
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. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Usiinü 'l·'Arab, " ltın" , "ha"' md.leri; J. W. 
Redhouse, A Turkish and English Lexion, is
tanbul 1890 -+ İstanbul 1978, s. 2153-2154; 
Ribhl Kemal, el-Mu'cemü '[.f:ıadfş: 'İbrf-'Arabf, 
Beyrut 1975, s. 18; Halil b. Ahmed. Kitiibü 'l
fjurüf (Şe!aşetü kütüb fi'l-(ıurOf içinde. nş r. Ra
mazan Abdüttevvilb). Kahire 1402/1982, s. 46, 
47; Slbeveyhi, el-Kitiib (nşr. Abdüssel§m M. Ha

run). Kahire 1403/1983, lll, 220; IV, 144, 159-
166, 236, 238, 433-434, 449-451; EbG Mishal 
ei-A'rabl, Kitiibü'n-Neviidir (nşr. izzet Hasan) , 
Dımaşk 1380/1961 , s. 28, 60, 66, 80, 97, 103, 
104, 171, 297, 403; İbnü's-Sikklt. Kitiibü '1-
~alb ve'l-ibdiil (nşr. A. Haffner), Kahire, ts . 
(Mektebetü'I-Mütenebbl). s. 25-28, 32; Mü
berred, el-Mukteı;tab (n ş r. M. Abdülhali~ Adi
me). Beyrut 1382/1963, 1, 60, 192, 194-195, 
207-209, 232-233, 241 -242; ll , 93, lll , 140, 
241, 269; lll, 152, 170; Zeccad, el-İbdiil ve 'l
mu'iikabe ve'n-nE??ii'ir (n şr. izzeddin et-TenG
hl). Dımaşk 1381/1962, s. 29-33,53, 101-103; 
Ebü't-Tayyib ei-Lugav!, kitiibü'l-İbdiil (nş r. İ z
zeddin et-Tenühl), Dımaşk 1379/1960, 1, 87-

89, 152, 256, 313-327, 348-352; Ebü Ali ei

Faris'i, et-Ta'lfka 'ala Kitabi Sfbeveyhi ( n ş r. Av d 
b. Hamed ei-Kavzl). Kahire 1410/ 1990, 1, 383-

385; İbn Cinnl, Sırru şına'ati'l-trab (nş r. Hasan 
Hindavl). Dımaşk 1405/ 1985, s. 44, 46-47,60, 

64, 551-571 ; İbn Sina, Mei)iiricü'l-l;ıurüf (n ş r. 
Pervlz N. Hanlerl). Tahran 1333, s. 13, 25, 38, 
45; İbnü'I-Baziş , el-İknii', ı , 314, 492; Ahmed b. 

Muhammed er-Razi, Kitabü 'l-fjurüf (Şe!aşetü 
kütüb fi 'l-(ıurOfi çinde , nşr. Ramazan Abdüttev

vab). Kahire 1402/1982, s. 134, 137, 139, 

140, 141 , 143-144, 151; İbnü'I-Enbarl, el-İnşa{ 
{i mesa'ili'l-l)ilaf beyne'n-nal;ıviyyfne'l-Baş

riyyfn ve'l·Kü{iyyfn, Kahire, ts. (Darü'l-Fikr). 1, 
210-221; ll, 695; İbn Dürüsteveyh. Kitiibü 'l
Küttiib (n ş r. ihrahim es-Samerral v.dğr. ) , Kü

veyt 1397/1977, s. 85-86, 88-89; Herev!, Ki
tiibü'l-Üzhiyye fi 'n-nal;ıv, Ragıb Paşa Ktp. , nr. 
1131/1-2, vr. 50b-52" -; Ali b. Süleyman el-Hay
dere, Keş{ü 'l-müşkil (nş r. Hadi Atiyye Matar 

ei -Hilali). Bağdad 1404/1984, ll, 278-280, 

338 

356-359, 370; Ebü Amr ed-Dani, el-İdgamü'l

kebfr fi'l-Kur'iin (nşr. Züheyr Zahid). Beyrut 
1414/1993, s. 50-52; İbn Yaiş, Şerl;ıu'l-Mu{aş

şal, Beyrut, ts . (Aiemü'l -kütüb). X, 2-5, 42-45, 

123, 128-129, 136-137; Ebü Şame ei-Makdisl. 

