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b. Sevr en-Nehai
(ö. 145/762)
Basra ve Kiife kadısı, muhaddis.
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Enes b. Malik gibi bazı sahabiler hayatta iken doğdu; ancak onlarla görüşeme
diğiiçin tebeu't-tabiinden sayıldı. Küçük
yaşta fıkıh öğrendiği ve iyi yetiştiği için
on altı, bazı rivayetlere göre ise yirmi altı
yaşlarında Kufe'de fetva vermeye başla
dı . "Büyük fakih", "Irak müftüsü" gibi un'vanlarla anıldı. Kabiliyeti ve zekası sebebiyle Abbas! Halifesi Ebu Ca'fer el-Mansur onu yanına aldı. Hendese de bilen Haccac. Bağdat şehrinin kuruluşu ve ulucaminin inşasında mimar olarak görev aldı .
Daha sonra Mansur kendisini Basra kadı
lığına getirdi. Abbasiler döneminin ilk Basra kad ı sının Haccac olduğu söylenir. Bazı
kaynaklarda Haccac'ın Kufe'de de kadılık
yaptığı ve orada Ömer b. Abdülaziz'in oğ
lu Abdullah'ın zabıt katipliğini ifa ettiği
kaydedilmektedir.
Haccac önceleri maddi sıkıntı çekmiş ,
cariyesinin dokuduğu şeyleri satıp
geçimini sağlamıştır. Ebu Ca'fer el-Mansur'un kendisine sahip çıkmasından sonra hayatı değişmiş. iddia edildiğine göre
Halife Mansur'un onu oğlu Mehdi ile birlikte gönderdiği Horasan'dan kırk deve
yükü eşya ve yetmiş köle ile dönmüştür.
Asmai, Basra kadıları içinde ilk defa onun
rüşvet aldığını ileri sürmüştür. Kibar, güzel giyinmeyi seven, tartışma yapılan topluluklardan uzak duran Haccac b. Ertat
aşırı derecede gururluydu. Muhtemelen
asil bir aileye mensup olması . genç yaşta

yıllarca

fetva vermeye başlaması sebebiyle kendini çok beğenirdi. Bulunduğu meclislerde kendisine saygı gösterilmesini ister.
katıldığı toplantıların tabii başkanı olurdu.
Bu büyüklük duygusu onu toplumdan .
özellikle de camiden ve cemaatten uzaklaştırmıştır. Halkla birlikte bulunmamak
için cuma narnazına dahi gitmediği, "Cemaatle namaz kılınayı terketmedikçe kişi ahlaki olgunluğa ulaşamaz" dediği nakledilmiştir. Fakiriere selam vermeyi bile
doğru bulmayan Haccac'ın sonraları bu
davranışlarından dolayı pişmanlık duyduğu belirtilmektedir.
Bu gururuna rağmen Haccac iyi bir
alim , ilim adamlarının kendisinden ÖVgüyle söz ettiği bir muhaddisti. Atıyye
ei-Avfl. Ata b. Ebu Rebah. Nafı '. Amr b.
Dinar ve Şa ' bi gibi alimlerden hadis
rivayet etmiş, hocalarından Mansur b.
Mu'temir, akranlarından İbn İshak ve
Şu'be b. Haccac başta olmak üzere Süfyan es-Sevr!, Abdürrezzak b. Hernınarn
es-San'ani. Hammadeyn (Hammad b. Zeyd
ile Hammad b. Seleme). Abdullah b. Mübarek ve diğerleri kendisinden rivayette bulunmuşlardır. Şu ' be b. Haccac hadis öğ
renmek isteyenlerin ona gitmesini tavsiye etmiş. Süfyan es-Sevr! kafasındaki bilgilere onun kadar sahip olan başka bir
alim görmediğini söylemiş . Hammad b.
Zeyd ise onu hadiste Süfyan es-Sevr!' den
daha üstün tutmuştur. Ahmed b. Hanbel, Bezzar ve Hatib ei-Bağdadl gibi alimler Haccac'ı hadis hafızı kabul ettikleri
gibi İbn Ebu Neclh Kufe alimleri içerisinde onun gibisinin bulunmadığını. Ata b.
Ebu Rebah da onun ilirnde Kufe gençlerinin efendisi olduğunu söylemiştir. Devrinde pek çok kişi ondan faydalanmak için
Kufe Mescidi'nde ve evinde düzenlediği ilim
meclislerine katılmış, talebeleri soruları
na cevap alabilmek için kapısının önünde
bazan sabahlara kadar beklemişlerdi r.
Haccac'ın hadislerin yazılmasına karşı
çıktığı.

