
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. 

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" 



vb. isimlerin kullanıldığı da görülmekte
dir (bk DARÜLHARP) Fiili veya muhte
mel düşmanlık ve savaş ilişkisi sebebiyle 
darülharp adı verilen yabancı ülkelerin 
tebaasına da "muharip" ve "düşman" 
anlamında harbl veya ehl- i harb denil
miştir. Bu ülkelerden barış ilişkisi kuru
lanlara "darüssulh". tebaalarına da "ehl-i 
sulh, ehl-i ahd, muahid" vb. isimler veril
miştir. Bunlar can ve mal güvenliğine sa
hip olup islam ülkesine ayrıca eman al
madan girebilir (bk DARÜSSULH) . islam 
devleti tebaasından darülharbe emanla 
girenler gibi darülharp tebaasından bir 
islam ülkesine emanla belli bir süre için 
girenlere "müste'men" denir. Bu kimse
ler. aldıkları emanla can ve mal güvenli
ğine sahip olmakla birlikte bu durum ken
dilerini har bl olmaktan çıkarmaz. Nitekim 
bunlar için bazan "harbl müste'men" ta
biri de kullanılmıştır. 

islamiyet'ten başka bir dine mensup 
bulunmaları ve islam hakimiyetinin dışın
da kalan düşman bir ülkenin vatandaşı ol
maları. klasik fıkıh literatüründe yer alan 
har bl tanımı ve harbilere uygulanan hü
kümlerin belli başlı kriterlerini oluştur
maktadır. Buna göre ülkeleriyle fiili veya 
muhtemel savaş ilişkisi bulunması sebe
biyle muharip sayılan harbilerin can ve 
malları mubah kabul edilmiştir. islam ül
kesine eman almadan giren harbiye ca
sus veya esir hükmü uygulanır. Ancak 
böyle bir kimse elçi veya tüccar olduğunu 
iddia ederse yanında resmi belge, mek
tup. ticaret malı gibi iddiasını destekle
yecek deliller bulunması halinde canına 
ve malına dokunulmaz. islam'da barış 
ilişkilerine verilen önem sebebiyle, bilhas
sa elçilik ve ticaret amacı taşıyan bu tür 
ferdi teşebbüslerin fukaha arasında ge
niş bir müsamaha gördüğü anlaşılmak
tadır. 

Savaş şartlarında harbilerin can ve mal
Iarına zarar verilmesi mubah kabul edil
mekle birlikte darülharbe emanla giren 
müslüman veya zimmlnin onların can ve 
maliarına dokunması haramdır. Ancak 
can ve malı esasta mubah olduğundan 
harblnin darülharpte müslüman veya zirn
ml tarafından öldürülmesi halinde islam 
ülkesine dönüşlerinde onlara kısas ve di
yet gerekımez. Çoğunluğa göre islam ül
kesine müste'men olarak gelen harblnin 
öldürülmesi halinde de kısasa hükımedil
mezken Ebu Yusuf'a göre hükmedilir. 
Malikiler de bazı şartlar çerçevesinde bu 
görüşü benimsemişlerdir. Dört mezhebe 

göre. miktarı konusunda farklı görüşler 
de olsa müste'menin öldürülmesinden 
dolayı diyet gerekir. 

islamiyet'i kabul ettiği halde darülisla
ma hicret etmeyen harblnin can ve malı 
aleyhine müslüman veya zimmlnin da

rülharpte işlediği suçlar Şafiller, Hanbell
ler ve Malikller'e göre kısas ve tazmini ge
rektirir. Bu konuda darülislamla darül
harp arasında fark yoktur. Hanefiler ise 
bu kimsenin darülharpte can ve malına 

tecavüzün dinen haram olduğunu kabul 
etmekle birlikte islam devletinin hakimi
yet sınırları dışında işlenen bu suçun hu
kuken ceza ve tazmini gerektirmediğini 
ileri sürmüşlerdir. 

