadar Fustât şehrinde yaşadı. 

Onun Basra’dan ne zaman ayrıldığı ve Mısır’a gitmeden önce tahsil için diğer 

ilim merkezlerine seyahat edip etmediği bilinmemektedir. Đbn Hişâm 218 (833) 

tarihinde Fustât’da vefat etti. 

  

Mısır’da imam-ı Şâfî ile Arap Şiiri üzerine sohbetlerde bulunan Đbn 

Hişâm’ın önceleri onunla pek görüşmek istemediği, fakat görüştükten sonra 

dil, şiir ve ensâb ilmi konusunda derin bilgi sahibi olduğunu anlayarak 

kendisinden övgü ile sözettiği bilinmektedir. Đbn Hişâm, kaynaklarda tarih, 

ahbâr, ensâb, şiir, nahiv ve lügat alimi olarak tanıtılmakla birlikte hocaları, 

eserleri ve görüşleri hakkında bilgi bulunmamaktadır. Đbn Hişâm, Đbn Đshak’ın 
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kitabını esas almakla birlikte onun aksine Kur’an’da temas edilmeyen ve Hz.  

Peygamberle ilgisi olmayan konulara, pek tanınmayan şairlerin şiirlerine, 

nezaket dışı bazı ifadelere ve hocası Bekkâî’nin güvenilir bulmadığı rivâyetlere 

itibar etmediğini söyler. 

  

Đbn Hişâm’ın en önemli eseri es-Siretü’n-Nebeviye’dir. Bu eser Hz. 

Peygamber’in hayatına dair tamamı zamanımıza intikal etmiş en eski kitaptır. 

Đbn Đshak’ın es-Sire’sinin farklı râviler tarafından nakledilen birçok nüshasının 

hiç biri tam olarak günümüze gelmemiştir. Đbn Hişâm’ın eseri ise daha çok 

Mısır’lı râviler yoluyla diğer Đslâm ülkelerine ulaştırılmıştır. Eser birçok defa 

basılmış, şerh ve ihtisar edilmiş, manzûm hale getirilmiş ve çeşitli dillere 

çevrilmiştir. Eser üzerine dört ayrı şerh yazılmış olup bunların üçü 

basılmıştır.339 

 

 

11- Ebû Muhammed Alî b. Ahmed b. Saîd b. Hazm el-Endelüsî el-

Kurtubî  (öl. 456/1064) 

 

 Zâhiri mezhebinin en büyük temsilcisi, usulcü, fakih, muhaddis, tarihçi, 

edip ve şairdir. Saîd el-Endelüsî’ye yazdığı bir mektuba göre Kurtuba’nın doğu 

kesimindeki Rabaz’ı Minyetü’l-Mugîre’de 384 (994) yılında doğdu. 

Kaynakların önemli bir kısmı onun Fars asıllı olduğunu kaydeder. Bir kısım 

tarihçi de Đbn Hazm’ın aslen Đspanyol, bazıları da annesinin Đspanyol kökenli 

olduğunu ileri sürmüştür. Cemheretü Ensâbi’l-Arab adlı eserinde dönemindeki 

Arap asıllı ulemâların isimlerini ve secerelerini kaydettiği halde kendi soy 

kütüğüne yer vermemesinden onun Arap olmadığı sonucu çıkarılabilir. Đbn 

Hazm’ın ailesinin ne zaman müslüman olduğu konusu da tartışmalıdır. 

  

Endülüs’ün sayılı zengin ve ileri gelenlerinden olan Đbn Hazm’ın babası 

vezirlik yapmıştır. Babasının devlet ricâlinden olması sayesinde Đbn Hazm, ilk 

zamanlarda Aristokrat ve kültürlü bir çevrede müreffeh bir hayat yaşamıştır. 
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Koyu bir Emevî taraftarı olduğu ileri sürülen Đbn Hazm’ın Emevî hilâfetinin 

daha güçlü bir şekilde geri getirilmesini hedefleyen siyâsî faaliyetler içerisinde 

bulunmuştur. Nesebinin dolaylı da olsa Emevîlere bağlanması ve babasının 

Emevî hilafeti döneminde vezirlik yapması gibi sebeplerin bu desteklemede 

rolü olabilir.  

  

Babasının sarayındaki mürebbiyelerden okuma yazma öğrenen ve 

Kur’an’ı ezberleyen Đbn Hazm, Kurtuba camiindeki şiir meclislerine katılmış, 

Kurtuba’dan ayrılmadan önce fıkıh, kelam dersleri almıştır. Đlk hocası el-

Ezdî’den hadis, kelam, cedel ve dil öğrenmiş, onun yanında tanıştığı ve dostluk 

kurduğu kişilerden istifade etmiştir. Đbn Hazm başlangıçta edebiyat, tarih, 

mantık ve kısmen felsefede oldukça iyi bir tahsil görmüştür. 

  

Onun bu dallarda birçok eseri bulunmaktadır. Tarih ve biyoğrafi 

dallarında ise en önemli eseri Cemheretü Ensâbi’l-Arab’ tır. En kapsamlı 

Ensâb kitaplarından biri olup bu konuda daha sonra yazılan eserlere kaynaklık 

etmiştir. Arapların Adnân, Kahtân ve Huzâa kollarının kendi zamanına kadar 

gelen nesep silsilesine yer veren müellif, kişilerin ilmî seviyeleri konusunda 

ilginç değerlendirmeler yaparak birçoğunun ilmî ve idârî görevlerine de işaret 

etmiştir. Ayrıca tarihi, siyâsî ve edebî bilgilerin de yer aldığı eser Levi-

Provençal (Kahire 1948) ve Abdüsselâm Muhammed Hârûn (Kahire 1962, 

1977) tarafından neşredilmiştir.340 

 

 

12- Ebü’l Abbâs Şemsüddîn Ahmed b. Muhammed b. Đbrâhîm b. 

Ebî Bekr b. Hallikân el-Bermekî el-Đbrilî (öl. 681/1282) 

 

 Vefayâtü’l-A’yân adlı eseri ile tanınan tarihçi, fakih, edip ve şairdir. 608 

(1211)’de Erbil’de doğdu. Đlimle uğraşan bir aileye mensuptur. Dedelerinden 

Hallikân’a nisbetle Đbn Hallikân lakabıyla ün yapmıştır. Ona göre sülâlesi 

Abbâsîlerin ünlü vezir ailesi Bermekî’lerin devamıdır. Babası fetva konusunda 
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güvenilir fakihlerden Erbil Muzafferiyye medresesi müderrisi Şehabeddin 

Muhammed b. Đbrâhîm’dir. Ünlü tarihçi Đzzeddin Đbnü’l-Esîr’de babasının 

arkadaşları arasında yer alıyordu. Đki yaşında iken babasını kaybeden Đbn 

Hallikân onun Muzafferiyye medresesindeki halefi el-Đrbili’nin öğrencisi oldu.  

  

Đbn Hallikân, 18 yaşına geldiğinde öğrenimini sürdürmek amacıyla 

Musul’a gitti. Đbnü’l-Esîr gibi edip ve alimlerle bir araya gelerek onlardan pek 

çok şey öğrendi. Ayrıca Abdüllatif el Bağdâdî’nin hadis ve Arapça derslerine 

devam etti. 635 (1238) veya 636 (1239) yılında Đskenderiye üzerinden 

Kahire’ye giden Đbn Hallikân, Đbn Berrî’nin öğrencileri ile görüşüp rivâyet için 

icâzet aldı. Đbn Hallikân orada ayrıca Đbn Matrûh ve daha başka şairlerle de 

tanışma imkanı buldu. 645 (1247)’de Kâdı’l-Kudât Bedreddîn Yûsuf b. Hasan 

tarafından naib seçildi.  

 

Hanefi, Hanbeli ve Mâliki kadı’larının onun naibi durumunda oldukları 

Suriye Kadı’l-Kudâtlığına ilaveten vakıflar, camiler, hastaneler Đkbaliyye ve 

Behesniyye medreselerinin idareleride ona tevdî edilmişti. Đbn Hallikân bu 

görevden alınınca Kahire’ye dönerek Fahriye ve Ezher medreselerinde 

müderrislik yaptı. Bu dönemde bazı maddi sıkıntılarla karşılaştıysa da 

kendisine önerilen yardım teklifini daima geri çevirdi. Đbn Hallikân 681 

(1282)’de Dımaşk’ta vefat etti. Hadis, fıkıh, tarih, siyâset, kitâbet, şiir ve 

edebiyat alanında temayüz etmiş, geniş kültüre sahip bir ilim adamıydı. Zengin 

bir kütüphaneye sahipti, Mağripli, Erdülüslü, Suriyeli, Iraklı ve Mısırlı 

tarihçilerin pek çok kitabını okuyup değerlendirmiş ve notlar almıştır. 

  

Đbn Hallikân’ın günümüze ulaşan tek eseri Vefayâtü’l-A’yân’ dır. 

Kahire’de 654-672 (1256-1273) yılları arasında yazılan esere Đbn Hallikân’ın 

yazımını 672 tarihinde bitirdikten sonra da 680 (1281) yılına kadar ilavelerde 

bulunulduğu bilinmektedir. Eser, Đslâmın başlangıcından itibaren kaleme 

alındığı döneme kadar yaşayan, herhangi bir alanda şöhrete kavuşmuş kadın ve 

erkek 800 den fazla kişinin biyografisini içerir. Sultanlar, emirler, vezirler, 

eşrâf, nahiv, lügat ve kıraat alimleri, müfessirler, muhaddisler, kelamcılar, 
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çeşitli mezheplere mensup müçtehitler, fatihler, kadılar, zahitler, mutasavvıflar, 

mühendisler, filozoflar, astronomlar, astrologlar, tabipler, edip ve şairler, 

tarihçiler, coğrafyacılar, neseb alimleri ve musîkişinaslardan oluşan bu kişilerin 

hayat hikayelerini, eserlerini, yaptıkları iyi işler ve ölüm tarihleri ile birlikte 

verir.  

 

Şahısların alfabetik sıraya göre ele alındığı esere birkaçı hariç ashâb, 

tâbiîn ve halifeler dahil edilmemiştir. Kitap Đslâm tarihinde kendi alanındaki en 

eski örnek sayılmaktadır. Çünkü daha önce yazılan biyoğrafiler yalnız sahâbe 

tâbiîn, müfessirler, fakihler, şairler, nahivciler, Şafiîler, Hanbeliler, yahut bir 

bölge veya şehre mensup kişiler gibi muayyen gruplara tahsis ediliyor, ayrıca 

asırlar esas tutularak düzenleniyordu.341 

 

 

13- Ebü’l-Abbâs Şihâbüddîn Ahmed b. Alî el-Kalkaşendî (öl. 

821/1418) 

 

Memlüklü tarihçisi, alim ve münşîdir. 756 (1355)’da Kahire 

yakınındaki Kalkaşende köyünde doğdu. Kays Aylân’dan Bedr b. Fezâre’ye 

mensup olduğu için Ferâzî diye de anılır. Küçük yaşta Đskenderiye ye giderek 

başta fıkıh olmak üzere dînî ve edebî ilimleri tahsil etti. Felsefe okudu. Hocası 

Đbnü’l-Mülakkın’dan aldığı ve Subhu’l-A’şâ adlı eserinde suretini verdiği 

icâzetnameden Şafiî fıkhı üzerine fetva verme, bazı fıkıh ve hadis kitaplarını 

okutma izni aldığı anlaşılan Kalkaşendî uzunca bir süre kadı’lık görevinde 

bulundu. Bir yandan da ders okuttuğu ve tarih, coğrafya, hukuk, edebiyat, 

kitâbet, tabii ilimler, Arap kabileleri üzerinde araştırmalar yaptı. Arap edebiyatı 

sahasında kudreti ve kitabetteki mahareti ile kısa zamanda tanındı.  

  

Kalkaşendî 791 (1389)’de Kahire’ye geldi ve başında tarihçi Đbn 

Fazlullah el-Ömerî’nin yeğeni kadı Bedreddin el-Ömerî’nin bulunduğu Dîvân’ı 

Đnşâ’ya Kâtibü’d-Dest olarak girdi. Bu görevi uzun yıllar sürdüren Kalkaşendî 
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821 (1418) yılında vefat etti. Kalkaşendî’nin değişik konularda birçok eseri 

bulunmaktadır. Ensâb ilminde Nihâyetü’l-Ereb fî Ma’rifeti Ensâbi’l-Arab adlı 

eseri çok meşhurdur. Eser bir girişle beş bölümden meydana gelmektedir. 