talebelerine hadis yazanlardan
uzak durmalarını öğütlediğ i, derslerinde
hadis yazanları ikaz ettiği. hatta meclisinden çıkardığı söylenmektedir. Ona göre hadis yazarken her an hata yapılması.
mesela Ömer yerine Amr yazılması mümkündür.
Haccac b.

Ertat'ın

hadis ilmindeki üstedlis* yaptığı ve me. sela zayıf, hatta metruk olarak bilinen
Muhammed b. Ubeydullah ei-Arzemi'den
duyduğu hadisleri Amr b. Şuayb'dan naklettiği, Mücahid ve İbn Şihab ez-Zührl ile
karşılaşmadığı. halde onlardan rivayette
bulunduğu bilinmektedir. Kendilerinden
tünlüğüne rağmen

hiç hadis duymadığı İkrime, MekhCıl, İb
rahim en-Nehai, Zühri. Yahya b. Ebu Keslr. Hişam b. Urve gibi kişilerden hadis
nakletmiş, tedlis yoluyla hadislerini rivayet
ettiği muhaddislerin sayısının on yedi olduğunu kendisi söylemiştir. "Sen bana
bir kimseden hadis nakletmişsen bu hadisi o kişiden bizzat nakletmekte bir mahzur görmem" dediği nakledilmektedir.
Bu sebeple İbnü'I-Mübarek, Yahya el-Kattan. Yahya b. Main, Ahmed b. Hanbel ve
Nesa! başta olmak üzere kendisinden
övgüyle bahseden alimler de onu müdellis olarak nitelendirmişler ve hadislerini
ihtiyatla karşılamışlardır. Ebu Hatim erRazi ve İbn Huzeyme. Haccac'ın "haddesena" ve "ahberena" gibi hadisi bizzat
kendisinin duyduğunu gösteren lafızları
kullanarak rivayet ettiği hadisiere güvenilebileceğini , böyle olmayan rivayetlerinin delil olarak kullanılamayacağını söylemişlerdir. Haccac 'ın rivayetleri konusunda daha ağır ithamlar da yapılmış.
onun çok hata yaptığı . lafızları değiştir
diği, hadise aslında bulunmayan sözler
ilave ettiği. hfıfızasının zayıf olduğu ileri
sürülmüş , Ahmed b. Hanbel'in, onun neredeyse ilavesiz bir tek hadisi bile bulunmadığını söylediği rivayet edilmiştir. Bu
itharnları dikkate alan İbn Sa'd, İbn MaIn. Nesa! ve Hatib ei-Bağdactl Haccac'ı
zayıf sayarken Ahmed b. Hanbel, Darekutnl gibi alimler de onun rivayetlerinin
delil olmayacağını ileri sürmüşlerdir. İb
nü'I-Medlnl ve Yahya b. Said el-Kattan
Haccac'dan bir tek hadis bile yazmamış.
Zaide b. Kudame'nin onun hadislerinin
terkedilmesi kanaatinde olduğu rivayet
edilmiştir. Ancak İbnü'I-Mübarek. İbn
Mehdi. İbn Main ve Ahmed b. Hanbel'in
de aynı kanaatte olduğuna dair rivayeti
Zehebl aşırı bulmuş ve alimler hakkında
daha ölçülü olmak gerektiğini belirtmiş
t ir. İbn Adi de Haccac'ın müdellis olduğunu, hadiste bazan hata yaptığını. fakat
hiçbir zaman yalan rivayette bulunmadı
ğını, Yahya b. Said ei-Kattan'dan baŞka
hiç kimsenin onun hadislerini terketmediğini söylemiştir.

