
HABiS b. SA'D 

L 

HABİS b. SA'D 
(~~~!>) 

Habis b. Sa'd b. Münzir 
el-Cerml et-Ta! 
( ö. 37/657) 

Sıffin Savaşı'nda 

Muaviye'nin yanında yer alan 
kumandanlardan biri. 

_j 

Adı Habis b. Rebla olarak da kayde
dilmekle birlikte İbn Hibbiin, Habis b. 
Sa'd ile Habis b. Rebla'nın ayrı kişiler ol
duğunu belirtir (eş-Şilf:iit, III, 94-95). Dı
maşklılar'ın Yemani nisbesiyle an dığı Ha-. 
bis'in sahabi mi, yoksa muhadramiin*
dan mı olduğu konusunda ihtiliif vardır. 
İbn Sa'd ve Ebu Zür'a onu Dımaşk'a yerle
şen sahabiler arasında saymaktadırlar. 
Zehebl, Mizanü'l-i'tidal'de sahilbileri 
zikretmemekle birlikte eserine Habis'i al
mış ve sahabi olduğu konusundaki görü
şün zayıflığını belirtmişse de (1, 428) el
Kaşif (1 , I 35) ve Tecridü esma'i'ş-şal;a
be (I, 94) adlı kitaplarında onun sahabi 
olduğunu söylemiştir. İbn Hacer, Habis'i 
el-İşabe'ye almakla beraber (1, 272). Ta]f
ribü't-Teh?;ib'de onun muhadramün
dan olduğunu kaydetmiş (I, ı 37). Teh?;i
bü't-Teh?;ib'de de sahabi olmadığı yö
nündeki kanaatini belirtmiştir (II, 127). 

Hz. Ebu Bekir devrinde Medine'ye ge
len Habis b. Sa'd, yine onun hiliifeti za
manında Dımaşk'a gitti. Rivayete göre, 
Hz. ömer Habis'i Humus kadılığına tayin 
etmek isteyince ona kadı olduğu zaman 
nasıl hüküm vereceğini sormuş, Habis ic
tihad edeceğini ve maiyetindekilerle isti
şarede bulunacağını söylemiş, Hz. Ömer 
de kendisini bu göreve tayin etmiştir. An
cak Habis Hz. ömer'in yanından ayrıldık
tan az sonra bir rüyasını anlatmak üzere 
geri dönmüş, rüyasında güneşin melek
lerden meydana gelen büyük bir toplu
lukla birlikte doğudan, ayın da büyük bir 
yıldız topluluğuyla birlikte batıdan geldi
ğini söylemiştir. Hz. Ömer'in, kendisinin 
hangi grubun yanında yer aldığını sor
ması üzerine ay ile beraber olduğunu be
lirtmiştir. Bunun üzerine Hz. Ömer, "Sen 
silinip yok olanla berabersin" diyerek onu 
tayin etmekten vazgeçmiştir. Habis b. 
Sa'd, Sıffin Savaşı'nda Muaviye tarafın

da yer alarak Tay kabilesinin sancak
tarlığını yapmış ve bu savaşta hayatı
nı kaybetmiştir (Reblülevvel 37 1 Eylül 
657) . 

Habis b. Sa'd, Hz. Fatıma ve Ebu Be
kir'den hadis rivayet etmiş, kendisinden 
de Ebü't-Tufeyl, Cübeyr b. Nüfeyr ve baş-
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kaları rivayette bulunmuştur. Darekut
nl'nin meçhul* ve metriik* dediği Ha
bis'in bir rivayeti Ahmed b. Hanbel'in 
Müsned'inde bulunmaktadır (IV, 105, 
109). 
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HABLULLAH 
(J.ıf~) 

Genellikle 
Kur'an-ı Kerim'i ifade ettiği 

kabul edilen bir Kur'an tabiri. 
_j 

Sözlükte "ip, bağ; sebep, vasıta; da
mar" gibi manalara gelen habl kelimesi 
mecazi olarak "ahid, zimmet, eman" an
Iamlarında da kullanılmaktadır (Usanü'L
'Arab, "I:ıbl" md., Tacü'L-'arüs, "I:ıbl" md.). 

