HABBE

Sözlükte "tah ıl ve benzeri bitkilerin tane, tohum veya çekirdekleri" anlamına
gelir. Büyük küçük her tür tahıla hab ve
bir tanesine habbe denir. Bu iki kelime
Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde bu anlamda sıkça geçmektedir (bk M. F. Abdülbaki, el-Mu< cem, "l).abb", "!).abbe" md. leri;
Wensinck, el-Mu'cem, "l).abb", "!).abbe"
md.leri) . Bazı ayetlerde bir şeyin küçüklüğünü veya azlığın ı vurgulamak için kullanılan habbe (bk. el-En'am 6/59; el-Enbiya 21/47; Lokman 3 1/16) buğday, arpa.
mercimek. pirinç. hardal ve üzüm gibi
pek çok mahsulün ortak adıdır. Bir görüşe göre ise habbe ile yalnızca arpa ve
buğday kastedilir. Habbe ayrıca "parça"
anlamına da gelmektedir. "Habbetü fıd
da" ve "habbetü zeheb" gibi ifadelerde
ise (Ma krizi, en-Nül$:ildü '1-islamiyye, s. 14)
"kütle birimi" anlamında kullanılmakta

rek zekat n isa bı ve nafaka miktarları konusunda hububat ve meyvelerin takdirinde Medineliler'in hacim ölçü birimlerini. altın ve gümüşün takdirinde ise Mekkeliler'in ağırlık ölçü birimlerinin esas alın
masını istemişt ir. ResGl-i Ekrem döneminde Mekke'de kullanılan dirhernin 50.4
habbe (6 danek) şeklindeki tesbitinin ilk
olarak Ebu Ubeyd Kasım b. Sellam (ö
224/838) ve Şafii fakihi Ebü'I-Abbas İbn
Süreye (ö 306/918) tarafından kaydedildiği görülmektedir (İbnü'r-Rif'a, s. 54-55;
ayrıca bk. Huzai, s. 608) . Bu nisbetler fakihlerin çoğunluğu tarafından kabul edilirken Hanefiler'e göre 1 dirhem 70 habbedir. İbn Hazm ise yaptığı araştırmada,
Mekke'de altın dinarın 82.3 mutlak arpa
habbesi ve 1 dirhernin 7/1 Odinar olmasın
dan hareketle 1 Mekke dirheminin 57,61
habbe olduğu sonucuna vardığını belirtir
(el-Mu/:ıalla, V, 246). Karafi. İbn Şas'ın elCevahirü 's-semine adlı eserinden naklen bu bilgiyi İbn Hanbel'e isnat ederken
(e?-Zatıire, lll, 10) Huzai el-Cevahir'de bilginin İbn Hanbel'in oğlu Abdullah'a dayandığını kaydeder ( Tal].ricü 'd-delalati's-

dır.

sem'iyye, s. 608).

Bir ölçü birimi olarak habbe, "altın ve
gümüş para anlamındaki dinar ve dirhemle ağırlık ölçü birimi olan dirhem ve
miskalin askatı" olarak tanımlanabilir. Bu
ağırlık ölçüsü altın. gümüş, elmas ve inci
gibi kıymetli mücevherterin tartılmasın
da ve eczacılıkta ilaç dozajiarının belirlenmesinde kullanılırdı. Bizanslılar buna
granum (Lat.). İranlılar ise dane derlerdi.
Bilindiği üzere ölçmede esas alınacak birimin maddi bir etatonuna (numune) ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacı karşılamak için
metrik sisteme geçilmeden önce ölçü birimlerinin teşkilinde hardal, arpa, buğ
day, nohut ve keçi boynuzu gibi tarım
ürünlerinin çekirdek ve tohumlarından
faydalanılmıştır. Cahiliye Arapları'nın da
habbeyi hem tartı hem hacim ölçüsü birimi olarak kullandıkları bilinmektedir. Belazüri'nin naklettiği bir rivayete göre Kureyş kabilesinin Cahiliye devrinde kullandığı ölçü birimlerinden arpa 1/60 dirheme tekabül etmekteydi; dirhem ve dinar
arasındaki nisbet de 7/1 O idi (Füta/:ı, s.
453), dolayısıyla 1 dinar 85.714 habbe