600 kadar hadis rivayeti bulunan Haccac'ın hadislerine Buhar! dışındaki Kü -

tüb-i Sitte müellifleri itimat etmiş , Buhar! ise onu zayıf sayarak kendisinden hadis nakletmemiştir. Ancak İbn Hacer. kendi elinde bulunan ŞaJ:ıil).-i Bu.tJQri nüshasının ucltl5" bölümünde onun bir hadisinin "muallak" olarak nakledildiğini belirtmiştir. Müslim ise Haccac'ın rivayetlerini
bazı hadisleri desteklemek üzere "mütabi"' ve " şahid " olarak zikretmiştir. Darimi ile İbn Hibban da Haccac'ın hadis-
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lerine eserlerinde yer veren müellitlerdendir.
Kaynakların çoğu. Haccik'ın Mansur'un halifeliği döneminde 145 (762) yılın
da Rey'de vefat ettiğini kaydetmektedir.
Onun Horasan:da öldüğünü söyleyenler
yanında 147 (764). 149 (766) veya 1 SO
(767) yıllarında vefat ettiğini ileri sürenler de olmuştur.
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HACCA.C el-HİMYERİ

(IS~' ır~')
Haccac b. Bab ei-Himyeri
(ö. 65/685)
Abdullah b. Zübeyr'in
L

kumandanlarından.
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Hayatı hakkında kaynaklarda fazla bilgi yoktur. Abdullah b. Zübeyr ile Erneviler arasında başlayan hilafet mücadelesinde Mekke'de halifeliğini ilan eden Abdullah'a biat etmiş ve onun safında yer
almıştır.

