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Ebu Abdiilah Muhammed b. Abdiilah 
b. All el-Haraşl el-Malik! 

(ö. 1101/ 1690) 

İlk Ezher şeyhi. 

1010 (1601) yılında Mısır'ın Buhayre 
bölgesindeki EbQharaş köyünde doğan 
Haraşi ( HırşT) temel eğitimini babasından 
aldı. Daha sonra Ezher'e girerek İbrahim 
b. İbrahim el-Lekanl ve NOreddin el
UchQrl gibi alimlerden tefsir, hadis, fıkıh, 
slret, mantık ve nahiv okudu. Maliki 
mezhebinde devrinin fıkıh otoritelerin
den biri oldu. Halil b. İshak el-Cündl'nin 
Maliki fıkhına dair el-Mu.l]taşar adlı ese
rine yazdığı şerh ile tanındı. Ayrıca ha
dis, akaid, mantık, nahiv ilimlerinde müs
takil eserler kaleme aldı ve bu sahalar
daki bazı temel kaynaklara şerh veya ha
şiyeler yazdı. Akboğa Medresesi'nde Cün
di'nin el-Mul]taşar'ı ile kendisinin eş

Şerl;.u'ş-şagir' i yanında hadis. akaid, na
hiv, feraiz ve matematikle ilgili dersler 
okuttu. Aralarında Ebu Salim el-Ayyaş! 
ve Muhammed b. Abdülbaki ez-Zürkanl 
gibi meşhur kişilerin. de bulunduğu pek 
çok öğrenci yetiştirdi ve XVII. yüzyılda 
ihdas edilen Ezher şeyhliğine getirilen 
ilk alim oldu. islam dünyasının her tara
fından birçok talebe, alim ve devlet ada
mı ile çeşitli düzeylerde irtibatları bulu
nan Haraşl27 Zilhicce 1101'de (1 Ekim 
1690) Kahire'de vefat etti. 

110 

Eserleri. 1. eş-Şerl;.u'ş-şagir ula Mu.l]

taşan ljalil. Halil b. İshak el-Cündi'nin 
el-Mu.l]taşar'ının özet halinde bir şerhi

dir (yazma nüs has ı için bk. Muhammed 
el-Abid el -Fas!. ı. 419) . Daha çok Mağrib 
bölgesinde meşhur olan eser üzerine Ali 
b. Ahmed el-Adevl ve Muhammed b. Mu
hammed el-Attar ez-Zimaml gibi alimler 
tarafından haşiyeler yazılmıştır. 2. eş

Şerl;.u'l-kebir 'QJQ Mul]taşanljalil. el
Mu.l]taşar'a daha geniş kapsamlı bir şerh 
yazması yönündeki umumi istek üzerine 
hazırladığı bir başka şerhtir. Eser hem 
müstakil olarak (l-V. Kahire I 306) hem 
de Adevl haşiyesiyle birlikte (I-VIII, Bulak 
!299, 1318, 1319) basılmıştır. 3. Risô.le 
fi'l-l;.ulüvvat. Harap vakıfların hisse kar
şılığı imarına dair bazı hükümleri ihtiva 
eden bir risale olup Kemal Yusuf el
HQt'un tahkikiyle neşredilmiştir (Beyrut 
!410/ 1990) 4. Müntehe'r-ragbe ii l;.al
li elia?i'n-Nul]be. İbn Hacer el-Askala
ni'nin hadis usulüne dair Nu.l]betü'l-fi
ker'inin şerhidir (Süleymaniye Ktp ., Fa
tih , nr. 664) . 5. Şerl;.u'l-Mul:caddimeti'l

A curnlmiyye. İbn AcurrQm'un nahve 
dair el-Acurri'ımiyye adlı eserinin şer
hidir (Süleymani ye Ktp ., Hamidiye, nr. 
1288) . 6. f:laşiye ulô. isô.güci. isagücf
nin Esl rüddin el-Ebheri'ye ait Arapça 
versiyonu üzerine Zekeriyya el-Ensarl'
nin yazdığı el-Muttala' adlı şerhin haşi
yesidir (bu eserlerin yazma nüsha l a rı için 
ayrıca bk. Brockelmann , GAL, l , 6 10; ll , 
102, 103, 416; Suppl., ı. 612; ll. 97, 98, 
33 4) . Haraşl. EbQ Abdullah Muhammed 
b. Yusuf es-Senüsl'nin 'Akidetü ehli't-

lbn Hacer'in 
Nu/)betü 'l· 
fi.ker'ine 
Harasi'nin 
yaptı() ı 

Müntehe'r-ragbe 
fi. f:ıalli elfazi'n· 
Nu/)beadh 
sertıin ilk iki sayfas ı 

(Süleymaniye Ktp., 
Fatih, nr. 664) 

tevl;.id eş-şugra (Ümmü 'l-berahin, es

Senusiyye, el-'A~idetü 'ş-şugra) adlı ese
rine de bir şerh yazmış olup bu kitabını 
Fas Sultanı İsmail b. Şerif'e ithaf ve tak
dim etmiştir (Kadirl. III, !8) . 
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HARAŞi, Said b. Amr 
(~.rJf1~1)<!~) 

Said b. Amr el-Haraşi 

(ö . ll 7 /735 'ten sonra) 

Emeviler devri 
va li ve kumandanlarından. 