Ensâb ilminin öneminden erken dönem Arap tarihinden, Eyyâmü’l-Arab’dan 

bahseden eserin esas kısmı Arap kabilelerinin alfabetik olarak düzenlenmiş bir 

sözlüğü niteliğindedir. 812 (1409)’de tamamlanıp ilk defa Bağdat’ta 

yayınlanmış, daha sonra Đbrâhîm el-Ebyârî tarafndan tenkitli basımı yapılmış, 

ardından bir baskısı daha gerçekleştirilmi ştir. 342 

 

 

14- Ebû Bekr Ahmed b. Alî b. Sâbit el-Bağdâdî (öl. 463/1071) 

 

 Tarihu Bağdâd adlı eseriyle tanınan hadis hafızı ve tarihçidir. 392 

(1002)’de Mekke-Medine yolu üzerindeki Vâdilmelel’in Guzeyye kasabasında 

doğdu. Hatîb el-Bağdâdî’nin soyu Kûfe civarında oturan bir Arap aşiretine 

dayanmaktadır. Hatîb lakabının kendisine, Kıraat alimi el-Kettânî’den Kur’an 

öğrenen ve Bağdat’ın güney batısındaki Dicle nehri üzerindeki Derzîcân 

köyünde 20 yıl hatiplik yapan babası Ebü’l- Hasan Ali’den intikal ettiği 

söylenmişse de muhtemelen kendisi de bu köyde aynı vazifeyi devam ettirmesi 

sebebiyle Hatîb diye tanınmıştır.  

  

Babasının ve mürebbisi olduğunu söylediği Tîğbî’nin kendisini hadis ve 

fıkıh öğrenmeye yönlendirmeleri sebebiyle 11 yaşında iken Đbn Reskûye diye 

bilinen muhaddis ve fakih Muhammed b. el-Bağdâdî’den hadis dersi almaya 

başladı, bu hocasının derslerine üç yıl aradan sonra tekrar döndü. Üç yıl 

boyunca Ebü’t-Tayyib et-Taberî’den ve devrinin Bağdat’taki en büyük Şafiî 

alimi olduğu belirtilen el-Đsferâyînî’den fıkıh öğrendi. 

 

 20 yaşında iken bir yıl süreyle Basra’ya ve Kûfe’ye gitti. Aynı yıl 

babasını kaybetti, hadisi kendisine sevdiren hocası Berkânî, onun tek bir 

alimden rivâyette bulunmak için Mısır’a gitmeyi düşündüğünü öğrenince 
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muhaddis Ebü’l-Abbâs el-Esamm’ın talebelerinden hadis rivâyet etmek üzere 

Horasan’a gitmesinin daha uygun olacağını söyledi. Hatîb de henüz 23 yaşında 

iken muhtemelen önce Đsfahan’a oradan da Hemadân, Rey’ ve Nişâbur’a gitti. 

Ayrıca Bağdat’ta bulunan alimlerle, hadis tahsili için seyehat ettiği yerlerde 

karşılaştığı binden fazla hocadan faydalanan ve onlardan önemli kişilerin 470 

kadar eserini okuyan Hatîb kendi talebeleri Đbn Mâkûlâ ile Ebü’l-Fazl Đbn 

Hârûn’dan da rivâyette bulunmuştur.  

 

Özellikle Dımaşk’ta bulunduğu yıllarda okuttuğu bu kitaplardan 57 

sinin Kur’an ilimlerine, 48’inin fıkha 69’unun Akâid ve zühde 18’inin Arap 

diline 44’ünün edebiyata 158’inin tarihe ve hadis tarihine 65’inin de sadece 

hadis metinlerine dair eserler olması onun hadis başta olmak üzere diğer Đslâmi 

ilimler ve tarih yanında dil ve edebiyata da büyük ilgi duyduğunu, tanınmış 

şahsiyetlerin rivâyet ettiği dînî ve edebî kitapların rivâyet hakkını elde etme 

hususunda büyük gayret sarfettiğini göstermektedir. 

 

Hatîb el-Bağdâdî tahsilini tamamladıktan sonra 20 yıldan fazla bir süre 

bütün vaktini Tarihu Bağdâd’ı yazmaya ayırdı. 444 (1052) yılında bu en 

önemli çalışmasını tamamlayınca hac görevini îfa etmeye karar verdi. Aynı yıl 

Dımaşk’a ve Sûr’a uğradıktan sonra Hicaz’a gitti. Hatîb talebelerine Camiü’l-

Mansûr’da hadis ve Nizâmiye medresesinin yakınındaki evinde Tarihu 

Bağdâd’ı rivâyet etmeye ve öte yandan pek çok hocadan okuyarak rivâyet 

iznini aldığı kitapları okutmaya, ayrıca kaleme almayı tasarladığı kitapları 

yazmaya başladı. Eserlerinin bir çoğunu bu dönemde meydana getirmiştir. 

  

Onun birçok dalda eserleri mevcuttur. Tarih dalındaki en önemli eseri 

Tarihu Bağdâd’tır. Eser 450 (1058) yılından önce Bağdat’ta yaşayan veya 

buraya gelen şahsiyetlerin, halife, vezir, kumandan gibi devlet adamlarının, 

şair, kadı ve diğer mesleklere mensup 7831 kişinin hayatına dair bilgi verilen 

alfabetik bir eser olup Muhammed adıyla olanlarla başlamaktadır. Eserin 

birinci cildi Bağdat’ın kuruluşu, Müslümanlar tarafından fethi ve tarihi gibi 
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konular hakkındadır. 14 cilt halinde yayınlanan esere bir çok alim tarafından 

zeyiller yazılmıştır. 343 

  

 

15- Ebû Vehb (Ebü’l-Hâris/Ebû Zeyd) Hunduc b. Hucr b. el-Hâris 

Âkilü’l-Mürâr (öl. 540 dolayları) 

  

Câhiliye devrinin tanınmış arap şairidir. Necid’de doğdu, Kinde’nin son 

hükümdarı Hucr’ün oğludur. Soyu Güney Arabistan’da yerleştikleri kabul 

edilen Kahtânî’lere dayanır. Kabilesinin Yemâme bölgesinde Muşakkar 

denilen yerde veya Himyerî’ler zamanında Hadramevt’te yerleştiği 

bilinmektedir. Asıl adının Hunduc, Adî veya Müleyke olduğu 

kaydedilmektedir. Đmriulkays onun lakabı olup “şiddet adamı, tanrı kaysın 

kulu, kaysoğulları kabilesinden bir kişi” anlamına gelir. Đmruu’l-kays’ın hayatı 

hakkında bilinenler II.yüzyılda yaşayan Kûfe’li alimlerin rivâyetlerine 

dayanmaktadır. Babasının sarayında binicilik, ok atma ve savaşmayı öğrenerek 

yetişen Đmruu’l-kays, annesi Rebia’nın mensup olduğu Tağlib oğulları 

kabilesine sık sık gidip geldiğinden arap edebiyatında kahramanlığıyla tanınan 

dayısı Mühelhil b. Rebîa’dan ders alarak şiirde yüksek bir seviyeye ulaştı. 

Đmruu’l-kays’ın şiirleri II. yüzyılın sonlarına doğru Kûfe’li Ebû Amr eş-

Şeybânî ve Halid b. Külsûn ile Basra’lı alimlerden Asmaî ve Muhammed b. 

Habîb el-Bağdâdî tarafından derlenmiştir.  

  

III.yüzyılda Đbnü’s Sikkît ve Sükkerî bu derlemelere dayanan iki metin 

kaleme almışlardır. Đbnü’n-Nedîm, ayrıca Ebü’l-Abbâs el-Ahvel’in yazdığı bir 

metinden söz etmektedir. Şiirleri üzerinde bazı şüpheler bulunmaktadır. Bu 

şüphelere rağmen Đmruu’l-kays büyük bir şöhrete sahip olmuştur. Hz.  

Peygamber’in Đmruu’l-kays’ın şairliğini takdir edip onun şairlerin öncüsü ve 

bayraktarı olduğunu söylemesi Hz.  Ali’nin de şiirlerini beğenip övmesi 

şöhretini daha da artırmıştır. Đmruu’l-kays’ın üstünlüğünü kabul edenler, onun 

bir beyitte birkaç teşbih kullanmasından ve pek çok temayı ustalıkla 

                                                 
343  M.Yaşar Kandemir, “ Hatîb el–Bağdâdî ”, XVI, 452-458; Carl Brocklman, CAL, I, 15. 
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işlemesinden hayranlıkla sözetmişlerdir. Đbn Selâm el-Cumâhî, Resûlü 

Ekrem’in dedeleri Abdülmuttalib ile Hişâm b. Abdülmenâf zamanında şiiri ilk 

defa uzatıp kaside haline getiren şairin Đmruulkays’ın dayısı Mühelhil b. Rebîa 

olduğunu kaydeder. Arap şiirini belirli kurallara bağlayan ve özellikle kafiye 

için esaslar koyan şair olarak tanıtılmaktadır.  

 

Yedi meşhur muallaka arasında ilk sırayı alan uzun kasidesine iki kişiye 

hitapla başlaması, arkadaşlarını durdurup sevgilisinin göç ettiği yerde yok 

olmaya yüz tutmuş izler ve kalıntılar önünde kendisi ile birlikte ağlamaya 

davet etmesi Đmruu’l-kays’dan kalma bir gelenektir. Đmruu’l-kays’ın 

muallakası diğer muallakalarla birlikte Đbnü’l-Enbârî gibi alimler tarafından 

şerhedilmiş, bu şerhin batıda da neşirleri yapılmıştır. Muallakasının bu 

şerhlerdeki beyit sayısı 77 ile 88 arasında değişmektedir. Şair muallakasının 

baş tarafında aşk hatıralarına dair hissiyatını dile getirmiştir. Đmruu’l-kays’ın 

muallakasının da yer aldığı divanı ilk defa 1837’de baron Mac-Guckin’de 

Slane ve 1870 de Wilhelm Ahlwardt tarafından neşredilmiş, daha sonra Mısır, 

Đran ve Hindistan da çeşitli defalar basılmıştır.344 

 

 

16- Ebû Saîd Abdulkerim es-Sem’ânî (öl.562/1167) 

 

 Hicrî VI. yüzyılda (506/1113) Horasan’ın Merv ilinde doğdu. Hadis ve 

tarih ilimlerinde kendisinden övgüyle söz edilen bir isim oldu. Bu iki ilme 

katkılarından dolayı “Tâcü’l-Đslâm” lakabı verildi. Dedesi Ebü’l-Muzaffer 

Mansûr es-Sem’anî’de büyük fakihlerdendi. Temimoğullarının Sem’an koluna 

mensuptu.  

 

Tahsilini devrin en önemli ilim ve kültür merkezlerinden Merv’de yaptı. 

el-Bağdâdî’nin 40 ciltlik Bağdat tarihine 15 ciltlik zeyl yazdı. “Kitâbü’l-

Ensâb” adında bir kitap daha yazdı ki bir tarih ve coğrafya kataloğu 

                                                 
344  Đbn Kuteybe, eş-Şi’ir ve’ ş-Şua’ra, II, 105-136; Ahmet Savran, “ Đmriulkays b. Hucr ”, 
XXII, 237-238. 
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durumundadır ve Asya tarihi yönünden çok önemlidir. O, vatanı Merv 

beldesinin geniş bir tarih olarak 20 ciltlik bir eser daha yazmıştır. 345 

 

 

17- Ebü’l-Hasan Đzzeddin Ali b. Ebi’l-Kerem Muhammed el-Cezerî 

(öl. 630/1233) 

 

 Hicrî VI. yüzyıl tarihçilerindendir. 555 yılında Musul yakınındaki Đbn 

Ömer Cezîresinde doğdu. Ebü’l-Kerem’in, Mescidüddîn, Đzzüddîn ve 

Ziyâüddîn adlarındaki üç bilgin oğlundan biridir. Doğunun üç seçkin bilgini 

olan ve doğdukları kasabanın adını her tarafa duyuran bu üç kardeş tarihte 

Đbnü’l-Esîrler diye ün yaptılar. Tahsillerini Musul’da yaptılar. Mescidüddîn 

özellikle hadis sahasında, küçük kardeş Ziyâüddîn şiir ve inşâ ilminde, 

Đzzüddîn ise tarih ilminde meşhur oldular.  

