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Arap alfabesinin 
yirmi altıncı harfi. _j 

Arap elifbasında hurlıfü'l-heca tertibi
nin kullanılmaya başlanmasından önceki 
halinde ve diğer Samf alfabelerde beşinci 
harf olduğundan ebced sistemindeki sa
yı değeri beştir (bk. EBCED). Halk arasın
da adı "he" olan ve Türkçe'de diğer "ha"
lardan ayırt edilmesi için "güzel he" de de
nilen harfın Halil ti. Ahmed' e göre anlamı 
"ceylan yanağındaki beyazlık"tır (Kitfıbü'L· 
/furaf, s. 47); ibranfce'deki adı olan hfise 
"şebeke. ağ" anlamına gelir. Ana Samlee'
den gelen h sesi bütün Arap lehçelerinde 
ilk haliyle kalmış, ancak Akkadca'da J:ı ile 
birlikte "l)"ya, Maltızca'da hemzeye veya 
"J:ı"ya dönüşmüştür. Buna karşılık Ara
mfce ve ibranfce'de J:ı, Amharaca'da da 
hem J:ı hem 1) "h"ya dönüşmüşlerdir. Har
fin şeklinin. Batı dillerindeki "E" harfi gibi 
Mısır hiyeroglifve Sfna rumuzlarında gö
rülen "ellerini başına doğru kaldırmış in
san" figüründen geliştiği kabul edilir (bk. 
HARFj 

Boğaz harflerinden olan ha, gırtlağın 
ağza en uzak kısmını teşkil eden bölge
sinden (aksa' l-halk, . esfelü'l-halk, hançere, 
larynx) çıkar. Hemze ve elifin de aynı böl
geden çıktığını göz önünde tutan dil ve 
kıraat alimleri, bu üç sesin ağza yakınlık 
dereceleri meselesinde farklı görüşler 

ileri sürmüşlerdir . . Halil b. Ahmed'e göre 
ağza en uzak. olandan başlamak üzere 
boğaz harflerinin sıralanması hemze, 
ha, ayn, ı:ıa. gayn, l)a;· Sfbeveyhi'ye göre 
hemze. ha, elif şeklindedir. Ahfeş el-Ev
sat hemzenin mahreci konusunda onla
ra katılmış, fakat ha ile elif hususunda 
ikisinin aynı yerden çıktığını ileri sürerek. 
onlardan ayrılmİştır. · ibn Cinnf ise Ah
feş'e itiraz edip Sfbeveyhi'nin görüşünü 
isabetli bulmuş ve, "Eğer öyle olsaydı 

41L.ı J ~_yı... J örneğinde görüldüğü gibi e lif 
hemzeye değil "ha"ya dönerdi" de
miştir (Sırru şına'ati'l·i 'rab, s. 46). Bu
nunla birlikte dil ve kıraat alimleri hem
zenin ağza daha uzak, "ha"nın ise daha 
yakın yerden çıktığında birleşmektedir
ler. 

Ha sesini belirleyen başlıca sıfatlar 

"hems. rihvet. hafa, terkik. infitah, isti
fa! ve ısmat"tır. Buna göre ha, ma.hrece 
yüklenıneden ve dil damağa yapıştırıt
madan çıkan, ses ve nefes akışı kesin
tisiz ve sızarakdevam eden ince, yumu-
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şak, hafif ve sadasız bir soluk sesidir. En lamaktadır. KG fe okuluna mensup dil-
belirleyici özelliği yumuşak ve sızıcı (hems ciler ise kelamda vakıf halini esas kabul 
ve rihvet) olmasıdır. Bu bakımdan J:ıa se- . etmektedirler. Vakıf halinde bu harf ha 
sine benzemekle birlikte ondan daha yu- olduğuna göre aslı "ha"dır; ancak vasıl 
muşak ve incedir. Ayrıca ha hems. rih- halinde "ta"ya dönüşmektedir. Ebu Ali el-
vet, hafa gibi zayıflık belirten sıfatları Farisf de bu görüştedir ( et-Ta'Lika, ı, 383). 
kendinde topladığı için "el-hurlıfü'l-meh- Bir başka görüşe göre de taü't-te'nfs. 
tute"den sayılmıştır ( ibn Cinnf. s. 64; ibn vakıf ve vasıl halinde daima ta olarak te-
U sfOr, II, 676). laffuz edilen ve "et-taü'I-meftuhe. et-ta-

