
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. 
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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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ri tarafından yanlışlıkla Adnaniler'e nis
bet edildiğini ileri sürmektedir (Ensa
bü'l-'Arab, s. 57-60) . Bu ihtilafa işaret 
eden Hamed ei-Casir ise Adnaniter'in Be
ni Süleym ve Müzeyne gibi bazı kollarının 
Beni Harb ile karışmış olması ihtimaline 
de temas ederek nesep ilminde daha gü
venilir olan Hemdani'nin görüşüne itibar 
edilmesi gerektiğini söyler ( Cemhere tü 
ensab, I, 144-145). 

Kaynakların bir kısmına göre kabile Be
ni Salim ve Beni Mesru h adlı iki ana kala, 
bunlar da çeşitli alt koliara ayrılmıştır. 

Bazı kaynaklarda bunların yanı sıra kabi
lenin Zübeydü'I-Hicaz, Beni Amr, Beni 
Ubeydullah, Beni Ali. VühGb, Fürade gibi 
kollarından da söz edilmektedir. 

BetenGni, Beni Harb'in 1909 yılında Hi
caz bölgesinde yaklaşık 6000 hanesi ve 
80.000 civarında nüfusu olduğunu kay
dederken (er-Rii).Letü'L-Ificaziyye, s. 58) 
Berekati'nin yaklaşık aynı tarih için verdi
ği rakam 300.000'dir (er-Rii).Letü'L-Yema
niyye, s. 138). Büyük çoğunluğu Hicaz'
da yaşayan kabilenin bir kısmı daha son
ra Necid'e ve lrak'a kadar yayılmıştır. Deb
bağ'ın zikrettiği Beni Harb (el-Kaba'ilü'L
'Arabiyye, s. 197-198, 199) aynı kabile 
ise bazı kollarının Filistin, Suriye ve Mı

sır'ın çeşitli bölgelerine dağılmış olduğu 
söylenebilir. 

Güçlü ve yağmacı bir kabile olan Beni 
Harb, Mekke- Medine yolunu özellikle Su
riyeli hacılar için oldukça tehlikeli bir hale 
getirmişti. XIX. yüzyılın başlarında Veh
habiler tarafından güçlükle itaat altına 
alınabilen kabile varlığını günümüze ka
dar korUmuştur. Aynı adı taşıyan başka 
kabileler de vardır (Kehhil.le, ı. 259-262). 
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Ebu Amr Harb 
b. Ümeyye b. Abdişems 

(ö. m. 588) 

Ebu Süfyan'ın babası. 
_j 

Abdüşemsoğulları'nın reisi olup Cahili
ye devrinde Mekke'nin en nüfuzlu kişile
rindendi. Emeviler'in Süfyani kolunun so
yu ona ulaşır. Arap yazısını kullanan ilk 
Mekkeli olduğu, yazıyı, Irak bölgesine yap
tığı ticari seyahatler sırasında tanıştığı 
DGmetülcendel reisi Ükeydir b. Abdülme
lik'in kardeşi Bişr'den öğrendiği rivayet 
edilir. 

Hz. Peygamber'in dedesi Abdülmutta
lib'in yakın arkadaşı olan Harb'in kızı Üm
mü Cemil, Abdülmuttalib'in oğlu EbG Le
heb ile evlendiği için aralarında akrabalık 
bağı da kurulmuştu. Ya'kübi, Harb'in Sa
klf'e karşı giriştiği mücadelede Abdül
muttalib'i desteklediğini söyler (Tarif]., I, 
249). Aralarındaki dostluk, onun Abdül
muttalib'in emanı altındaki yahudi bir 
taeiri gizlice öldürtmesine kadar sürdü. 
Olayın iç yüzünü öğrenen Abdülmutta
lib, Harb'den yahudi tacirin diyetini iste
di. Harb'in suçunu inkar etmesi üzerine 
birbirlerini münafereye (şeref ve itibar 
hususunda karşılıklı övünme) çağıran 
taraflar, hakem olarak seçtikleri Ha beş 
Kralı Necaşi'nin hakemliği kabul etmeme
si üzerine Hz. Ömer'in dedesi Nüfeyl b. 
Abdüluzza'yı hakem tayin ettiler. Nüfeyl 
Harb'in aleyhine hüküm verdi. Öldürülen 
yahudinin diyeti olan 1 00 deveyi maktu
lün amcasının oğluna vermek ve gasbet
miş olduğu malı da iade etmek zorunda 
kalan Harb. daha sonra Nüfeyl'in kabile
si Adi (b. Ka'b) oğullarını Mekke'den çıkar
maya karar verdi. Bu iş için Abdüşems 
ve Nevfeloğulları'nın da desteğini sağla
dı. Ancak Haşim, Muttalib, Sehm ve Züh
reoğulları'nın onun bu teşebbüsüne kar
şı çıkmaları üzerine Adioğulları'nı Mek
ke'den sürmekten vazgeçti. 

