
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-
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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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med'in halife sıfatıyla cihad ilan etmesi 
(14 Kasım 1914) karşısında zor durum
da kaldı. Afganistan'ı İtilaf devletlerine 
karşı kendi saflarında savaşa sokmak 
için Kabil'e gelen (Eylül 1915) Kazım Bey 
ve O. von Niedermeyer başkanlığındaki 

bir Osmanlı-Alman heyetinin isteklerini 
reddeden Hab1bullah Han, İngilizler' e ken
dilerine karşı savaşa girmeyeceği güven
cesini verdi ve hemen arkasından da yıl
lardan beri dile getirdiği tam bağımsızlık 
talebini tekrarlayarak onlardan bu ko
nuyu savaştan sonra halledecekleri sö
zünü aldı. Ancak mütarekeden iki ay 
sonra 20 Şubat 1919 günü CelalabM'ın 
kuzeyinde kışlık sarayının bulunduğu 

Lagman (Kal'atüssirac) yakınlarındaki Ke
legQş mevkiinde sebebi ve katili tesbit 
edilemeyen bir suikast sonucu hayatını 
kaybetti. Yerine oğlu Emanullah geçti. 
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1 HABIBULIAH-ı KANDEliARi -, 

(bk. KANDEHARI, Hablbullah). 
L _j 

L 

ı 

L 

HABİBÜ' s-SİYER 
(?1~) 

İranlı tarihçi Handmir'in 
(ö. 942/1535-36) 

Farsça umumi tarihi 

(bk. HANDMIR). 

HABiL ve KABiL 
Hz. Adem ile Hz. Havva'nın 

ilk iki oğlu. 

_j 

ı 

_j 

İslami kaynaklarda Habil olarak zikre
dilen kelimenin aslı İbranice Hebel'dir (He
ve!) ve etimolojisi tartışmalıdır. Kelime
nin "soluk, nefes, buhar" anlamına geldi-
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ği, ebeveyninin kısa ömürlü olacağını ön
ceden sezdiği için ona bu ismi verdiği ile
ri sürülmüş. ayrıca asıl adının başka ol
duğu, hayatı bir nefes ve bir buhar gibi 
çabuk bittiği için daha sonra kendisine 
bu adın verildiği rivayet edilmiş, fakat bu 
rivayetler kabul görmemiştir. Kelimenin 
Akkadca'da "oğul" anlamına gelen ablu/ 
aplu veya hablu/habaldan gelme ihti
mali daha kuvvetlidir (DB, lll, s. 28; /DB, 
I, 4). İslami kaynaklarda Kabil olarak ge
çen kelimenin aslı ise, revrat'ın Türkçe 
tercümesinde Kain şeklinde belirtilmek
le birlikte İbranice'de f5.ayin'dir. revrat'ta 
Kain adı ile "dünyaya getirmek, kazan
mak" anlamındaki (5ana kelimesinin tü
revi olan kaniti yanyana kullanılmıştır. 
Eğer Kain'in kökü kana ise o takdirde 
Kain "dünyaya getirilmiş, döl. çocuk" an
lamına gelir. Kelimenin kökünün kyn 
olması halinde "maden işinde çalışan, de
mirci" anlamını ifade eder ve Ararnice'
deki kainaya ile Arapça'daki kayn kök
leriyle birleşir. Bazı İslami kaynaklarda 
Kabil adı Kayn veya Kayin olarak geçmek
tedir (Ta beri, Tfirfl]., I. 137). 

Tevrat'a göre (Tekvln, 4/1-2) Kabil Hz. 
Adem ile Havva'nın ilk, Habil ise ikinci 
oğludur. Habil koyun çobanı, Kabil ise 
çiftçi olmuş, bir müddet sonra Kabil top
rağın mahsul ünden. Habil de sürünün ilk 
doğanlarından ve yağlarından rab be tak
dime sunmuş, fakat rab Habil'in takdi
mesini kabul etmiş, Kabil'inkine bakma
mıştır. Buna çoköfkelenen Kabil, rabbin 
ikazına rağmen kardeşi Habil'i öldür
müştür. Bunun üzerine rab Kabil'in top
rak tarafından lanetlendiğini. yeryüzün
de kaçak ve serseri olarak yaşayacağını 
bildirmiş, ancak bu suç sebebiyle öldü
rülme ihtimaline karşılık kendisine gü
vence vermiştir. Bundan sonra Kabil 
Aden'in doğusundaki Nod diyarında ya
şamıştır (Tekvln, 4/1-24). Yahudi litera
türünde Kabil'in Habil' i öldürmesine top
rak kavgasının sebep olduğu da ileri sü
rülmüştür (EJd., V, 23). 