Ahvaz'da Hariciliğin propagandasını yapan Nafi' b . Ezrak kendisine biat etmeyeniere karşı zalimce davranıyor ve çocuklarını öldürüyordu; biat edenlerden
de haraç alıyordu . Nafi', HaricTiiği Sevact'ın
her tarafına yaymaya çalıştı. Ancak onun
faaliyetlerinden endişe duyan halk Ahnef
b. Kays'a başvurarak Hariciler'den şika
yetçi oldu. Ahnef'in isteği üzerine Abdullah b. Zübeyr'in Basra valisi Abdullah
b. Haris ei-Haşimi, Müslim b. Ubeys'i HaricTier'le savaşa memur etti. Hariciler'in
üzerine yürüyen Müslim'in ordusunda
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kanat kumandanlığına Haccac eiHimyeri getirildi. Taraflar OGiab'da şid
detli bir savaşa giriştiler (65/685) . Müs. lim b. Ubeys ile Harici lideri Nafı' b. Ezrak
savaşın başında öldürüldü. İbnü'I-Esir,
Müslim'in ölümünden sonra Basralı kuvvetlerin başına Haccac ei-Himyeri'nin geçtiğini söyler. Müberred ise Rebi' ei-Eczem'in kumandayı ele aldığını ve yirmi
gün kadar savaştıktan sonra onun da öldüğünü, daha sonra da Haccac'ın Basralı
lar tarafından zorla kumandanlığa getirildiğini kaydeder. Haccac ei-Himyeri bu savaşta Haridier tarafından öldürülmüş
tür.
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Ebu Kilab ei-Haccac b. İlat
b. Halid es-Sülemi
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Mekke'den getirdiği mallave böylece Beni Süleym madenierinin zekatını ilk defa onun
ödediği belirtilmektedir. Hz. Peygamber'in vefatından sonra Haccac Humus'a
giderek oraya yerleşti. Hz. ömer. hilafeti
zamanında çeşitli bölgelere haber gönde. rerek en seçkin adamlarını kendisine
yollamalarını istediğinde Suriyeliler ona
Haccac'ı gönderdiler. Haccac'ın Hz. ömer
devrinde (634-644) ve bazı rivayetlere
göre hilafetinin ilk yıllarında vefat ettiği
belirtilmektedir.
rın zekatını verdiği
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Ebü Muhammed, Ebü Abdullah künyeleri ve Fihri. Behzi nisbeteriyle de anı
lır. Haccac'ın islamiyet'i kabulüyle ilgili
olarak kaynaklarda şu rivayet yer almaktadır: Aralarında Haccac'ın da bulunduğu Beni Süleym kabilesinden bazı
kişiler Mekke'ye giderken geceleyin konakladıkları bir vadide Haccac'dan nöbet
tutmasını istediler. Haccac cinlerden Allah'a sığınarak nöbete başladığı sırada
birinin, "Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin çerçevesinden çıkıp gitmeye gücünüz yetiyorsa geçin" (er-Rahman 55/33) mealindeki ayeti okuduğunu
duydular. Ayet olduğunu bilmediği bu
sözleri ezberleyen Haccac Mekke'ye gidince geceleyin başlarından geçen olayı
anlattı ve ezberlediği ayeti okudu . Kureyşliler, bu sözleri Hz. Muhammed'in
kendisine vahyedildiğini ileri sürerek okuduğunu söylediler. Bunun ü_
zerine Medine'de olduğunu öğrendiği ResGl-i Ekrem'i
görmek üzere yola çıkan Haccac, onun
Hayber Gazvesi'nde bulunduğu sırada yanına giderek kendisiyle görüştü ve müslüman oldu; Hayber'in fethine de katıl
dı.

Beni Süleym topraklarında altın madenleri bulunan Haccac oldukça zengindi. Hz. Peygamber'in huzuruna çıkarak
Mekkeli tüccarların elinde ve oradaki karısının yanında bir hayli ticaret malı bulunduğunu , bunları alıp Medine'ye getirmeyi düşündüğünü. ancak bunu yapabilmesi için Mekke'de kendisi aleyhinde
konuşması gerektiğini söyledi. ResGl-i
Ekrem ona izin verince Mekke'ye gitti.
Hz. Peygamber'in Hayber üzerine yürüdüğünü haber almakla birlikte Hayber'in
fethedildiğini henüz bilmeyen Mekkeliler
Haccac'dan bilgi almak istediler. Haccac
da Hayber'de müslümanların büyük bir
yenilgiye uğrayıp kılıçtan geçirildiğini,
Hz. Muhammed'in esir alındığını. Hayber halkının onun Mekkeliler tarafından
öldürülmesini istediklerini anlattı. Müslümanların Hayber'de satılacak mallarını
alabilmek için paraya ihtiyacı olduğunu
söyleyerek alacaklarını . tahsil etti. Haccac'ın verdiği haberler başta Abbas b.
Abdülmuttalib olmak üzere müslümanları çok üzdüğünden Abbas'la gizlice görüşerek meseleni n iç yüzünü ona anlattı.
Üç gün sonra da Mekke'den ayrılıp Medine'ye gitti, burada kendisine bir ev. ayrıca bir mescid yaparak şehre yerleşti.

Haccac'ın oğullarından Muarrız'ın

CeAbdullah'ı Muaviye'nin Humus'a zekat arnili tayin ettiği, yakışıklılığıyla tanınan bir
diğer oğlu Nasr'ın da bazı fitnelere sebep
olabileceği düşüncesiyle Hz. Ömer devrinde sürgüne gönderildiği bilinmektedir (ibn Hacer. VI, 485-486) .
me!

Vak'ası ' nda öldüğü, diğer oğlu
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