İbrazü'l-me'iinf min f:/ırzi 'l-emanf (n şr. İbra

him Atve İ vaz ). Kahire 1402/1982, s. 748-752; 

İbn Usfür, el-Mümti' {i't-taşrf{ (n ş r. Fahreddin 

Kabave). Beyrut 1407/1987, ı, 204, 217 -219, 

348-351 ; ll, 624-662, 668-669, 676, 679-682; 

Radi ei-Esterabadi. Şerl;ıu'ş-Şiifiye (n ş r. M. N ür 

el-Hasan v.dğr.). Beyrut 1402/1982, ll, 277, 
294-301 , 382-385; lll, 208,222-225,250-251 , 

264-266, 276-277; Ahmed b. AbdünnOr el-Mil

le~. Raş{u'l-mebiinf(n ş r. Ahmed M. el-Harrat). 
Dımaşk 1405/ 1985, s. 100-101,463-468, 472; 

Safedi, Cavamiı;lu'ş-Şıl;ı~h (haz. İ sma il Durmuş , 

doçentlik takdim tezi . 1992). Dokuz Eylül Üniver
sitesi ilahiyat Fakültesi, s. 14-16,20-21, 24-26; 

Zerkeşl. el-Burhan, IV, 431; İbnü'I-Cezeri, en
Neşr, 1, 24, 238-239; SüyQti, el-Müzhir, 1, 462, 

466, 469, 472-473; ll, 244-245; Zekeriyya ei
Ensari, el-Makşıd li-tell)fsi ma fi'l-Mürşid (Üş

müni, M enarü 'l-hüda içinde). Kahire 1398/ 
1973, s. 15-21; DesOki. fjiişiye 'ala Mugni 'l
lebfb, Kahire 1358,11, 11-12; Naim Htlzım Onat, 

Arapçanın Türk Diliyle Kuruluşu, İstanbul 
1944, 1, 102-110,119,122, 125,126-127; Hü
seyin Küçükkalay. Kur'an Dili Arapça, Konya 

1969, s. 234-235; ismayıl Hakkı Baltacıoğlu , 
Türk Plastik Sanatları, Ankara 1971 , s. 86, 
116, 150; Abbas Hasan, en-Nal;ıvü 'l-va{i, Ka

hire 1975, IV, 236, 585, 590, 591; S. Moscati, 
An Introduction to the Comparative Gram
mar of the Semitic Languages, Wiesbaden 
1980, s. 38·42; isma il Karaçam, Kur'an- ı Ke
rim 'in Faziletleri ve Okunma Kaideleri, istan

bul1984, s. 198-208, 218, 245-249, 254,331 , 
360, 374, 400-401; Ganim Kaddüri ei-Hamed, 

ed-Diriisiitü 'ş-şavtiyye 'inde 'ulemii'i't-tec
vfd, Bağdad 1406/1986, s. 185-186, 192-193, 
257, 326, 329; H. Fleisch, Traite de philologie 
arabe, Beyrut 1986, 1, 36, 210, 213, 219, 224, 
235-236; a.mlf .. "Ha"' , E/2 (Fr.), lll, 1; Hamid s. 
Kanini. Mu'cemü'l-mü'enneşiiti's-semii'iyye, 

Beyrut 1407/1987, s. 8-18, 37 ; Mişel Asiv.dğr .. 

el-Mu'cemü'l-mufaşşal fi'l-lugati ve'l-edeb, 
Beyrut 1987, ll, 1277-1278; Azize Fewal Ba

besti. el-Mu'cemü'l-mu{aşşal fi'n-nal;ıvi 'l-'Ara

bi, Beyrut, ts. (Darü'I-Kütübi'l-ilmiyye), ll, 1193-

1194; J. Cantineau. "Esquisse d'une phono

logie de l ' arabe classique" , Bulletin de la 
societe de linguistique Paris, XLIII , Paris 1946, 

s. 93- 140; H. Bauer, "Ha" , İA , V/1 , s. 1; Mus

tafa Uzun, "Aşk ı Edebiyat, Kültür ve Sanatı " . 

