
HABİB KARAMANI 

Ha bi b Karamani vakfiyesinin ilk sayfası (VGMA, Mucedded 
Anadolu, XVIII, nr. 604, s. 227) 

Caminin yanında kütüphane ve zaviye ile 
birlikte inşa edilen medresenin 1900 yı
lında altmış yedi talebesi bulunmaktaydı 
( Salname-i Maarif-i UmQmiyye, 1. 862) . 
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HABIB ei-MEKTÜM 

( 1"~1~1 ) 

Muhammed ei-Habib b. Ca'fer 
ei-Musaddak b. Muhammed ei-Mektum 

b. İsmail b. Ca'fer es-Sadık 
(ö. 270/ 883[?]) 
İsmaililer'in 

gizlilik dönemindeki 
imamlanndan. 

_j 

Ca'fer es-Sadık'ın vefatından (ı48/765) 

sonra iki oğlu etrafında iki gruba ayrılan · 
taraftarlarından Musa el-Kazım ve nesii
nin imametini benimseyenler İ mamiyye. 
İsmail'in imametini benimseyenler de İs
mailiyye diye anılmıştır. İsmail babasının 
hayatında öldüğü için mensupları. Mek
tOm diye anılan oğlu Muhammed'in (ö . 

198/814 [?ll imametini ileri sürmüşler

dir. Muhammed ei-MektOm'dan itiba
ren, 297 (909) yılında Kuzey Afrika'da 
Fatımi Devleti'ni kuran Ubeydullah ei
Mehdl'nin ortaya çıkışına kadar geçen 
yaklaşık bir buçuk asırlık süre İsmailiy
ye'nin gizlilik (setr) dönemini teşkil eder. 
Bu dönemdeki imamların kimler olduğu 
ve sayıları hakkında kaynaklarda farklı ri
vayetler vardır. Hablb ei-MektOm, bazı 
tarihçilere göre İsmailiyye'nin gizli imam
lar devresinde Muhammed b. İsmail ve 
Ca'fer b. Muhammed'den sonra üçüncü 
imamdır ve Ubeydullah'ın babasıdır (Ze
hebl, XV. ı 4 ı; ibn Haldun, lV, 30-3 ı). Ba
zı r ivayetlerde ise özellikle Muhammed 
ei-Hablb adına yer verilmeyip İsmailiyye'
nin imamlar silsilesi Muhammed b. İs
mail'den sonra Abdullah (Ahmed ei-Vefi) , 
Ahmed (Muhammed et-Taki), Hüseyin (Ab
dullah er-Radf) ve Ubeydullah el-Mehdi 
olarak zikredilmektedir (Mustafa Galib, 
s. ı 48- ı 57; Hasan ibrahim Hasan, s. 78; 

Daftary, s. 55 ı). ismaill müelliflerince be
nimsenen bu sonuncu silsiledir. İsmailiy
ye imamlarının gizlilik döneminde takıy
y~*ye uyarak değişik isimler kullanma
ları dikkate alındığında, Mehdi Ubeydul
lah'ın babası olduğu söylenen ve faaliyet
lerinden bahsedilirken aynı dalleri görev
lendirdikleri belirtilen Hüseyin b. Ahmed 
ile Hablb ei-Mektilm'un aynı kişi olarak 
kabul edilmesi her iki rivayetin uzlaştı
rılmasını mümkün kılacaktır. 

Hayatı hakkında fazla bilgi bulunma
yan Hablb ei-Mektilm, lll. (IX.) yüzyılın 

ortalarından sonra Hama yakınındaki Se
lemiye'ye yerleşmiş, dallerini buradan 
sevk ve idare ederek kendi soyundan 
gelmesi beklenen mehdi için taraftar 

toplama faaliyetine girişmiştir. Hablb ei
MektOm'un bazan tebdili kıyafet ederek 
dolaştığ ı , bu sı rada kabiliyet li gördüğü 
kimseleri mezhebi yaymak için görev
lendirdiği bilinmektedir. Kilfe'de rast
ladığı ve kendi tarafına çektiği İbn Hav
şeb ile Ali b. Fazl'ı 266 (880) yılında Ye
men'e gönderdiği, İbn Fazi'ın davaya 
ihanet etmesine rağmen İbn Havşeb'in 
sadık kaldığı belirtilmektedir. Bu arada 
Mağrib'de ismaill hakimiyetinin kurul
masını temin eden Ebü Abdullah eş-Şii'
nin, İbn Havşeb'in yanında yetiştirildikten 
sonra bu bölgede görevlendirilmesi Ha
blb ei-Mektilm'un faaliyetleri arasında 

zikredilmektedir. 
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HABIB b. MESLEME 

( 4.ıJ-.o ~ ~ ) 

