
HABiL ve KABiL 

çek dışı bilgiler mevcuttur. Keniler göçe
be ya da yarı göçebe çadır halkı oldukları 
halde kıssanın bu bölümünde Keni klanı, 
coğrafi konumu tesbit edilemeyen bir 
bölgenin (Tevrat'taki Nod diyarı) yerleşik 
halkı, bu klanın atası da bir kent kuru
cusu olarak gösterilmektedir. 

Yukarıdaki tenkitler ışığında revrat'ta 
yer alan Habil-Kabil kıssasının yorumu 
şu şekilde yapılmaktadır: Kıssada ziraat
la meşgul olan Kabil'in hayvancılık yapan 
Habil'le çatışması söz konusudur. Bu ise 
toprağı işleyen çiftçi ile göçebe çoban 
arasındaki mücadeleyi göstermektedir. 
Nitekim Sumer mitolojisinde aynı tema
ya rastlanır ve Habil-Kabil kıssası, çoban 
tanrı Dumuzi ile çiftçi tanrı Enkimdu'
nun tanrıça İştar'ın sevgisini kazanabil
mek için yarışa girdiklerini, armağanlar 
sunduklarını anlatan "Dumuzi ile Enkim
du" efsanesine benzemektedir (Hooke. 
s. 145). Kabil'in Habil'i öldürmesi ise dini 
bir merasirnin uygulanmasıdır. Şöyle ki: 
Kabil ve Habil, kendi kurban törenlerini 
yerine getiren iki topluluk türünü ifade 
etmektedir. Çiftçinin adağ ı kabul edil
memiştir. Bu da ürünün iyi olmadığı bir 
yılı göstermektedir ve kefaret niteliğin
de bir töreni gerektirmekte, toprağın 

kurban kanıyla sulanarak verimli kılın

ması amaçlanmaktadır. Kain'in revrat'ta 
yer alan, "Tarlaya gidelim" ifadesi. Sumer 
mitosunda çiftçinin çobanı tarlaya ça
ğırmasıyla aynıdır. Kabil Habil'i öldürmek 
suretiyle toprağın verimli kılınmasını 

amaçlayan kurban merasimini yerine ge
tirmiş, ancak bunu yapmakla kendini de 
murdar etmiş ve murdarlığından arının-
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caya kadar topluluktan uzaklaştırılmış
tır. Onun suçu ferdi değil kolektiftir. Ka
bil, topluluk yararına bir eylemi yerine 
getiren din adamı veya kutsal kişidir : bu 
sebeple de dokunulmazlığı vardır. rev
rat'taki kıssada Tanrı'nın bir taraftan Ka
in'i lanetlemesi. diğer taraftan öldürül
memesi için koruyucu bir işaret koyarak 
kendi himayesi altına alması bu şekilde 
yorumlanmaktadır. Olayı böyle açıkla

yanlara göre revrat'taki Habil-Kabil kıs
sası, dini amaçlı öldürme ve bunun so
nucunda katilin sürgün edilmesini, gö
çebe topluluklarda kan gütme davala
rının menşeini, son olarak da medeni
yetin kaynağı hakkında en eski Sami ka
vimler arasında mevcut birçok gelenek
ten sadece birine ait olan soy ağacı liste
sini ihtiva eden bir rivayetler karışımıdır 

(a.g.e.,s. 143-150). 

Kitab-ı Mukaddes'te ve Kur'an- ı Ke
rim'de yer alan bu kıssaya benzer bazı 
unsurların eski medeniyetlerin mitoloji
lerinde de bulunması, bu kıssada anlatı
lanların efsanevi olaylar ve kişiler oldu
ğunu göstermez. Aynı hadisenin uzun 
tarihi seyir içerisinde çeşitli çevre ve kül
türlerde farklılık kazanması tabiidir ve 
bu değişik varyantiarın temelde mevcut 
bir tarihi hadiseye bağlı olduğunu göste
rir ki ilahi diniere göre insanlığın başlan
gıcı . söz konusu kıssa kahramanlarının da 
atası olan Adem ile Hawa'dır. Kıssanın 
revrat'taki şekli Kur'an'a göre çok ayrın
tılıdır ve muhtemelen kutsal metin yaza
rı ulaşıp derieyebildiği çeşitli rivayetleri 
ve farklı unsurları hikayeye katmıştır. 
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HABİR 
(~1) 

Allah'ın isimlerinden 
(esma-i hüsna) biri. 