Habil-Kabil hadisesi Kur'an-ı Kerim'de 
isim verilmeden şu şekilde nakledilir: 
"Onlara Adem'in iki oğlu hakkındaki ha
beri gerçek olarak oku. Hani her biri bi
rer kurban sunmuşlardı da birinden ka
bul edilmiş, ötekinden kabul edilmemiş

ti. -Kurbanı kabul edilmeyen-, 'Seni öl
düreceğim' demişti. O da, 'Allah sadece 
müttaki olanlardan kabul eder. Andol
sun sen beni öldürmek için bana elini 
uzatsan da ben seni öldürmek için elimi 
uzatmam. Ben alemierin rabbinden kor
karım. Ben dilerim ki sen benim güna
hımı da kendi günahını da yüklenesin ve 

cehennem halkından olasın. Zalimlerin 
cezası budur' dedi. Nefsi kendisini kar
deşini öldürmeye yöneltti ve nihayet onu 
öldürdü; böylece ziyana uğrayanlardan 
oldu. O anda Allah bir karga gönderdi. 
Karga ona, kardeşinin cesedini nasıl gö
meceğini göstermek için yeri eşeliyordu. 
'Yazık bana. şu karga kadar bile olmak
tan, kardeşimin cesedini gömmekten 
aciz miyim!' dedi; sonunda da pişmanlık 
duyanlardan oldu" (ei-Maide 5/27-31). 
Hadislerde de, "Haksız yere öldürülen 
hiçbir kimse yoktur ki onun kanından 
Adem'in birinci oğluna bir pay ayrılma
sın. Zira cinayeti adet edenlerin ilki odur" 
denilerek bu olaya atıfta bulunulmuştur 
(Müsned, I, 383, 430, 433 ; Buhar!, "Ce
na'iz", 33, "Enbiya'", 1, "Diyat", 2, "i<ti
şam", ı 5; Müslim, "1\asame", 27; İbn Ma
ce, "Diyat", 1; Tirmizi, •«ilim", 14; Nesa!, 
"Tal:ırfm", 1 ). 

revrat'ta Kabil'in takdimesinin rab ta
rafından niçin kabul edilmediği belirtil
memekte, fakat Pavlus. Habil'in ihlas ve 
inancıyla Kabil'den daha iyi kurban tak
dim ettiği için onun takdimesinin kabul 
edildiğini ifade etmektedir (İbranller'e 
Mektup, ı 1/4). Kilise babalarının çoğun
luğu, Kabil'in Habil'e olan düşmanlığının 
çok daha önceden mevcut olduğuna, bun
dan dolayı takdimesinin kabul edilme
diğine inanır. Ayrıca Tanrı'ya pek değerli 
olmayan şeyler takdim ettiği için bunla
rın kabul edilmediği de söylenmiştir. Tan
rı'nın. Habil'in kurbanını kabul ettiğini 

nasıl bildirdiği meselesine gelince, Theo
dotion versiyonuna göre bu, Habil'in tak
dimelerinin semadan gelen bir ateşle 
kuşatılması suretiyle gösterilmiştir. Kili
se babalarının çoğu da bu görüşe katıl
maktadır. Bazıları ise takdimenin kabul 
edilmesinin alameti olmak üzere Habil'in 
mal ve mülkünün arttığını söylemişler
dir (DB, ı/1, s. 28). 

Habil'in ne kadar yaşadığı, evlenip ev
lenmediği. çocuklarının olup olmadığı gi
bi hususlarla ilgili Kitab-ı Mukaddes'te 
bilgi yoktur. 

Ahd-i Atik'te yukarıda söylenenlerin 
dışında başka bilgi bulunmamasına kar
şılık Ahd-i Cedid Habil'e oldukça geniş 
yer vermiştir. Kilise babaları Habil'i İsa 
Mesih'in adeta bir benzeri olarak gör
müşler; masumiyeti, çobanlık yapması, 
kıskanılması, Tanrı tarafından takdime
sinin kabul edilmesi, ıstıraplı ölümü gibi 
hususlarda İsa'ya benzerliğini vurgula
mışlardır. Bu meziyetleri sebebiyle İsa 
onu peygamberler arasında saymıştır 

(Matta, 23/35). Pavlus da Habil'in öfke 
sonucunda dökülen kanı ile İsa'nın rab-