DlA. IV, 20-21; Rekin Ertem, "Elifba", a.e., 

Xl, 40. fAl . 
111!1 ! SMAiL DURMUŞ 

L 

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-



siyetçi ve insani özelliklere sahip İslam 
kültürünün soylu mazisine duyduğu öz
lem, diğer taraftan çağdaş Batı bilimi ve 
kültürünün ezici hakimiyetiyle karşı kar
şıya bulunması onu ardarda gelen dü
şünce değişimlerine yöneltmiştir. Ancak 
H aba bl bu arayışı sürdürürken hiçbir za
man tek cepheli düşünen ve dar kalıp
lara sıkışan bir filozof değil, hem İslam 
felsefesinde hem çeşitli akımlarıyla Batı 
felsefesinde veya Batı ve İslam felsefe
sini bir araya getirme eğilimleri karşısın

da toparlayıcı, uzlaştırıcı ve geliştirici bir 
düşünür olmuştur. İslam kültürünün çe
şitli yönleriyle Batı ilmi ve düşünce akım
ları arasında uzlaşma noktaları bulmaya 
çalışan Hababl, insan düşüncesini zen
ginleştiren dengeli bir sistem oluştur

maya gayret etmiştir. Hababl ayrıca bü
tün kültürlerin geniş bir harmanlaması
nı yaparak senteze ulaşmaya çalışmış. 
böylece diğer filozofların içine düştüğü 
düalizm açmazından da kurtulmuştur. 

Hababl'nin felsefesi personalizm ekse
ni etrafında yoğunlaşmaktadır. Çünkü 
ona göre her insanın "varlık"tan "şahıs"a 
dönmesi ve kendi muhiti içindeki özel 
kimliğine kavuşması, "kişileşme" (teşah

hus) diye adlandırdığı bir süreç içinde 
gerçekleşmektedir. Bu da insanların ha
yat boyunca yaşadıkları bütün hissi, iç
timal, kültürel ve dini faaliyetlerle sanat 
ve dil faaliyetlerinin toplamından mey
dana gelir. Buna göre kişileşme, "ben" ile 
alem arasındaki dinamik ilişki çerçeve
sinde akli, vicdani, cismanl ve içtimal bü
tün boyutlarıyla insanı kuşatan bir fiildir. 
Bu anlamıyla kişileşme. insanın başkala

rıyla ve tabii çevresiyle münasebetlerinin 
geçmişiyle irtibatı ve geleceğe bakışının 
bir hasılasıdır. Hababl'ye göre insanoğlu 
bütün değişmelere konu olduğu gibi bu 
değişmelerin etkisi altında da kalmıştır. 
Başka bir ifadeyle insan sürekli biriken 
arazlar toplamı olduğundan bir kişinin 
hayat boyunca tek bir kimliğe sahip ol
ması imkansızdır. Bu sebeple Hababl'nin 
felsefesi bazı yönleriyle Eş'ariye kelamı 
ve İbn Sina felsefesindekine benzeyen bir 
araz anlayışına sahiptir. Fakat Hababl'
nin bu araz felsefesinin insani bir karak
teri vardır. Zira kişileşme yalnız insan için 
söz konusudur ve insan düşüncesinin te
melini, ümitlerinin en üst noktasını teşkil 
eder. 

İlk felsefi yazılarında Hababl kendi per
sonalizmini realizm olarak nitelendir
mişti. Çünkü ona göre her filozof, kendi 
felsefesini anlamlı ve yararlı kılmak için 

bu felsefeyi çağının tabiatından ve kendi 
realitesinden üretmelidir. Ancak onun re
alizmi maddecilikle uyuşmaz; zira reali
tenin tahlili ve değiştirilmesi arneliyesin
de düşünce, ruh ve imanın rolünü inkar 
etmez; aksine şahıs ve toplum düzeyin
deki dengenin bozulmaması için madde 
ile ruhun uzlaştırılmasını ister. Hababl'
nin realizmi yükselme ve gelişmeyle de 
bağdaşmaktadır. Kişileşme yeterli değil
dir; her fert "var olan"dan (kain) kişiye 
dönüşmektedir. Ancak özü bakımından 
kemale ermesi, ferdiyetten insana yük
selmesiyle sağlanabilir. Hababl bu dönü
şüme "tealf' (yükselme, gelişme) veya "te
ennüs" (insan olma) adını vermektedir. 
Ona göre insan olma gerçekleşince artık 
insanlar arasındaki psikolojik, içtimal ve 
tarihi ayrılıklar, bu arada ırk, kültür ve 
mezhep taraftarlığı ortadan kalkarak in
sanoğlu tarihe, aleme ve insanlığa açıl

mış olur. Ferdi menfaatlerle genel men
faatler birleşir. Bu durumda fert bütün 
insanlığı kucaklamış olur ve onunla tek 
bir bütün haline gelir. 