ı.b s· ·· .. h' h · 1 ü'l-mecrure ve et-taü't-tavile" adları ve-n ına ya go re a ve emze ses e-
rilen "ta"dır. Haü't-te'nfs ise vakıf halinrinin oluşumu nicelik ve nitelik bakımın-

. dan birbirine benzemekteyse de "ha"da de "ha"ya dönüşen taü't-te'nfstir (Abbas 

havanın hapsedilmesi tam değildir; hava Hasan,IV. 236 ). 
mahrecin ·sadece yanlarıyla hapsedildi- "Ta"dan "ha"ya geçiş. Mağrib ülkele-
ğinden ve çıkış yolu kapanmadığından rinde Doğu Arap ülkelerinden daha er-
ortaya doğru kaymaksızın mahrecin yan- ken bir zamanda gerçekleşmiştir. Dolayı-
larına eşit şekilde sürtünerek sızıntı bi- sıyla bu harfi ihtiva eden kelimelerin bir 
çiminde dışarı çıkar. Ha sesi havanın ha- kısmı Farsça'ya ta telaffuzuyla girmiştir. 
va içine veya yine onun gibi engelleyici Ha sesi daha sonra Arapça'nın bütün 
olmayan bir cismin içine kuwetle girme- lehçelerinde kalktığından harfın imiada-
si sırasında meydana gelen sese eş de- ki varlığı sadece tarihf bir değer olarak 
ğerlidir (Mel]aricü 'L·J:ı.urüf, s. 13, 25, 38, sürmektedir. Nitekim konuşma dilinde 
45) . J. Cantineau'ya göre ha sesi. sadasız mesela :w kelimesinde "lugah" yerine 
sızıcı-sürtünücü bir gırtlak ünsüzü (spi- "luga" şeklinde vakıf yapıldığı gibi vasıl 
rante glottale sourde) olup Latin, ingiliz ve halinde de "el-lugatü'l-fusha" yerine "el-
Alman alfabelerindeki h gibidir ve genel- luga'l-fusha" telaffuzu tercih edilmek-
likle kelime başlarında sadasız . sesliler tedir. Arapça'da ta ve ha harflerinin ko-
arasında veya bir sesliyle temas halinde nuşma dilinde gerçek fonetik değerlerini 
sadalı telaffuz edilir (Bulletin, XLIII. s. yitirerek önündekileri fetha ile vokalize 
ı 07) · .. eden bir seslendirici işlevini görür hale 

Ha harfiyle. isim soylu kelimelerin so- gelmeleri. bu harflerin Türkçe ve Fars-
nuna eklenen "yuvarlak ta" (ö) arasın- ça'daki fonksiyonları ile uygunluk arzet-
daki ilgi temas edilmesi gereken önemli mektedir. Yine aslında yuvarlak ta ile (ö) 

meselelerden biridir. Müzekkerlik-müen- yazılırken Kur'an'da açık ta ile (..:ı) sona 
neslik, müfredlik-cemilik, ivaz-bedel, mü- erdirilen ..::.....> J , .;:........; gibi kelimelerde 

. balağa, masdariyet. nisbet. nakil. hırfet. kurran ın çoğu ha şeklinde vakıf yapmak- . 
ta'rfb vb. halleri belirtmek üzere· bu tür ta. vakıf halinde haü't-te'nfsten önceki 
kelimelerin sonuna eklenen ta harfine . harfi imaleli bir şekilde telaffuz etmenin 
yazİlışma göre "bitişik ta" (eHaü'l-merbO- de Araplar'ca tabii karşılandığı belirtil-
ta) ve "yuvarlak ta" (et-taü'l-müstedfre) de- mektedir (ibnü'I-Baziş, ı , 314). Yine bü-
nildiği gibi anılan fonksiyanlarına göre tün Arap lehçelerinde taü't-te'nfs vakıf 
"taü't-te'nfs. taü'l-vahde, taü'l-müba- halinde "ha"ya dönüşürken sadece Tay 
!ağa. taü'l-masdar. taü'l-hırfe" vb. ad- kabilesi lehçesinde aynen kalır ve açık ta 
lar da verilmiştir. Bunlar arasında en yay- "ha"ya dönüşür. 
gın olanı taü't-te'nfstir ve buna vakıf ha- Bundan başka, genellikle kelimelerin 
linde "ha"ya dönüşmesi sebebiyle Basra vakıf halindeki son harekesini belirgin-
okuluna mensup dilciler tarafından "ha- leştirrnek için getirilen ve "haü'l-vakf. ha-
ü't-te'nfs" denildiği de görülmektedir (me- ü's-sekt, haü's-süklıt. haü'l-istiraha" de-
se la bk. Lisanü'L·'Arab, "ha'" md.; Sfbe- nilen sükunlu bir ha çeşidi bulunmakta-
veyhi. lll. 220; ibnü 'I-Baziş, 1, 314. 492; dır. ilk ve son harfleri illet harfi olan fiilie-
Radi ei-Esterabadf. II, 277; ) . Çünkü bu rin (lefff-i mefrOk) emr-i hazırlarının tekil 
harfi n aslı konusunda dilciler ihtilaf et- eri! kipinde tek harfe düşmesi ve kelime-
mişlerdir. Basralı dilciler kelamda vasıl nin de en az iki harften meydana gelme-
halini esas kabul etmekte. bu durumda sinin zaruri olması sebebiyle kelimenin so-
harf ta olduğu için de aslının ta olduğu- n una vakıf halinde bu nevi bir ha eklen-
nu. ancak vakıf halinde "ha"ya dönüştü- mesi gerekli görülmüştür (mesela [~,] 