İslam ağırlık ölçüsü sisteminin temelini dirhem ve miskal oluşturduğundan diğer bütün ölçülerin belirlenmesi bu iki birimin doğru şekilde tesbit edilmesine
bağlıdır. İslam hukukunda zekat. diyet,
nafaka, hırsızlık suçunun teşekkülü için
gerekli mal nisabı ve mehir gibi meselelerde getirilen ölçüler o gün teamülde bulunan bu birimlerle ifade edilmiştir. Şeri
atın kararlaştırdığı ölçü ve tartıları eksiltmek ya da arttırmak suretiyle değiş
tirmenin caiz olmaması sebebiyle (ibnü'rRif'a, s. 45) bu ölçü değerlerini sabit bir
sisteme bağlamak icap etmekteydi. Bu
bakımdan. "Bir farzın tamam olması bir
başka şeye bağlıysa o şey de farzdır" kuralı gereğince alimler, kendi dönemlerindeki teknik imkanlar çerçevesinde
şer'] miktarları doğru biçimde tayin ve
tesbit etmeye çalışmışlar; tahılların tohum ve çekirdeklerini esas birim alarak
dirhem ve dinarı belirleme cihetine git-

deder (ibn Keslr, XI II. 331; M. Mustafa
el-Meragl,II , 79).
Eserleri. 1. el-Mugni ii uşu1i'l-fı~h
(nşr. Muhammed Mazhar Beka, Mekke
1403/1983). En önemli eseridir. Üzerinde
biri Habbazl'ye ait olmak üzere (Princeton Üniversitesi Ktp., Yahuda, nr. 37 13)
on kadar şerh yazılmış olup müellifleri
şunlardır: Alaeddin Ali b. MansOr elMakdis"i, Muhammed b. Ahmed et-Türkman"i. Şehabeddin Ahmed b. İbrahim eiJ\yıntab"i, Cemaleddin Mahmud b. Ahmed ei-Konevi, Siraceddin ömer b. İshak
el-Gaznevi, MansOr b. Ahmed ei-Harizmt. İbnü's-Saiğ ez-Zümürrüdi, Alaeddin
Ali Esved, Muhammed b. Yusufei-İsbiri
ve Eyyübizade Mustafa (Keşfü '?·?uniln,
II , 1749; el-Mugni, nilşirin girişi, s. lll 5). Bunlardan Siraceddin ei-Gaznevl'ye
ait şerhin 1. cildinin, Satirya Efendi Zeyn
tarafından Mekke Ümmülkura Üniversitesi'nde doktora tezi olarak edisyon kritiği yapılmış ve eser üç cilt halinde basılmıştır (Mekke 1406/ 1986). Z. Şer]J.u'l
Hidaye. Hanefi fıkhının önemli kaynaklarından el-Hidaye'nin şerhidir. Değişik
isimler altında çok sayıda yazma nüshası
bulunan eserin bazı nüshaları şu adlarla
kaydedilmiştir: Müşkilatü'l-Hidaye (Süleymaniye Ktp., Carullah Efend i, nr. 780).
Ijaşiye <ale'I-Hidaye (Süleymaniye Ktp.,
Damad İbrahim Paşa, nr. 616; Esad Efendi. nr. 89; Yeni Cami, nr. 406). Şer]J.u'l
Hidaye (Süleymaniye Ktp., Giresun, nr.
33; Turhan Valide Sultan. nr. 141). elKifaye ti şer]J.i'l-Hidaye (Süleymaniye
Ktp., Mahmud Paşa, nr. 212). 3. el-Hadi
ii uşO.li'd-din. Ketama dair olan eserin
bu adla (Süleymaniye Ktp., Laleli, nr.
2483) ve Kitdbü'l-Hadi adıyla (Süleymaniye Ktp., Fatih, nr. 3169) kayıtlı yazma nüshaları mevcuttur.
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berdi, el-Menhelü 'ş-şa{f, ı, 212; ibn Kutıuboğa,
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tar11)i'/-medaris (nşr. Ca'fer eı-Haseni). Dımaşk
1367/1948, ı, 505; Taşköprizade. Mifta/:ıu 's-sa' ade, ll, 189; Keşfü'?-?unün, ll, 1022, 1749,
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1974, ll, 79; Fahrettin Atar. "Abdülazfz el-Buharf", DiA, ı, 186.
MAHMUD RIDVANOGLU

HABBE
( ~1)

Eski bir ağırlık, uzunluk, hacim
ve alan ölçüsü birimi.