Habl Kur'an-ı Kerim'de ikisi çoğul (hi
bal) olmak üzere yedi yerde geçmekte
dir. Bunlardan üçü "ip" (Taha 20/66; eş
Şuara 26/44; Tebbet 111/5). ikisi "ahid ve 
zimmet" (Al-i imran 31112). biri de "da
mar" (Kaf 50/16) manasında kullanıl
mıştır (İbnü ' I-Cevzl, Nüzhetü'L-a'yün, s. 
242). Al-i İmran süresinin 103. ayetinde 
geçen "hablullah" ise bütün müfessir
lerce mecazi bir ifade kabul edilmiş ve 
şöyle yorumlanmıştır: Bundan maksat 
Allah'ın kitabıdır. Kur'an, tıpkı derin bir 
çukura düşmüş insana tutunup kurtul
ması için yukarıdan sarkıtılan ip gibi se
madan arza uzatılmış bir hidayet nuru
dur. Başka bir açıklamaya göre ise Kur
'an, insanın tehlikeli bir yolda yürürken 
düşmernek için tutun up güvenlik içinde 
ilerlemesini sağlayan bir emniyet bağı
dır. Ona sarılan tehlikeden ve helak ol
maktan kurtulur, selamete ulaşır (Ze
mahşer!, 1, 450; Fahreddin er-Razi. Vlll, 

162-163; AIGs!, IV: 18-19; Elmalılı, ll, 
1153-1154). 

Hablullah tabirinin Kur'an'ı ifade etti
ğini belirten hadisler de mevcuttur. Ni
tekim Hz. Peygamber, Allah'ın kitabının 
semadan arza uzatılan bir ip olduğunu, 
ona sarılan kişinin hidayete ereceğini, 
onu terkedenin ise sapıklığa düşeceğini, 
onda akla durgunluk veren tükenmez 
harikalar bulunduğunu ifade etmiştir 

(Müsned, ll, 3, 14, ı 7; Müslim, "Feza,i
lü'ş-şal:ıabe", 37; Ebu DavGd, "Feza,ilü'I
J5ur'an", 1; Tirmizi, "Menal5ıb", 32;). Hz. 
Ali, İbn Mes'Gd, İbn Abbas gibi sahabile
rin görüşleri de bu yöndedir (mesela bk. 
Tirmizi, "Şevabü'l-J5ur,an", 14). öte yan
dan bu tabir, Kur'an'ı da kapsayacak şe
kilde Allah'ın kulları için olan ahid ve gü
vencesi, Allah'ın dini, kulları için lutfetti
ği kurtuluş vasıtaları ve ihlas olarak daha 
kapsamlı şekilde de tefsir edilmiştir. Ay
rıca Al-i İmran süresinin 1 03. ayetinde, 
"Hablullaha sarılın" buyruğunun ardın
dan "Bölünüp parçalanmayın" emrinin 
yer aldığı dikkate alınarak bu tabirle ce
maat, üm m et . birliğinin veya bu birliği 

sağlayan bağların kastedilmiş olabilece
ği de ileri sürülmüştür (ibnü'I-Cevzl, Zii
dü'L-mesir, ı. 432-433; Fahreddin er-Razi, 
Vlll, 162-163; Kurtubt, IV, 158-159; Mev
düdl, I, 248). 
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HABSİYYE 
(~) 

İran edebiyatında 
hapishane hayatını konu alan 

eserlerin ortak adı. 
_j 

Nizarnl-i Arüzl. Çehdr Ma]fdle adlı ese
rinde (yazılışı 551/1156) Mes'Gd-i Sa'd-i 
Selman'ın (ö. 515/1121) hapiste bulun
duğu sırada yazdığı şiiriere habsiyye (ço-



ğulu habsiyyiit) adını vermişti. Mes'fıd-i 

Sa'd-i Selman'ın çağdaşı olan Muham
med b. Müeyyed'in hapiste iken yazdığı 
bir mektuba daRisale-i lfabsiyyat de
nilmiştir. Bu adın Mes'fıd'un şiirlerine ve
rilen addan mülhem olması mümkün
dür. Kırk yaşına kadar refah içinde bir 
hayat süren Mes'fıd-i Sa'd-i Selman, bir 
şüphe üzerine Gazneliler'den Sultan ib
rahim ve halefieri tarafından birkaç defa 
hapse atılmıştı. Şairin hapishanede yaz
dığı ve bu duruma düşmesine sebep 
olan düşmanlarını, annesine, babasına 
ve çocuklarına duyduğu özlemi, içinde 
bulunduğu kötü şartları, hapishane hüc
resinde geçen uzun geceleri, çektiği acı
ları etkili bir şekilde anlattığı şiirler, ken
disinden sonra Felekl-i Şirvani ve Hakarıi-i 
Şirvani tarafından taklit edilmiş. böylece 
iran edebiyatında ~habsiyye" adı verilen 
bir tür teşekkül etmiştir. 

