
HABIB en-NECCAR 

Ancak, Agabus şehid edilmişse de nere
de öldürüldüğü bilinmemektedir (EF !Fr.J. 
111/1, S. 13). 

Antakya'da Habib Neccar (Silpius) da
ğının eteklerinde, aslı bir Roma tapınağı 
iken Bizans döneminde kiliseye, İslami 
dönemde camiye çevrilen ve aynı adı ta
şıyan binanın altındaki üç mezardan biri
nin ona ait olduğu ileri sürülmektedir. 

BİBLİYOGRAFYA : 
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disi, el-Bed' ve't-tarilj, lll, 130-131; Sa'lebi, 
'Ara'isü'l-mecalis, s. 308-310; Fahreddin er
Razi, Mefatil:ıu '1-gayb, XXVI, 51-61; Aıusi, Rü
f:ıu '1-me'ani, XXII, 220-228; İsmail Hakkı Bur
sevi, Rü/:ıu'l-beyan, İstanbul 1384, VII, 377-
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Iii SüLEYMAN ATEŞ 

HABIB b. ZEYD 

(~j~~) 

Habib b. Zeyd b. Asım el-Hazreci 
(ö. 11!632) 

Müseylimetülkezzab tarafından 
şehid edilen sahabi. _j 

Medineli ilk müslümanlardan olup ba
bası Zeyd b. Asım ve savaşlarda göster
diği yiğitlikle tanınan annesi ümmü Uma
re de sahabldir. Babası, annesi ve karde
şi Abdullah ile birlikte İkinci Akabe Bia
tı'nda bulundu. Başta Uhud ve Hendek 
olmak üzere bütün gazvelere katıldı. 

Hz. Peygamber vefatma yakın günler
de Hablb'i Müseylimetülkezzab'a elçi ola
rak gönderdi. Müseylime ondan ResGl-i 
Ekrem'in peygamberliğini kabul edip et
mediğini öğrenmek istedi. Hablb kabul 
ettiğini söyleyince, "Benim peygamberli
ğime de inanıyor musun?" diye sordu. 
Bunun üzerine Hablb sağır olduğunu ve 
ne dediğini anlamadığım söyledi. Müsey
lime sorusunu birkaç defa tekrar edip de 
Hablb'den hep aynı cevabı aldığı için onu 
organlarını tek tek keserek öldürdü. 

Bazı rivayetlere göre ise Hablb ve Ab
dullah b. Vehb el-Eslemt. Hz. Peygam
ber'in Veda haccından sonra vergi top
lamak ve İslam'ı tebliğ etmek amacıyla 
Umman'a gönderdiği Amr b. As ile bir
likte bulunuyorlardı. Resiil-i Ekrem'in 
vefatı üzerine Medine'ye dönerken Mü
seylime ile karşılaştılar. Diğerleri kaçıp 
kurtulurken Müseylime, Abdullah b. Vehb 
ile Hablb b. Zeyd'i esir aldı. Abdullah 
onun peygamberliğini kabul eder görü
nerek canını kurtardı; Hablb ise buna 
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yanaşmadığı için şehid edildi. Hz. Ebu 
Bekir devrinde Halid b. Velid kumanda
sında Müseylime üzerine gönderilen İs
lam ordusunda Hablb'in annesi ümmü 
Umare ile kardeşi Abdullah da yer aldı. 
Yername Savaşı'nda on bir yerinden ya
ralanan ümmü Umare bir elini de kay
betti. Ancak oğlu Abdullah, Vahşi b. 
Harb ile birlikte Müseylime'yi öldürdü. 
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HABIBI 

C .. s~) 
XV. yüzyıl Azeri şairi. _j 

Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. Sam 
Mirza, Azerbaycan'ın Bergüşad kasaba
sında doğan ve fakir bir ailenin çocuğu 
olan Hablbl'nin küçük yaşlarda çobanlık 
yaparken Akkoyunlu Hükümdan Yakub 
Bey'le karşılaştığını, zeki bir çocuk oldu
ğunu anlayan sultanın onu himayesine 
alarak sarayında yetiştirdiğini nakleder 
( Tu/:ıfe-i Sami, s. 340). Bu rivayet doğru 
ise Hablbl'nin Yakub Bey'in hükümdar ol
duğu 883'ten (1478) sonra Akkoyunlu sa
rayına girdiği ve bu sırada muhteme.Ien 
yedi sekiz yaşında bulunduğu göz önüne 
alınarak 875 (1470) yılı civarında doğdu
ğu kabul edilebilir. Sultan Yakub'un sal
tanatı döneminde Akkoyunlu sarayında 
bulunan Hablbl ilk şiirlerini bu sırada 

yazmış olmalıdır. Yakub Bey'in ölümün
den (89611490), Şah İsmail'in iltifatına 
mazhar olup Safevi sarayına girdiği 907 
( 1502) yılına kadar geçen hayatı hak
kında kaynaklarda bilgi yoktur. Kendisi 
de şair olan Şah İsmail'in (HatayQ ona "me
likü'ş-şuara" unvanını vermesine bakıla
rak bu süre içinde şöhretinin yaygınlık 
kazandığı söylenebilir. 