L

_j

ağırlığındaydı.

Hz. Peygamber, Hicaz'da kullanılan Bizans ve İran kaynaklı paraları ve ölçü birimlerini olduğu gibi bırakmış. fakat, "Ölçü (mikyal) Medineliler'in ölçüsü. tartı (mfzan) ise Mekkeliler'in tartısıdır" (EbG Davüd, "Büyü<", 8; Nesai, "Büyü<", 54) diye-

mişlerdir.

İslam ülkelerinde yakın zamana kadar
bir ölçü birimi olarak kullanımı süren habbe, asırlar boyunca hem farklı bölge ve
zamanlarda ortaya çıkan muhtelif ölçü
birimlerinin tesbitinde ve birbirlerine dönüştürülmelerinde, hem de ihtilaf anında
başvurulan standart biririı olarak kabul
görmüştür. Ancak ismi değişmese de ifade ettiği anlam ve değer yer yer farklı olabil miştir; yani bir bölgede bir tür tahıla
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ya da çekirdeğe habbe denirken bir baş
ka bölgede diğer bir türe bu ad verilmekteydi. Bunun gibi bazıları habbeyi
bir arpa tanesi kabul ederken bazı ları da
iki arpa tanesi olduğunu ileri sürmüşler
dir. Öte yandan ağırlık, hacim ve uzunluk
ölçüsü birimi olarak kullanılan habbenin
ifade ettiği miktar da farklı olmuştur. Ayrıca burada esas alınan arpa, buğday gibi hububatın cins farklılığının yanı sıra
hacim ve ağırlıkları da bölgelere ve toprağın verimine göre değişiklik göstermiş
tir. Bütün bunlar, İslami ölçü birimlerinin
alt ve üst katlarının tesbitinde farklılık
lara yol açınakla birlikte habbe yaklaşık
bir değer ifade etmiş ve habbe türleri için
de bir standart getirme cihetine gidilmiştir. Habbelerden kullanımı en yaygın olanı arpa olup ikinci sı rada buğday
yer alır. Huzai, "Şerl ölçü ve tartıların temelini oluşturan dirhem ve dinarların
ayarlanmasında alt birim olarak diğer tahıllar değil arpa esas alınır" (Tal].rfcü'd-deLalati's-sem'iyye, s. 6I4) derken bunu anlatmak istemiştir. Kaynaklarda, arpa cinsinden bir değer ifade edilirken bazan bölge ve cins farkı gözetilmediğini anlatmak
için "mutlak arpa" veya belli bir standardı belirtmek için "orta arpa" gibi tabirlere rastlanmaktadır. Arpada genel kabul
gören standart, arpanın orta büyüklükte. kabuksuz, ince ve uzun olan iki ucunun kesilmiŞ olması şeklindedir. İbn Abidin tarafından kaydedilen bir açıklamaya
göre vasat buğday ile vasat arpa birbirine eşittir. Çağdaş Şii alimlerinden İbra
him Süleyman ei-Amili'nin belirttiğine göre eski ölçülerde arpa habbesi, yeni ölçü- ·
lerde ise buğday habbesi esastır. Iraklı
Şii alimleri habbe deyince nohut tanesini, yani dört buğday tanesine eşit olan
kıratı: Suriye ve Lübnanlı Şii alimleri ise
buğday tanesini kastederler ( el-Evzan
ve'L-melj:adfr, s. 2 I). Ancak sarraf m iskali
ve dirheminde esas kriter nohut tanesi
iken şer'i miskal ve dirhemde esas arpa
habbesidir. Şer'i ölçüler arpa dışında bir
habbe ile ifade edildiği takdirde genellikle o habbenin cinsi belirtilir.
Şeyzeri, İbnü'I-Uhuwe ve İbnü'r-Rif'a
gibi muhtesipler ve Hanefiler'den İbnü'I
Hümam ölçü aletlerinin ayarlarının , genellikle hacimce farklılık göstermeyen
veya çok az farklılık gösteren "birsim"
(Mısır yoncası tohumu) ve hardal gibi küçük
tanelerle en iyi biçimde yapılabileceğini,
dolayısıyla en alt birim olarak hardal tanesinin esas alınmasının arpa tanesinin
ölçü alınmasına tercih edilmesi gerektiğini söylerler. Süyuti, Makriz1, Seruel ve
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Ebü'I-Feth es-Sufi gibi alimierin belirttikleri üzere dinar ve dirhernin hardal tanesiyle ölçülmesi adeti Yunanlılar'dan alın
madır. Bazı alimler ise hardalı farazi bir
değer olarak görürler.
Klasik kaynaklarda muhtelif ölçülere
habbe karşılığı olarak verilen değerlerin
bir kısmı şöyledir: 1 habbe = 1 veya 1,S
yahut 2 arpa: 1 habbe = 1/4 harrube: 1
habbe = 1/10 veya 1/8,4 yahut 1/8 danek: 1 habbe = 1/2 (Secavendf, FfrQzabadQ,
1/3, 1/4 tassuc: 1 habbe = 100 yahut 70
hardal (Secavend\"ye göre I arpa = 6 hardal, I habbe = 2 arpa= I2 hardal); 1 habbe = 1/S (ibnü'J-Hümam), 1/4 (MakrfzQ, 1/3
(Ebü'J-Velfd ibn Rüşd, Huzar. NecefQ, 1/3,5
(Suriye' de), 1/3,571 (ibnü'J-Uhuwe), 1/3,15,
1/3,6, 1/3,428 yahut 1/4,2 kırat: 1 habbe = 1172 (cumhur), 1/100 (Hanefner), 1/
82,3 {ibn Hazm). 1/85,714 (ibnü'J-Uhuwe),
1/85 (ŞeyzerQ, 1/87, 1/96, 1/68,571 (Şfa)
yahut 1/60 dinar(= miskal): 1 habbe = 1/
50,4 (cumhur), 1170 (Hanefner), 1/48 (Secavendf, FfrQzabadf, Şfa). 1/ 60 (Suriye bölgesi) yahut 1/57,61 (ibn Hazm). 1/64 dirhem.
Hanefi alimlerinden Muhammed b. Muhammed es-Secavendi, Kısmetü't- teri
kat adlı eserinde habbenin as ve üskatlarını şu şekilde sıralar : 1 dinar = 6 danek, 1 danek = 4 tassuc, 1 tassuc = 2 habbe. 1 ha b be = 2 arpa, 1 arpa = 6 hardal,
1 hardal = 12 fe ls, 1 fe ls = 6 fetil. 1 fetil =
6 nakir. 1 nakir = 8 kıtmir. 1 kıtmir = 12
zerre. Buna göre 1 habbe = 1/48 dinar=
1/8 danek = o.s tassuc = 2 arpa = 12
hardal = 144 fels = 864 fetil =s 184 nakir
= 41472 kıtmir = 497664 zerre. İbnü'I
Hümam bu sistemi iki yönden eleştir i r :
Eğer burada kastedilen hardal veya arpa bilinen şeylerse bunlarla uğraşmaya
gerek yoktur. Çünkü bu takdirde Semerkant örfüne göre dinarın tarifi yapılmış
olur ki bu örfe göre 1 dinar = 96 arpa
eder. Halbuki burada önemli olan, şerl
hükümlerde sıkça atıfta bulunulan Hicaz
dinarının tarifini ortaya koymaktır. öte
yandan bunlar eğer özel terimlerse zikredilen tanımların bir faydası olmaz ve
akılla anlaşılamaz. Çünkü o takdirde zerre. kendisi bilinmediği halde adları geçen
bu terminolojik şeylerin değerlendiril
mesinde bir başlangıç teşkil eder. Hatta
bilinse bile onlara bakarak değer ortaya
koymak mümkün olmayabilir. Burada
amaçlanan husus ise sabit mevcut bir
şeyin miktarını tesbit etmektir. Üstelik
bununla amaca ulaşılamayacağı gibi ulaşılması bu tür zorlamalara da bağlı değil
dir. Ayrıca birinci takdire göre standart bir