_j 

Sözlükte "bir nesneyi gereğince bil
mek için yoklayıp sınamak, bir şeyin iç 
yüzünden haberdar olmak" anlamına ge
len hubr (hıbre) masdanndan sıfat olup 
"bilen, bir nesnenin mahiyetine ve iç yü
züne vakıf olan" demektir. Kelimenin kö
kü nde, bir şeyin asıl yapısını ve iç yüzünü 
öğrenmek için onu duyu organlarıyla al
gılayıp denemek ve elde edilen bilgileri 
akıl süzgecinden geçirip bir sonuca bağ
lamak manası bulunduğu gibi haber yo
luyla bilgi edinmek manası da vardır. 
Şüphe yok ki bu bilgi vasıtalarının hiçbiri 
Allah için söz konusu değildir. Ancak ha
dis olarak da rivayet edilen, "Hiçbir za
man haber duyu seviyesinde bilgi sağla

yamaz" sözüne göre (b k. Müsned, ı. 215, 
27 I), Allah'a nisbet edilen "h u br" kavra
mında. duyularla algılanmış gibi her şe
yin gerçekliğinden ve genellikle insanlara 
gizli kalan iç yüzünden haberdar olma 
manası mevcuttur. Habir isminin "ha
berdar eden" (muhbir) anlamına da gele
bileceği kaydedilmektedir. 

Kur'an-ı Kerim'de bir ayette hubr 
masdarı. kırk dört ayette de habir ismi 
Allah'a nisbet edilmiştir (b k. M. F. Abdül
baki, el-Mu'cem, "]J.br" md.). Habir yirmi 
altı ayette, Allah'ın, insanlarınyaptıkla

rı her şeyden ve kıyametteki durumla
rından haberdar olduğu manasını ifade 
etmekte ve daha çok müjdeleyici bir üs
IOp taşımaktadır. Beş ayette. "yaratıl

mışların ihtiyacını en ince noktasına 

kadar bilip sezilmez yollarla karşılayan" 
manasındaki latif, yine beş ayette "gö
ren" manasındaki basfr. dört ayette "bü
t ün emirleri ve i şleri yerli yerinde olan" 
anlamındaki hakim, dört ayette de "hak
kıyla bilen" anlamındaki alfm ismiyle bir
likte kullanılmıştır. Kelimenin bu kullanı
lışiarının manasma zenginlik kattığı, onu 
pekiştirip açıklığa kavuşturduğu görül
mektedir. 

Hubr kökünden türemiş çeşitli keli
meler hadislerde de Allah'a nisbet edil
miştir (bk. Wensinck, el-Mu'cem, "bbr" 
md.). Habir ismi esrna-i hüsna listesine 
yer veren rivayetlerde geçtiği gibi (İbn 
Mace, "Duca"', 10; Tirmizi, "Da<avat", 
82: ) başka hadis metinlerinde de yer al
maktadır (Müsned, lll, 17: VI, 22 1; Müs
lim, "Cena'iz", 103). 