Gayri müslimlerle yapılan bir savaşta. 
ister harbl ister muahid olsun, tek kişi
den veya az sayıda gayri müslimden yar
dım alınabileceği konusunda fukaha ara
sında görüş birliği vardır. Müstakil askeri 
güç oluşturan gayri müslimlerden yar

dım alma konusu ise tartışmalıdır. Bazı 
hukukçular bunun rnekruh olduğunu ileri 
sürerken bazıları ihtiyaç bulunması. iha
netlerinden endişe duyulmaması ve is
lam devletinin otoritesi altında savaşma

ları halinde onlardan yardım almanın caiz 
olduğunu kabul etmişlerdir. Bazı alimler 
de yardım alınanla savaşılan gayri müs
limlerin ayrı dinlerden olmasını. iki gru
bun birleşmesi durumunda kendilerine 
karşı mukavemet imkanının bulunması
nı bunun için şart koşmuşlardır (Özel, s. 
392b- 392c). 

Harbilerin darülharpte birbirlerine ve
ya orada emanla bulunan islam devleti 
tebaasına karşı işledikleri suçlarla ilgili da
valara, müslüman oldukları veya darülis
lama eman ile geldikleri zaman mahke
mece bakilmayacağı ve hüküm verilme
yeceği hususunda mezhep imamları gö
rüş birliği içindedir. Suçun islam devleti

nin hakimiyet alanı dışında işlenmesi ve 
suçlunun islam hükümlerine uyma yü
kümlülüğünün bulunmaması bu görüşün 
dayanağını teşkil etmektedir. 

Darülharpte cereyan eden bazı mali 
muamelelerle ilgili davalara gelince. Ha
nefiler'e göre harbilerin kendi aralarında 

veya onlarla darülharpte bulunan islam 
tebaası arasında geçen borç. rehin ve ve
dia gibi akidlerle gasp gibi haksız bir fiile 
dair darülislamda açılacak davalara ba
kılmaz. Çünkü yargılama hakimiyeti (ve
layet) gerektirir. Söz konusu muameleler. 
islam devletinin hakimiyet alanı dışında 
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gerçekleştiği gibi harbi müste'men üze
rinde de ülkeye gelmeden önceki fiilieri 
bakımından islam devletinin velayeti yok
tur. Ancak harbiler Müslümanlığı kabul 
eder veya zimmi olurlarsa islam tabiiye
tine geçmiş olacaklarından davalarına ba
kılır. Ayrıca gasbeden taraf müslüman 
ise temelde mubah olmakla birlikte o ma
lı çirkin bir yolla. yani emana hıyanetle 
elde ettiğinden iadesi diyaneten emredi
lir. aleyhine hüküm verilmez. Ebu Yusuf, 
borç muamelesinde müslümanın borçlu 
olması halinde dava sırasında islam hü
kümleriyle yükümlü bulunduğundan aley
hine hüküm verileceği görüşündedir. Şa
fii ve Hanbeliler'e göre, darülharpte har
biler arasında geçen borç ve vedla gibi 
akidlerle ilgili olarak darülislamda dava 
açıldığında aralarında hükmedilir. Bu mu
ameleler karşılıklı ivaz ve rızaya dayandı
ğı için hukuki sonuç doğurur. Gaspta ise 
hüküm verilmez; çünkü burada akid ve 
iltizam yoktur. Buna göre harbil er le islam 
tebaası arasındaki muamelelerde de hü
küm aynıdır. 

Şafii. Hanbeli ve Maliki mezhepleriyle 
Hanefi mezhebinden EbG Yusufa göre. 
müslümanların ve zimmilerin darülharp
te harbllerle faiz muamelesinde bulun
ması darülislamda olduğu gibi haramdır. 
Çünkü faiz yasağıyla ilgili ayet ve hadisler 
umum ifade ettiğinden hükımü belli bir 
mekanla sınırlı olmaz. Ebu Hanife ve 
Muhammed'e göre ise harbilerden faiz 
almak, onlara içki ve domuz gibi haram 
mallar satmak caizdir. Hz. Peygamber 
zamanındaki bazı uygulamalar yanında 
(Özel, s. 260-266) harbinin malının mu
bah olmasını görüşlerine delil gösteren 
bu alimiere göre akid yoluyla harbinin rı
zası sağlanarak esasen mubah bir ma
la sahip olunmaktadır. Müslümanın veya 
zimminin faiz vermesi veya haram sayı
lan malları satın alması ise caiz görülme
miştir. Harbilerle yapılan bu tür muame
lelerde karşılıklı olarak bedeller kabzedil
mişse akid tamamlanmış olacağından da
rülislamda açılacak davaya bakılmaz. An
cak kabz gerçekleşmemiş veya darülis
lamda yapılmışsa mahkeme akdi iptal 
eder. 