ğünü söylemektedir ler(Müberred, ı . 60). <IS [ı,sS,] , <ll[,d,) ,.ı.: [ı..s",),<IS gibi). Yine so-
Nitekim fiilierin baş ve sonlarına eklenen nu illet harfi olan fiilierin emirleri ve mec-
dişillik takısının ta olması da bunu kanıt- zum muzarileriyle (mesela oy.; ı,~ ı<>' 



..,;..ı ) mebni isim ve harflerde (mesela 
<~!.) '~ı '4A.:f' ~' c,_ıı>) haü'l-vakf getiril
mesi yaygındır. Bunlardan son harfi dü
şen meczum muzarilerle emirlerde bu 
tür "hif'nın getiritme sebebi konusunda 
ihtilaf edilmiştir. Dilcilerin çoğunluğuna 

göre bu harf son harekeyi belirginleştir
mek, bazılarına göre de düşen harfi kar
şılamak (ta"vfz) için getirilir; Sibeveyhi ise 
son harfin düştüğünü belirtmek ama
cıyla eklendiği kanaatindedir ( el-Kitiib, IV. 
159). Yine bu nevi kelimelerden, harf-i cer
le mecrur soru "ma"sına (Lo), elifin düş

mesi dolayısıyla kelimenin sonuna ekle
nen "ha"lar da (mesela 4.c..o, .w:, o~.o::x.:, """'"""" 
4.oJ, """-!) çoğunluğa göre haü's-sekt olmak
la birlikte İbn Cinni ve Zemahşeri'ye göre 
düşen eliften bedeldir (bk. Radi el-Es
terabadl, ll, 294). "Ene, ma, hüna, hayye
hela" ( ~ .ı;.ıt., ı.., ül) kelimelerindeki va
kıfta da (~,.w.,""",~~) aynı ihtilaf söz 
konusudur. Aslında bunlarda elif üzerine 
vakıf yapmak daha yaygın ve geçerli ol
duğu halde Tay kabilesinin bazı kolları 
vakfı bu şekilde yapmıştır (a.g.e., a.y.). 
Geniz sesi olması sebebiyle özellikle vakıf 
halinde gizli ve belirsiz hale gelen ikil-ço
ğul nunlarının ve diğer bazı nilnların ha
rekelerini belirginleştirmek amacıyla da 
bu tür ha ile vakıf yapı ldığı görülür(~! 

~~~, ~4~ '~.rı, .w__,..,; , 4-il}. Mütekel
lim "ya"sında da özellikle Necid lehçele
rinde bu tür ha ile vakıf yaparak hareke 
belirginleştirmesi yaygındır (mesela "-!lo~ 
"-!ı.:..: , "-!1~). Kur'an'daki yedi haü's-sekt
ten dördü (~l.W....., <~,~ı.., ~l;.S"", ~t..>) bu 
cinstir (el-Hakka 69/20, 25, 28, 29) ve Ka
ria suresindeki (lO[/[ 0) ~lo kelimesinin 
sonunda yer alan ya da mütekellim "ya"
sı olmamasına rağmen bunlara dahildir. 
Geri kalan ikisi, son harfi düşmüş nakls
tan emir ve meczum muzarilerdir: c..lö91 
(el-En'am 6/90). ~rol (el-Bakara 2/259). 
Kıraat alimlerinin çoğu bu kelimelerde 
vakıfta olduğu gibi vası l halinde de "ha"
ları düşürmemiştir. Ayrıca haü's-sekt, 
özellikle seslenme ve belirtme makamı 
olan nida ve nüdbede med harflerini be
lirginleştirmek için de getirilir (!cü .ı->4 
! ~_#cl.l.WJI'! c~~ı,! cl-~<.i''! cü.ı->1,) 
(Sibeveyhi. IV, 165-166; ibn Cinnl, s. 569; 
Radi el -Esterabadl, ll, 296). 

Kıraat alimlerinin "kinaye ha'sı" adını 
verdikleri üçüncü şahıs erit tekil bitişik 
zamiri de (aş. bk.) müfred "ha"lardandır. 

Bu ha fiille "inne" ( .:ıl ) ve benzerlerine 
bitiştiğinde nasb mahallinde(mefQI-i bi h/ 