Hablbl'nin, ll. Bayezid devrinin ( 1481-
1512) sonlarında İran'dan Anadolu'ya gel
diğini söyleyen Kınalızade Hasan Çelebi 
(Tezkire, 1, 279) ve Aşık Çelebi (Meşai
rü 'ş-şuara, vr. 86a) onun Anadolu'ya geliş 
sebebi hakkında bilgi'vermezler. Şah İs
mail'in melikü'ş-şuara ilan ettiği, aynı za
manda Şii olan bir şairin çok önemli bir 
sebep olmadıkça kendi isteğiyle Sünni Os
manlı padişahının yanına gideceğini dü
şünmek makul görünmemektedir. Nite-

kim Harnit Araslı, Yavuz Sultan Selim'in 
Tebriz'i aldıktan sonra ( 920/ 1514) ailele
riyle birlikte İstanbul'a götürdüğü 1700 
sanatkarın içinde Hablbl'nin de bulundu
ğunu ileri sürer. Ancak Eğridirli Hacı Ke
mal'in 918 (1512)yılında tamamladığı Ca
miu'n-nezair'de Hablbl'nin birçok şiiri
nin yer alması, onun ll. Bayezid devrinde 
Anadolu'ya gelmiş olması ihtimalini güç
lendirdiği gibi şöhretinin kendisinden ön
ce bu ülkeye ulaşmış olabileceğini de dü
şündürmektedir. 

Kaynaklarda Hablbl'nin Anadolu'daki 
hayatı hakkında bilgi yoktur. Aşık Çele
bi'nin onun için "seyahat-plşe" demesi 
de (Meşairü 'ş-şuara, vr. 86a) yeterli ip u
cu vermemektedir. Evliya Çelebi'nin Ha
blbl'yi Yavuz Sultan Selim'in nedimi ola
rak göstermesi ( Seyahatname, 1, 41 ı). 
Türk ve Fars edebiyatiarına büyük ilgi du
yan padişahın Şah İsmail'e karşı onu hi
maye etmiş olabileceğini akla getirmek
tedir. 

Tezkirelerde Yavuz Sultan Selim'in hü
kümdarlığı döneminde öldüğü kaydedi
len Hablbl'nin (Latlfl, s. 127; Kınalızade, ı, 

280) vefat tarihi bilinmemektedir. Evliya 
Çelebi onun Sütlüce'de Cilferabad Tek
kesi'ne defnedildiğini kaydeder (Seyahat
name, 1, 411 ). 

Hablbl'nin bugüne kadar herhangi bir 
eserine rastlanmamıştır. Yaşadığı dönem
deki yaygın şöhreti göz önüne alınarak 
Anadolu'ya gelmeden önce divan sahibi 
olduğu, Eğridirli Hacı Kemal'in Camiu'n
nezair'e aldığı şiirleri bu divandan aktar
dığı söylenebilir. Hacı Kemal bu şiirlerin 
bir kısmını Şeyh\', Safal Mustafa Efendi, 
Neslml. Ahmed Paşa. Celall, Safi Mus
tafa Efendi, İbrahim Bey, ömerl. Hamdl, 
Halil!, Adnl gibi Osmanlı ve Azeri şair
lerine nazlre olarak yazılmış gibi göster
mektedir. Hablbl'nin, bu şairlerden bazı
larını daha .Akkoyunlu ve Safevi sarayın
da iken tanıdığı ve şiirlerine nazlreler yaz
dığı tahmin edilmektedir. Köprülü ise bu 
şiirlerin nazlre olarak yazılmadığını, ve
zin ve kafıye bakımından adı geçen şair
lerin şiirlerine benzediği için Hacı Kemal 
tarafından nazlre kabul edilmiş olabile
ceğini ileri sürer (DEFM, Vlll/5, s. 98). Fu
ziill'nin tahmis ettiği. "Ger senünçün kıl
mayam çak ey büt-i nazük beden" mıs
raıyla başlayan beş beyitlik gazeliyle yedi 
bentlik "Dediin dedi" müseddesinin bir 
bölümü dışında tezkirelerde şiirilerinin 

bulunmaması (bu iki şiir için b k. a.e . . 
Vlll/5, s. 125-126, 131-133). Osmanlı tez
kire yazarlarının onun şiirlerini toplu ola
rak görmediğini düşündürmektedir. 



