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HARGÜŞi 
( ~,f_p.J!) 

Ebu Sa'd (Said) 
Abdülmelik b. Muhammed 

(ö. 406/1015-16) 

Mutasavvıf, vaiz, 
fıkıh ve hadis alimi. 

_j 

Nişabur'un bir mahallesi olan Hargfış'
ta (Arapça telaffuzu ile Harkuş) doğdu . 

ilk tahsiline Nişabur'da başladı. Muham
med b. Ali ei-Masercisi başta olmak üze
re tanınmış alimlerden Şafii fıkhı okudu 
ve hadis dersleri aldı. Bu alanlardaki bil
gisini arttırmak için Bağdat'a, oradan da 
hac farizasını ifa etmek üzere Hicaz'a git
ti. Bir süre Mekke'de ikamet etti. Kudüs 
ve Şam yanında Mısır'daki ilim merkez
lerini de dolaşarak buralardaki alimler
den faydalandıktan sonra Nişabur'a dön
dü. ibn Nüceyd ve Ebu Sehl es-Sü'lfıki gi
bi zahid ve sfıfilerin meclislerine devam 
etti. Bir müddet sonra evinde inzivaya 
çekildi. Bu arada hadis akutmaya başla
dı ve zaman zaman vaaz verdi. Güvenilir 
bir ravi olarak kabul edildiğinden Hakim 
en-Nisabfıri gibi tanınmış alimler kendi -

sinden hadis rivayet ettiler. Bir cami. bir 
medrese, bir de hastahane inşa ettirip 
bütün servetini ve kütüphanes~ni bura
lara vakfetti. Serpuş imal ederek kazan
dığı para ile geçimini sağladı. Hayır sever 
ve takva sahibi bir kişi olan Hargfışi, iti
bartı ve ünlü olduğu halde sohbetlerine 
katılan fakir ve dervişlere devlet adamla
rına davrandığı gibi davranır ve saygı gös
terirdi. Doğduğu yer olan Hargfış'ta ve
fat etti. 

Eserleri. Hargfışi'nin günümüze ulaşan 
eserleri şunlardır: 1. Şe re tü 'n-nebi (Şe
refü 'n-nübüvve, Şerefü '1-Muştafa ve De
la'ilü'n-nübüvve). Arthur John Arberry, 
şernail ve siyere dair olan bu eserin sekiz 
cilt olduğunu söylüyorsa da (İA, V/1, s. 
231) mevcut nüshaları bir cilttir (Sezgin. 
1, 670; Gündüz. s. 66). Eser, Mahmud b. 
Muhammed er-Ravendi tarafından Ki
tab-ı Siyer-i Muştaffı adıyla Farsça'ya 
tercüme edilmiştir. Bu tercümenin Sü
leymaniye (Esad Efendi. nr. 2222) ve Be
yazıt Devlet (Veliyyüddin Efendi, nr. 888) 
kütüphanelerinde nüshaları vardır (Gün
düz. s. 66). 2. Kitfıbü'l-Beşfıre ve'n-ne
~fıre. Rüya ile ilgili olan eserde özellikle 
sülfık esnasında görülen rüyalar ve rüya 
ile kişilik arasındaki münasebetler üze
rinde durulmaktad1r. Kitabın Süleymani
ye Kütüphanesi'nde (Ayasofya , nr. 1688) 
bir nüshası bulunmaktadır (d i ğer nüs-
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haları için bk. Sezgin, ı. 670; Gündüz, s. 
67) 3. Teh~ibü'l-esrfır ii taba]fati'l-a.fJ
yfır. Zühd, tasawuf ve ahlaka dair olup 
yetmiş bölümden meydana gelmektedir. 
Hargfışi bu eserinde geniş ölçüde Ser
rac'ın el-Lüma'ından faydalanmıştır. 