arpa seçilmezse maksat yine hasıl olmaz
ve mesele bilinmeze havale edilmiş olur.
Şer'i dirhem ve dinarın habbe ile tesbitinde mezhepler arasında iki ana görüş ortaya çıkmıştır. Bunlardan birincisini temsil eden Hanefiler'e göre 1 dinar
= 100 habbe (arpa) ve 1 dirhem = 70
habbedir (arpa yahut buğday) . Harizmi'nin
verdiği bilgiye göre bir tıp ölçü birimi
olan drahmi 72 arpadır. Bu ise Hanefiler'in dirhem ağırlığı için verdikleri değe
re oldukça yakındır. Diğer görüşün temsilcileri olan Şafii, Maliki ve Hanbeliler'e
göre 1 şer 'i dinar = 72 habbe (arpa) ve 1
dirhem = S0,4 habbedir. Bir habbenin
arpa ve diğer alt birimlerden değeriyle
ilgili görüş farklılıklarına ilave olarak dinar ve dirhernin habbe cinsinden karşılığı konusunda fıkıh mezhepleri arasın
daki bu görüş farklılığı, altında (20 dinar)
ve gümüşte (200 dirhem) zekat nisabı
nın ağırlık olarak miktarını ve bu ölçüye
dayanan diğer şerl hak ve ödevleri doğ 
rudan etkilemektedir. Ancak İslam toplumlarında kullanıldıkları bölgeye ve zamana göre değişen birçok dirhem ve miskal ağırlıkları görülmüş olması sebebiyle
Serahsi gibi bazı Hanefi alimleri, zekatta
her ülkenin kendi dirheminin esas alına
cağını belirterek dirhem ve dinarın ağır
lıklarının habbelerle tesbiti üzerinde durmamışlardır.

