HABIS
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 kökünden türemiş on dört kadar fiil sigası ile
ahbar, enba' kelimeleriyle bağlantılı olarak 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 ismi. 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 edilmektedir (a.g.e., "l:ıvt" md.) .
Esrna-i hüsnayı kendine has bir yöntemle gruptandıran Gazzall, hablrle birlikte 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 a l gı alanına
yönelik kısmını ifade eder. Hakim bilinecekterin en şereflilerine yönelik iken muhsf, ayrıntıları sınırlı bulunan konuları aydınlatan bir isimdir ( el-Ma~şadü '1-esna,
s. 37. 173). Bütün bunlardan başka esma-i hüsna cetvelinde yer alan. "ilmi ve
merhameti her şeyi kuşatan" anlamın
daki vasi' ismi de ha bir grubu içinde mütalaa edilmelidir.
Hablr Allah ' ın zat! isimleri grubunda
yer alır. Ebu Abdullah el-Halimi ve onun
görüşünü aynen aktaran Ebu Bekir elBeyhaki, söz konusu ismin bağlı bulunduğu ilim sıfatını ulfıhiyyetin temel niteliklerinden kabul ettikleri için olmalıdır ki
hablri teşbihi nefyeden sel bl isimler (veya
s ıfatlar) grubundan saymışlardır (el-Minhac, ı. 199-200; el-Esma' ve'ş-şıfat, ı. 90).
Ebu Bekir İbnü'l-Arabl ise "haberdar
eden" manasını da göz önünde bulundurarak onu zatl-sübutl sıfatlar arasın
da zikretmiştir (el-Emed ü'l-a~şa, vr. 67b68~.

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

yaratıcıyı

siri , bütün davranışiarına vakıf bulunan
Cenab -ı Hakk'a olanca samimiyetiyle güvenip teslim olmak ve her şeyin O'ndan
geleceği şuuruna sahip olmaktır. Öyle ki
bu mertebeye e rişen kul ihtiyaç ve dileklerini diliyle ifade etmez, sadece kalbinden geçirmekle yetinir (et-Ta/:ıbfr {ı't
te?kfr, s. 54). Gazzal'iise hablr isminin bir
yöntem olarak kullanılmasını önerir. Mümin kul bu ismin ışığı altında kendi varlığını, özellikle psikolojik yapısını teşhis
etmeli ve içinde barınan hayvani duygulara karşı cephe alarak onları yenmeli,
hile ve tuzaklarından sürekli olarak korunmalıdır. Böyle kullar hablr ismini almaya bile layıktır (el-fVla~şadü'l-esna, s.
112)
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Pis, iğrenç veya zararlı olduğu için
insan tabiatının hoşlanmadığı,
aklın ve dinin benimsemediği şeyler
hakkında kullanılan bir Kur' an tabiri.

L
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Hubs (habaset) kökünden gelen habfs
kelimesi, genellikle "değersiz ve bayağı
oluşu sebebiyle hoşa gitmeyen somut
veya soyut varlık, durum" şeklinde tarif
edilmişti r (Ragıb el-isfahanl, el-Müfredat,
"]Jbş" md .). Bu genel anlamdan hareketle kelime kötü insan, kötü evlat, şer, kafır, şeytan , bozuk iş , haram, kötü kokulu yiyecekler için de kullanılmıştır ( Lisanü'L-'Arab, "]Jbş" md .; Tacü 'l-'arüs. "b.bş"
md.). Kur'an-ı Kerim'de daha çok "güzel,

hoş.
şıtı

temiz" gibi anlamlara gelen ve karolan tayyib kelimesiyle birlikte yer al-

maktadır.

Habls, Kur'an'da bazı nesnelerdeki
ve igrençliği ifade ettiği gibi yanlış
inancı , kötü sözleri ve bayağı davranışları
sebebiyle kendisinden nefret edilen insanlar için de kullanılmaktadır. "Kötü kadınlar (habfsat) kötü erkeklere, kötü erkekler de kötü kadınlara yaraşır" (enNur 24/26) mealindeki ayet bunu göstermektedir. Kur'an, Allah'a kulluk etmeyip 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, yerinden 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 belirtilmişti r.
özellikle eski bir kavim arasında yaygın
olan cinsi sapıklığın "habals" kelimesiyle
nitelenmesi, bu kavramın Kur'an'daki
asıl kullanılış gayesinin insan fıtratına, ahlaka ve geleneğe aykırı davranışların vicdanlarda meydana getirdiği tiksintiyi ifade etmek olduğunu ortaya koymaktadır.
pisliği

İslamiyet'e göre varlıklar ya tabiatları
veya nitelikleri dolayısıyla habls sayılır.
Mesela dışkı, idrar. akmış kan, leş vb.
şeyler tabiatları itibariyle hablstir; soğan . sarımsak gibi maddeler ise asılları
itibariyle temiz olmakla birlikte çevredekileri rahatsız eden kokuları yüzünden
haöıs sayılmıştır (bk. Müslim. "Mesacid",
78) . Aynı şekilde mal ve mülk edinme
aslen meşru olmakla birlikte kazanç yolları bakımından habls olabilir. Nitekim
Kur'an'da zirnınete geçirilen yetim malı
habls kelimesiyle ifade edilmiştir (bk. enNisa 4/2). Aynı mecazi kullanıma başka
ayetlerde ve hadislerde de rastlanmaktadır (mesela b k. el-Maide 511 00; ei-A'rilf
7/ 157; Müslim. "Müsai5at". 41; Ebu DavGd, "Büyü"', 38; Tirmizi, "Büyü'", 46) .
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