Ebu Abdirrahman (Ebu Mesleme) 
Habib b. Mesleme b. Malik el-Fihri 

( ö . 42/662) 
Suriye 

ve Anadolu fetihle rine katılan 
sahabi. _ı 

61 O'da veya 620'de doğdu . Kureyş ka
bilesinin Fihr koluna mensuptur. Anado
lu'ya yaptığı birçok akın sebebiyle Habl
bü'r-RGm diye de anılır. 8 (629-30) yılın
da müslüman oldu. Hz. Peygamber'le gaz
velere iştirak etmek için Medine'ye gitti 
ve Tebük Gazvesi'nde bulundu. Ancak 
onun sahabi olmadığını söyleyenler de var
dır. Halid b. Velid kendisini, Büsr b. Ebü 
Ertat ile birlikte Gütatü Dımaşk'ın bazı 
köylerine baskın yapmak için gönderdi. 
Hablb, 1 S (636) yılında bir öncü süvari bir
liğinin başında Yermük Savaşı 'na katıl

dı ve Suriye'nin önemli bir kısmını fet
hetti. Ayrıca İyaz b. Ganm ile birlikte An-



takya'yı ikinci defa fethetti ( 17/638) ve 

Cürcüme şehri üzerine yürüdü. Ceraci

me barış isternek zorunda kaldı. Yapılan 

anlaşmaya göre Ceracime gerektiğinde 

asker vermeyi, Aman us dağında ve Suri
ye'ye giriş çıkış noktalarına hakim kaleler

de bulunduracağı kuwetlerle müslü

manlara bilgi verip casusluk yapmak su

retiyle yardımcı olmayı kabul etti. Aynı yıl 

Selamet Geçidi diye de anılan Hades Ka
lesi'ni, Malatya ve civarını ele geçirdi. 20 

(641) yılında Hz. ömer tarafından el-Ce

zlre'ye vali tayin edilen Hablb b. ,Mesle

me, daha sonra Babülebvab' ın fethinde 

Süraka b. Amr'a yardım etmek üzere gö
revlendirildi (22/642-43). Hz. Osman dö

neminde Suriye Valisi Muaviye b. Ebu Süf

yan tarafından 24 yılı sonunda (Ekim 
645) Doğu Anadolu'ya gönderilen Hablb 

Bizans kuwetlerine karşı başarılı oldu. 
Kaılkala 'yı (Erzurum) emanla alıp birçok 

şehir ve kasabayı haraca bağladıktan 

sonra Suriye'ye döndü (25/645-46) . Daha 

sonra Hz. Osman tarafından Babüleb
vab'ın fethinde Selman b. Rebla el-Bahi
ll'ye yardım etmek üzere görevlendirildi 
(32/652-53). Ancak Hablb b. Mesleme or

dunun sevk ve idaresini kendisi üstlen

mek isteyince aralarında ihtilaf çıktı ve 
Hablb'i destekleyen Suriyeliler'le Selman'ı 
destekleyen Iraklılar birbirlerini ölümle 
tehdit etmeye başladılar. 3S'te (655) 

Kınnesrin valiliğine tayin edilen Hablb gö

reve yeni başladığı sırada Muaviye onu 

Hz. Osman'a yardım etmek üzere Medi
ne'ye gönderdi. Vadilkura'ya ulaştığında 

halifenin öldürüldüğü haberini alınca Dı

maşk'a döndü. Hablb bundan sonra Mu

aviye ile beraber oldu ve onun Hz. Ali'ye 

gönderdiği heyet in sözcülüğünü , S ıffin ' 

de Suriye ordusunun sol kanat kuman

danlığını yaptı. 41 (661) yılında Muaviye 

tarafından irmlniye valiliğine tayin edildi 

ve burada vefat etti. 

Muaviye'nin istişare heyetindeki önem

li kişilerden biri olan Hablb savaş teknik

lerini iyi bilen cesur bir kumandandı. İr

mlniye'de kırktan fazla şehir ve kaleyi 

fethetmesi de bunu göstermektedir. Ga
nimetlerin taksimine dair r ivayet ettiği 

bir hadis Ahmed b. Hanbel'in el-Müsned'i 

ile (IV, 159-160) Ebü Davud, İbn Mace ve 

Darimi'nin es-Sünen'lerinde yer almak

tadır. 
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li A sRi ÇuBUKÇU 

HABİB en-NECCAR. 
( )~1 ~ ) 

İslami kaynaklara göre 
Yasin suresinde 

kıssası .anlatılan kişi. 
_j 

Kur'an-ı Kerlm'de, "karye" halkını 

Hakk'a davet etmek için bir şehre (Kar
ye) gelen iJQ elçiye destek olmak üzere bir 
üçüncüsünün gönderildiği, halkın bun
lara karşı çıktığı . sadece şehrin uzak bir 
yerinden gelen bir kişinin iman edip on
ları desteklediğ i ve bu kişinin, açıkça ifa
de edilmernekle beraber ayetin gelişin
den anlaşıldığına göre şehir halkı tara
fından öldürüldüğü , onun imanı sayesin
de cennete girdiği, kendisine kötülük 
eden şehir halkının ise bir sayha ile hel ak 
edildiği anlatılmaktadır (Yasin 36/ 13-
29) . 