İbnü'I-Uhuwe. dirhernin arpa habbesiyle tesbitine dair görüşleri sıralayıp bunların alimlerce ortaya konan takribi bir
kayıt olduğunu belirttikten sonra İslam
dirheminin bundan başka bir yolla bilinebilmesi ve miktarının tesbiti halinde bunun aynı zamanda miskali bilmede d~ güvenilir bir yol olacağını, aksi takdirde sadece yukarıda zikredildiği şekliyle arpa ta~
nesiyle tesbit edileceğini söyler. Buna göre dinar ve dirhernin habbe ile tesbiti şerl
bir nitelik taşımamaktadır : aslolan şer'i
nisabların gerçek değerlerini bulmaktır
ve bunun için ölçümlerde mihenk teşkil
edecek değişmez ve sabit ölçekierin kullanılmasıdır. Bu sebeple her zamanda ve
her yerde eşit değerleri ifade eden günümüz ölçeklerinin kullanılması şeriatın hedetleriyle uyumludur.
Batı'da kullanılan metrik sistemin İs
lam dünyasına girmesiyle birlikte gerek
müslüman ilim adamları gerekse şarki
yatçılar. klasik İslami ölçüleri bu yeni
sisteme adapte etmek için çalışmalar
yapmışlardır. Bu çalışmalar kitabi vesikalar yanında, ilk defa Emevi Halifesi Abdülmelik b. Mervan tarafından bastırılan
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ve gerçek İslam dinarı olarak bilinen, günümüze intikal etmiş sikkeler üzerinde
yapılan incelemelerle birlikte yürütülmüş ve bazı küçük ayrıntılar bir tarafa oldukça sağlıklı sonuçlara ulaşılmıştır. Ayrıca arpa, buğday, nohut. keçi boynuzu
çekirdeği, hardal gibi taneler elektronik
terazilerle tartıtıp ortalamalar alınarak
bunlar arasındaki nisbetler gösterilmiş
tir.

dönemlerine ait günümüze ulaşan cam
dinar ölçeklerinin numuneleri 4.22 ve
4,28 gr. arasında değişmektedir. Bu da
Avrupa sarraf ağırlığı sistemindeki 1
habbe = 0,0648 gr. esasına göre 65-66
habbe demektir. Dinarın ağırlığının belirlenmesindeki ihtilaf dirheme de yansı
mış ve 10/7 oranı prensibine göre klasik
gümüş dirhernin ağı rlığı 2,97 gr. ya da
45-46 habbe olarak hesaplanmıştır.

Muhammed Necmeddin el-Kürdl. çe-

Ali Paşa Mübarek, Abdülmelik b. Mervan tarafından ıslah edilen dinarın resmi
ağırlığını yaklaşık 4,25 gr. ve dirhernin
resmi ağırlığını 2,97 olarak, Nasır enNakşibenöı ise 1 şE!rl dinarı 4,265 gr. = 66
habbe ve buna göre 1 habbe = 0,0646
gr. olarak hesaplamıştır. Şer'l dirhemi
2,832 gr. olarak kabul eden Ebü'l-Ala elBenna Hanefiier'e göre habbeyi 0,0442
gr., cumhura göre ise 0,0561 gr. olarak
tesbit etmiştir. Humus şehrindeki ulema cemiyeti neşrettiği bir kitapçıkta
habbenin ağırlığını 0,05 gr. olarak belirlemiştir. Dünyanın çeşitli müzelerinde bulunan, Abdülmelik b. Mervan döneminde basılmış otuz üç adet dinar üzerinde
yapılan hesaplamalara göre dinarın ortalama ağırlığı 4,2379, yani yaklaşık 4,24
gramdır. Buna göre dirhem takriben
2.97 gr. eder.

