HUART, Clement lmbault
mal Sezgin tarafından yapılan bir tercümesi daha vardır (Arab ve İslam Edebiyatı, Ankara, ts . [ 1971 1). Kitabın bütününü
içeren bu yeni çeviri de Levend'in önsözü
yoktur. İkinci kitap ise Konya seyahatnamesidir. Bu eserin bazı bölümleri Naci
Fikri (Baştak) tarafından Türkçe'ye çevrilerek Yeni Fikir dergisinde yayımianmış
(1925, sy. 5, 8), daha sonra Mehmet Önder kısa bir not yazmış , arkasından Konya'dan bahseden bölümleri Sait Sungur
tarafından çevrilmiştir. Seyahatnamenin
bütünü. kitabeler ve resimler konulmaksızın kitap halinde Tercüman 1001 Temel
Eser serisi içinde de yayımlanmıştır (Mevlevller Beldesi Konya [tre. Nezih Uzelj, istanbul 1978).
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Ebu Ömer (Ebu Amr) el-Hubab
b. ei-Münzir b. el-Cemuh el-Ensarl
(ö. 20/641 [?])
L

Sahabi.

_j

Hazrec kabilesinin Beni Selime koluna
mensup olduğu için Selemi nisbesiyle de
anılır. ResOl-i Ekrem'in vahiy katiplerinden Münzir b. Amr es-Saidl'nin dayısıdır.
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Bedir Gazvesi'nde otuz üç yaşında iken
Hazrec'in sancaktarlığını yapan Hubab,
islam ordusunun düşmana en uzak olan
kuyunun çevresine yerleşmes i ni uygun
görmediğinden Hz. Peygamber'e bu kararının ilahi bir işarete dayanıp dayanmadığını sormuş, vahiyle ilgili olmadığını
öğrenince de düşmanı susuz bırakmak
için onlara en yakın su kuyusunun yanına
yerleşiierek diğer kuyuların kapatılması

nı

teklif

etmiş.

ResGl-i Ekrem de onun
uygun bulmuştur. ResGiullah'ın Beni Kurayza ve Beni Nadir gazvelerinde de müslümanların nerede mevzilenınesi gerektiği hususunda ashabıyla
istişare ettiğ i , isabetli görüşleri sebebiyle "zü'r-re'y" diye anılan Hubab b. Münzir'i n bu iki yahudi kabilesinin arasına
yerleşmenin onların haberleşmesini engelleyeceği yolundaki teklifini benimsediği , Cebrail'in de bu görüşü onayladığı
belirtilmektedir (ibn Sa'd. 111. 567; Hakim lll. 427). ResGl-i Ekrem 'e eziyet etmesiyle bilinen Ebu Kays b. Fakih'i Bedir
Gazvesi'nde Hz. Hamza ' nın veya Hubab ' ın
öldürdüğü, yine bu savaşta Hubab'ın
Ümeyye b. Halefi yaraladığı. İkri me b.
Ebu Cehil'in esaretten kurtarmak üzere
fidye getirdiği Halid b. A'lem el-Ukayll'yi
onun esir aldığı rivayet edilmektedir.
Uhud Gazvesi'nde Hz. Peygamber tarafından düşman kuvvetlerin in sayısı ve
hazırlıkları hakkında bilgi toplamakla görevlendirilen ve görevini başarıyla yerine
getiren Hubab, savaşın iyice kızıştığı sı
rada ResGiullah'ın etrafından ayrılmayan
sahabilerden biridir. Medine'ye döndükten sonra da düşmanın ani bir baskın düzenlemesi ihtimaline karşı Hz. Peygamber'in kapısında nöbet tutanlar arasında
Hubab b. Münzir de vardı. Hubab'ın Hendek Gazvesi'nde ve ResOl-i Ekrem'in katıl
dığı bütün savaşlarda bulunduğu bilinmekte olup Huneyn Gazvesi'nde Beni Hazrec'in sancağını onun veya Sa'd b. Ubade'nin. Tebük Gazvesi'nde de yine onun
veya Ebu Dücane 'nin taşıdığı zikredilmektedir. Hayber'de de islam askerlerinin yerleştiği mevkii uygun görmeyen
Hubab. ResGiullah 'a başvurarak eğer
orası Allah tarafından seçilmemişse düş
manın ok menzilinden ve batakl ık mevkiinden uzakta bir yere yerleşilmesin i
teklif etmiş, bu teklifi de kabul edilmiş
tir. Hubab'ın Hz. Ebu Bekir'in halife seçilmesinden önce Saklfetü Beni Saide'de
toplanan müslümanlara hitaben bir konuşma yaptığı. ensara kendi davalarına
sahip çıkmalarını söylediği ve muhacirlerle ensardan birer halife seçilmesini
teklif ettiği, Hz. Ömer'in onun bu görübu

görüşünü

şünü benimserneyerek bir halifeye biat
edilmesi gerektiğin i savunduğu bilinmektedir.
En son vefat eden sahabi Ebü't-Tufeyl
Amir b. Vasile el-Leysl'nin kendisinden
hadis rivayet ettiği Hubab b. Münzir'in
bazı şiirleri de vardır. Bey'atürrıdvan ' da
bulunan, Bedir'den sonraki gazvelere katılan ve ResGl-i Ekrem'in muhafızlığını yapan Haşrem onun oğludur. Hubab b. Münzir Hz. Ömer'in hilafeti döneminde muhtemelen 20 (641) yılı civarında vefat etti.
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197 (813) yılına kadar
Hicaz -Yemen kervan yolu üzerinde
kurulan bir panayır.
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Sözlükte "kazanmak. biriktirmek, cemetmek" anlamına gelen h a b ş kökünden türetil en h ubaşe kelimesi "aynı cinsten olmayan insan topluluğu" demektir.
Panayıra çeşitli Arap kabilelerine mensup
kişilerin ticaret yapmak üzere toplanmas ı sebebiyle bu ad verilmiş olmalıdır.
Yakut ei-Hamevl. coğrafyaya dair eseri
Mu<cemü '1-büldô.n'ı Hubaşe kelimesinin telaffuzu hususunda bir hadisçiyle girdiği tartışma sonucunda yazmaya karar
verdiğini söyler (1. ı 0). Kaynaklarda Hubaşe panayırının. Ser at sıradağlarının Tihame'deki uzantı sında yer alan Bank dağı vadisinin Diyarülevsam denilen kısmın
da ve Mekke'ye güney yönünden altı günlük mesafede kurulduğu bildirilmektedir.
Hamidullah 1946'da Aden. Taiz. San'a, Hudeyde ve Beytülfakih'teyaptığı araştırma
lar sırasında bölge halkının adını dahi bilmediğini tesbit ettiği bu panayırın muhtemelen Kızıldeniz kıyısında Hudeyde'ye
yakın bir yerde kurulduğunu belirtir.