isim). isme veya harf-i cerre bitiştiğinde 
cer mahallinde (muzafun ileyh/mecrur) olur. 
Harekesi genelde zamme olmakla bir-

likte önü sakin ya veya kesre ise ve on
dan sonra da elif harfi bulunmuyarsa 
kesre ile harekelenir; Hicazlılar ise daima 
zamme ile söylemektedirler (mesela<~! 
yerine 41 ; bk. Zekeriyya el-Ensarl, s. 20-
21 ) . Bu durumda harf genel olarak ha
rekesine göre vav yahut ya med harfle
riyle uzatılarak söylenir; ancak önü sa
kinse uzatılmaz. Müfred "ha"lardan biri 
de c4! vb. mansup-munfasıl zamirierde 
yer alan "ha"dır. Basralı dilcilere göre M 
gaiblik belirtisi olan harf. "iyya" zamir; 
Kfıfeliler'e göre ise ha zamir, "iyya" des
tek (ımad) harfidir (ibnü'l-Enbarl, ll, 695). 
Maleki de .y. , ~ , d" , ,.ı- ve benzerlerin
de asıl zamirin ha olduğunu ve vav, ya, 
mim ve nun harflerinin hareke beyanı 
için getirildiğini söylemektedir (Raşfü'L

mebanf, s. 472) . 

Bunların dışında başta Tay kabilesi leh
çesi olmak üzere birçok lehçede hemze
ler "ha"ya dönüşmüştür. u! yerine ~,;ıt. , 

..:;...;! yerine ~ gibi. Ayrıca "ha"nın asıl 
harf iken düştüğü, zaid veya ivaz (bedel) 
olduğu bazı örnekler de vardır. : 4iı.!ı (düş

müş). cW- (zaid), ..;ı~ (ivaz/bedel) ör
neklerinde görüldüğü gibi (ibn Cinnl. s. 
569-571; ibnü'I-Enbarl, ı. 210-212; ibn Us
fOr. ı. 219;Radl el-Esterabadl, ll, 382-
385). 

"Ha"nın hemze ile dönüşüme girerek 
pek çok benzer kelime oluşturduğu gö
rülür (heyneme = eyneme l ~i = a....;.ı. J. 

heşşe = eşşe lı.? i = ı.fıt. ı. sahele = saele 
IJi.o = ...J.&.c l. hella =ella !:Yi = ~ 1. ma·= 
mi ya h i cl;..= •lo} vb.) . "Ha"nın diğer harf
lerle meydana getirdiği başlıca dönü
şümler de şunlardır: hfıll:ıa : feriha = fe
rihe (c)=L}). mezeha = mezehe (=u 
cjo). kedeha = kedehe (c$=<:$), be
deha = bedehe (c~=<:-~<). melih = melih 
(4o = ~); hatl]a : heva' = hava' (•t,.ı

•',.> = ). taha =taM (w.,= 4J.>); M/ta: 
hibriye = tibriye (4<~ = 4<_r.ıt.); ha/dm : 
Mse = case ('-""'~.> = ..rlıt.), h eva = c eva 
(.s~= ..s,.ı-) ; hatba : mihzar = mibzar 
(.Jı~ = )~). heşşe = beşşe (..fo!= ı.fıt.); 
ha/ayn: rühb = ru'b (...,...::.) = ._,..lb.J). rahe = 
raa (ci.J = cl); hatgayn : behete = bega
te (~=~). vehmiyyün = vagmiyyün 
(~,=~,). vehrun = vagrun (f:,=~,); 
M/fa : hevdec = fevdec ((::~,_;=(::~,_ı.); 

haMif: hüble = kuble (:tü=~). lehim 
=!ekım (~= ~); hatkaf : tehewere = 
tekewere (.J,.O = .J~), eş hel = eşkel 

(...ıs:;.;. i = ~~); hallam : şakehe = şakele 
(JS'L.;. = <lfL.;. ); hatnOn : tefekkehe = te
fekkene (~=.u:.;); ha/ya : hazihi (c..U. 
! aslı: ha~i .,s..u.] ), hüneyhe (~ !aslı : 

hüneyye-> hüneyve ö~ ,.__ :ı;.ıt. ]}. 

HA 

Arapça'ya Farsça'dan girmiş bazı keli
melerin sonundaki " ha"ların da cim veya 
"kaf'a dönüştürütmek suretiyle Arapça
laştırıldığı görülür (sadeh _, s.3?:ec 1 -c~ı... 