Müfessirlere göre elçiler in adları Yu
hanna. Pavlus ve Şem'unü's-Safa (Simun 
Petrus), gönderildikleri şehir ise Antakya'
dır. Bunların tebliğini kabul eden mü
min kişinin adı da Hablb b. Müsa. Hablb 
b. İsrail veya Hablb b. Mer'l'dir. Tefsir ki
taplarında Hablb'in neccar (dülger). ipek
çi , kassar (bez ağartan) veya ayakkabıcı ol
duğu, günlük kazancının yarısını ailesine 
ayırıp diğer yarısını tasadduk ettiği, cüz
zam hastalığına yakalandığı içiri şehirden 
uzak bir yerde oturup ibadetle meşgul 
olduğu, iman ettiğini açıklayıp halkı da 
iman etmeye çağınnca taşlanarak, linç 
edilerek veya hızarla kesilerek öldürül
düğü. !<esilmiş başını eline alıp yürüdüğü 

HABIB en-NECCAR 

rivayet edilir. Kur'an'daki ayetlerin üslü
bu Hz. Peygamber zamanında bu kıssa
nın bilindiğini göstermektedir. "Bir misal 
olarak şu şehir halkın ı onlara anlat" me
alindeki ayetle (Yasin 36/1 3) kıssa hatır

latılarak şehir halkının akıbetinden ibret 
alınması öğütlenmektedir. Bu şehrin ne
resi olduğu , hadisenin ne zaman vuku bul
duğu ve iman ettiğ i bildirilen şahsın kim
liğ i konusunda hadislerde de bir bilgi bu
lunmamaktadır. 

Kur'an-ı Kerim'de Semüd kavmi (HGd 
ıı /67; el-Kamer 54/31). Medyen ehli (Hud 
ıı /94). Lut kavmi (el-Hicr ı5/73) ve As
habü'l-Hicr (el -Hicr 15/83) gibi kavimle
rin Allah'ın elçilerini dinlemedikleri için bir 
sayha ile helak edildikleri belirtilmekte
dir. Yasin süresinde söz konusu edilen 
şehrin bu kavimlerden birine ait olup ol
madığ ı bilinmemektedir. Müfessirlerin 
olayın meydana geldiğini söyledikleri An
takya'da milattan sonra 35 yılında bir 
deprem olduğu bilinmekteyse de bunun 
Kur'an'da anlatılan hadise ile ilgisinin tes
bit edilmesi mümkün değildir. 

Diğer taraftan tefsir kitaplarında elçi
leri bu şehre Hz. Isa'nın gönderdiği rivayet 
edilir. Hıristiyan kaynaklarında Hz. Isa'
nın tebliğ faaliyeti esnasında Antakya'ya 
elçi yolladığına dair bilgi yoktur. Onun se
maya urucundan sonra Kudüs'teki hıris
tiyanlar tarafından bu şehre gönderilen 
Barnaba Tarsus'tan Saul'ü de (Pavlus) ya
nına çağırmış, ikisi birlikte bir yıl süre ile 
orada yeni dini yaymışlardır ( Resulleri n i ş

leri, ı ı /22-26) . Pavlus ile Barnaba Antak
ya'da iken daha sonra Simun Petrus da 
oraya gitmiştir (Galatyalılar' a Mektup, 2/ 
ı ı) . Ancak Ahd-i Cedld'de Kur'an- ı Ke
rlm'de anlatılan kıssaya benzer bir olay 
yer almamaktadır. 

Ahd-i Cedld'de sözü edilen Agabus'un 
(Resullerin i ş leri. ıJ /27-28) Hablb en
Neccar olduğu ileri sürülmüşse de ( iA, VI 
ı , s. 9) bunu ispat edecek hiçbir delil yok
tur (Ef21Fr.J, 11!/l. s. 12-13) . Agabus'la il
gili Ahd-i Cedld'deki bilgi şöyledir : "O gün
lerde Yeruşalim'den Antakya'ya bazı pey
gamberler indiler. Bunlardan Agabus ad
lı biri kalkıp bütün dünya üzerinde büyük 
bir kıtlık olacağını Ruh vasıtasıyla bildir
di; bu da Klavdius'un günlerinde oldu" (Re
sullerin işler i . ı ı/27-28) . Ahd-i Cedld'de 
Agabus'un bu hadiseden sekiz yıl sonra 
Kaysariye'deki faaliyetinden de bahsedi
lir (Resullerin işleri. 21/10-11). Grekler, 
Agabus'un Hz. Isa'nın seçtiği yetmiş şa
kirdden biri olduğuna ve Antakya'da şe
hid edildiğine inanırlar (DB, lll, s. 259) . 
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