  

Önemli tarihi olayların meydana geldiği yerleri dolaşarak Abbâsîler 

devrine ait geniş bilgi toplayan Đbnü’l-Esîr, ayrıca tıpkı Đbn Hallikân gibi, 

devrin ünlü tarihçileri ile görüştü, o Musul’da münzevî bir yaşayışta iken Đslâm 

dünyasına hediye ettiği Kitâbü’l-Ensâb, Üsdü’l-Gâbe fî Ma’rifeti’s-Sahâbe, ve 

Tarihü’l-Kâmil adlarındaki ünlü eserlerini yazdı. Tarihü’l-Kâmil onu doğuda 

ve batıda büyük ün sahibi yaptı. Eser, insanın yaratılışı ile başlayan ve hicrî 

VII. (628/1230)’un ortalarına kadar cereyan eden olayları kapsar; olayları 

konularına ve tarihi sıralarına göre tertib ederek zikreder. Eser Türk-Đslâm 

tarihi yönünden ayrı bir önemi haizdir. Bu önemli eser Fransız yazar de Slan 

tarafından fransızcaya tercüme edilip orijinal metni ile birlikte neşredildiği gibi 

1290 tarihinde de Mısır’da basıldı. 346 

 

 

 

 

 
                                                 
345  Sabri Hizmetli, Đslâm Tarihi, s.30. 
346  Sabri Hizmetli, Đslâm Tarihi, s.31. 
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18- Ebû Ca’fer Muhammed b. Cerir et-Taberî (öl. 309/923) 

 

 Hicri III. yüzyılın seçkin tarihçi ve tefsircilerindendir. 224 (838)’de 

Taberistan’ın Amel şehrinde doğdu. Orta halli bir aile çocuğudur. Tahsilini 

Amel’de yapan Taberî, ilim öğrenmek gayesiyle Mısır, Suriye ve mücâvir 

bölgelere yolculuk yaptı. Bağdat’ta fıkıh ve hadis tahsil etti. Tarihu’r-Rusûl 

ve’l Mülûk adındaki ünlü eserin sahibi olan Taberî Abbâsîlerin inhitat devrinde 

yaşadı. Câmi’u’l-Beyân fî Tefsîri’l- Kur’ân adlı ünlü tefsir kitabının da yazarı 

olan Taberî Kur’an, hadis ve fıkıh ilimlerinde otoriteydi. Taberî tarih sahasında 

Đslâm alimlerinin heredotu sayılır. Taberî tarihi de büyük bir şöhret 

kazanmıştır.  

 

Taberî tarihi kısa adıyla tanınan ünlü tarihi eseri, esas itibariyle iki 

büyük bölümden oluşur. Birincisi Đslâm öncesi insanlık tarihidir ki, yaratılıştan 

Đslâmın zuhuruna kadar olan dönemi kapsar, ikinci bölümü ise Đslâmın 

başlangıcından (302/915) yılına kadarki dönemi kapsar. Eserde yer alan olaylar 

yüzyıllara, belirli dönemlere veya konulara göre değil, meydana geldiği yıllara 

göre düzenlenmiştir. Đsrailiyât meraklısı ve kıssa hayranı da gösterilen tarihçi 

önüne gelen rivâyeti ve bilgiyi, bulduğu her haber ve malumatı, tenkide tabi 

tutmadan olduğu gibi kitabına almıştır.  

 

Đşte Taberî tarihinin en büyük özelliği, herhangi bir olay hakkındaki 

tüm rivâyetleri toplayıp nakletmesidir. Öyleki bazen tek bir olayla ilgili bir çok 

rivâyet zikreder. Bu yönden kitabı bir tarihi rivâyetler ve bilgiler hazinesidir. 

Eser Osmanlı Devleti zamanında birkaç defa Türkçeye tercüme edilmiştir. 

Tercümesi birkaç defa basılmıştır.347 

 

                                                 
347  Sabri Hizmetli, Đslâm Tarihi, s.26. 
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II- ĐBN HABÎB’ ĐN TARĐH METODU 

 

1- Rivâyetlerinde Đsnada Verdiği Önem 

  
Đlk dönem Đslâm tarihçileri haberlerin doğruluğunu tesbit için senede 

büyük önem vermişlerdir. Hz.  Peygamber’den sonraki dönemlerde ortaya 

çıkan siyâsî çekişmeler, fırkalar ve îtikadî mezheplerle haberlerin sıhhat 

dereceleri Đslâm tarihçilerini isnada önem vermeye sevketmiştir. 

  

Böylece râvilerinin güvenirliğinin haberlerin doğruluğunu yansıttığı 

anlayışı hakim olmuştur. Đbn Habîb özellikle Esmâü’l-Muğtâlîn mine’l-Eşrâf 

fi’l-Câhilliye ve’l-Đslâm ve Ümmehâtü’n-Nebî adlı eserlerini hemen hemen hiç 

isnad kullanmadan yazmıştır. Diğer taraftan el-Muhabber adlı eserinde çok 

olmasa da isnada yer vermiş, bir Kureyş tarihi olan el-Munammak adlı eserinde 

ise isnada önem vermiş, her konuda olmasa da çoğu konuda isnadla rivâyet 

etmeye çalışmıştır.  

Örnekler: Đbn Habib, genellikle, içinde Đbnü’l-Kelbî’nin bulunduğu 

senetleri verir. Dolayısıyla onun kaynaklarını da göz önüne sermiş olur. 

Hişâm el-Kelbî – Ebü’s-Sâib el- Mahzûmî – o babasından (el- Munammak 

s.38). 

Hişâm- babasından- Üsâme b. Zeyd- o babasından- o da Dihye b. Halîfe el 

Kelbî’den, (el-Munammak, s.39). 

el-Kelbî (el-Munammak, s.83, 93). 

Đbnü’l-Kelbî (el-Munammak, s.85). 

Ebü’l-Münzir (Hişâm b. Muhammed) (el-Munammak, s.90) 

Hişâm (el-Munammak, s.102) 

Đbn Habib, bazen aralarında Hişâm b. Muhammed’in bulunmadığı uzun 

senet zikreder. 

Ebû Firâs Muhammed b. Firâs b. Muhammed b. Atâ b. Havlî eş-

Şâmî…( el-Munammak, s.108) 

Đbn Habib bazen bilgiyi Urve b. Zübeyr’in torunu yoluyla Hakîm b. 

Hizam’a dayandırır: 
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Dahhâk b. Osman b. Abdullah b. Urve b. Zübeyr, Hakîm b. Hizâm’dan 

(el-Munammak, s.186) 

  

Đbn Habîb’den önceki müverrihlerin çoğu isnad sistemine önem 

vermişlerdir. Bahsedildiği gibi, Đbn Habîb ise isnad sistemini iki kitabı hariç 

diğerlerinde pek fazla kullanmamıştır. Đbn Habîb’in isnadsız veya isnadı az 

kullandığı kitapları daha akıcı, isnada başvurduğu kitaplarının anlatımı ise daha 

az akıcı ve anlaşılması zordur. 

  

Bu tarzı da Đbn Habîb’in genel bir metodu olarak değerlendirebiliriz. 

Aynı dönemdeki Đslâm tarihçilerinden Đbn Kuteybe (276-889) ve ed-

Dîneverî’nin eserlerinde de arasıra isnad kurallarının kırıldığı görülse de bu az 

derecede göze çarpar.  

 

Đbn Habîb, eserlerini yazarken hangi temel kaynaklardan faydalandığını 

pek belirtmemektedir. Kendisi kitaplarını yazarken baş kısmında bir giriş 

bölümü yazmamıştır. Zaten en önemli tarih kitapları olan el-Muhabber ve el-

Munammak adlı eserler tashih edilerek ortaya çıkarılmış, özellikle el-

Munammak müsvedde denebilecek nüshalardan tashih edilmiştir. 

 

Bu yüzden kendisi kitaplarına önsöz yazmamış, tashih eden kişiler 

tarafından önsöz yazılmıştır. Bu sebeple, kaynaklardan ve izlediği metottan ve 

amacından kendisi bahsetmemektedir.348  

 

 2- Rivâyetlerindeki Belirsiz Đfadeler 
  

Daha öncede belirttiğimiz gibi Đbn Habîb kitabında rivâyet senetlerine 

pek fazla önem vermemiştir. Yarı isnadlı yarı isnadsız bir metotla ayrıntılara 

girmeye çalışırken birçok yerde, belirsiz kaynak kullanmıştır. Onun 

rivâyetlerini kimlerden aldığını belirtmeyip sürekli anlatımı tercih etmesi veya 

                                                 
348  Đbn Habîb, el-Muhabber, s.141 
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kaynak olarak belirsiz ifadeleri kullanması rivâyetlerinin tetkikini 

zorlaştırmaktadır.  

  

Đbn Habîb tespit ettiğimiz kadarıyla tarih kitaplarındaki birçok haberin 

başlangıcında genel olarak aşağıdaki ifadeleri kullanmıştır: 

Dedi.349  

Đsnadsız topluluk rivâyet etti.350 

Dediler.351 

Denilirdi, 

Ona dediler.352 

Ona denildi.353 

Rivâyet etti.354 

Zikretti.355 

Bana anlattı.356 

Đdi, oldu.357 

Böyle-Böylece.358 

Onlardan.359 

Bazı insanlar dedi.360 

Bize anlattı.361 

Bazı kavim dedi, 

Kusây’dan adamlar dedi.362 

Bazı ehl-i kitap dedi.363 

Bana bazı Yahûdiler haber verdi. 

                                                 
349  Đbn Habib, el-Munammak, s.22, 97, 100, 114, 111, 123, 129, 130, 131, 
350  Đbn Habib, el-Munammak, s.142, 152. 
351  Đbn Habib, el-Munammak, s.23. 
352  Đbn Habib, el-Munammak, s.67. 
353  Đbn Habib, el-Munammak, s.90. 
354  Đbn Habib, el-Munammak, s.98. 
355  Đbn Habib, el-Munammak, s.112. 
356  Đbn Habib, el-Munammak, s.143. 
357  Đbn Habib, el-Munammak, s.245. 
358  Đbn Habib, el-Munammak, s.246. 
359  Đbn Habib, el-Munammak, s.249. 
360  Đbn Habib, el-Munammak, s.254. 
361  Đbn Habib, el-Munammak, s.199. 
362  Đbn Habib, el-Munammak, s.343. 
363  Đbn Habib, el-Muhabber, s.2. 
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Ortaya çıktı.364 

Biat edildi. 

Soruldu.365 

Hikaye etti.366 

Karşılaştığım bazı kişiler dedi.367 

Ondan. 

Bazı şairler dedi.368 

 

Đbn Habîb’in bu ifadeleri kullanması kanaatimizce fazla râvisi 

olmamasından veya konuların ve cümlelerin uzun uzun rivâyet zinciriyle 

bölünmesini istememiş olmasından ileri gelebileceği, bundan dolayı da rivâyet 

senetleri yerine “şöyle denildi, dedi” gibi ifadelerle konuyu parçalamamak 

amacı gütmüş olabileceği düşünülmektedir. Ayrıca Đbn Habîb’in 40 yıl ilim 

öğrendiği, Bağdat ve Kûfe’nin dışına çıkmadığı tahmin ediliyor. Kitaplarında 

kaynak belirtmemesine rağmen o dönemde okumuş olduğu kitaplardan ve 

hocalarından almış olduğu derslerden akıl dağarcığında kalanlarla rivâyette 

bulunması böyle bir belirsizlik olma ihtimalinide doğurmuş olabilir.  

  

3- Rivâyetlerinde Râvi’nin Đsmini ve Nesebini Zikretmeden 
Künyesini veya Yalnız Nesebini Zikretmesi 
  

Đbn Habîb eserlerinin metninde ve isnadında bazen nesebini 

vermeksizin ismini ve nesebini zikretmeden râvinin künyesini veya onunla 

künyesinde ortak olan birkaç râvinin olmasına rağmen, bununla birlikte 

nisbesini zikretmektedir.  

  

Umeyre b. Hâcer el-Huzâi ve Mâlik b. Ümeyle arasında yapılan ata 

binme yarışında Umeyle’nin atının geçmesi üzerine, Umeyle’nin “benim atım 

senin atından daha güzel” demesi üzerine aralarında anlaşmazlık çıktı, ikisi 

                                                 
364  Đbn Habib, el-Munammak, s.40. 
365  Đbn Habib, el-Munammak, s.222. 
366  Đbn Habib, el-Munammak, s.219. 
367  Đbn Habib, el-Munammak, s.5. 
368  Đbn Habib, Esmâül-Muğtâlîn, 163, 164. 
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arasında şiirli açıklama geçti ve Ertâ dedi: Bu Mâlik’in hakkı. Burada Ertâ’ın 

ismi ve nesebi zikredilmemiştir. Yani bu, Ertâ b. Abd Şurahbil b. Hâşim b. 