Bu türün en güzel örneklerine, yeni iran 
edebiyatının tanınmış simalarından Me
likü'ş-şuara Bahar'ın şiirlerinde rastla
nır. Bahar, siyasi düşüncelerinden ötürü 
düştüğü hapishanede Mes'fıd-i Sa'd-i Sel
man'ın etkisini de yansıtan manzumeler 
yazmıştır. Onun bu konudaki en ilginç 
eseri Karname-i Zindan adlı mesnevi
sidir. Yine siyasi düşüncelerinden dolayı 
tutuklanan Ali-i Deşti'ninEyyam-ı MaJ:ı

bus ve Büzürg-i Alevi'nin Vara]spareha
yı Zindan adlı eserleri bu türün güzel ör
nekleri arasında yer alır. Urdu dili şairle
rinden m'ılib Mirza'nın da (ö. 1285/1869) 
tutuklu iken yazdığı birkaç manzume 
habsiyye niteliği taşır. 

Klasik Türk edebiyatında böyle bir tür 
bulunmadığı gibi bu türün örneği sayıla
bilecek eser de yoktur. Sursalı Ahmed 
Paşa'nın ~kerem" redifli kasidesi bir öl
çüde habsiyye tanırnma uymaktaysa da 
şair bu kasidede durumundan pek şika
yet etmemekte. daha çok Fatih Sultan 
Mehmed'i övmektedir. Baf kadılığına ta
yin edilen Macuncuzade Mustafa Efen
di görev yerine giderken 1 S97'de Malta 
korsaniarına esir düşerek zindana atıl

mış. buradaki hatıralarını Bazgeşt-i Ha
kiri-i Malta Sergüzeşt-i Esiri-i Malta 
adıyla manzum olarak yazmıştır (Par
maksızoğlu, V/8, s. 77-79) . Edebi değe
rinden ziyade esaretin ve zindan haya
tının insanın ruh dünyasında meydana 
getirdiği hüznün ifadesi olarak değer ta
şıyan eser bu yönüyle bir habsiyye kabul 
edilebilir. 

Necip Fazıl Kısakürek'in ~zindandan 
Mehmed'e Mektup" adlı şiiriyle Cinnet 
Mustatili (istanbul 1955) adlı hapisha-

ne hatıraları, Nazım Hikmet'in Dört Ha
pishaneden (istanbul 1966). Faruk Na
fiz Çamlıbel'in Zindan Duvarları (istan- · 
bul 1967). Ahmed Arif'in Hasretinden 
Prangalar Eskittim (istanbul1968), At
tila ilhan'ın Tutuklunun Günlüğü (An
kara 1975), adlı şiir kitapları. Nazım Hik
met'in Mapushane 'den Kemal Tahir' e 
Mektuplar (Ankara 1973) adlı eseri ve 
Kemal Tahir'in Karılar Koğuşu (istan- . 
bul 1985) adlı romanı modern Türkede
biyatında hapishane hayatı hakkında ya
zılmış eserler arasında zikredilebilir. 
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li TAHSiN YAZlCI 

HABURMAN KÖPRÜSÜ 
Diyarbakır-Malatya 

yolu üzerinde 
Artuklular tarafından 

XII. yüzyılda yaptırılan köprü. 

Diyarbakır'a 90 km. uzaklıkta Çermik 
ilçesinde, Haburman köyü yakınında Ha
burman suyu üstünde inşa edilmiştir. 

Çermik Köprüsü olarak da anılan yapı 
Arapça kıtabesine göre S7S ( 11 79-80) yı-

Haburman Köprüsü'nün rölövesi 

HABURMAN KÖPRÜSÜ 

Haburman Köprüsü- Cermik 1 Diyarbakır 

!ında, Artuklu Hükümdan Necmeddin AI
pı'nın kızı Zübeyde Hatun tarafından kar
deşi ll. Kutbüddin ilgazi'nin hükümdarlı
ğı sırasında inşa ettirilmiştir. Thrih bo
yunca çeşitli tamirler gören köprünün 
son esaslı onarımı 1927 yılında Çermik 
Kaymakamı Hikmet Bey ile belediye baş
kanı Rifat Bey tarafından yaptırılmıştır. 

Haburman Köprüsü muntazam bir iş
çilikle kesme taştan inşa edilmiştir. Gül
gün Tunç'un uzunluğunu 108 m., genişli
ğini S.SO m. olarak gösterdiği köprünün 
uzunluğunu Cevdet Çulpan 1 06 m. ola
rak kaydeder. Ortada geniş açıklıklı ( 19,55 
m ) büyük bir sivri kemer, yanlarda ise bi
rer küçük kemer vardır. Ortadaki keme
rin kilit taşına kadar olan yüksekliği 11,20 
m.. doğudaki küçük kemerin açıklığı 

5,30 m .. batıdakinin ise 7,1 O m. olarak 
ölçülmüştür. 
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