Gayri müslimin müslümana mirasçı 
olamayacağı hususunda icma bulunma
sına karşılık bazı sahabi ve tabiin alimleri 
müslümanın gayri müslime mirasçı ola
cağını ileri sürmüşlerdir. Ancak as hap ve 
tabiinin çoğunluğu ile dört mezhep ima
mı bunun aksini savunmuştur. Gayri müs-
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Jimler aynı dinden oldukları takdirde bir
birlerine mirasçı olacakları konusunda ih
tilfıfyoktur. Ayrı dinlerden olan gayri müs
limler Hanefi ve Şafiller'e göre birbirleri
ne mirasçı olabilirken Hanbeli ve Malikl
ler gayri müslimler arasında da din ayrı
lığının mirasçılığa engel olduğunu kabul 
etmişlerdir. Hanefiler'e göre ülke ayrıliğı 
gayri müslimler arasında mirasçılığa ma
ni olduğu için harbl ile zimml veya müs
te'men ile zimml arasında mirasçılık ce
reyan etmez. Bunun gibi iki ayrı devletin 
tebaası olan iki müste'men de birbirleri
ne mirasçı olamazlar. Buna karşılık aynı 
ülkeden olan iki müste'men arasında ve
ya bir müste'men ile darOiharpteki akra
bası (harbl) arasında mirasçılık geçerlidir. 
Şafiller'e göre bunlar birbirlerine mirasçı 
olabilecekleri gibi, müste'men ile zimml 
arasında da mirasçılık cereyan eder. Fa
kat müste'men ile kendi ülkesindeki har
bl akrabası veya zimml ile harbl birbirine 
mirasçı olamaz. Buna göre Hanefiler ta
biiyete dayanan hükml ayrılığı. Şafiiler 
ise ikametgaha dayanan fiili ayrıliğı mi
rasçılığa engel kabul etmişlerdir. Han
beiTier ve Malikller'e göre ise ülke ayrılı
ğı hiçbir şekilde mirasçılığa mani değil
dir. 

Malikller ve Hanefiler. müste'men gay
ri müslime vasiyetin caiz. harbiye ise caiz 
olmadığı görüşündedir. Şafiiler ile Hanbe-
11ler ise harbiye de vasiyeti caiz görmüş
lerdir. Harbilere hibe ve sadaka vermenin 
meşrOiuğu konusunda görüş birliğine va
ran dört mezhep imaını onlara vakıfta 
bulunmaya cevaz vermemişlerdir. Hane
filer'e göre müste'men de bu konuda 
harbl gibidir. 

Fakihler, harbl eşe nafaka vermenin 
vacip olduğu konusunda görüş birliğine 
vanrken diğer akrabalar hususunda ihti
laf etmişlerdir. Malikller. Hanefiler ve Şii
filler, akrabalara nafaka verme konusun
da din ayrılığının tesirinin bulunmadığını 
belirtirler. Ancak Malikıler'e göre nafaka 
mükellefiyeti yalnız ebeveyn ile çocuk ara
sında söz konusudur. Hanbel11er'e göre 
ise din ayrıliğı nafaka sorumluluğuna en
geldir. Sonuç olarak cumhura göre müs
lüman ile zimml arasında nafaka mükel
lefiyeti mevcuttur. Harbl ve müste'men
lere gelince, Hanefiler'e göre bunlarla 
müslümanlar arasında nafaka sorumlu
luğu yoktur. Ancak Şafiiler ve Hanefiler'
den Kasanl, bu durumda da usul ve fürlı 
arasında nafaka gerektiğini kabul eder
ler. 
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li] . AHMET ÖZEL 

HARBi 
(ldrJf) 

Ebu İshak İbrahim b. İshak 
b. İbrahim ei-Harbi 

(ö. 285/899) 

Ganoü1-l;ıadiş 
adlı eseriyle tanınan 

lugatçı, hadis hafızı, fakih 
ve zahid. 