(::::.ı... ı. benefşeh -> benefsec 1~ ,.__ ~ 1. 
nümOdeh -> nümOıec ! (::::.,_..;,.__c~,_..; 1. ba
IQdeh _. baiOıec 1 (::::.,.ı4 ,.__ c~,.ı41. taze h 
-> tazec i(::.iü,._ cjü J, cevseh-> cevsak 
1 ..;...~ ,.__ 4-1~ 1 vb). 

"Ha"nın, vakıf "M"sı olmamak şartıyla 
telaffuz kolaylığı için kendi cinsine id
gamı (ıt. ,._ıt. + ıt. ) caizdir; ancak aynı 

mahreç sahasını paylaştığı hemze ve 
elifle idgam ilişkisine girdiği görülme
mektedir. "Ha"nın sadece yakın mahreç
ten çıkan t:ıa ve ayın ile idgamı söz konu
sudur ve bunların her ikisinde de ister ön
ce gelsin ister sonra gelsin daima "t:ıa"
ya döner; çünkü t:ıa ağza daha yakın ol
duğundan onun telaffuzu diğerlerine gö
re daha hafiftir (<: -ıt. + ıt. ). (<: -ıt. + tl. 
(<: ,.__ <: + ıt.). (<: -ıt. + <:).Bu tür idgam 
özellikle Beni Temim'de yaygındır (Radi 
ei-Esterabadl, III, 266) ve Sibeveyhi'ye 
göre (ıt. ,.__ <: + t) tarzındaki idgam da ca
izdir (el-Kitab, IV. 449-451 ). 

Ha harfi Arapça'da erii/dişii üçüncü şa
hıs ve üçüncü şahıs mülkiyet zamirierini 
oluşturur: HO (hüve) "o (erkek)", kitabu
hG "onun (o adamın) kitabı"; ha (hiye) "o 
(kadın)". kitabuha "onun (o kadının) kita
bı" gibi. Ha ayrıca Allah adının başına 
geldiğinde yemin ifade eder ve elifli, elif
siz olarak dört şekilde söylenir: Ha-Allahi 
(..iıl lıt.), he-Allahi (.iık). ha'llahi (..iılıt.), 

ha'llahi (..iılıt.). Ha Farsça'da ise çoğul son 
ekidir: Hane-ha (evler) gibi. 

Ana Türkçe'de bulunmayan h sesi, is
lamiyet'in Orta Asya'ya girmesi sonucu 
VIII. yüzyıldan itibaren Arapça'nın etki
siyle çeşitli lehçelerde ve daha çok "ka"
dan gelişerek kendini hissettirmeye baş
lamış ve yerine göre 1J şeklinde telaffuz 
edilerek ıt. 'nin yanı sıra t harfiyle de ya
zılmıştır (kangı > hangi, kağan > hakan 
gibi). Bu arada Arapça'dan alınan keli
melerdeki "l)a"lar da ha ve "l)a"ya dö
nüşmüş (bk HA; HA) , bazı hallerde ise 
yazılmakla birlikte telaffuz edilmemiştir 
(Mubammed > Mehmed > Memet. Ab
med> Amed. MabmGd > Mamut ve Ru
meli-Batı Trakya ağızlarında görülen f:la
san >Asan, f:lüseyin > Üseyin gibi ibu 
ağızlarda kelime başlarındaki "ha"lar da 
telaffuz edilmemektedir: hep > ep, haydi 
> aydi gibiJ). Ha harfi Farsça'da ve Os
manlıca'da kelime sonlarında a, e (c, ö) 

seslerini elde etmek için de kullanılır ( b k. 

DİA, Xl, 40) 
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HA 

Ha, özellikle sülüs ve nesih yazıların
daki şekli göze benzetildiğinden (b k. Bal
tacıoğ lu , s. 150). halk arasında "gözlü 
he" diye de anılır. Bu benzerlikten hare
ketle, hat sanatında bilhassa "ah" keli
mesinin yer aldığı "ah mine'l-aşk" ( ,ıı,f 

~ı .;ro) "ah teslimiyyet" {~ ,ıı,f) gi
bi kompozisyonlarda ha harfınin, istifin 
imkan verd i ği ölçüde celi yazılarak ön 
plana çıkarıldığı görülmektedir. Bu iba