Abdümenâf  b. Abdüddâr b. Kusay’dır.369  

  

Mirdâs b. Ebî Âmir ve Harb b. Ümeyye’nin anlaşmasından 

bahsedilirken; Mirdâs b. Ebi Âmir es-Sülemî Harb b. Ümeyye b. Abdüşems ve 

Ebü’l-Âs b. Ümeyye b. Abdüşems anlaşma yaptı. Burada Mirdâs’ın künyesi 

açıklanmadı, Mirdâs’in künyesi Ebu’l-Abbâs’tır.370 

  

Abdülmutlalib ve Huzâa’nın anlaşması konusunda Ebû Saîd şöyle dedi: 

“Ebû Bekir bu kasidenin tamamını inşad etti” der. Ebû Saîd’in isminin tamamı 

zikredilmemiştir. Bunun ismi Ebû Saîd es-Sükkerî’dir.371  

  

Harb b. Ümeyye ile Abdülmuttalib arasında şeref, neseb, haseb 

bakımından öğünmeler konusunda açıklama yapılırken şöyle denir: “Ebü’l-

Münzîr dedi:” Burada Ebü’l-Münzîr’in ismi zikredilmemiştir. Yani bu Hişâm 

b. Muhammed b.es-Sâîb el-Kelbî’dir. 372 

  

Sakîf ve Abdülmuttalib’in neseb ve şerefte öğünmeleri konusu 

anlatılırken şöyle denir: “el-Kelbî dedi:” Yani bu Hişâm b. Muhammed b. es-

Sâîb el-Kelbî’dir. 

  

Benî Hâşim’in haberleri konusu verilirken, “Ahbaranî Ebu’l-Kâsım 

Ahmed b. Muhammed b. Đshâk el-Müseyyibi Kâle Haddesenî Ebî an Şeyhin an 

Eshâbine lehü Kaddere Kâle Haddesenî el-Vakkâsi ani’z-Zührî an Ebî Hayye 

an Ebî Zer Kâle:”. Burada el-Vakkâsi ve Ebî Zer’in isimleri açıklanmamıştır. 

el-Vakkâsi; Osman b. Abdurrahman b. Ömer b. Sa’d b. Ebî Vakkâs el 

Medenî’dir. Künyesi : Ebu Amr’dır. 

 

                                                 
369  Đbn Habib, el-Munammak, s.102-103. 
370  Đbn Habib, el-Munammak, s.272. 
371  Đbn Habib, el-Munammak, s.89. 
372  Đbn Habib, el-Munammak, s.90. 
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Ebî Zer: Ebû Zer el-Gıfârî, meşhur sahabi, ölümü hicrî 32 senesidir.373 

  

Kureyş haberleri konusu işlenirken ve “Ahbaranî Hişâm b Muhammed 

el-Kelbî Kâle” der ki, burada: Hişâm, Hişâm b. Muhammed el-Kelbî Ebü’l-

Münzîr el Kûfi el-Bağdâdî’dir. Câhiliye ve Đslâmiyet döneminde Arap ahbârı 

ve nesebi konusunda alimdir. Bu babasından ve meşhur râvilerden rivâyet 

almıştır. Muhammed b. Habîb ondan tarihi bilgilerde iktibaslar yapmıştır. 206 

senesinde ölmüştür. 374 

  

Enbiyadan sünnetli olarak yaratılan, sünnete ihtiyaç duyulmayan kişileri 

anlatırken “Kâle Ebû Saîd Kâle Đbn Habîb Zekara Đbnü’l-Kelbî an Ebî 

Muhammed el- Merhabî an Şeyhin min zi’l-Kila’ Kâle” der. Buradaki Ebû 

Saîd, keza Ebû Saîd es-Sükkerî’dir. Đbn Habîb; müellif Muhammed b. Habîb 

el-Bağdâdî’dir. Đbnü’l- Kelbî ise; Hişâm b. Muhammed b. es-Seîb el-

Kelbî’dir.375 

 

4-Rivâyet Aldığı Ki şiler 
  

Đbn Habîb eserlerini yazarken el-Kelbî’nin kitabı ve onun oğlu ve Đbn 

Habîb’in hocası Đbnü’l-Kelbî’ den önemli rivâyetler almıştır. Çünkü Đbnü’l- 

Kelbî ve babası Câhiliye tarihini ve Arap kabilelerinin ensabını en iyi 

bilenlerdendi. 

  

Đbn Habîb’in el-Muhabber adlı kitabındaki konu başlıkları ile Đbnü’l- 

Kelbî’nin eserlerinden olan “ Esmâu men Nüsibe ilâ Đbni’l-Kelbî “ adlı kitabın 

konu başlıklarının birbirine benzemesi, adı geçen müellifin onu çok etkilediğini 

ve ondan rivâyetlerini daha fazla aldığını desteklemektedir.376 

  

                                                 
373 Đbn Habib, el-Munammak, s.241-242. 
374 Đbn Habib, el-Munammak, s.22. 
375 Đbn Habib, el-Muhabber, s.131. 
376 Bkz. Đbn Habîb, el-Muhabber, s.507; Đbn Habîb, el-Munammak, s.189. 
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Bunun yanı sıra Đbn Habîb, hocası Ebû Ubeyde’den377 ve hocası 

olmayan Đbn Ebî Sâbit, yani Abdülaziz b. Đmrân ez-Zührî’den378, Ebu’l-

Buhterî379 ve Vâkidî380 gibi önemli alimlerden rivâyetlerde bulunmuştur. el-

Muhabber’de Đbnü’l- Kelbî’nin ismini diğerlerinden daha fazla zikretmiştir. 

Hocalarından daha önce bahsetmiştik, ancak burada hocaları dışında rivâyet 

aldığı şahıslar hakkında kısa da olsa bilgi aktarmaya çalışacağız. 

 

   a- Ebu’l-Buhterî, Vehb b. Vehb Kesîr el-Kadî el-Kureyşî 

 
 Medine’de doğup yetişti. Ebu’l-Buhterî lakabıyla ünlü olan Vehb b. 

Vehb’in “Böbürlenerek yürüyen kimse” anlamına gelen bu künyeyi niçin aldığı 

bilinmemektedir. Baba tarafından soyu Hz.  Peygamber ile Kusay’da birleşir. 

Tam ismi şu şekildedir; Ebu’l-Buhterî, Vehb b. Vehb b. Kesîr b. Abdillah b. 

Zem’a b. Esved b. Muttalib b. Esed b. Abdülaziz b. Kusay b. Kilâb el-Kureşî, 

el-Esedî el-Medenî’dir. Annesi Abde bint Ali, Akil b. Ebî Tâlib’in torunu olup 

sonraları Ca’fer es-Sâdık ile evlenmiştir.381 

 

Tahsil hayatı hakkında fazla bir bilgi bulunmamakla birlikte üvey 

babasından faydalandığı söylenmektedir. Ayrıca Medine ‘de Hâşim b. Urve, 

Ubeydullah b. Ömer b. Hafs, Ca’fer es-Sadık ve Đbn Cüreyc gibi alimlerden 

hadis ve fıkıh öğrendi. Hârûn er-Reşîd devrinde (786/809) Bağdat’a giderek 

oraya yerleşti. Halife onu Bağdat’ın doğusundaki Askerü’l-Mehdî’ye kadı 

tayin etti. Medine kadısı öldükten sonra Medine kadılığına getirildi. Şehrin 

güvenliğini sağlama ve namaz kıldırma görevleri de kendisine verildi. Bu 

vazifeden azledildikten sonra tekrar Bağdat’a döndü ve yetmiş yaşını geçmiş 

olduğu halde (öl. 200/815) yılında ölünceye kadar orada yaşadı. Ebu’l-Buhterî 

tarih ve ensâb sahalarında tanınmış bir alim idi. 

 

                                                 
377 Đbn Habîb, el-Munammak, s.180. 
378 Đbn Habîb, el-Munammak, s.273, 235, 236. 
379 Đbn Habîb, el-Munammak, s.160, 186, 387. 
380 Đbn Habîb, el-Munammak, s.152. 
381 Đbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-Kebîr, VII, 332; Đbn Kuteybe, el-Meârif, s.362. 
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 Đtibarlı bir kadı ve hem baba ve hem anne tarafından Resûlü Ekrem ile 

aynı soydan gelen bir kimse olmasına rağmen hadis uydurduğu, Muhammed 

el-Mehdî (775-785) ve Hârûn er-Reşîd devirlerinde onların hoşuna gidecek 

konuları hayali senetlerle Hz.  Peygambere mal etmeye çalıştığı rivâyet 

edilmektedir. Kadılığı sırasında bir gün Hârûn er-Reşîd’in yanına gittiğinde 

onun güvercin uçurtmakla meşgul olduğunu görmüş, Hz.  Aişe’ye ulaşan bir 

senetle Resûlullah’ın da güvercin uçurduğunu rivâyet etmişti.  

 

Kendisini ileri yaşlarda gördüğünü belirten Yahyâ b. Mâin, onun evine 

kapanıp sabaha kadar hadis uydurduğunu “ kötü bir yalancı ” olduğunu 

söylemiştir. Ahmed b. Hanbel râvileri ağır ifadelerle tenkit etmekten titizlikle 

kaçındığı halde “ Ebu’l-Buhterî ” hakkında “ yalancı ” ve “ insanların en 

yalancısı ” ifadelerini kullanmaktadır. Osman b. Ebû Şeybe onun kıyamet günü 

kabrinden deccâl olarak kalkacağını söyledi. Buhârî, bir râvinin hiçbir 

rivâyetinin kesinlikle alınmaması gerektiğini belirtmek için nadiren kullandığı 

“ seketu anh ” (hakkında söyleyecek söz bulamadılar) ifadesini onun hakkında 

kullanmış, Ebû Zür’a er-Râzî talebesi Đbn Ebî Hâtim’e, Ebu’l-Buhterî’nin 

hiçbir rivâyetini aklında tutma diye tenbih etmiştir. 

 

Fellas, Ebû Đshâk el-Cüzcânî ve Ebû Dâvud onun yalan söylediğini, 

Nesâî kötü bir yalancı ve metrûk bir râvi olduğunu ifade etmiş, Ukaylî hiçbir 

doğru rivâyetine rastlamadığını, onun vasıtasıyla gelen bütün haberlerin asılsız 

olduğunu söylemiştir. Đbn Adî, Ebu’l-Buhterî’nin bir hayli rivâyetini 

zikrettikten sonra, “ Bütün bunlar asılsızdır, Ebu’l-Buhterî’de hadis uyduran 

yalancılardan birisidir” demiştir. Şiî alimleri de onu yalancı kabul 

etmişlerdir.382 Ya’kûbî onu Hârûn er-Reşîd dönemi fakihlerinden kabul eder. 

 

Cömert bir insan olan Ebu’l-Buhterî ihtiyaç sahiplerine yardım 

etmekten hoşlanırdı. Onun övünmekten hoşlandığını bilen şairler kendisi 

hakkında methiyeler yazmışlardır.383 Đbnü’n-Nedim ve Đbn Hallikân, Ebu’l-

Buhterî’nin şu eserlerini zikretmektedir. Kitâbu Sıfâti’n-Nebî, Kitâbu Fezâili’l-
                                                 
382 Ya’kûbî, Tarih, II, 382. 
383  M. Yaşar Kandemir, “ Ebu’l-Buhterî”,  DĐA, X, 297. 
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Kebîr, Kitâbu Nesebi Veledi Đsmâîl, Kitâbu Tasm ve’l-Cedîs, Kitâbu’r-Râyât 

gibi.384 

 

Đbn Habîb, el-Munammak kitabında, Ebu’l-Buhterî’den Hilfü’l-Füdûl, 

Ebû Leheb ve Peygamberimizin olayları, Abdülmuttalib ve oğlunun Benî 

Zühre’den evlenmeleri ve bu evliliklerinin sebepleri gibi konuları rivâyet 

etmiştir. 

     

   b- Ebû Abdullah Muhammed b. Ömer el-Vâkidî 
  

130/747 yılı başlarında, Medine’ de Mevâliye mensup bir ailede 

dünyaya geldi. Dedesi Vâkid’e nispetle Vâkidî, dedesinin Benî Sehm’den 

Abdullah b. Büreydât el-Eslemî’nin mevlâsı olması dolayısıyla da el-Eslemî 

nisbelerini aldı. 

