
HACCAC b. ERTAT 

lerine eserlerinde yer veren müellitler
dendir. 

Kaynakların çoğu. Haccik'ın Mansur'
un halifeliği döneminde 145 (762) yılın
da Rey'de vefat ettiğini kaydetmektedir. 
Onun Horasan:da öldüğünü söyleyenler 
yanında 14 7 (764). 149 (766) veya 1 SO 
(767) yıllarında vefat ettiğini ileri süren
ler de olmuştur. 

BİBLİYOGRAFYA : 

ibn Sa'd, et-Taba~at, VI, 359; Yahya b. Main, 
et-Tarfl), II, 99-1 00; Halife b. Hayyat, et-Tari i) 
(Ömeri). s. 369, 414, 421; a.mlf., et-Taba~at 
(Zekkar), ı, 390-391; Ahrned b. Hanbel, el-'İlel 
(Koçyiğit).l, 167, 298; ll, 222; Buhari. e(f-Pu'a
fa' (Zayed). s. 100-102; a.mlf., et-Tarfi)u'l-ke
bfr; ll, 378; i eli, eş-Şi~at, s. ı 07-1 08; Taberi, 
Tarfi) (Ebü'I-Fazl), VII, 618; Ukayli, eçi-Qu'a{a', I, 
277-283; ibn Ebü Hatim. el-Cerf:ı ve't-ta'dfl, III, 
154-156; ibn Hibban, Kitabü'l-Mecrüf:ıin, ı, 
225-228; ibn Adi, el-Kamil, II, 223-229; ibn 
Şahin , Tarfi)u esma'i 'ş-şi~at, Beyrut 1986, s. 
102; ibn Mencüye, Ricalü Şaf:ıi/:ıi Müslim, I, 
153-154; Hatib, Tarfl]u Bagdad, ı , 70; VIII, 
230-236; ibnü'I-Cevzi. eçt-Pu'afa', ı , 191-192; 
Nevevi. Teh;;;ib, ı. 152-153; ibn Hallikan, Ve{e
yat, II, 54-56; Zehebi. A'lti.mü'n-nübela', VII, 
68-75; a.mlf., Te;;;kiretü '1-f:ıu{{a?, I, 186-187; 
a.mlf .. Mfzanü'l-i'tidal, ı, 458-460; ibn Hacer. 
Teh;;;ibü't-Teh;;;fb, II, 196-198; a.mlf., Ta'rf{ü eh
li't-ta~dfs bi-merfi.tibi'l-mevşüfine bi't-tedlfs, Bey
rut 1987,-s. 125; Süyüti, Taba~atü'l-f:ıuffii? (Lee
ne). s. 87-88; Hazreci, ljulaşatü Te;;;hfb, s. 72; 
G. H. A. Juynboll, Muslim Tradition, Cambridge 
1983, s . 182-184. r:ı;:l S B 

Imi ELMAN AŞARAN 

L 

HACCA.C el-HİMYERİ 
(IS~' ır~') 

Haccac b. Bab ei-Himyeri 
(ö. 65/685) 

Abdullah b. Zübeyr'in 
kumandanlarından. 

_ı 

Hayatı hakkında kaynaklarda fazla bil
gi yoktur. Abdullah b. Zübeyr ile Ernevi
ler arasında başlayan hilafet mücadele
sinde Mekke'de halifeliğini ilan eden Ab
dullah'a biat etmiş ve onun safında yer 
almıştır. 

Ahvaz'da Hariciliğin propagandasını ya
pan Nafi' b. Ezrak kendisine biat etme
yeniere karşı zalimce davranıyor ve ço
cuklarını 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 Ab
dullah b. Zübeyr'in Basra valisi Abdullah 
b. Haris ei-Haşimi, Müslim b. Ubeys'i Ha
ricTier'le savaşa memur etti. Hariciler'in 
üzerine yürüyen Müslim'in ordusunda 