Ancak eser başka kaynaklarda bulunma
yan orüinal bilgiler de ihtiva etmektedir. 
Müellifın ele aldığı konular, genellikle el
Lüma' ve ~ütü'l-]fulı1b'da görülen şek
liyle tasavvufun bilinen meseleleridir (yaz
ma nüshaları için b k. Sezgln, 1, 671; Gün
düz, s. 68-70, 87) Arberry. Teh~ibü'l-es
rfır'ın mutasawıflar ve tarikat ehli arasın
da fazla rağbet görmemesini. eseri mü
elliften rivayet eden öğrencisi Ebfı Ab
dullah Şirazi ile ikinci ravisi Ebfı Ali Kir
ınani'nin zayıf ve güvenilmez raviler ola
rak tanınmaianna bağlar (İA, V ll. s. 231 ). 
Teh~ibü'l-esrfır, Hargfışi'nin sohbet mec
lisindeki konuşmalarının bir öğrencisi ta
rafından kaydedilmesi suretiyle meyda
na gelmiştir. Fakat Hargfışi bu eserini bir 
dostunun arzusu üzerine kafeme aldığı
nı söyler. Bir sfıfi olmaktan çok zahid ve 
vaiz olarak tanınan Hargfışi'ye sfıfi taba
kat kitaplarında yer verilmediği gibi şat
hiyelerin bulunmadığı ve zahiri hüküm
lere bağlılığın esas alındığı Teh~ibü'l-es
rfırda mutasawıflar arasında pek tanın
mamıştır. Kitap, irfan Gündüz tarafın
dan Berlin (nr. 2820) ve Süleymaniye (Şe-

HargOsi'nin Kitabü'L-Beşare ve'n·ne<ii.re adlı eserinin unvan sayfası ile ilk sayfası (Süleymaniye Ktp ., Ayasofya, nr. 1688) 
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hid Ali Paşa, nr. ı 157) kütüphanelerin
deki nüshalarına dayanılarak tahkik edil
miş ve Harguşi'nin hayatı ve eserleri üze
rine bir incelemeyle birlikte yayıma hazır
lanmıştır (bk. bibl.). 

Kaynaklarda Harguşi'nin Siyerü'l-ub
bdd ve'z-zühhad (Sem'an!, IX, 94). Kita
bü'z-Zühd (Zeheb!, A'lfi.mü 'n-nübelfi.', 
XVII, 256), Şe'airü'ş-şalif:ıin (Keşfü'?-?U
nun, II. 1045, 1047). el-Levami' (a.g.e., 
II , ı 559). Kitfıbü'l-ljalfış ve'n-necaf:ı 

(Harguş!, s. 26) et-Tefsir (Zeheb!, A'la
mü'n-nübela', XVII, 256) gibi eserlerinin 
bulunduğu kaydedilmektedir. 
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!il SüLEYMAN U LUDAG 

HARiCE b. HUzAFE 
( as ı~ 0-1 ~)ı.:;. ) 

Harice b. Huzafe b. Ganirİı 
ei-Kureşi ei-Adevi 

(ö. 40/661) 

Salıabi. 
_j 

Kureyş kabilesinin Beni Adi koluna 
mensup olduğu için Kureşi ve Adevl nis
beleriyle anılır. Annesi Fatıma bint Amr 
b. Büceyre ei-Adeviyye'dir. Kureyş arasın
da kahramanlığı ile tanınan ve "1000 ki
şiye bedel" bir süvari sayılan Harice'nin 
ne zaman müslüman olduğu bilinmemek
tedir. Hz. Ömer döneminde Mısır'ın fet
hine katıldı ve halifenin Amr b. As'a gön
derdiği takviye birliklerden birine kuman
da etti. Mısır'ın fethinden sonra Hz. Ömer. 
Amr b. As'a yazdığı mektupta Bey'atür
rıdvan 'a katılanlarla birlikte kahramanlı
ğı ve yararlilıkları sebebiyle Harice'ye de 
atıyyeverilmesini istedi (İbn Sa'd, IV, 261). 
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Harice daha sonra Amr b. As tarafından 
şurta amiri olarak görevlendir ildi. Bazı 

kaynaklarda kadı olarak görev yaptığı da 
kaydedilir. 

Hz. Ali 'yi, Muaviye b. Ebu Süfyan'ı ve 
Amr b. As'ı öldürmek üzere harekete ge
çen üç Harici'den Zazeveyh, 17 Ramazan 
40 (24 Ocak 661) tarihinde vali Amr b. 
As'ı~ rahatsızlığı sebebiyle sabah nama
zını kı ldırmakla görevlendiren Harice b. 
Huzafe'yi Amr zannedip hançerle şehid 
etti. Harice'nin iki hanımından Abdur
rahman, Eban, Abdullah ve Avn adında 
dört oğlu olmuştur. 