_j 

Aslen Mervli olup 198 (813-14) yılında 
muhtemelen Bağdat'ta doğdu . Annesi
nin Beni Tağlib'den olduğunu, anne tara
fından akrabalarının çoğunun Hıristiyan

lığa mensup bulunduğunu söyler: Bağ
dat'ın batı yakasındaki Harbiye mahalle
sinde oturan birlikte hadis okudukları ar
kadaşları, onu kendilerinden sayarak Har
bl nisbesiyle andıkiarı için bu nisbe ile ta
nındığını belirtir. Bağdatil muhaddis Hev
ze b. Halife'den başka Affan b. Müslim. 
Amr b. Merzuk, Ebu Ubeyd Kasım b. Sel
lam, Ebü'I-Vefid et-Tayalisl. Müsedded b. 
Müserhed, Ebu Bekir b. Ebu Şeybe ve 
Ahmed b. Hanbel gibi tanınmış muhad
dislerden hadis öğrendi. Tabiln nesiinin 
en hayırlısı diye andığı (ibn EbG Ya'la. ı. 

92) Ahmed b. Hanbel'in ileri gelen talebe
lerinden biri oldu ve onun bazı fetvalarını 
rivayet etti. Ahmed b. Hanbel'den fay
dalanmak üzere Bağdat'a gelen çeşitli 

alimlerle tanışması onun birçok muhad
disten faydalanmasına imkan sağladı. 

Harbl, edebiyat ve özellikle lugat saha
sında da devrinin önde gelen alimlerin
den biri oldu. Tanınmış dil alimi Sa'leb, 
onun elli yıl boyunca kendi derslerine de
vam ettiğini söyler. İbn Hanbel'in, oğlu 
Abdullah'ı Harbl'den feraiz öğrenmeye 
teşvik etmesi aynı zamanda fıkıh ilmin
deki seviyesini göstermektedir. Harbl, 
Bağdat'ın batı yakasındaki bir camide cu
ma günleri halkın sorularını cevaplandı- . 
rırdı. Hocalarının vefatından sonra uzun 
süre yaşayan Harbl, arı isnadlı rivayetle
rini kendisinden duymak için uzak bel
delerden gelen pek çok talebeye hadis 
okuttu. Ebu Bekir ei-Hallal. İbn Said ei
Haşiml, Ebu Amr İbnü's-Semmak, Ebu 
Bekir en-Neccad. Ebu Bekir eş-Şafii, Ebu 
Bekir ei-KatiT gibi muhaddisler, ayrıca 
Ebu Bekir el-En bari ve Gulamu Sa'leb di
ye tanınan Ebu ömer ez-Zahid gibi dil 
alimleri onun en tanınmış talebeleridir. 

20 Zilhicce ZBS (7 Ocak 899) tarihinde 
Bağdat'ta vefat eden Harbl'nin cenaze 
namazını Kadi Yusuf b. Ya'küb kıldırdı 
ve Babülenbar caddesindeki evine def
nedildi. Zehebl kabrinin ziyaretgah oldu
ğunu söyler. 

Darekutnl, Harbl'nin güvenilir bir mu
haddis ve hadis ilimlerinde otorite oldu
ğunu belirtmiş, zühd, ilim ve vera' itiba
riyle Ahmed b. Hanbel ile mukayese edi
lebilecek seviyede bulunduğunu söyle
miştir. Başta Hatlb ei-Bağdadl olmak 
üzere birçok alim, daha önce Bağdat'ta 
edebiyat. fıkıh ve hadis ilimlerinin her 
üçünde otorite, ayrıca zühd sahasında 
önder olan Harbl gibi bir şahsiyetin ye
tişmediğini belirtmiştir. Şafii tabakat ki
taplarında onun hayatına yer verilmekle 
beraber Ahmed b. Hanbel' e olan yakınlı
ğı sebebiyle Hanbeli olduğu veya birçok 
muhaddis gibi herhangi bir mezhebe 
bağlı kalmadığı söylenebilir. 

Zengin bir aileden gelen Harbl, kendi
sine miras kalan emiakin tamamını satıp 
hadis tahsili için harcamıştır. Dünya ma
lına değer vermediği için son derece sa
de yaşardı. Halife Mu'tazıd-Billah bir de
fasında ona 1 0.000 dirhem göndermiş, 
fakat hocası Ahmed b. Hanbel gibi dev
let adamlarının parasını temiz bulmadığı 
için kabul etmemiş, hastalandığı günler
de halifenin gönderdiği 100.000 dirhem
lik (bazı kaynaklara göre 100.000 dinar) 
hediyeyi de geri çevirmiştir. Bedeni ra
hatsızlıklarından şikayet etmediği. kırk 
beş yıl devam eden baş ağrısını kimseye 