reler halk resmi karakterinde düzenlen
diğinde ise "ha"nın ( "') gözlerinden yaş 
akıtılması vazgeçilmez bir. unsur olarak 
tekrarlanır (DİA, IV, 20-21 ). Bu özellik, 
son devir Türk şiirinde ayrı bir yeri olan 
Asaf Halet Çelebi'nin bir şiir kitabının 
adında (He, istanbul ı 942) ve burada yer 
alan aynı isimli şiirinde tekrarlanan, 
"He'nin iki gözü iki çeşme aaahhh" 
mısralarıyla edebiyata da aksetmiştir. 
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Kur'an-ı Kerim'de 
yedi surenin başında bulunan 

ve kendi adlanyla 
kıraat edilen harfler 

(bk. HURÜF-ı MUKATIAA). _j 

r 
HABABi 
{ı,sı~f) 

Muhammed Aziz el- Hababi 
( 1923 -1993) 

Faslı 
ilim ve fikir adamı, 

L yazar. _j 

25 Aralık 1923'te Fas'ta doğdu . Bi.ı şe

hirdeki Mevlay İdris Lisesi'nde talebe iken 
milli mücadele hareketine iştirak etti; bu 
mücadelenin önde gelen kuruluşların
dan olan Hizbü'ş-şfıra ve'l-istiklal'de yer 
aldı. Katıldığı gösteriler sebebiyle 1945'
te Fransızlar tarafından tutuklanarak on 
sekiz aya mahkfım edildi. Sekiz ay hapis 
yattıktan sonra işkenceye maruz kaldığı 

ortaya çıkınca serbest bırakıldı ( ı 946). 
Sorbonne Üniversitesi'nin felsefe bölü
münde doktorasını tamamladıktan son
ra 1952-1959 yılları arasında Fransa'da 
Centre National de la Recherche Scienti
fique'te çalıştı. 

1959'da Fas'a dönen Hababi (Batı dil
lerinde adı Lahbabi). Külliyetü'l-adab ve'l
ulfımi'l-insaniyye'de felsefe profesörü, 
1961'de aynı fakülteyedekan oldu. 1969'
da Cezayir Üniversitesi'nde felsefe dersi 
verdi ve oradaki yüksek öğretim bakanlı
ğında m üsteşar olarak görev yaptı. 1974'
te Fas'a dönerek Fas Üniversitesi'nde öğ
retim üyeliğine tayin edildi. Hababi bu 
arada birçok kültürel faaliyete de öncü
lük etti ve Fas Yazarlar Birliği'n i kurdu, 
bu birlik adına bir dergi yayımlamaya baş
ladı. Ayrıca Fas Felsefe Derneği'ni kura
rak bu dernek adına da bir dergi çıkaran 
Hababi, Academie des Sciences d'Outre
mer (Paris), ei-Ekadimiyyetü'l-melekiy
yetü'I-Mağribiyye (Rabat), Mecmau'l-lu
gati'I-Arabiyye (Kahire) ve diğer bazı ku
ruluşlara üye oldu. 

Araştırmaları ve yazıları hem Fas'ta 
hem de Fas dışında Hababi'ye birçok Ödül 
kazandırmıştır. Hababi felsefeden şiire , 

hikayeden romana ve köşe yazısından dil 
araştırmalarına kadar farklı alanlarda us
taca kalem oynattığı gibi Fransızca'yı da 
Arapça kadar mükemmel bildiğinden her 
iki dilin kültürüne hizmetleri olmuştur. 

1950'1erde ve 1960'1arın başında rea
list personalizm ( eş-şahsa niyye, şahsi

yetçilik) filozofu olarak tanınan Hababi 
1960'1arın ortalarında İslamcı persona
lizme, 1970'1erin ortalarında ise "yarın
cılık" (el-gadiyye) adını verdiği felsefeye 
yöneldi. Bu arada bir kimlik araştırma
sına girdi. Zira bir taraftan akılcı , şah-