Azeri araştırmacılar, halk şiirine ilgi du
yan Hablbl'nin bu kaynaktan aldıklarıyla 
klasik Türk şiirine yeni bir duyarlık getir
diğini kabul ederler. Azeri Türkçesi ile ya
zıldığı için tezkire yazarlarının "Acemane 
üsluplu" diye nitelendirdikleri şiirleri sa
de ve samimi bir ifade taşımaktadır. Canlı 
ve parlak mecazlarla aşıkane ve tasav
vufi-felsefi manzumeler de yazan Habl
bl'nin şiirlerinde yer yer Hurufılik'le ilgili 
mazmunlara da rastlanmaktadır. M. Fu
ad Köprülü N esimi, Hatayi ve Fuzı111 ara
sında bir geçiş dönemini temsil eden Ha
blbl'yi yaşadığı dönemin en önemli Azeri 
şairlerinden biri olarak kabul eder. H abi
bl geniş ölçüde Nesiıni'nin tesirinde kal
mış. Şeyhl'den ve bir ölçüde Ahmed Pa
şa'dan da etkilenmiştir. Hem Azeri hem 
Osmanlı şiir geleneğine bağlı olan )01. yüz
yıl şairlerinden Hallll'nin de şair üzerinde 
önemli etkisi vardır. 

Hablbl, Azeri sahasında yetişen şairleri 
N esimi'den sonra en çok etkileyenlerden 
biridir. Onun şiirindeki en önemli unsur
lar aşk, aşık, maşuk, harabat, meyhane, 
cam, Hz. Adem'e secde, vahdete erme gi
bi tasawufi kavramlardır. Yer yer Ana
dolu Türkçesi'ni hatalı olarak kullanmak
la beraber şiirin dış yapısına, özellikle ka
fiyelerin düzgün olmasına dikkat eden 
Hablb1, nazım tekniğine hakimiyet bakı
mından Osmanlı şairlerinin seviyesine ula
şamamıştır. Çakerl Sinan Çelebi, Safayi 
Çelebi, Celalzade Mustafa Çelebi, Hayatı 
Çelebi ve Tutmacı gibi )011. yüzyıl şairle

rinin Hablbl'ye nazlre yazmaları, onun Os
manlı sahasında belli bir şöhrete ulaştı
ğını göstermektedir. Ancak bu yüzyılda 
Fuzı111 ve Baki gibi önemli iki şairin bu dö
nem şairlerini derinden etkilernesi sonu
cunda Hablbl de diğer şöhretler gibi te
sirini kaybetmiştir. 

Hablbl üzerine ilk defa İsmail Hikmet 
Ertaylan dikkatleri çekmiş ve şairin Azer
baycan'da yeniden tanınmasını sağla

mıştır. Daha sonra Azeri araştırmacıla
rından Selman Mümtaz ve M. Ali Terbi
yet şairle ilgili ilk çalışmaları yapmışlar, 
son yıllarda da Harnit Araslı ile Muham
med Kulızade bu konuda eserler yazmış
lardır (bk. bibl.). 

Hablbl'nin şiirleri üzerinde en geniş 

araştırınayı Köprülü yapmıştır. Köprülü, 
şairin Cô.miu'n-nezdir'de yer alan otuz 
sekiz gazeliyle Fuzı1ll'nin tahmis ettiği 
gazelini, İ smail Hikmet Ertaylan'ın neş
rettiği "Dedim dedi" müseddesini, İstan
bul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüp
hanesi'nde bulunan (nr. 1989) An divanının 

sonunda Hablbl'ye ait olduğu belirtilen 
bir kıta ile birlikte yayımiarnıştır (DEFM, 
Vlll/5, s. 1 06-133) 
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li SASANİ ÇiNGİZ SADIKOGLU 

HABİBULLAH HAN 
(ö . 1919) 