_j 

Kays Aylan kabilesinin kollarından Ha
rlş b. Ka~b 'a mensuptur. Aslen Kınnes
rlnli olup irmlniye'de çloğduğu, annesinin 
Habeşli olduğu nakledilmektedir. Kaynak
larda hayatıyla ilgili ilk bilgiler. Şevzeb 
adlı bir Harici'nin çıkardığı isyanı bastır
masıyla ilgilidir. 

1 02 (720) yılında Küfe Valisi Abdurrah
man b. Abdullah'ın, Şevzeb 'in çıkardığ ı 

isyanı bastırmak üzere Muhammed b. Ce
rlr kumandasında gönderdiği ordu mağ
lQp olmuştu. Haricller, daha sonra Erne
vi Halifesi ll. Yezld'in gönderdiği iki or
duyu da yenilgiye uğratmışlardı. Bu ara
da Küfe'ye gelen halifenin kardeşi Mes
leme b. Abdülmelik, halkın şikayetçi ol
ması üzerine Said b. Amr ei-Haraşl'yi Şev
zeb'in isyanını bastırmakla görevlendir
di. Yapılan savaşta Haraşi kumandasın
daki ordu Haricller'i mağlüp etti. Şevzeb 
de öldürüldü. Haraşi bu başarısından do
layı Horasan valiliğine tayin edildi (ı 03/ 
721-22) . 



Horasan'da öncelikle birtakım idari ve 
askeri düzenlemeler yapan Haraşi'nin bu
radaki en önemli başarısı Soğdlular kar
şısında kazandığı zaferdir. Onun Harici
Ier'i yenmesi ve hemen ardından Hora
san valiliğine tayin edilmesi, önceki vali 
zamanında cizye ve har aç vergilerini öde
meyen ve valiye karşı Türkler'le iş birli
ği yapan Soğdlular'ı endişeye düşürdü. 
Soğdlular, melikleri Gürek'in kabul etme
mesine rağmen yurtlarını terkederek Fer
gana hükümdanndan sığınma talebinde 
bulundular. Ancak Haraşl, henüz Ferga
na melikinin himayesi altına girmeden 
Hucend yolunda onları yakalayıp birço
ğunu kılıçtan geçirdi; bir kısmını da esir 
alarak mallarını müsadere etti. Bu ara
da Hucend güzergahında bulunan Üşrü
sene'yi ele geçirip halkı ile bir anlaşma 
yaptı. 

Haraşl, Soğd meselesini büyük ölçüde 
hallettikten sonra Süleyman b. Ebü's
Sürrl'yi Soğd vadisinde yaşayan Dihkan 
Deyuştl'nin üzerine gönderdi. Süleyman, 
Deyuştl'yi yenilgiye uğrattı ve sığındıkla
rı kalede muhasara altına aldı. Kale hal
kı çocuklarına dakunulmaması şartıyla 

teslim olmayı kabul edince Haraşi Deyuş
tl'yi tutuklayarak Irak Valisi ömer b. Hü
beyre'ye gönderdi. 

Haraşi daha sonra Maveraünnehir'de
ki Kiş şehrine (Şehr-i Sebz) amil tayin et
tiği Süleyman b. Ebü's-Sürrl'yi Nesefin 
fethiyle görevlendirdi. Süleyman'a mu
kavemet edemeyeceğini anlayan Nesef 
hakimi Subuğra teslim oldu . . Fakat Ha
raşl, emanla teslim aldığı Subuğra'yı ver
diği sözü tutmayıp öldürttü (ı 04/722-
23). Onun bu davranışı, ayrıca lrak'a ye
teri kadar vergi göndermemesi ve bir
çok konuda bağımsız hareket etmesi 
bölge valisi Ömer b. Hübeyre'yi kızdırdı. 
İbn Hübeyre. Haraşi'yi aziederek yerine 
Müslim b. Said el-Kilabl'yi tayin etti. Ha
raşl zincire vurularak Merv'den Küfe'ye 
gönderildiyse de bazı nüfuzlu kişilerin 
ricası üzerine serbest bırakıldı. 

112 (730) yılında, Azerbaycan ve İrml
niye bölgesi kumandanlarından Cerrah 
b. Abdullah el-Hakemi'nin Hazar ve diğer 
Türk boyları ile yaptığı savaşta yenilmesi 
ve Erdebil şehrinin Hazarlar'ın eline geç
mesi üzerine Halife Hişam b. Abdülmelik 
Haraşi'yi Azerbaycan ve İrmlniye valiliği
ne getirdi. Haraşi ilk iş olarak Siirt yakın
larındaki Erzen'e gidip burada Cerrah'ın 
ordusundan sağ kalanları kendi ordusu
na dahil edip Ahlat'a geçti, şehri fethe-

dip ele geçirdiği ganimetieri askerleri ara
sında paylaştırdı. Daha sonra Serdea'ya 
kadar birçok kaleyi fethetti. Buradan Şir
van yakınlarındaki Bacervan'a dönen Ha
raşl aldığı ihbar üzerine Hazarlar'a karşı 
bir baskın düzenledi. Bu baskında da Ha
zarlar'ın birçoğu öldürüldü. 