şitli habbeler üzerinde Zekazik Üniversi-

tesi Ziraat Fakültesi'nde elektronik terazi ile bazı ölçümlerde bulunmuştur. Buna göre Mısır'da yaygın olarak ekilen buğ
day 0,05065 - 0,03565 gr. arasında değiş
mektedir ve ortalama ağırlığı 0,043832
gramdır. Habbe olarak buğday tanesi
esas alındığında Hanefiler'e göre 1 dirhem = 0,043832 x 70 = 3,06824 gr., 1 dinar = 0,043832 x 100 = 4,3832 gr.; cumhura göre 1 dirhem = 0,043832 x 50.4 =
2,20913 gr., 1 dinar = 0,043832 x 72 =
3,1559 gr. etmektedir. Arpa habbesinin
ağırlığı ise 0,04957- 0,04007 gr. arasın
da değişmekte olup ortalama ağırlığı
0,042722 gramd ı r. Bu takdirde Hanefiler'e göre 1 dirhem = 0,042722 x 70 =
2.99 gr., 1 dinar = 0,042722 x 100 =
4.2722 gr.; cumhura göre 1 dirhem =
0,042722 x 50.4 = 2.1531 gr. , 1 dinar =
0,042722 x 72 = 3,07598 gramdır. Nohut
habbesinin ortalama ağırlığı da 0,297515
gr. bulunmuştur ki buna göre 1 dinar =
18 nohut habbesi ( 18 x 0,2975 ı 5) =
5,35527 gr.; 7/1 O nisbetine göre 1 dirhem = 5,35527 x 7/1 O = 3.7 48789 gr.
eder. Hardal habbesi de ortalama
0,0018735 gr. gelmektedir. 1 dinar =
6000 hardal habbesi (6000 x 0,0018735)
= 11,241 gr., 1 dirhem = 4200 hardal
habbesi (4200 x 0,0018735) = 7,8687
gramdır.

habbelerin ağ ır
bir yana, aynı
yöreden bile olsa aynı tür habbeler arasında dahi fark bulunduğunu göstermektedir. Bu sebeple hassas aletlerin mevcut olmadığı asırlarda habbe esas alına
rak tesbit edilen değerlerin farklılığ ı bir
çelişki olarak görülmemelidir.
Bu sonuçlar,

değ i şik

lı kla rı arasın daki farklılıklar

Klasik dönemde habbe için verilen degünümüzde bir başka yoldan da
belirlenmiştir. Şöyle ki: İslami altın dinarların miskal ölçüsünü kesin olarak belirlemek mümkündür. Burada sikkelerin
ağırlıklarını ayariayıp damgalamada kullanılan cam ölçeklerden hareket edilmektedir. Emevller ve Abbasller'in ilk
ğerler

1 Dinar = 4,25 gr. ve 1 dirhem = 2,97
gr. nisbeti esas alındığında, 1 dinarı 100
habbe ve 1 dir hemi 70 ha b be kabul eden
Hanefiler'e göre 1 habbenin şer 'l dinar
karşılığı
4,25: 100 = 0,0425 gr.; şer 'l
nakit dirhemi karşılığı 2,97:70 = 0,0424
gr. ve şer 'l keyl miskati karşılığı 4,53 :
100 = 0,0453 gramdır. 1 şer'l dinarı 72 .
habbe ve 1 dirhemi 50,4 habbe kabul
eden Şafıl, Malikive Hanbellier'e göre ise
1 habbenin şerl dinar karşılığı 4,25:72 =
0,059 gr.; şer'l nakit dirhemi karşılığı
2,97:50,4 = 0,0589 gr. ve şer'l keyl miskati karşı lığ ı ise 4,53:72 = 0,062 g ra m d ır.
Klasik dönemde fıyat ifade edilirken
zaman zaman altın ve gumüş olarak kı
rat ve habbe terimleri kullanılmıştır. Irak'ta 1 miskal altın 20 kırata (ı kı rat = 3
habbe). 1 miskal gümüş 12 kırata tekabül eder (ı kı rat= 4 habbe) . Bu durumda 1 miskal 4,233 gr. geldiğine göre
Irak için şu değerler geçerlidir: 1 altın
habbe = 0,0706 gr. ve 1 gümüş habbe =
0,062 gramdır. Bu değerler İran için de
geçerlidir. Suudi Arabistan. Mısır ve Suriye'de ise bu değerler şöyledir: 1 kırat
bu ülkelerde daima 1/24 miskal ya da 1/
16 dirheme karşılık geldiği için 1 altın kı
rat = O, 176 gr., 1 gümüş kırat = O, 186