Hababl'nin personalizmi İslaml'dir; çün
kü felsefi hareket noktasını İslamiyet'
ten ve şehadetten almıştır. Buna göre 
İslamiyet hoşgörü ile akı lcılık ve şahsi
yetçilikle eş anlamlı olduğu gibi yine is
lam, insanı bağlarından kurtarıp kendi 
benliğine kavuşturan özgürlük vesilesi
dir. İslami personalizm açısından gerçek 
müslüman mezhep taassubuna, aşırı ta
rikat görüşlerine veya gnostik sembol
cülüğe kurban olup gitmez, bunlardan 
kendini sıyırabilir. Gerçek müslüman ken
di alemine açılmış. rabbinin buyruğuna 
boyun eğmiş ve şeriatını basiretli bir 
şekilde bütün çabalarıyla yerine getirmiş 
olan insandır. 

Hababl, "yarın" anlamına gelen Arapça 
gad kelimesinden kendi felsefesinin son 
aşamasını belirten gadiyye (yarıncılı k) te
rimini icat etmiştir. Bu terim çağdaş 
alim için geleceğin ne kadar önemli oldu
ğunu ortaya koyar; gelecekte devletle
rin, milletierin ve kültürlerin sınırlarının 
aşılacağı, medeniyet ve iktisat meselele
rinin ve bilhassa Batı merkeziyetçiliğinin 
yok olacağı ümidine işaret eder. Onun 
yarıncılığı. insanoğluna bütün medeni
yetlerin eşit olarak katıldığı, ilerlemiş 
alemle geri kalmış alem arasındaki fark
lılığın giderildiği, sevgi, adalet ve anlayı
şın hakim olduğu, insanların kinden, kül
tür ve ırkçılık taassubundan arındığı, ki
şinin bir araç değil amaç olarak kendi de-
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ğerinin farkına varıp yeniden kendine gü
ven kazandığı bir geleceği kurmanın ümi
didir. 

Mine'l-kô.'in ile'ş-şal]ş adlı kitabında 
insanı insan olarak ele alan Hababl, eş

Şal]şô.niyyetü'l-İslô.miyye adlı eserinde 
de insanoğlunu mürnin olarak ele almış
tır. Onun yarıncılıkla ilgili yazıları bir yan
dan insanoğlunun gelecekteki değerleri
ne, varlığına ve haysiyetine yönelik tehli
keleri dile getirirken öte yandan insanlı

ğa yakışır bir geleceğin projesini çizmiş

tir. 

Hababl'nin felsefesi geleceğe dönük, 
gelişmed ve eleştirici bir felsefedir. Ha
bab! araştırmalarında insan gerçeğini en 
doğru ifade edecek, insanın varlık şart
larını değiştirecek yeni düşüncelerin pe
şinde olmuştur. Zira bugünün insanı ya 
kendisini ve alemi değiştirme ya da yok 
olup gitme seçeneğiyle karşı karşıyadır. 
Onun felsefesi insanın akıl, vicdan, iman 
ve ilim boyutlarını göz önünde tutan. 
bütün dini. fikri ve estetik bilimlerden 
ilham alan geleceğe dönük bir felsefedir. 
Hababl'nin felsefesinin eleştirici oluşu, 

onun bütün görüşlere açık olması, kendi 
kimliğinden ve kişilik özelliklerinden sıy
rılıp yabancılar içinde erimeden kendini 
eleştirme cesaretini göstermesi anlamı

na gelir. Böylece Hababl kendini t otaliter, 
tutucu ve çekingen düşüncelerden koru
duğu gibi gerçeğe tek boyutlu bir açıdan 
bakan düşüncelere de felsefesinde yer 
vermemiştir. Bu bakımdan onun felsefe
si hareket noktaları, bakış açıları, düşün
ce üsiObundaki zenginlik yönünden çe
şitlilik arzederken bu çeşitliliğin yegane 
hedefi olarak insanı insan olması itiba
riyle saadete erdirmeyi amaçladığı için 
de tek boyutlu bir felsefedir. Ancak Ha
bab!, örnek bir İslami düşün ür olarak baş
ka düşüncelere de açık olmakla beraber 
o düşünce sahiplerine ne yukarıdan bak
mış ne de onlar karşısında küçülmüştür. 