  

Medine’de yetişen Vâkidî burada Mâlik b. Enes, Üsâme b. Zeyd b. 

Elsem, Ebû Ma’şer en Nâcih’den, Mekke’de Đbn Cüreyc, Hicaz ve Irak 

Muhitlerinde Süfyân es-Servî, Ma’mer b. Raşîd, Dımaşk’ta Sa’d b. Abdülaziz, 

el-Evzâî, Humus’da Muâviye b. Sâlih gibi kimselerden ders aldı. Vâkidî tarih 

ve fıkıh sahalarında kendisini yetiştirdi. Tarih alanında Ebû Ma’şer, Ma’mer b. 

Râşid, adından bahsetmemesine rağmen Đbn Đshâk’ın tesiri altında kaldı.385 

 

 Tahsil hayatını tamamlayan Vâkidî bir yandan buğday ticaretiyle 

uğraşırken diğer yandan ilim ile iştiğal etmeye çalıştı. 170 (786) Veziri Yahyâ 

b. Hâlid el- Bermekî ile hac ziyaretleri esnasında Medine’ye gelen halife Hârûn 

er-Reşîd, şehrin mukaddes yerlerini ve bu yerler ile ilgili Hz.  Peygamberin 

hatıralarını en iyi bilen bir kişinin rehber verilmesini isteyince, kendisine 

Vâkidî tavsiye edilmiştir. Bu rehberlikten memnun kalan halife ve veziri 

tarafından yüklü bir meblağ ile mükafatlandırılmıştır.386 

 
                                                 
384  Đbnü’n-Nedîm, el-Fihrist, 130; Đbn Hallikân, Vefayâtü’l-A’yân, s.297. 
385  R. Şeşen, “ Vâkidî ” , XII, 150. 
386  Đbn Sa’d, Tabakâtü’l-Kebîr, V, 425; R. Şeşen, “ Vâkidî ” , XII, 151. 
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Kaynakların ittifakla bildirdiğine göre o, saray ile arasında meydana 

gelen bu münasebetten 180 (796) senesindeki sıkıntılı anında faydalandı. 

Buğday ticaretinden iflas eden Vâkidî, Bağdat’a gidip halife ve vezirden aldığı 

paralarla borcunu ödedi.387 

 

 O bundan sonra Bağdat’ta yaşadı. Me’mûn halife olunca onu Bağdat’ın 

doğu kısmındaki Askerülmehdî’ye (Rusâfeye’ye) kadı tayin etti. O bu 

görevinde iken Bağdat’ta (öl.207/823) vefat etti.Vâkidî, Kur’an, fıkıh, siyer, 

meğâzî, fütûh, tabakât ve tarih sahalarında büyük bir alimdi. O bu alandaki 

görüşlereni çeşitli eserlerinde toplamıştır. En ünlü eserleri Kitâbu’r-Ridde ve’d-

Dâr, el-Megâzi ve Fütûhu’ş-Şâm’dır. Bize tam olarak ulaşan eseri sadece 

Kitâbu’l-Meğâzî’sidir.388 

 

Eserlerinin büyük bir kısmı tarih sahasındadır. Hadis sahasında geniş 

bilgi sahibi olmasına rağmen sika ve zayıf olduğuna dair farklı görüşler de ileri 

sürülmüştür. Buharî, Müslim, Ahmed b. Hanbel, Ebû Dâvud, Nesâî ve 

muhaddislerin çoğunluğuna göre zayıftır ve hadis uyduranlar arasındadır.389 

 

 Đbnü’n- Nedîm onun takiyye gösteren mutedil bir şii olduğunu 

kaydeder. Bu idiasını desteklemek için “ Mûsâ’nın Asası, Îsâ’nın ölüleleri 

diriltmesi gibi, Ali de Peygamberin mûcizesidir “ hadisini Vâkidî’nin rivâyet 

ettiğini söyler. Fakat Đbnü’n-Nedîm bu hususta tek kalmıştır.390 Hadisçiler onu 

zaman zaman tenkid etmelerine rağmen bu konuda tek bir cümle bile 

kullanmazlar. Ayrıca diğer müellifler ve şîa ricâl kitapları onun şiili ğinden hiç 

bahsetmezler.391 

 

 Đbn Habîb, Vâkidî’den Ammâre b. Velîd ile Ömer b. el-Hattab’ın 

kıssasını, el-Fâkih olaylarını rivâyet almıştır. 

                                                 
387 M. Fuad Sezgin, Târîhu’l-Türâsi’l-Arabî, II, 470; Şemseddin Günaytay, Đslâm Tarihinin  
Kaynakları, s.26. 
388 Selahattin Çamyar, Ya’kûbî ve Tarihçiliği, Y. Lisans Tezi, s.43. 
389 R. Şeşen, “ Vâkidî ”,  XII, 151. 
390 Đbnü’n-Nedîm, el-Fihrist , s.127. 
391 R. Şeşen, “ Vâkidî ”, XII, 152. 
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   c- Muhammed b. Sâib b. Bişr el-Kelbî 
  

Hişâm el-Kelbî’nin babası olan Ebü’n-Nadr Muhammed b. Sâib b. Bişr 

el-Kelbî el-Kûfî (öl.146/763) tefsir ve nesep alimidir. 66 (685) yılından önce 

Kûfe’de doğdu. Babasına nisbetle Đbnü’s-Sâib diye de anılır. Kudâa kabilesinin 

Kelb b. Vebere kolundandır. Dedesi Bişr b. Amr, kardeşleri Ubeyd ve 

Abdurrahman’la birlikte Cemel ve Sıffîn savaşlarında Hz.  Ali’nin saflarında 

yer aldılar. Babası Mus’ab b. Zübeyr’in yanında şehit düştü. Kendisi de Đbnü’l-

Eş’as’ın taraftarı olarak Deyrü’l-Cemâcim savaşına katıldı. Daha sonra ilme 

yöneldi, nesep, tarih, dil ve tefsir alanlarında yoğunlaşarak, kendini yetiştirdi. 

Şam’daki kabilesinin nesep ilmiyle ilgisi onun bu alanda ilermesini 

kolaylaştırdı. Önde gelen nesep alimlerinin ilki olmakla birlikte bu ilmin 

rivâyetiyle yetindi. Onun bu konudaki birikimi oğlu Hişâm’ın sayısı 150’ye 

yaklaşan eserlerine yansıdı.  

 

Kardeşleri Süfyân ve Seleme ile Asbağ b. Nübâte, Ebû Sâlih Bazen, 

Âmir eş-Şa’bî gibi alimlerden hadis rivâyet eden Kelbî şiirle de ilgilendi. 

Kûfe’de tefsir ve tarih dersleri verdi. Basra Valisi Süleymân b. Alî onu 

Basra’ya getirtip kendi evinde oturmasını sağladı ve tefsir okutmakla 

görevlendirdi. Süleymân b. Alî bu derslere yakından ilgilenmiş, Tevbe 

Sûresinin bir âyetinde Kelbî’nin bilinenlere aykırı bir görüş ileri sürmesine 

karşı çıkan talebelere müdahale ederek onun yazdırdığı şeylerin aynen 

kaydedilmesini emretmiştir. 

 

Kendisinden rivâyette bulunanlar arasında oğlu Hişâm, Hammâd b. 

Seleme, Süfyân es-Sevrî, Süfyân b. Uyeyne, Abdullah b. Mübârek, Ebû Bekir 

b. Ayyâş gibi alimler yer alır. Đbn Kuteybe’nin, adına Mürcîe’ye mensup 

alimler arasında yer verdiği Kelbî’nin Sebeiyye’ye mensup olduğu söylenmiş, 
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hatta bizzat kendisinin bunu beyan ettiği rivâyet edilmiştir. Kelbî H.146 

(763)’da Kûfe’de vefat etti. Đbn Hibbân bu tarihi 140 (757) olarak zikreder.392 

 

Hadis otoritelerinin Kelbî hakkındaki değerlendirmeleri genellikle 

olumsuzdur. Yahyâ b. Sâid ve Abdurrahman b. Mehdî ondan hadis almamış, 

Hammâd b. Seleme ve Nesâî sika olmadığını bildirmiş, Nesâî daha da ileri 

giderek rivâyetlerinin yazılamayacağını belirtmiştir. Leys b. Ebû Sâid ise 

Kûfe’de iki yalancının bulunduğunu, bunlardan birinin Kelbî olduğunu 

söylemiştir. Kelbî’nin rivâyetlerinden sakınılması gerektiği uyarısını yapan 

Süfyân es-Servî, kendisinin ondan niçin rivâyette bulunduğu sorusuna da “ Ben 

onun doğrusunu yalanından ayırabiliyorum “ cevabını vermiştir. Ancak 

Süfyân’ın Kelbî’den hadis rivâyet ederken tanınmasın diye adı ve nisbesi 

yerine Ebü’n-Nadr künyesini kullandığı belirtilmiştir. 

 

Kelbî’nin tefsiri hakkında yapılan eleştirilerde ağırdır. Ahmed b. 

Hanbel onun bu eserinin yalanla dolu olduğunu, esere bakmanın dahi caiz 

görülmediğini söylemiştir. Mervân b. Muhammed de bu tefsirin butlânından 

söz etmiştir. Genel olarak Kelbî-Ebû Sâlih Bazen- Abdullah b. Abbâs zinciriyle 

gelen tefsir rivâyetlerine karşı uyarılar yapılmış, bunların gerçek dışı şeyler 

olduğuna dikkat çekilmiştir. 

 

Đbn Cerîr et-Taberî ise, Câmiu’l-Beyân’da Kelbî’nin nakillerinden 

sakınmış, ancak tarihinde az da olsa onun rivâyetlerini kaydetmiştir. Kelbî 

hakkında kısmen iyimser bir değerlendirme yapan Đbn Adî, onun özellikle Ebû 

Sâlih- Đbn Abbâs tarikiyle gelen hadis rivâyetleri içinde münker şeylerin 

bulunduğunu kabul etmekle birlikte sahih hadislerinin de olduğunu, Süfyân es- 

Servî ve Şu’be b. Haccâc’ın az da olsa kendisinden rivâyette bulunduğunu, 

Süfyân b. Uyeyne, Hammâd b. Seleme gibi güvenilir alimlerin Kelbî’nin 

râvileri arasında yer alıp tefsir konusunda onu beğendiklerini belirtmiştir. 

Kur’an tefsiri hakkındaki incelemeleri sırasında büyük bir özenle Arapların soy 

                                                 
392  Đsmail Cerrahoğlu, “ Muhammed b. Sâib el-Kelbî”,  XXV, 206. 
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kütükleri ve tarihleriyle ilgili önemli bir çok notlar toplamıştı. Dolayısıyla da 

oğlu gibi oda bu alanda ünlü bir otorite haline gelmiştir.393 

 

Kelbî’nin et-Tefsîr’i Keşfü’z-Zünûn’da Tefsîru’l-Kelbî adıyla 

kaydedilmekte olup, eserin pek çok yazma nüshası günümüze ulaşmıştır. Onun 

ayrıca Abdullah b. Abbâs ‘tan yaptığı rivâyetlerden meydana gelen Ahkâmü’l-

Kur’an’ ı ile en-Nâsih ve’l-Mensûh adlı eserinin bulunduğu da 

kaydedilmektedir.394 

 

5- Kendisinden Rivâyet Alan Kişiler 

  
Muhammed b. Habîb’in kendisinden rivâyet alan kişiler çok azdır. 

Kendisinden en fazla öğrencilerinden, Ebû Saîd es-Sükkerî rivâyet almıştır. 

Ondan başkası, Muhammed b. Ahmed b. Ebî A’rabe, Ali b. Abbâs er-Rûmî, 

Sa’leb Ebu’l-Abbâs Ahmed b. Yahyâ gibi öğrencileri ondan pek rivâyette 

bulunmamışlardır. Bunun içinde Đbnü’n-Nedîm, Yâkût ve diğerleri gibi, Đbn 

Habîb’in tek râvisi öğrencisi Ebû Saîd es-Sükkerî’dir,395 der. Bunun yanında 

Muhtelifü’l-Kabâil ve Mü’telifühâ adlı eserini kendisinden tam künyesi 

açıklanmayan Ebü’l-Hasan isimli râvi rivâyet etmiştir. Bu da kitabın 

başlangıcında yer almaktadır. 