Kur'an'da ve hadislerde Allah'a nisbet 
edilen isimler içinde ilim kavramını ifade 



eden birçok kelime bulunmaktadır. İlim 
sıfatının İslam ilahiyatında büyük bir 
önem taşıdığı bilinmektedir. Kur'an'da 
hablr gibi bir mana taşıyıp Allah'a ilim 
izafe eden kavramlardan biri de "haber 
vermek" anlamındaki tenbie kökünden 
türemiş yirmi altı kadar fiil sigasıdır (bk. 
M. F. Abdü lbaki, el-fVlu'cem, "nb'e" md.). 
Ayrıca "hikaye etmek, anlatmak, haber 
vermek" anlamına gelen kasas kökün
den türemiş on dört kadar fiil sigası ile 
ahbar, enba' kelimeleriyle bağlantılı ola
rak kullanılan vahy kökenli bazı fıiller de 
(evha, nGhQ haber niteliği taşıyan ilahi 
ilim kavramlarını ifade etmektedir (bk. 
a.g.e., "~ş", "vl:ıy" md. leri) . "İlmiyle her 
şeyi kuşatan, kudret ve iradesiyle her 
şeye hakim olan" manasındaki muhft is
mi. doksan dokuz ismi ihtiva eden esrna-i 
hüsna cetvelinde yer almamakta birlikte 
ha bir ismini destekleyici mahiyette sekiz 
ayette zat-ı ilahiyyeyi nitelemekte, beş 
ayette de fıil sigasıyla Allah'a nisbet edil
mektedir (a.g.e., "l:ıvt" md.) . 

Esrna-i hüsnayı kendine has bir yön
temle gruptandıran Gazzall, hablrle bir
likte dört ismin ilim kavramı etrafında 
halkalandığını kabul etmiştir. Ona göre 
alim ismi mutlak manada itme delalet 
eder. Hablr, ilmin duyutarla algılanama
yan batıni kısmını. şehfd de algı alanına 

yönelik kısmını ifade eder. Hakim biline
cekterin en şereflilerine yönelik iken muh
sf, ayrıntıları sınırlı bulunan konuları ay
dınlatan bir isimdir ( el-Ma~şadü '1-esna, 
s. 37. 173). Bütün bunlardan başka es
ma-i hüsna cetvelinde yer alan. "ilmi ve 
merhameti her şeyi kuşatan" anlamın
daki vasi' ismi de ha bir grubu içinde mü
talaa edilmelidir. 

Hablr Allah'ın zat! isimleri grubunda 
yer alır. Ebu Abdullah el-Halimi ve onun 
görüşünü aynen aktaran Ebu Bekir el
Beyhaki, söz konusu ismin bağlı bulun
duğu ilim sıfatını ulfıhiyyetin temel nite
liklerinden kabul ettikleri için olmalıdır ki 
hablri teşbihi nefyeden sel bl isimler (veya 
sıfatlar) grubundan saymışlardır (el-Min
hac, ı. 199-200; el-Esma' ve'ş-şıfat, ı. 90). 
Ebu Bekir İbnü'l-Arabl ise "haberdar 
eden" manasını da göz önünde bulun
durarak onu zatl-sübutl sıfatlar arasın
da zikretmiştir (el-Emedü'l-a~şa, vr. 67b-

68~. 

Naslarda Allah'a nisbet edilen, yüce 
yaratıcıyı niteleyip tanıtan ve dolayısıyla 
O'nu manen insanlara yaklaştıran isim 
ve sıfatiarın her biri mürnin üzerinde de
ğişik etkiler yapar. Abdülkerlm el-Kuşey
rl'ye göre hablr isminin kul üzerindeki te-

siri , bütün davranışiarına vakıf bulunan 
Cenab-ı Hakk'a olanca samimiyetiyle gü
venip teslim olmak ve her şeyin O'ndan 
geleceği şuuruna sahip olmaktır. Öyle ki 
bu mertebeye erişen kul ihtiyaç ve di
leklerini diliyle ifade etmez, sadece kal
binden geçirmekle yetinir (et-Ta/:ıbfr {ı't
te?kfr, s. 54). Gazzal'iise hablr isminin bir 
yöntem olarak kullanılmasını önerir. Mü
min kul bu ismin ışığı altında kendi var
lığını, özellikle psikolojik yapısını teşhis 
etmeli ve içinde barınan hayvani duygu
lara karşı cephe alarak onları yenmeli, 
hile ve tuzaklarından sürekli olarak ko
runmalıdır. Böyle kullar hablr ismini al
maya bile layıktır (el-fVla~şadü'l-esna, s. 
112) 
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HABİS 
(~1) 

Pis, iğrenç veya zararlı olduğu için 
insan tabiatının hoşlanmadığı, 

aklın ve dinin benimsemediği şeyler 
hakkında kullanılan bir Kur'an tabiri. 