Haraşi daha sonra Hazarlar'la Tiflis ya
kınlarında tekrar karşılaştı. Kuwetlerini 
takviye edip Haraşi'nin üzerine yürüyen 
Hazarlar onu ilk anda zor duruma düşür
dülerse de yenilmekten kurtulamadılar. 
Haraşi onları Aras nehrine kadar sürdü. 
Şirvan yakınlarındaki Beylekan'da mey
dana gelen karşılaşmada da Hazarlar yi
ne ağır bir yenilgiye uğradılar. 

Haraşl. Halife Hişam'a bir fetihname 
gönderip kazandığı savaşları ve fethetti
ği yerleri bildirdi. Başarılarından dolayı Ha
r aşi'yi kutlayan Hişam, kısa bir süre son
ra onu aziederek yerine kendi kardeşi 
Mesleme b. Abdülmelik'i Azerbaycan ve 
İrmlniye valiliğine tayin etti. Mesleme, 
Haraşi'ye bir mektup göndererek idareyi 
Abdülmelik b. Müslim el-Ukayll'ye bırak
masını istediyse de Haraşi onu dinlemedi. 
Bunun üzerine Mesleme Haraşi'yi ordu 
kumandanlığından azletti. Haraşi'nin mal
Iarına el konup Serdea'da hapsedildiğini 
duyan Halife Hişam, Mesleme'den onu 
derhal salıvermesini istedi. Haraşi ser
best kalınca Dımaşk'a döndü ve halifenin 
ihsan ve iltifatına mazhar oldu (İbn A'sem 
el-KGfl. VIII. 59-60) . 

Halife Hişam, Mesleme b. Abdülme
lik'in ve ondan sonra bu göreve tayin edi
len Mervan b. Muhammed'in bölgede 
meydana gelen olaylar karşısındaki başa
rısızlıkları yüzünden 11 S (733) yılı baha
rında Haraşi'yi tekrar İrmlniye ve Azer
baycan valiliğine getirdi. Ancak Haraşi as
kerlerin yorgunluğu sebebiyle ciddi bir 
sefer gerçekleştiremedi. Gözlerinden ra
hatsız olduğu için muhtemelen 117 (735) 
yılında görevinden affını istedi. Hişam 
onun isteğini kabul edip yerine Mervan 
b. Muhammed'i tayin etti. Haraşi'nin bun
dan sonraki hayatı hakkında kaynaklar
da bilgi yoktur. 

İbn Cerlr et-Taberl ve İbnü'l-Eslr'i n , 
161-189 (777 -805) yılları arasında faali
yetlerinden söz ettikleri Haraşi nisbeli 
şahsın Said b. Amr el-Haraşi ile ilgisi yok
tur. Halife b. Hayyat, Said el-Haraşl adlı 
bir kişinin 163 (779-80) yılında Horasan'
da öldürüldüğünü söyler (et-Tani]., s. 437) . 
Bunun vali Said el -Haraşl olup olmadığı
na dair yeterli bilgi bulunmamaktadır. 

HARB (BenT Harbl 
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HARB 
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(bk. SAVAŞ). 

_j 

ı 
HARB (Beni Harb) 
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Çoğu Hicaz ve Necid bölgelerinde 

L 
ikamet eden bir Arap kabilesi. 

_j 

Beni Harb kabilesinin soyu hakkında
ki bilgiler oldukça çelişkilidir. İbn Hazm 
(Cemhere, s. 275). İbn Haldun (el-'İber, ll. 
3 I ı) ve Kalkaşendl (Nihayetü'l-ereb, s. 
232-233). kabilenin Adnanller'den Beni 
Hilal b. Amir b. Sa'saa'nın bir kolu oldu
ğu görüşündedirler. Hemdanl, şeceresi
ni Harb b. Sa'd b. Sa'd b. Havlan b. Amr 
b. Hat b. Kudaa şeklinde verdiği ve aslen 
Yemen'in Sa'de şehrinden olduğunu be
lirttiği Beni Har b kabilesinin 131 (7 48-49) 
yılında Hicaz'da Mekke ile Medine arasın
daki bölgeye geldiğini ve bazı kollarının 
daha sonraki dönemlerde buradan Ne
cid'e göç ettiğini bildirir (el-İkili, ı, 298-
3 ı 4) Çağdaş müelliflerden Kehhale, ço
ğunluğunu Adnanller'in teşkil ettiği, ne
sepleri birbirinden farklı unsurlardan olu
şan kabilenin bir ahlfıftopluluğu ( antiaş
malı kabile ler) olduğu görüşündedir (Mu'

cemü kaba'ili'l-'Arab, 1, 259). Buna karşı
lık Semlr Abdürrezzak. Kahtanller'in H av
lan koluna mensup olan Beni Harb'in ay
nı bölgede yaşayan Adnan! kabileleriyle 
karıştığını, bu sebeple bazı nesep alimle-
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