 

Kendisinden rivâyet alan Ebû Saîd es-Sükkerî bazen kitabın metnine 

ilaveler yaparak kitabı ziyadeleştirmiştir. Hilâfet meselesinde Ehli sünnet ve’l-

Cemaatle ilgili görüşü bunu destekliyor. Örnek: Ebû Saîd şöyle der: “Ebu 

Bekir ve Ömer rahimehümallah, Amr b. el-Âs’ı Peygamber’e şikayet etti. 

Peygamber de o ikisine, ‘bundan sonra benden sizin üzerinize emir kılmak 

yok’ dedi. Bu da Ebu Bekir ve Ömer rahimehümallah’ın hilâfetlerinin 

te’kididir.”. 396 

                                                 
393 Đbnü’n-Nedîm, el-Fihrist, s.124; Selahattin Çamyar, Ya’kûbî ve Tarihçiliği, Y.Lisans Tezi, 
s.53. 
394 Đsmail Cerrahoğlu, “ Muhammed b. Sâib el-Kelbî”, XXV, 206. 
395 Đbn Habîb, el-Muhabber,s.514. 
396 Đbn Habîb, el-Muhabber,s.122. 
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 el-Muhabber’den, bazı muahhar tarihçiler, örneğin; Yâkût Mu’cemü’l-

Buldân’da, Đbn Hacer el-Askalânî el-Đsâbe’de, Đbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Gâbe’de 

ondan nakilde bulunmuşlardır. el-Hatîb el-Bağdâdî, Târihu Bağdâd’da (II, 751) 

onun Đbn Habib’in en güzel kitabı olduğunu söyler.397 

 

6- Đbn Habîb’in Rivâyet Alı ş Şekilleri 
  

Đbn Habîb’in el-Munammak adlı eseri şu ibare ile başlıyor: “Ahbaranâ 

Ebu’l-Hasan Muhammed b. el-Abbâs el-Habâli Kâle: Ahbaranâ Muhammed b. 

Habîb”. Burada Ebu’l-Hasan’dan rivâyet naklettiği anlaşılıyor. Bu haberin 

meçhul olduğu zannediliyor. 

  

Çünkü Ebu’l-Hasan Muhammed b. Abbâs, Đbn Habîb hayatta iken 

yoktu. O 310/922 de doğdu, 384/994’te vefat etti. Yaklaşık ondan yarım asır 

önce ölmüştür. Bu isnad muhtemelen noksandır. Bazı tarihçiler bunu eksik 

yazmış olabilirler.  

  

Ahbaranâ Ebu’l-Hasan Muhammed b. el-Abbâs an Ebîhi an Ebî Saîd 

es-Sükkerî Kâle: Ahbaranâ Muhammed b. Habîb.398 Ebu’l-Hasan Muhammed 

tefsîr, hadis ve tarih konularında büyük toplayıcıdır. O babası Abbâs’tan 

rivâyet ediyordu. Abbâs Đbn Habîb’in öğrencisi Ebû Saîd es-Sükkerî ve onun 

rivâyetinden bahsediyordu.399 

  

O, kitabın metninde ve isnadında bazen nesebi olmadan ismini, ismini 

ve nesebini zikretmeden râvinin künyesini veya onunla künyesinde ortak olan 

birkaç râvinin olmasına rağmen bununla birlikte yalnız nisbeti üzerine kısaltır. 

Örnek; Kâle Erta’:400 (kim olduğu açıklanmamış,) Kâlet Ümmü 

                                                 
397  Đbn Habîb, el-Muhabber, s.511. 
398  Đbn Habîb, el-Munammak, s.11-12. 
399  Đbn Habîb, el-Munammak, s.12. 
400  Đbn Habîb, el-Munammak, s.103 
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Ebân:401(Nesebi bilinmiyor.) Haddese el-Vakkâsî:402 (Đsmi açıklanmadı.) Kâle 

Ebubekir:403(Đsmi zikredilmedi.) Bu künye ile bir kaç tane rivâyet 

bulunmaktadır. 

  

Đbn Habib, bazen isnadı, bazen de râvinin ismini açıklamaz, onu iktibas 

yolu ile alır. Yukarıda, tarihi kaynaklar kısmında da belirtildiği gibi, “onu 

Vâkidî’den zikretti, onu Ebû Sâbit’den zikretti” gibi ibarelerle rivâyet alır. 

  

Bazen “Kâle” deyip hemen açıklamaya geçer, bazen de “Kâle el-

Kelbî”, “Kâle Hişâm el-Kelbî” ibareleriyle, isimlere ve nesebe pek dikkat 

etmeden konuları açıklamaya çalışır. Bazen de “Kâle el-Kelbî fî Esânîdihi” 

gibi ifadeler kullanır. 

  

Bazen de “Ahbaranî Hişâm b. Muhammed el-Kelbî” deyip rivâyeti 

doğrudan el-Kelbî’nin haber verdiğini söyler. “Ahbaranî Hişâm b. Muhammed 

an Abdülhamid el-Mecd b. Abese el-Ensârî an bazı kavmihi an eş-Şa’bî bazı 

Ehli’l-kitap’tan, bazı Yahûd’dan” gibi ifadelerle senetlerin eksik olması, 

senetteki isimlerin düzgün bir şekilde zikredilmemesi rivâyet alış şekillerinde 

düzensizlik olduğunu gösteriyor.  

  

Bundan dolayıdır ki bir çok müellif Đbn Habîb’ten rivâyet 

almamışlardır. Bunların başında Taberî gelmektedir. O Tarih’ine ondan bir şey 

iktibas etmemiştir. Muhtemelen Đbn Habîb tedvin edilmiş kitaplardan ilgisini 

çeken bilgileri almış ve kitaplarına dahil etmiştir. Belki de Taberi, Đbn Habib’in 

kaynaklarına ulaşabildiği için ona gerek duymamıştır. 

  

Nitekim Hişâm b. Muhammed el-Kelbî, Ebû Ubeyde, el-Vâkidî gibi 

müelliflerin kitaplarına 3. ve 4. asırda bulunan müellifler müracaat etmişler, 

ancak Đbn Habîb’in kitaplarına pek fazla müracaat eden olmamıştır. Yalnız bazı 

neseb, eyyâm, şiir müellifleri onun kitaplarından rivâyette bulunmuşlardır.  

                                                 
401  Đbn Habîb, el-Munammak, s.319. 
402  Đbn Habîb, el-Munammak, s.272. 
403  Đbn Habîb, el-Munammak, s.89,109,172. 
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7- Tenkitçiliği 
 

Đbn Habîb’in kitaplarını incelediğimizde pek tenkitçi bir yönünü bulmak 

mümkün değildir. Çünkü kendisi kaynakların çoğuna göre güvenilir bir tarihçi 

olarak belirtilmesine rağmen, isnada pek dikkat etmeden diğerlerinden aldığı 

gibi kitabını yazmaya çalışmıştır. Yalnız rivâyetleri Đbnü’l-Kelbî’nin rivâyeti 

ile kısa tutulmuş değildir. Başkalarının rivâyetleri de kaynakları arasında 

bulunduğundan bu rivâyetler karşılaştırılarak eksiklikler giderilmiş ve 

düzeltmeler yapılmıştır. Konular işlenirken diğer kitaplardan bilgiler alınmış, 

hiçbir yorum ve eleştiri yapılmadan olduğu gibi bırakılmıştır. “Falan kitapta 

şöyle, şu kitapta şöyle denildi” denilip tercih yapılmadan bırakılmıştır. 

  

Đbn Habib’in kitaplarına musahhihlerin emeği geçmiştir. Çünkü 

Kureyş’in ahbârı ile ilgili el-Munammak’ın ilk nüshası bir müsvedde, ders 

notları gibi bir haldeyken tashih edilerek şimdiki haline getirilmiştir. Tabi ki bu 

haldeki bir kitabın müellifinin, konuları, isnadları ve rivâyetleri tenkit edecek 

konumda olmaması gerekir diye düşünülmelidir. 

 

8-Mezhebi Konusu 
  

Muhammed Đbn Habîb, yaşadığı dönem itibariyle Mu’tezile mezhebinin 

geliştiği bir zamanda yaşamış, hocalarından Kutrub’un Mu’tezile görüşünde 

oluşunun, Ebû Ubeyde’nin Hâricîlerin Sufriye fırkasına mensup olmasının onu 

ilmî konularda etkileyebileceği bir gerçektir. 

 

Hz. Ali döneminden itibaren filizlenmeye başlayan ve Emevîler 

döneminde gelişen Şia’ Emevîler döneminde olduğu gibi Abbâsîler döneminde 

de etkisini sürdürmüş, bunlardan bazıları Ashâb-ı Kirâm’a dil uzatıp onları 

kötülemeyi mübah saymışlar, Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer ve Hz. Osman’ı 

makam ve şereflerine yakışmayan asılsız şeylerle suçlamışlardır. 
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Đbn Habîb’in eserlerinde Şîa’nın inanç esaslarını destekleyen, Şîa’ 

imamlarını öven başlıklar, fikirler bulunmamaktadır. Bununla birlikte, 

Muhammed Hamidullah, kitabın baskısına yazdığı Sonsöz’de, onun şu 

ifadelerine dayanarak Şîa’ya meyilli olabileceğini tahmin etmektedir. Hz.  

Âişe, Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer’den bahsederken “Rahimehullah”; Hz.  Hatice 

ve Hz.  Ali’den bahsederken ”Radıyallâhü anhü” tabirini kullanmaktadır.404 

Hz.  Ömer’in ayıplarını tespit etmiştir.405 Câriyesini Đslâm’dan dönmesi için 

dövdüğünü söyler.406 Bunlara kitaptan bazı örnekler verelim: 

Hâcebe Ebu Bekir Rahimehullah407 

Kâne Ömer Rahimehullah, 

Hâcebe Ömer Rahimehullah, 

Hâcebe Osman Rahimehullah, 408 

Hâcebe Ali b. Ebî Tâlib Radıyallahü anh 409 vb. 

 

9- Bilgileri Tasnifi  
  

Đbn Habîb’in el-Munammak adlı eseri Kureyş’le ilgili çok önemli 

bilgileri Đslâm tarihçiliğine kazandırmıştır. Bu kitap uzun süre tashih 

edilememiş, bir müsvedde, bir müracaat notu halinde kalmıştır. Ktaba sonra 

tashih edenler tarafından düzeltmeler yapılmış, Ebû, Eb, Uhrâ gibi kelimeler 

tekrar edilmiş, râvilerin isimleri nesepleri tam zikredilmemiştir. Aynı şekilde 

senetlerdeki kişilerin isim ve nesebleri tam olarak zikredilmemiştir. Rivâyetler, 

“Dedi” diye başlamaktadır. el-Munammak’ın uslûbu okuyuculara pek fazla 

akıcı gelmemektedir.  

  

Bir konu anlatıldığında eğer ikinci bir görüş var ise, “Denildi, 

Deniliyor” gibi ifadeler kullanılmıştır. Konu bu suretle izah edilmeye çalışılır. 

el-Muhabber’de tekrarlar yoktur. el-Muhabber, el-Munammak’ tan 

                                                 
404 Đbn Habîb, el-Muhabber, s.509. 
405 Đbn Habîb, el-Muhabber, s.303. 
406 Đbn Habîb, el-Muhabber, s.184. 
407 Đbn Habib, el-Muhabber, s.257. 
408 Đbn Habîb, el-Muhabber, s.258. 
409 Đbn Habîb, el-Muhabber, s.259. 
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muhtemelen daha sonra yazıldığı için o daha düzgün ve düzenli bir hal 

arzetmektedir. 

  

el-Munammak’ta bazen tahkik edilmeden seçilen zayıf rivâyetler 

bulunmaktadır. Bu da  müellifin arzu ettiği hedef ile istekleri arasında 

uygunluk sağlamamaktadır. Kitapta Abbâs b. Abdülmuttalib’den Kureyş 

Menâkıbı konusunda gelen çeşitli zayıf hadisler, hadis tenkitçileri tarafından 

güvenilir kabul edilmemiştir. Aynı şekilde el-Muhabber’de bulunan bazı 

tenâkuzlar açığa kavuşmamıştır.410 

  

Bütün bu bilgiler ışığında müellifin eserlerini Đslâm tarihçiliğine 

kazandırmak için elinden geleni yaptığı kanatindeyiz. Çünkü onun yetişme 

ortamı çok iyi sayılamayacak bir durumda idi. Bu halde iken kendisi kitaplarını 

yazmaya çalışmıştır.  