gr., 1 gümüş habbe = 1/60 dirhem =
0,495 gramdır. Mağrib'de 1 miskalin
4,722 gr. olduğundan hareket edilirse 1
habbe = 0.0787 gr. olur.
F'ransızlar'ın

XVIII.

yüzyılın sonl arında

Mısır ' ı işgalleri sırasında kurdukları

komisyon dirhemi 3,0884 gr.• Kavalalı Mehmed Ali Paşa ' nın 1845'te kurdurduğu
komisyon ise 3,0898 gr. olarak hesaplamıştır. XIX. yüzyılda Mısır ' da habbe
0,065 gr. kabul edilmekteydi. Mısır hükümetinin 1924'teki resmi bildirisinde
dirhernin 3,12 gr. olduğu belirtilerek bu
değer aynen benimsenmiştir. 7/1 O oranı
esas alınıp miskalin ağırlığı 4,464 gr.
(68,888 habbe) olarak tesbit edilebilir.
Osmanlı Devleti'nde Tanzimat'tan sonra ölçüterin standardizasyonuna ilişkin
29 Şewal 1298 (24 Eylül1881) tarihli kararname ile, 1 Mart 1882'den itibaren geçerli olmak üzere uygulamaya konan onlu metrik sisteme göre habbe denkin (danek) askatı olarak kabul edilmiştir. Buna
göre 1 denk= 1Obuğday, 1 buğday = 1O
habbedir. Osmanlı'da altın ve gümüş
ağırlığı olarak 1 dirhem = 3,1 gr. = 16 kı
rat = 64 habbe. yani 1 habbe = 0,0484 _
gr. kabul edilmişti r.

Ölçmede kullanılan diğer bazı habbe
türleri ve bugünkü karşılıkları şöyledir :
Erüzze (pirinç tanesi). Hinz'in belirttiğine
göre (İslam'da Ölçü Sistemleri, s. lO)
erüzze, 1/240 miskal veya 25 hardal tanesine tekabül eden bir ölçüydü. 4.46
gramlık şer'l miskalden hareket edilerek
bir pirinç tanesinin ağırlığı 0,01858 gr..
yani yaklaşık 0,019 gr. olarak belirlenmiştir. Makdisl'nin kaydına göre Huzistan'da 1 danek = 48 ternline yani erüzze
idi. Hinz'e göre 1 ternline = 0.0147 gr.
olmalıdır (a.g.e., s. 42) . Bakılla (bakla) .
Harizml'ye göre 1 Yunan baklasının ağır
lığı = 24 arpa. 1 Mısır baklasının ağırlığı
48 arpa = 12 kırat, 1 İskenderiye baklasının ağırlığı 9 kırattır. 1 kır at O, 195 gr.
kabul edildiğinde 1 Mısır baklasının ağır
lığı 2,34 gr. ve 1 İskenderiye baklasının
ağırlığı 1, 755 gr. olur. Hardal. Eski Yunan'da miskalin 1/6000 ve dirhernin 1/
4200'üne tekabül eder. Bir hardal tanesinin ağırlığı bazı alimiere göre 1/100
habbe, bazılarına göre ise 1170 habbedir.
Buna göre 60 tanesi bir gümüş dirhernin
ağırlığına (2,97 gr.) eşittir, yani bir hardal
tanesinin ağırlığı 0,000707 gramdır. Harrfibe (harnub. keçi boynuzu) . Kıratta aynı
ağırlıktaydı. Buradan hareketle 1 harrObe = 1/24 miskal =O, 195 gr. olarak bulunur. Nohut (Ar. hımmasa) İran ağırlık ölçü
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birimi olup 1/24 miskaldi. XV. yüzyıla
kadar 0,18 gr. olan bu ağırlık daha sonra
( 1935'e kadar) 0,195 gr. oldu.
Uzunluk ölçüsü olarak habbe arşının
(zira) askatı olarak kullanılmaktaydı . Şöy
le ki: 1 arşın = 6 kabza (ı kabza = 4 parmak) = 24 parmak. 1 parmak -ki Mısır
örfünde buna kırat da denilir- = 6 (yahut
7) arpa habbesi kabul edilmiştir. Burada
st andart kabul edilen arpa vasat o l anıdır
ve arpaların karınları biri diğerinin sırtı
na gelecek biçimde enine ve yatay konmalıdır. Arpanın daha standart hale getirilmesi ve miktarı konusunda çelişkiye
düşüldüğünde başvurul acak bir esas olması için de yanyana konmuş 6 (bazı
larına göre 7) katır kılı kalınlığında olan arpanın esas olduğu ifade edilmiştir. Şer'l
arşının bu Şekilde arpa ve katır kılı ile
tesbitini Gazzall yapmıştır (bk. ibnü'lUhuvve, s. 88). Şer 'l arşının 46,2 cm. olduğu bilindiğine göre 1 arşın 24 x 6 =
144 arpa. 1 arpa 46,2:144 = 0,320 cm.
eder. M. Necmeddin ei-Kürdl şer'l arşı
nın uzunluğunu 48 cm. olarak bulmuş
tur. Buna göre 1 arpa 48:144 = 0,333
santimetredir.
Habbenin hacim ölçümünde de kullanıldığı görülmektedir. Takıyyüddin İbn