Harice b. Huzafe'nin naklettiği vitir na
mazıyla ilgili hadis Abdullah b. Ebu Mür
re ez-Zevfi ve Abdurrahman b. Cübeyr 
ei-Mısrl tarafından rivayet edilm iş; Dari
mL İbn Mace. Ebu Davud ve Tirmizi'nin 
es-Sünen'lerinde yer almıştı r (Wensinck, 
VIII, 69) 
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HARiCE b. ZEYD 
(~j 0-1 ~)ı.:;.) 

Ebu Zeyd Harice b. Zeyd 
b. Sabit ei-Ensari en-Neccari 

(ö. 100/718-19) 

Medineli meşhur 

yedi tabiin fakihinden biri. 
_j 

30 (650- 51) yılında dünyaya geldi; 29'
da doğduğu da rivayet edilmektedir. En
sardan ve Beni Neccar kabilesinden meş
hur sahabi Zeyd b. Sabit'in oğludur. Me
dine'de "fukaha-i seb'a" diye şöhret bu
lan yedi fakihten ve Ömer b. Abdülazlz'in 
Medine valiliği sırasında ( 706-712) danış
ma kuruluna seçtiği on alimden biri olan 
Harice'nin feraiz ilmi ve divan katipliği sa
halarında uzman olduğu kaydedilir. Ayrı
ca ha_dis rivayetiyle de ünlü olup sika ra
viler arasında sayılmaktadır. Çeşitli kay-

naklarda çok sayıda hadis rivayet ettiği

nin belirtilmesine karşılık Zehebl, rivaye
tinin azlığı gerekçesiyle Harice'nin biyog
rafisini vermeye gerek görmediğini söy
lemektedir ( Te?kiretü'l-f:ıufffi?, 1, 91 ). Baş
ta babası ve annesi Ümmü Sa'd (Cemlle 
bint Sa'd b. Rebl ei-Ensarl) olmak üzere am
cası Yezld b. Sabit ile üsame b. Zeyd, üm
mü'I-Aia ei-Ensariyye ve Sehl b. Sa' d gibi 
sahabllerden hadis r ivayet etmiştir. An
cak Buharl, amcasının Ebu Bekir döne
minde şehid edildiğine dair r ivayetin doğ
ru olması halinde ondan naklettiği riva
yetlerin mürsel sayılması gerektiğini söy
lemektedir (et-Tfi.rfi]u 'ş-şagir; ı. 42). Ken
disinden rivayette bulunanlar arasında 
oğ lu Süleyman, kardeşinin oğlu Said b. 
Süleyman, Ebu Bekir b. Hazm. Kays b. 
Sa'd, İbn Şihab ez-Zührl ve fıkıhta tale
besi olan Ebü'z-Zinad yer almaktadır. 

İbn Asakir'in tarih belirtmeksizin Hari
ce'nin Dımaşk'a gidip orada ikamet etti
ğine ve Ebü'I-Hüseyin er-Razı tarafından 
Dımaşklı hocaları arasında sayılrlığına dair 
verdiği bilgiye bakılırsa orada ders vere
cek kadar uzun bir süre kaldığı söylene
bilir. 

100 (718 -19) yılında vefat eden Hari
ce'nin ölüm tarihi 99 olarak da kaydedil
mektedir. Cenaze namazını Medine Vali
si Ebu Bekir b. Hazm kıldırmış. ölüm ha
berini duyan Ömer b. Abdülazlz, "AIIah'a 
yemin ederim ki onun ölümü İslam 'da 
bir boşluk meydana getirmiştir" diyerek 
üzüntüsünü ifade etmiştir. Harice b. Zeyd, 
Ömer b. Abdülazlz'in kaynak yetersizliği 
dolayısıyla sadece ona bağlattığı özel tah
sisatı kendi durumundaki diğer kişilere 
de verilmesi halinde kabul edebileceğini 
söyleyip geri çevirecek kadar takva sahi
bi bir kimse idi. 
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