HACCAC b. ERTAT
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.

_ı

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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Haccac'ın

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) .
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Vak'ası ' nda öldüğü, diğer oğlu
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