Hababl fikirlerini daha geniş kitlelere 
duyurmak amacıyla Fransızca yazdığı şi
irlerle Arapça ve Fransızca kaleme aldığı 
hikaye ve romanlarında geri kalmış üçün
cü dünya ülkelerinin insanım; onun hu
zursuzluğunu , hem kendi medeniyeti 
hem de Batı medeniyeti çarkı altında 
ezilmişliğini, değerler çıkmazını dile ge
tirmiştir. Ayrıca Batı medeniyeti modeli
nin çağın problemlerini çözmede ve git
gide çoğalan çıkmazları açınada insan
lığa hiçbir şey kazandırmadığını belirten 
Hababl yine de gelecekte insanlığın ka
ranlıklardan aydınlığa çıkacağına inan-
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mıştır. Hababl, edebi eserlerinde geri kal
mış dünyanın müslüman bir ferdi olarak 
dünyaya açılmıştır. Bu eserler yazarın 
şahsi problemlerini, ön yargılarını veya 
eski yerli kültürünü dile getirmek için 
değil tam aksine başkalarına ulaşmak, 
onlarla diyalog kurmak ve insanlığın 

beklediği alternatifleri sunmak için yazıl
mıştır. 

Hababl'nin eserleri bütün Mağrib ay
dınlarını etkilemiştir. Mağribli fikir adam
larının yeni felsefi konu, düşünce ve 
fantezi olarak onun yazılarını ele almaları 
buna bir delildir. Hababl benlik ve yoz
laşma. kendini ve başkasını birlikte eleş
tirme. Arap ve islam akılcılığının tenkidi, 
modernizmle öz kültür arasındaki mese
leler ve Batı merkeziyetçiliğinin tenkidi 
gibi konulara dair yazılarıyla önder bir fi
kir adamı olmuştur. 

Eserleri. Hababl'nin Arapça ve Fran
sızca kaleme aldığ ı eserleri defalarca ba
sılm ış ve önemli bir kısmı çeşitli Doğu ve 
Batı dillerine çevrilmiştir. Fransızca eser
lerinde adını Lahbabi şeklinde yazmış ve 
Fransızca'dan Türkçe'ye tercüme edilen 
eserlerinde bu isim kullanılmıştır. Belli 
başlı eserleri şunlardır : 1. De l'etre d la 
personne, essai de personnalisme re
aliste (Paris ı 954) . Mine 'l-kô.~n ile'ş
şa1)ş, dirô.sô.t fi'ş-şa1)şô.niyyeti'l-vô.~ı
'iyye adıyla Arapça olarak da basılmıştır 
(Kah i re ı 962, ı 967, ı 983). Z. Du clos d 
l'ouvert: vingt propos sur Jes cultures 
nationales et la civilisation humaine 
(Casablanca ı96ı) . Mine'l-müngali~ 

ile'l-münfetih: 'işrune J:ıadişen <ani'ş
şe~atô.ti'l-~avmiyye ve'I-JwQ.ô.reti'l-in
sô.niyye adıyla Arapça'ya çevrilen eser 
(tre. Muhammed Berrade, Kah i re 197 ı , 

ı 983) Kapalıdan Açığa : Milli Kültür
ler ve Medeniyet adıyla Türkçe'ye de 
tercüme edilmiştir (tre. Sahaettin Yedi
yı ldı z, istanbul ı 980). 3. Le personna
lisme musulman (Paris 1967, 3. bs.) 
Hababl'nin en önemli eserlerindendir. 
eş-Şa1)şô.niyyetü'l-İslô.miyye adıyla ge
nişletilip Arapça olarak basılmış (Kahire 
1969, ı 983), ayrıca İslô.m Şahsiyetçiliği 
adıyla Fransızca'dan Türkçe'ye tercüme 
edilmiştir (tre. İ sma il Hakkı Akın, istan
bul 1972). 4.lbn Khaldiin (Paris ı 968). 
İbn Ijaldun mu<ô.şıran adıyla Arapça'
ya çevrilmiştir (tre. Fatıma el-Camii ei
Hababl, Beyrut, ts.[Darü's-sekiifeJ). S. Li
berte ou liMration? (Paris 1956) . Mi
ne'J-J:ıürriyyô.t ile't-teJ:ıarrür adıyla ve 
çeşitli ilavelerle Arapça olarak da yayım
lanmıştır (Kahire ı 972, ı 983). 6. L'ere de 
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la detraumatisation (Beyrouth ı965) . 
7. La rose se me urt (Ra bat-Paris ı 987) . 