Afganistan emiri 
(1901- 1919). _j 

1872'de Taşkent'te doğdu. 28 Eylül 
1901 tarihinde veliaht ilan edildi ve üç 
gün sonra da babası Abdurrahman Han'ın 
ölümü üzerine "Siracü'l-mille ve'd-dln" 
lakabıyla Afganistan emlri oldu. Bölge
nin ve dünyanın en karışık bir dönemin
de on sekiz yıl emirlik makamında kalan 
Hablbullah Han, iç ve dış politikada çok 
önemli faaliyetlerde bulunmuş bir hü
kümdardır. Genelde babasının politika
sını sürdürmekle birlikte yaptığı bazı ye
niliklerle ülkesini modernleştirme ve kal
kındırma yolunda ciddi adımlar attı. Ba
basının zamanında yurt d ışına kaçanlar 
için genel af ilan ederek onların Afganis
tan'a dönmelerini sağladı ve idarede yük
sek mevkilere gelmelerine imkan verdi. 
Bunlardan Nadir Han genelkurmay baş
kanlığına tayin edildi. Muhammedzay kabi
lesinden Mahmud Tarzi ise tercüme dai
resi başkanlığına getirildi; daha sonra 
Hablbullah Han'ın emriyle on beş günde 
bir yayımlanan Sirdcü '1-a{].bô.r gazetesi
ni çıkararak Afgan milliyetçiliğinin geliş

mesinde önemli rol oynadı. Diğer taraf
tan ülkesini modernleştirmeye çalışan Ha
blbullah Han eğitim , askerlik ve endüstri 
alanlarında önemli yenilikler yaptı. Bir as-

HABTBULLAH HAN 

kerl akademiyle İngiliz-Hint kolejlerine 
benzer tarzda eğitim yapan Hablbiye 
okullarını kurdu. On iki sınıftan oluşan bu 
okullarda İngiliz öğretmenler de istihdam 
ediliyor ve dini bilgilerin yanında edebiyat. 
coğrafya, fizik, kimya, matematik, tarih 
gibi derslerle Farsça, İngilizce, Urduca ve 
bazı bölgelerde Peştuca okutuluyordu. 
Ders kitaplarını hazırlamak için de Darü't
te'llf adıyla heyetler oluşturan Hablbullah 
Han, hazırlanan kitapları taş basma tek
niğiyle çoğalttırdı, ardından da Kabil'de 
bir matbaa kurdurarak modern baskı 
tekniklerini ülkesine kazandırdı. Bu arada 
Cebelü's-Sirac'da ilk hidroelektrik santra
lini faaliyete geçirirken telefon ve otomo
bil gibi pek çok çağdaş yeniliği de Afga
nistan'a getirdi; sağlık, yol ve su hizmet
lerinde önemli başarılar elde etti. Ayrıca 
Osmanlı Devleti'nden subay, doktor ve 
öğretmen isteyerek ülkenin gelişmesin
de onlardan da faydalandı. 

Hablbullah Han, politikada ana hatla
rıyla babasının uyguladığı İngiliz yanlısı 
siyaseti sürdürmekle birlikte başlangıçta, 
Afganistan'ın İngiltere'nin himayesi altı 
na girmesini belgeleyen 12 Kasım 1893 
tarihli antlaşmanın bazı maddelerinin 
yenilenmesine karşı çıktı. Arkasından da 
yirmi dört ülkede elçilik açacağını ve ar
tık İngiliz yardımı almayacağını açıkladı; 
ancak sonunda boyun eğerek antlaşma
nın bazı küçük değişikliklerle yenilenme
sini kabul etmek zorunda kaldı (21 Mart 
ı 905). Bu antlaşmaya göre İ ngiltere Ha
blbullah Han'ı Afganistan emlri olarak 
tanırken Afganistan da dış işlerinde İngi
liz himayesinin ve ekonomik yardımları

nın devamını kabul ediyordu. Antlaşma
nın yenilenmesinden sonra Hindistan ge
nel valisinin daveti üzerine bu ülkeyi zi
yaret eden Hablbullah Han gördüğü ilgi
den etkilenerek İngiltere ile daha da ya
kınlaştı. Aynı yıllarda Ruslar da Orta As
ya'da toprak kazanma veya en azından 
nüfuz alanı elde etme çabası içinde idiler 
ve bu yüzden menfaatleri İngilizler'le ça
tışıyordu. Bu durumun tehlikeli boyut
lara yaklaşması üzerine iki devlet ken
di arasında bir antlaşma imzaladı. 31 
Ağustos 1 907 tarihli bu antlaşma ile 
Rusya Afganistan'ı nüfuz alanı dışında 
bırakacağına. İngiltere ise bu ülkeyi iş
gal ve ilhaktan kaçınacağına, iç işlerine 
karışmayacağına dair söz veriyordu. Ha
blbullah Han İran'ı da İngiltere ile Rusya 
arasında nüfuz alanlarına bölen söz ko
nusu antlaşmaya karşı çıktı. 

ı. Dünya Savaşı başladığında İngilte
re'nin baskısıyla Afganistan'ın tarafsız 

kalacağını ilan eden (24 Ağustos 1914) 

Hablbullah Han, Osmanlı Sultanı V. Meh-
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