L ~ 

Hubs (habaset) kökünden gelen habfs 
kelimesi, genellikle "değersiz ve bayağı 
oluşu sebebiyle hoşa gitmeyen somut 
veya soyut varlık, durum" şeklinde tarif 
edilmiştir (Ragıb el-isfahanl, el-Müfredat, 
"]Jbş" md.). Bu genel anlamdan hareket
le kelime kötü insan, kötü evlat, şer, ka
fır, şeytan , bozuk iş , haram, kötü koku
lu yiyecekler için de kullanılmıştır ( Lisa

nü'L-'Arab, "]Jbş" md .; Tacü 'l-'arüs. "b.bş" 
md.). Kur'an-ı Kerim'de daha çok "güzel, 

HABIS 

hoş. temiz" gibi anlamlara gelen ve kar
şıtı olan tayyib kelimesiyle birlikte yer al
maktadır. 

Habls, Kur'an'da bazı nesnelerdeki 
pisliği ve igrençliği ifade ettiği gibi yanlış 
inancı , kötü sözleri ve bayağı davranışları 

sebebiyle kendisinden nefret edilen in
sanlar için de kullanılmaktadır. "Kötü ka
dınlar (habfsat) kötü erkeklere, kötü er
kekler de kötü kadınlara yaraşır" (en
Nur 24/26) mealindeki ayet bunu göster
mektedir. Kur'an, Allah'a kulluk etme
yip bazı yaratıkları , bayağı varlıkları O'na 
ortak koşanları ve münafıkları "neces" 
ve habls olarak nitelemiştir (Al-i imran 
31179; et-Tevbe 9/28). "Habls bir söz, yerin
den sökülmüş habls (verimsiz) bir ağaca 
benzer" (İbrahim 14/26) ifadesinde habls 
sözün "edep dışı veya gerçeğe aykırı söz", 
ayrıca mecazi olarak "inkar manası taşı
yan söz" anlamına geldiği belirtilmiştir. 

özellikle eski bir kavim arasında yaygın 
olan cinsi sapıklığın "habals" kelimesiyle 
nitelenmesi, bu kavramın Kur'an'daki 
asıl kullanılış gayesinin insan fıtratına, ah
laka ve geleneğe aykırı davranışların vic
danlarda meydana getirdiği tiksintiyi ifa
de etmek olduğunu ortaya koymaktadır. 

İslamiyet'e göre varlıklar ya tabiatları 
veya nitelikleri dolayısıyla habls sayılır. 

Mesela dışkı, idrar. akmış kan, leş vb. 
şeyler tabiatları itibariyle hablstir; so
ğan . sarımsak gibi maddeler ise asılları 
itibariyle temiz olmakla birlikte çevrede
kileri rahatsız eden kokuları yüzünden 
haöıs sayılmıştır (bk. Müslim. "Mesacid", 
78) . Aynı şekilde mal ve mülk edinme 
aslen meşru olmakla birlikte kazanç yol
ları bakımından habls olabilir. Nitekim 
Kur'an'da zirnınete geçirilen yetim malı 
habls kelimesiyle ifade edilmiştir (bk. en
Nisa 4/2). Aynı mecazi kullanıma başka 
ayetlerde ve hadislerde de rastlanmak
tadır (mesela b k. el-Maide 511 00; ei-A'rilf 
7/ 157; Müslim. "Müsai5at". 41; Ebu Da
vGd, "Büyü"', 38; Tirmizi, "Büyü'", 46) . 
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