 

III- ĐBN HABÎB’ ĐN SOSYAL-SĐYÂSÎ VE KÜLTÜREL 

TARĐHÇĐLĐĞĐ 

  
Đslâm tarihçiliğinin ve diğer ilimlerin Abbâsîlerin ilk zamanlarında 

şekillenmesiyle birlikte, halifelerin himaye ettiği çok sayıda siyer, meğâzî, 

tabakât müellifi ve Đslâm tarihçiliğine yön veren literatür gelişmiştir. 

  

Bunlar arasında bir siyâsî, sosyal ve kültür tarihçisi olan Đbn Habîb de 

bulunmaktadır. Fakat Đbn Habîb’in en fazla dikkat çeken yönü bir sosyal tarih 

müellifi olmasıdır. Đslâm tarihinin önemli müellifleri arasında değerlendirilmesi 

ve kaynaklar içerisinde sayılması gereken Đbn Habîb, çağdaşları gibi meşhur 

olamamış ve güvenilir bir tarihçi olmasına rağmen kendisinden sonra gelen 

tarihçiler ondan pek rivâyet nakletmemişlerdir. 

  

                                                 
410  Đbn Habîb, el-Muhabber, s.8. 
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O hükümdarların çocuklarına müeddiblik yapmış ve evde eserlerini 

yazarak hayatını idame ettirme yoluna gitmiştir. Bu süre zarfında “el-

Munammak” isminde Kureyş ve Mekke tarihine ışık tutacak ve daha önce 

Kureyş hakkında bilinmeyen hususların açıklanmasına faydalı olacak sosyal ve 

kültürel bir tarih, “el-Muhabber” isminde siyâsî, sosyal ve kültürel bazı 

kitapçık ya da risâleler şeklinde yayımlanmış kültür tarihi diyebileceğimiz 

eserleri bulunmaktadır. Đbn Habîb’in el-Munammak adlı eseri Hz. Adem’den 

Resûlullah (s.a.v.)’e kadar geçen bütün Peygamberlerle Kureyş kabilesinin 

ensâb ve ahbârına ait konularına ait konuları içermektedir. 

  

Đbn Habîb, Kureyş’in tarihinde yaşanan çeşitli olaylarla ilgili değişik 

bilgiler sunar. Bunlardan Đnsanın Nuh (a.s.)’a kadar herhangi bir ayrılığa marûz 

kalmadığı, Nuh’dan sonra Nuh oğullarının çeşitli gurublara ayrılmaları, 

Nuh’un oğlu Sâm’ın da kardeşleri arasında üstün kılınması, Arapların ve Đdrîs 

(a.s.)’ın dışındaki peygamberlerin onun çocukları olduğu, Sâm oğullarının 

fırkalara ayrılışı ve onların birbirleri üzerindeki faziletlerinden Peygamberimiz 

(s.a.v.)’e gelinceye kadar anlatılır. 

  

Olayları kronolojik anlatmayışı, birbirinden farklı konulardaki bilgileri 

ayrı ayrı başlıklar altında sunmaktadır. Bu dönemin diğer tarihlerinden, mesela 

Halîfe b. Hayyât’ın tarihlerinden farklıdır. Diğer taraftan insanoğlunun günlük 

yaşam şartlarını sürdürebilmeleri için ticâret yapmaları, ticâret yaparken 

yabancılarla ikili ilişkilerini sürdürmeleri, onlarla tanışıp kaynaşmaları ve 

kültürlerini onlara tanıtmaları, Kureyş’in Kâ’be hizmetini yürütmeleri, yani hac 

zamanında gelen insanlara çeşitli ihtiyaçları için yardımcı olmaları,411su 

meseleleri yüzünden kabileler arasında ortaya çıkan anlaşmazlık ve bunların 

giderilmesi, kuraklık dönemlerinde kabilelerin birbirlerine yardım etmeleri ve 

yiyecet yardımı yapmaları, zenginlerin harp zamanında muharipleri 

doyurmaları, bunlar hep birer sosyal faaliyettir. Ayrıca genel tarih içinde yer 

alabilecek bilgileri, bağlamından ayırarak, müstakil birer başlık altında 

vermekte oluşu da Đbn Habib’in sosyal tarihçiliğinin ayrı birer delilidir. 

                                                 
411  Đbn Habîb, el-Munammak, s.50. 
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Câhiliye döneminde Kureyş’ten bir çok kişinin putlara ibadet etmeyi 

terk edip kendi isteği ile Đbrâhîm (a.s.)’ın dinine geçmeleri, dînî inançları 

konusunda kendi istekleri doğrultusunda haraket etmeleri, Ukaz panayırında 

toplanarak etkinlikler yapmaları, Ukaz panayırının yanında başka daha bir çok 

başka pazarların bulunması ve buralarda belirli günlerde toplanıp ticâretlerini 

yaparak, şiir yarışmaları düzenleyerek günlük hayatlarını sürdürmeleri birer 

sosyal etkinliktir.412 Đbn Habib de eserlerinde bu türden olaylara geniş yer 

ayırmıştır. 

  

Bir başka yönden Đslâmiyetin gelmesiyle ve yakınlarını Đslâm’a davet 

emri Hz. Peygamber’e nazil olunca, Ebû Leheb’i Đslâm’a davet etmesi,413 

kabileler arasındaki anlaşmalar, Abdülmuttalib ve oğlunun Benî Zühre’den 

evlenmelerinin sebepleri,414Abdülmuttalib’in rüyası sonucu zemzem kuyusunu 

kazması,415 gibi hususlar da aynı kategori içinde değerlendirilebilir. Bu hususta 

en önemli düzenlemelerden biri de Kureyş’ten halkın huzurunu içki içerek 

bozanların ve iftira edenlerin had cezalarına çarptırılmalarıdır ki, bu da bir nevi 

sosyal hayatı düzenlemek için konulmuş ve uyulması gereken birer kuraldırlar. 

Đbn Habib debu konulara eserlerinde yer vermiştir. 

  

Yine Đbn Habib’in işlediği, öncelik verdiği konular olan Kureyş’ten 

maharetli olanlar, gözü kör olanlar, aksak olanlar, tek gözlü olanlar gibi 

kişilerin belirtilmesi, hırsızlıktan dolayı eli kesilenler, insanların sağlıklı, 

huzurlu bir hayat sürdürebilmeleri için Câhiliye döneminde okları, içkiyi, 

kumarı yasaklamaları da sosyal içerikli kayda değer olaylardır. Bütün bu 

konulardaki düzenlemeleri de sosyal hayat için önemli prensipler olarak 

değerlendirmek gerekir.416 

 

                                                 
412  Đbn Habîb, el-Munammak, s.199.  
413  Đbn Habîb, el-Munammak, s.218. 
414  Đbn Habîb, el-Munammak, s.221. 
415  Đbn Habîb, el-Munammak, s.335. 
416  Đbn Habîb, el-Muhabber, s.422. 
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Diğer taraftan; el-Muhabber’de Emevî ve Abbâsî halifelerinden 

bahsedilmesi,417 halifelerden Kureyşli olanlar, Arap olanlar, Meliklere elçiler 

gönderilmesi, kısaca Peygamberimizin savaşları, seriyyeleri, savaşa giderken 

şehrin yönetimi için yerine bıraktığı vekiller, Hicret olayı, halifelerin başa nasıl 

geçtikleri vb. konular siyâsî tarih konularıdır.418 

  

Müellifin Esmâü’l-Muğtâlîn adlı eseri içeriği açısından bir siyasal 

olduğu gibi, sosyal ve kültür tarihi konumundadır. Bütün bu eserler 

değerlendirildiğinde kitapların içerisindeki konuların içeriği irdelendiğinde, 

insan hayatının düzenli, sağlıklı yürütülebilmesi için insan ilişkilerinin 

düzenlenmesi, karşılıklı tanışıp kaynaşılması, kültür, örf ve adetlerini 

yaşamaları, toplum ilişkilerini kumar, içki gibi kötü alışkanlıklar sebebiyle 

bozanların cezalandırılması, zor durumda olanlarla yardımlaşma yoluna 

gidilmesi sosyal yaşamın gereklerindendir. Diğer yönüyle halifelerin seçilmesi, 

bunların devleti ve toplumu yönetmeleri, uluslararsı ili şkiler, toplumun düzeni 

için gerekli kuralların konması, devletin devamı için gerekli tedbirlerin 

alınması, birer siyâsî gerekliliktir. 

  

Đşte bu yönleriyle müellifin hacimli eserleri olan el-Munammak ve el-

Muhabber siyasi olmanın yanında birer sosyal tarih konumdadır. Kureyşlilerin 

çoğunun tüccâr olması nedeniyle ticâretlerinin yalnızca Mekke ile sınırlı 

kalmayışı, yabancılarla alışverişleri ve bu amaçla Yemen’e, Şam’a gitmeleri, 

burada emniyet altında bulunmaları, adı geçen eserlerin  ayrıca ekonomik 

konuları da, daha geniş anlamıyla sosyo-ekonomik konuları içerdiğini 

göstermektedir.. 

 

Diğer taraftan, Ümmehâtü’n-Nebî adlı kitabında Hz. Peygamber’in 

annesinin, annesinin annesini, onun annesini, Muhammed b. Abdullah’ın, 

Abdülmuttalib’in, Hâşim’in, Abdümenâf’ın, Kusay’ın, Kilâb’ın, Mürre’nin, 

Ka’b’ın, Lüey’in, Ğalib’in, Fihr’in, Mâlik’in, Nadr’in, Kinâne’nin, 

Huzeyme’nin, Müdrike’nin, Đlyas’ın, Mudar’ın, Nizâr’ın, Maad’ın 
                                                 
417  Đbn Habîb, el-Muhabber, s.33. 
418  Đbn Habîb, el-Muhabber, s.394. 
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annelerinden ve annelerinin anneleri zikredilerek soy kütükleri ve isimleri 

konusunda zengin bilgiler aktarılması,  Esmâü’l-Muğtâlîn adlı eserde, Câhiliye 

ve Đslâmiyet döneminde ileri gelenlerden ve şair olan kişilerin boğularak mı, 

zehirlenerek mi, yaralanarak mı, okla vurularak mı, dövülerek mi gibi çeşitli 

yollarla öldürülenler, annelerine nispetle meşhur olan şairler, öldürülen 

şairlerin isimleri, bu öldürülen şahısların hangi kabileye mensup oldukları v.s. 

gibi konulardaki bize aktarılan o dönemdeki çok önemli ve değerli bilgiler 

birer kültür tarihi konularıdır.  

 

Muhtelifü’l-Kabâil ve Mü’telifühâ adlı eserini oluşturan konulardan 

kabilelerdeki nesebler üzerindeki ihtilaflar ve ittifak konuları ile ilgili bilgiler 

kültür tarihi açısından önemli yere haizdir. 

 

el-Munammak’ta yer alan Ficâr harpleri, Benî Hâşim ve ve Benî 

Abdüşems arasındaki savaş, Kâ’be’ye hakim olma ve bu konu ile ilgili iki aile 

arasındaki çekişme, Ömer b. Hattâb ile Benî Cehm b. Huzeyfe ve Benî Mûti 

arasındaki savaşlar, Abdülmuttalib ve Sakîf’in aralarında su meseleleri 

yüzünden anlaşmazlık ve düşmanlıkların yaşanması, Câhiliye ve Đslâm 

dönemindeki kabilelerin harpleri ve çekişmeleri gibi konular siyâsî  tarih 

konuları içerisinde yer almaktadır. 

 

Kureyş’ten annesi Hrıstiyan olan çocuklar, kör olanlar, tek gözlü 

olanlar, maharetli olanlar, Kureyş’in evleri, Kureyş’ten ileri gelenlerden aksak 

olanlar, Resûlullah’a benzeyenler, Hâşimîler arasında ilk çocuğu olanlar gibi 

hususları içeren konular hep birer kültür tarihi malzemesi çerçevesinde yer 

almaktadır. 

  

Bütün bu bilgiler ışığında, diğer ilimler yanında tarihçiliği ile de önemli 

yere sahip olan Đbn Habîb’i siyâsî olayların yanısıra ve hatta onlardan daha 

ziyade sosyal, kültürel konulara ağırlık veren bir tarihçi olarak nitelendirebiliz. 
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IV- ETK ĐLERĐ 
  

Abbâsîler döneminde değişik ilim dallarının yanında Đslâm 

Tarihçiliğinin de gelişmesi, özellikle neseb, şiir, edeb, lügat ilimleriyle tanınan 

Đbn Habîb’i bu alanda da geliştirdi ve Đslâm tarihi konusunda biri, bir nevi 

peygamberler ve halifeler tarihi niteliğindeki eser olan el-Muhabber diğeri de; 

Hz.  Adem’den Resûlü Ekrem’e kadar geçen bütün peygamberlerle, 

Kureyşlilerin ensâb ve ahbârına dair önemli bilgiler veren el-Munammak adlı 

eseri telif etti. 