426 

sağ kanat kumandanlığına Haccac ei
Himyeri 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 kuv
vetlerin başına Haccac ei-Himyeri'nin geç
tiğini söyler. Müberred ise Rebi' ei-Ec
zem'in kumandayı ele aldığını ve yirmi 
gün kadar savaştıktan sonra onun da öl
düğünü, daha sonra da Haccac'ın Basralı
lar tarafından zorla kumandanlığa getiril
diğini kaydeder. Haccac ei-Himyeri bu sa
vaşta Haridier tarafından öldürülmüş
tür. 
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li! NADiR ÖZKUYUMCU 

HACCA.C b. iı.AT 
( .ı.,~0!cr~'l 

Ebu Kilab ei-Haccac b. İlat 
b. Halid es-Sülemi 

Sahabi _j 

Ebü Muhammed, Ebü Abdullah kün
yeleri ve Fihri. Behzi nisbeteriyle de anı
lır. Haccac'ın islamiyet'i kabulüyle ilgili 
olarak kaynaklarda şu rivayet yer al
maktadır: Aralarında Haccac'ın da bu
lunduğu Beni Süleym kabilesinden bazı 
kişiler Mekke'ye giderken geceleyin ko
nakladıkları bir vadide Haccac'dan nöbet 
tutmasını istediler. Haccac cinlerden Al
lah'a sığınarak nöbete başladığı sırada 
birinin, "Ey cin ve insan toplulukları! Gök
lerin ve yerin çerçevesinden çıkıp git
meye gücünüz yetiyorsa geçin" (er-Rah
man 55/33) mealindeki ayeti okuduğunu 
duydular. Ayet olduğunu bilmediği bu 
sözleri ezberleyen Haccac Mekke'ye gi
dince geceleyin başlarından geçen olayı 
anlattı ve ezberlediği ayeti okudu. Ku
reyşliler, bu sözleri Hz. Muhammed'in 
kendisine vahyedildiğini ileri sürerek oku
duğunu söylediler. Bunun ü_zerine Medi
ne'de olduğunu öğrendiği ResGl-i Ekrem'i 
görmek üzere yola çıkan Haccac, onun 
Hayber Gazvesi'nde bulunduğu sırada ya
nına giderek kendisiyle görüştü ve müs
lüman oldu; Hayber'in fethine de katıl
dı. 

Beni Süleym topraklarında altın ma
denleri bulunan Haccac oldukça zengin
di. Hz. Peygamber'in huzuruna çıkarak 
Mekkeli tüccarların elinde ve oradaki ka
rısının yanında bir hayli ticaret malı bu
lunduğunu , bunları alıp Medine'ye getir
meyi düşündüğünü. ancak bunu yapa
bilmesi için Mekke'de kendisi aleyhinde 
konuşması gerektiğini söyledi. ResGl-i 
Ekrem ona izin verince Mekke'ye gitti. 
Hz. Peygamber'in Hayber üzerine yürü
düğünü 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. Hay
ber halkının onun Mekkeliler tarafından 
öldürülmesini istediklerini anlattı. Müs
lümanların Hayber'de satılacak mallarını 
alabilmek için paraya ihtiyacı olduğunu 
söyleyerek alacaklarını . tahsil etti. Hac
cac'ın verdiği haberler başta Abbas b. 
Abdülmuttalib olmak üzere müslüman
ları çok üzdüğünden Abbas'la gizlice gö
rüşerek meseleni n iç yüzünü ona anlattı. 
Üç gün sonra da Mekke'den ayrılıp Medi
ne'ye gitti, burada kendisine bir ev. ay
rıca bir mescid yaparak şehre yerleşti. 

Haccac'ın Mekke'den getirdiği malla
rın zekatını verdiği ve böylece Beni Sü
leym madenierinin zekatını ilk defa onun 
ödediği belirtilmektedir. Hz. Peygam
ber'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. 

Haccac'ın oğullarından Muarrız'ın Ce
me! Vak'ası'nda öldüğü, diğer oğlu Ab
dullah'ı Muaviye'nin Humus'a zekat arni
li tayin ettiği, yakışıklılığıyla tanınan bir 
diğer oğlu Nasr'ın da bazı fitnelere sebep 
olabileceği düşüncesiyle Hz. Ömer dev
rinde sürgüne gönderildiği bilinmekte
dir (ibn Hacer. VI, 485-486) . 
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