Harb, Kureyş kabilesinin ordu kuman
danlığı dedesi Abdüşems ve babası Ümey
ye yoluyla kendisine intikal ettiğinden Ku
reyş ile Kays Aylan arasında meydana 
gelen birinci ve ikinci Ficar savaşiarına 
kumandan olarak katılmış, ikinci Ficar sa
vaşının bir safhası olan Yevmü Şemta'da 
Kureyş'le birlikte Kinane kabilesine de ku
manda etmiştir. Kureyş ve Kinane ile He
vazin arasında cereyan eden son Ficar 

savaşı Yevmü Nahle'de, Kusay'dan inti
kal eden ve Ukab adı verilen Kureyş'in 
sancağı onun elinde bulunuyordu. Bir ri
vayete göre daha önce de Zatı Nükeyf'te 
Kureyş ile Bekiroğulları arasında mey
dana gelen savaşta Kureyş kabilesinin 
kumandanlığını yapmıştı. 

Ficar savaşlarında yaratandıktan kısa 
bir süre sonra ölen Harb'in, karısı Safiy
ye bint Hazn'dan EbG Süfyan, Faria ve 
Fahite adlı üç çocuğu olmuştur. 

BİBLİYOGRAFYA : 

İbn İshak, es-Sfre, s. 47; Ma'mer b. Müsenna. 
Eyyamü'l-'Arab l):able'l-islam (nşr. Adil Cilsim 
eı-Beyati), Beyrut 1407/1987, ll, 505,513-516, 
524; İbn Hişam, es-Sfre2, I, 186; İbn Sa'd, et-Ta
bai):at, 1, 87;. İbn Habib. el-Münemmai):, s. 94-
98; a.mlf .• el-MuJ:ıabber, s. 132, 165, 173-174; 
Ezrakl, Ai)btıru Mekke (Melhas). 1, 115; Beıazü
ri, Ensab, ı, 102; V/1, s. 3-5; Müberred, el-Ka
mil, Kahire 1936, 1, 275; Ya'kübi, Tari/], ı, 249, 
258; Taberi, Tari/) (Ebü'ı-Fazıı. II, 253-254; İbn 
Abdürabbih, el-'il):dü '1-ferfd, IV, 135; Cehşiyari, 
el-Vüzera' ve'l-küttab, s. 2; Ebü'I-Ferec ei-İsfa
hani. el-Eganf, ı, 8; Meydani, Mecma'u '1-emşal 
(Ebü'I-Fazıı. 1, 75-76; İbnü'I-Esir. el-Kamil, ll, 
15; İbn Haldün, el-'iber, lll, 2; Makrizi. en-Niza' 
ve't-tei)aşum {ima beyne Beni Ümeyye ve Be
ni Haşim (nşr. Hüseyin Mü'nis). Kahire 1988, s. 
42; Mahmüd Şükrl ei-Aıüsi. Bulugu '1-ereb, lll, 
368; Cevact Ali, el-Mufaşşal, IV, 91; Vlll, 117-
118, 157-158; IX, 717; W. M. Watt, Hz. Mu
hammed Mekke'de (tre. R. Ayas - A. Yüksel), 
Ankara 1986, s. 36, 37, 96, 165; Hamidullah. is
lam Peygamberi (Tuğ). ı, 37, 318; İbrahim Sa
rıçam , Emevf Haşimf Mücadelesi: islam Önce
sinden Muaviye Devrinin Sonuna Kadar ( dok
tora tezi, 1991), AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, s. 
60, 62, 70-75. li! İBRAHiM SARrÇAM 

L 

L 

HARBE 

(bk. MlZRAK). 

HARBİ 
(.s._r11) 

Gayri müslim devletin 
vatandaşı anlamında 

fıkıh terimi. 

ı 

_j 

ı 

_j 

Klasik dönem İslam hukukçuları, dev
letin ülke unsuruyla ilgili tesbit ve tasnif
leri çerçevesinde İslam devletinin haki
miyeti altındaki topraklara "darülislam". 
bu hakimiyetin dışında kalan ülkelere de 
"darülharp" adını vermişlerdir. Yabancı 
ülkelere bu adı vermelerinin başlıca se
bebi, kendi zamanlarında milletlerara
sı alanda hakim ilişki biçiminin savaş ol
masıdır. Bu genel adiandırma yanında ya
bancı ülkeler için "darülküfür, darüşşirk" 