   

Hârûn er-Reşid döneminde devlet son derece huzurlu ve dışta da itibarlı 

bir hal almıştı, halk her şeyden memnundu. Onun ölümünden sonra oğulları 

Emîn ve Me’mûn arasında hilafet kavgaları başladı. Hilafeti ele geçiren 

Me’mûn döneminde bir çok isyanlar çıktı. Bunun döneminde Kur’an’ın 

mahluk olup olmadığı tartışmaları ortaya çıktı ve Kur’an’ın mahluk olduğu 

konusunda halkı zorladı. Me’mûn’dan sonra Mu’tasım ve Vâsık Türk 

unsurların etkisiyle halife seçildiler. Mütevekkil halife seçilince Me’mûn’un 

başlattığı Mu’tasım ile Vâsık’ın devam ettirdiği dînî, siyâsî ve fikrî sahalardaki 

takip edilen politikalara son verildi. Bilindiği gibi Me’mûn dînî konularda son 

derece müsamahalı davranmış, mu’tezile görüşünü benimsemiş ve mu’tezile 

erbâbına itibar ederek onları devlet dairesinde söz sahibi yapmıştı. Hatta 

Kur’an üzerinde münakaşa edilir hale getirmişti. Mütevekkil ilk önce bu 

politikayı değiştirdi, mu’tezile erbâbını devlet idaresinden uzaklaştırdı. Kur’an 

üzerindeki münakaşaları yasaklamıştı. Sosyal hayatta ise saray çevreleri 

şa’şaalı hayatlarını sürdürmüşler halk ise Hârûn er-Reşîd dönemi dışında 

huzurlu bir hayat sürdürmemişlerdir.  

 

Diğer taraftan ilmi gelişmeler olabildiğine gelişmiş, tercüme hareketleri 

başlamış, Beytü’l-Hikme gibi müesseler kurulmuştur. Müellif, Hârûn er-Reşîd 

dönemi dışında siyâsî istikrarın az olduğu bir dönemde yetişmiş, O dönemde 

hocaları olan Ebû Ubeyde, Hâricîlerin Şufriya fırkasından, Kutrûb ise 
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Mu’tezile mezhebine mensup idi. Hatta mu’tezile fikri üzerine Kur’an tefsir 

ederek halife Me’mûn döneminde onun yardımı ile camiler de okutmuş, 

bunlardan ve Đbnü’l-Arabî ve Đbnü’l-Kelbî gibi hocalardan ders almış ve 

kendisini geliştirmiştir. Kendisi yaşam şartlarının o kadar iyi olmadığını 

belirtir. Hatta bir beytinde zor geçindiğini dile getirmiştir. O saraylarda saray 

tarihçiliği yapmadan halifelerin ve diğerlerinin çocuklarına öğretmenlik 

yaparak ve kitaplarını yazarak hayatını tamamlamıştır.  

 

Abbâsîler dönemi ilmî gelişmelerin altın çağı olması, terceme 

faaliyetlerinin olması elbette ki bunları da etkilemiştir. Onlardan 

faydalanmışlardır. Müellifin mezhebi konusunda onun şîa’ya meyilli olduğu, 

bunun da kitabındaki bazı kelimelerden dolayı böyle olabileceği 

düşünülmüştür. Hocalarından Kutrûb’un Mu’tezile mezhebinden, Ebû 

Ubeyde’nin de Hâricîliğin Sufriye fırkasından olması onu tesiri altında 

bırakmış olabileceği, bu yüzden de kitaplarında Hz.  Ali’yi zikrederken 

Radıyallahüanhü, Hz. Ebubekir, Hz. Osman’ı ve Hz. Ömer’i zikrederken 

Rahimehullah demesi bunun etkisinden olabileceği değerlendirilmektedir.  

  

Kitaplarında bunun dışında belirli görüşlere temayül ettiğine dair 

herhangi bir husus bulunmamaktadır. Peygamberler ve Kureyş’e ait ahbârlarla 

da eseri, Đslâm tarihi açısından önemli bir yere haiz olup, alanıyla ilgli önemli 

kaynaklar arasındaki yerini almıştır. 
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SONUÇ 

 
 

Đslâm tarihinde önemli bir yere sahip olan ve kendisini bir tarihçi olarak 

kabul ettiren Muhammed b. Habîb, kuvvetli ihtimalle Bağdat’ta doğmuş, 

burada ve çevresindeki kültür merkezlerinde yıllarını geçirmiş ve eğitimini 

tamamlamıştır. 

  

Annesi, Abbâs b. Muhammed’in mevlâlarından olması sebebiyle 

buradan başka ülkelere ilim almak amacıyla çıkmamış, Bağdat ve Kûfe’de 

bulunan Ebû Ubeyde, el-Kelbî, Kutrub, Ebu’l-Yakzân gibi alimlerden ders 

almış ve kendisini son derece iyi yetiştirmiştir. 

  

Hocaları sayesinde neseb, şiir, lügat, edebiyat yanında tarihçiliğe de 

merak sarmış, kırk yıl kadar ilim tahsil etmiş, daha sonra müeddip ve 

muallimlik yapmış, devlet adamlarının çocuklarına ve diğer çocuklara dersler 

vermek suretiyle geçimini temin etmiş ve hayatını idame ettirmiştir. 

  

Kendi imkanlarıyla geçinmeye çalışan Đbn Habîb, hiçbir zaman 

halifelerin isteği doğrultusunda sarayda üst düzey görevler alma yoluna 

gitmemiş, devlet görevi almak istememiş, sadece mektebinde ve okul haline 

getirdiği evinin bir köşesinde kitaplarını te’lif etmekle ve talebe okutmakla 

meşgul olmuştur. 

  

  Kanaatkâr bir kişili ğe sahip olan Đbn Habîb, zaman zaman geçim 

sıkıntısı çekmesine rağmen, ilimle, kitap te’lifi ve çocuk eğitimi ile meşgul 

olmuş, zengin olmak içinherhangi bir çaba sarfetmemiştir.  

 

Eser telif ettiği alandaki önemine binaen, araştırmamızda, bu şartlarda 

yetişen ve bir siyâsî, sosyal ve kültür tarihçisi olan Muhammed b. Habîb’in 

tarihçiliği, ilmî kişili ği, bulunduğu görevleri, hocaları, öğrencileri, ölümü, diğer 
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tarihçiler arasındaki yeri, güvenilir ve sikâ sahibi bir tarihçi olması, bulunduğu 

ortamdan etkilenip etkilenmediği, eserleri, kendisinden rivâyet alanlar, 

kendisinin rivâyet aldığı kişiler, eserlerini yazarken faydalandığı kaynaklar, 

mezhebi ve tenkitçiliği konuları ile hayatı ele alınmıştır. 

  

Bir siyâsî, sosyal ve kültür tarihçisi olan Đbn Habîb’in, Kureyş ve 

Mekke tarihine ışık tutacak ve daha önce Kureyş hakkında bilinmeyen 

hususların  açıklanmasında faydalı olacak önemli bilgileri bize aktaran el-

Munammak adlı eseri, sosyal ve kültürel konuları içeren el-Muhabber’i, Hz. 

Peygamber’in annelerinin soykütükleri hakkında geniş bir şekilde bilgi aktaran 

Kitâbü Ümmehâtü’n-Nebî adlı eseri, başkasının eliyle, çeşitli yollarla; 

yaralama, dövülme, boğulma, bıçaklama ve kılıçla öldürmek, asılarak, okla, 

zehirlenerek ve bunun gibi çeşitli hilelerle suikasta kurban giden kişiler 

konusunda bize bilgi aktaran Esmâü’l-Muğtâlîn adlı eserleri birer kültür 

hazinesi oluşturmaktadır. 

 

Bu nedenle de, bu araştırmamızda, Đbn Habîb’in yaşadığı siyâsî, 

kültürel ve sosyal dönemin ortaya çıkarılması yanında,  onun  tarihçiliğini 

içeren ve birer kültür hazinesi olan eserlerinin içerdiği bilgiler gün yüzüne 

çıkartılarak değerlendirilmeye çalışılmıştır. 
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TEZ ÖZET Đ 
 

 

ÖZ, Asım, Đbn Habîb ve Tarihçiliği, Doktora Tezi, Danışman : 

Prof. Dr. Đbrahim SARIÇAM, s.169. 

 

Araştırmamız iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümün ana 

başlıkları; Đbn Habîb’in hayatı, Đlmî ki şili ği ve bu konuda etkili olan 

hususlar ile eserlerinden oluşmaktadır.  

 

Đkinci bölümde ise; Đbn Habîb’in eserini yazarken takip ettiği 

metodu, kaynaklarını, rivâyetlerini, eğilimini, tarihçili ğinin özelliklerini, 

Đslâm tarihçiliğindeki yerini ve katkılarını ele aldık. 

  

Bağdat’ta doğan Đbn Habîb’in doğum tarihi bilinmemektedir. O 

annesinin Abbâsî halifesinin cariyesi olması hasebiyle ilmî seyahatlerde 

bulunmamış, hayatını doğum yeri olan Bağdat ve bazı hocalarının 

yaşadığı Kûfe’de geçirmiştir. Tahsilini bu iki şehirde tamamlamış ve 

Abbâsîler döneminde yaşamıştır. 

  

Yazmış olduğu kitaba nisbetle Muhabberî diye de anılan Đbn 

Habîb’in çeşitli kaynaklara göre 45 tane eseri bulunmaktadır. Đbn Habîb 

‘in günümüze kadar ulaşan el-Munammak ve el-Muhabber adlı önemli 

tarihi eserleri bulunmaktadır. 

  

Çalışmamızda Đbn Habîb’in tarihçili ğini geniş bir şekilde ele aldık 

ve onun kitablarını derinlemesine irdelemeye çalıştık. Đbn Habîb eserinde 

Hz.  Adem’den Resûlullaha kadar geçen bütün peygamberlerle, Kureyş 

kabilesinin ensâb ve ahbârına ait bilgileri, hadiseleri ve şahsiyetleri 

ayrıntılara girmeden ele almıştır. 
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O tarih kitabını yazarken pek fazla olmasa da rivâyetlerde senede 

önem vermiştir. Đbn Habîb kaynak olarak; Kur’an-ı Kerim, Hadisler, 

Mektuplar, Şiirler ile Yahûdî ve ehli kitaptan olan ki şilerin bilgilerini 

kullanmıştır. 

 

 

Anahtar Kelimeler: Đbn Habîb, Tarihçilik. 
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SUMMARY 
 

 

ÖZ, Asım, Đbn Habîb And Hıs Hıstorıes, Doctoral Thesis, 

Supervisor:   Prof. Dr. Đbrâhîm SARIÇAM, s.169. 

 
We have examined our study in two parts . The first section consists 

of the following headlines: his scientific personality and the reasons that 
caused it andhis works. 
  

In the second part we have examined the method Đbn Habîb used 

while writing his historical works, the sources he used, the events and the 

narrators he mentioned about, the effects of Shi’i on him and the 

characteristics of his historical personality, his importance as an Islamic 

historian and his contributions to this field. 

  

Đbn Habîb was born in Bagdath. His date of birth is unknown. He 

didn’t travel for the sake of getting historical knowledge because of his 

mother’s being a slave of the caliph of the Abbasides. He spent his life in 

Bagdath and in Kufe where many of his teachers used to live. Đbn Habîb 

lived in the time of the Abbasides. 

  

Related to his book Đbn Habîb was also named Muhabberî. 

According to different sources there are 45 books of Đbn Habîb. The two 

most important historical books of his are titled el-Munammak and el-

Muhabber. 

 

In our work we have tried to examine the historic personality and 

his historic books widely. Đbn Habîb extensively worked out the Islamic 

history from Adam to the last prophet Mohammed induding all the others, 

the family relationships and further information about the Kureysh tribe. 

Beyond its induding the family relationships, the incidents that occured in 
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that time, thepersonalities and farther informations about the tribe 

members of Kureysh not given in details, but only in lists. 

  

Đbn Habîb didn’t mention about the narrators of the incidents he 

wrote in his boks. And there is a bit disorder of narration in his books. 

The sources he used in his books are: The Holy Koran, the Hadiths, the 

Letters of the Holy Mohammed, the narration of Jewish people and 

poems. 

 

Key Words : Đbn Habîb, Histories. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