8. Chants d'esperance (le Puy 1952). 9. 
Ma voix d la recherche de sa voie (Pa
ris ı968) . Şavti yebJ:ıaşü <an tari~ih 

adıyla Arapça olarak da basılmıştır (D§
rülbeyza, ts. [Darü'l -kitabJ) to. Metahi
mü . mübheme fi'l-fikri'l-'A.rabiyyi'l
mu'ô.şır (Kahire 1990). tt. Miseres et 
lumieres (Paris 1958, 1959; Casabianca 
196 ı) . Bii' us ve Ziyô.' adıyla Arapça ola
rak da yayımlanmıştır (Beyrut, ts. [Men
şGratü UveydatJ) . tz. el-Mu<in ii muş
talaJ:ıô.ti'l-felsefe ve <uJUmi'l-insô.niyye 
(Darülbeyza. ts. (Darü'l-kitab J) .Felsefe ve 
beşeri ilimlerle ilgili Fransızca-ingilizce
Arapça terimler sözlüğüdür. t3. Müfek
kiru'l-İslô.m (Rabat 1946). t4. Le monde 
de demain: Le tiers-monde accuse 
( Casabianca ı 980) . tS. İksirü '1-J:ıayô. t 
(Kahire ı986). t6.Florilege de poesie 
arabe et berbere (Paris ı964). t7. La 
crise des valeurs (Paris ı987; eserle
rinin bir listesi için bk. Nedve tekrimiy
ye li'l-müfekkiri'l-kô.tib MuJ:ıammed 
'Aziz el-lfabô.bi, s. 23-26) 
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HABBAB b. ERET 
( .::,)11 ~yı;'>) 

Ebu Abdiilah Habbab b. ei-Eret 
b. Cendele et-Tem1m1 

(ö. 37 /657-58) 
İslamiyet'i ilk kabul eden 

sahabilerden biri. _j 

Künyesi EbG Yahya ve EbG Muham
med olarak da kaydedilir. Aslen Thmlm ka
bilesinden olmakla beraber Cahiliye dö
neminde büyük bir ihtimalle Irak taraf
larında esir alınıp Mekke'de satıldığı ve so
nunda ümmü Enmar bint Siba' ei-Hu
zaiyye adlı bir kadının kölesi olduğu için 
Huzal nisbesiyle de anılır. Müslüman ol
duklarını ilk defa açıklayan Hz. EbG Be
kir. Bilal-i Habeşl, Suheyb-i ROm! ve Am
mar b. Yasir'in yanında o da bulunuyor
du. Habbab bazı kaynaklarda altıncı, ba
zılarında yirminci müslüman olarak zik
redilir. Utbe b. Gazvan'ın kölesi olan bir 
diğer Habbab ile de karıştırılan ve de
mircilikyapan Habbab b. Eret, okumayaz
ma bildiği için bazı müslümanlara yeni 
nazil olan ayetleri öğretirdi. Bir defasın
da Taha sOresinin ilk ayetlerini bir sayfa
ya yazıp Hz. Ömer'in kız kardeşi Fatıma 
ile kocası Said b. Zeyd'e öğretirken he
nüz islamiyet'i kabul etmemiş olan ömer 
içeriye girmiş. ancak dinlediği ayetlerin 
tesiriyle müslüman olmak istediğini bil
dirince Habbab ona ResGl-i Ekrem'in giz
lendiği yeri haber vermiş ve müslüman 
olması için daha önce ResGiullah'ın dua 
ettiğini söylemişti. 

islamiyet'i kabul ettikleri için işkence 
gören kölelerden biri olan Habbab'a ba
zan kızgın taşlar üzerinde işkence edilir
di. Nitekim hilafeti zamanında Hz. Ömer'i 
ziyarete giden Habbab'a halife, "Yanıma 
gel. bu meclise Arnmar'dan sonra sen
den daha layık kimse yoktur" diye iltifat 
etmiş. Habbab da yıllar sonra bile izleri 
silinmeyen sırtındaki işkence kalıntılarını 
göstermişti (İbn Mace, "Mut5addirne", ll). 

Habbab müşriklerin işkencesine dayana
mayıp ResGl-i Ekrem'e. "Bize yardım di
lemeyecek, Allah'a bizim için dua etme
yecek misin?" demiş, ResOluilah da geç
miş ümmetler içinde daha ağır işken

celere maruz kaldıkları halde dinlerin
den dönmeyen müminlerin bulunduğunu 
anlatmış. yakında kurtulacaklarını söyleye
rek kendilerine sabır tavsiye etmişti (Bu
hM. "İkrah", ı. "Menal5ıbü'l-enşar", 29). 

Habbab yaptığ ı birkaç kılıcı Kur'an'da 
"ebter" diye nitelendirilen As b. Vail'e sat
mış. fakat parasını alamamıştı. As ona 
dinini terketmedikçe borcunu ödemeye-