Rezln. bir hacim ölçüsü olan Mısır kadehinin 32762 habbe miktarı tuttuğunu
söyler. Ayrıca Hinz'in belirttiğine göre
habbe Mısır'da bir alan ölçüsü olarak
kullanılmakta ve 58,345 metrekareye
tekabül etmektedir.
Muhtesipler,

müşterilerin satıcılar

tarafından aldatılmaması için bu ölçüleri
kontrol ederlerdi. Şeyzerl ve İbnü'I
Uhuwe'den öğrenildiğine göre küçük ölçü birimleriyle ticaret yapan bazı tüccarlar, arpa ve buğdayı yağ içinde bekletip
daha sonra iğne başlarını bunlara saplıyor, gölgede kurutuyorlardı. Böylece
ağırlığı artan habbeler ilk biçimlerini alı
yor ve yapılan hile belirsiz hale geliyordu.
Bundan dolayı ağırlık birimlerinin ve habbelerin ayarlarını kontrol etmek muhtesiplerin görevleri arasında sayılmaktaydı .
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ŞüKRÜ ÖZEN

çeğe uyup uymaması haberin konusuna
göre değişir. Bazı hususların doğruluğu
nu, bazılarının yanlışlığını onaylamak gerekli iken bir kısım haberlerin yanlış veya
doğru olma ihtimali mevcuttur (aş_ bk.).

Kur'an-ı Kerim'de hubr masdarı iki
ayette, haber de iki ve cemi ahbar üç
ayette geçmektedir. Esrna-i hüsnadan
olup "her şeyin iç yüzünden haberdar
olan" manasma gelen habfr ise kırk dört
ayette yer almakta, bir ayette "bilen,
vakıf olan" anlamındakula nisbet edilmektedir (bk. M. F Abdülbaki. el-Mu'cem, "b-br" md.). Yine haber manasma
gelen nebe' kelimesi çoğul sigasıyla (enba') birlikte yirmi dokuz ayette yer almakta, kökünü oluşturan nübüet ile (nübüvvet) bundan türemiş fıiller elli altı,
nebi kelimesi de cemi sigalarıyla (nebiyyün, enbiya) seksen yerde geçmektedir
(bk. a.g.e., "nb,e" md.). Ragıb ei-İsfahanl
nebe' kavramının, "mahiyeti itibariyle
doğru veya yanlış olma ihtimali bulunan
söz" manasındaki haberden üç bakım
dan farklı nitelik taşıdığını söyler: önemli
ve etkili bir olayı konu edinmesi, kesin
bilgi içermesi, en azından zann -ı galib
durumunda bulunması. Aslında nebe'
derecesindeki bir haberin gerçeğe aykırı
olmaması gerekir. Bundan dolayı nebe'

