
HARB (Beni Harbl 

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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HARB b. ÜMEYYE 
( a;.l.:,.ı ~y> ) 

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. 
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HARBE 

(bk. MlZRAK). 

HARBİ 
(.s._r11) 

Gayri müslim devletin 
vatandaşı anlamında 

fıkıh terimi. 
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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" 


