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HARİS b. ABDÜKÜLAL 
(J)lf~~~)~f) 

el-Haris b. Abdikülal 
b. Nasr el-Himyeri 

Yemen'de 
İslamiyet'i kabul eden 

ilk Himyer meliklerinden. 
_j 

Yemen'in güneyinde Cened şehri ve ci
varında yaşayan Himyerller, Ha beş ve Sa
sani hakimiyetiyle birlikte küçük beylik
lere bölünmüştü. Haris b. Abdükülal de 
İslamiyet'in ortaya çıkışı sırasında Himyer 
meliklerinden biriydi. Hz. Peygamber'in 
Himyer meliklerini İslam'a ne zaman da
vet ettiği kesin olarak bilinmemekle bir
likte diğer komşu hükümdarları davetiy
le aynı zamana (7/628) rastladığı tahmin 
edilmektedir. Bazı kaynaklarda, ResOl-i 
Ekrem'in Haris b. Abdükülal'e Ayyaş b. 
Ebu Rebia el-Mahzumi ile (İbn Abdürab
bih, II, 50) Muhacir b. Ebu ümeyye'yi (İbn 
Hacer, I, 283) elçi olarakgönderdiği zikre
dilmekteyse de bunun doğru olmadığını 
ileri sürenler de bulunmaktadır (Fayda, 
s. 100; Abdurrahman Abdülvahid eş-Şü
ca', S. 134). 

Haris b. Abdükülal, kardeşleri Nuaym, 
Şürahbll (Şüreyh). Nu'man. Meafir ve Hem
dan ile diğer bazı Himyer melikleri müs
lüman olduklarını bildirmek üzere Hz. 
Peygamber' e Malik b. Mürare er-Ruha
vi ile bir mektup gönderdiler. Malik, Re
sulullah'a Tebük Seferi'nden Medine'ye 
dönüşünde ramazan ayında (Kasım 630) 
geldi; Hz. Peygamber Bilai-i Ha beşi'ye el
çiyi misafir edip ağırlamasını emretti. 

Bazı kaynaklarda Haris b. Abdükülal'in 
bizzat ResOl-i Ekrem'in huzuruna gide
rek müslüman olduğu ifade edilmişse de 
(İbn Hacer, I, 283; Hasan Süleyman Mah
mud, S. 52) Resulullah'ın söz konusu me
liklere yazdığı mektuptaki ifadelerden bu
nun doğru olmadığı anlaşılmaktadır. Ni
tekim Hz. Peygamber'i görmediği için Ha
ris sahabi unvanını alamamıştır. 

Hz. Peygamber, Himyer meliklerinin İs
lamiyet' i kabul etmesine sevindi ve onla
ra Malik b. Mürare ve Muaz b. Cebel ile 
bir mektup gönderdi. Bu mektupta Al
lah'a ve Resulü'ne itaat etmelerini, na
maz kılmalarını, ganimet mallarının beş
te birini Allah ve Resulü'nün hakkı olarak 
vermelerini, müslümanlardan zekat, ya
hudi ile hıristiyanlardan cizye almalarını 

ve elçilerine iyi davranmalarını istiyordu. 
Kaynaklarda ayrıca Abdullah b. Zeyd, 
Malik b. Ubade ve Ukbe b. Nemir gibi sa-
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habilerin Hz. Peygamber tarafından Him
yer meliklerine elçi olarak gönderildiği 
kaydedilmekte ve Resul-i Ekrem'in Amr 
b. Hazm ile Himyer meliklerine zekat ve 
diyetlerle ilgili ikinci bir t alimatname da
ha yolladığı (İbnü'l-Eslr, Üsdü 'L-gabe, I, 
404) belirtilmektedir. 
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4 ı5; İbnü'I-Cevzi. el-Vefa, ll, 742-743; İbnü'I-Esir, 
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HARİS b. ABDÜLMUTIALİB 

ı 

( ~,~~~)~! ) 

el-Haris b. Abdilmuttalib b. Haşim 
b. Abdimenaf b. Kusayy 

(ö. 570'ten sonra) 

Abdülmuttalib 'in büyük oğlu 
ve Hz. Muhammed'in amcası. 

L _j 

Annesi, Amir b. Sa'saa kabilesinden Sa
fiyye bint Cündeb'dir. Haris'in nesli, Beni 
Haşim'in HarisiyyQn diye bilinen kalaba
lık bir kolunu teşkil eder. Babası Abdül
muttalib onun adına izateten Ebü'l-Ha
ris künyesiyle anılır. Abdülmuttalib Zem
zem Kuyusu'nu kazarken diğer oğulları 

henüz dünyaya gelmediğinden yanında 

sadece oğlu Haris vardı. Haris bu dönem
de babasının en büyük destekçisi olarak 
görülmektedir. Belazüri (Ensab, 1, 79), 

onun Abdülmuttalib'in oğlu Abdullah'ı 
kurban etmek istediği yılda öldüğünü 
kaydediyorsa da Abdullah'ın vefat ettiği 
sırada Haris'in hayatta bulunduğuna dair 
kuwetli rivayetler mevcuttur. İbn Sa'd 
(et-Tabal$:at, I, 99), Taberi (Tarfl], II, 246) 
ve Zehebi'nin ( Tarfl]u'L-İslam, s. 50) ver-

dikleri bilgiye göre Abdullah b. Abdül
muttalib bir Kureyş kervanı ile Suriye'ye 
yaptığı bir ticari seyahatten dönerken 
Medine'de hastalandı ve orada kaldı. Bu 
haber Abdülmuttalib'e ulaşınca oğlu Ha
ris'i durumu öğrenmesi için Medine'ye 
gönderdi. Ancak Haris Medine'ye ulaştı
ğında Abdullah vefat etmiş ve defnedil
mişti. Buna göre Haris, Belazüri'nin ver
diği tarihten daha sonraki bir tarihte Ab
dullah'ın vefatından (570) sonra, Abdül
muttalib'in vefatından (577) önce ölmüş 
olmalıdır. 
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HARİS b. ABDÜLUzzA 
(~}ll~~~)~' ) 

Ebu Züeyb el-Haris 
b. Abdiluzza b. Rifaa es-Sa'di 

Hz. Peygamber'in sütbabası. 

ı 

_j 

Hevazin kabilesinin Beni Sa'd b. Bekir 
kolundan olup künyesinin Ebu Kebşe ol
duğu da r ivayet edilmektedir (bk. EBÜ 
KEBŞE). Karısı Halime, sütanneliği yapa
cağı bir çocuk bulmak üzere Mekke'ye 
geldiğinde yanında Haris de vardı. Hali
me, yetim olduğu için diğer kadınların al
mak istemediği Hz. Muhammed'i alıp al
mama hususunda kocasının f ikrini sor
duğu zaman onun, Muhammed'in alın
masını uygun gördüğü ve belki bu vesile 
ile Allah'ın kendilerine hayır ve bereket 
vereceğini ümit. ettiğini söylediği kaynak
larda ifade edilir. Yine bazı kaynaklarda 
belirtildiğine göre o gece Haris, zayıf ve 
yaşlı develerinin her zamankinin aksine 
bol süt verdiğini görerek sevinmiştir (İbn 
Hacer, I, 282 vd.). 

Haris ve Halime, Hz. Muhammed'i alıp 
yurtlarına döndükten kısa bir.müddet 
sonra evlerinde bereketin arttığını gör
düler. Bunun Hz. Muhammed sebebiyle 
olduğunu farkeden Haris, "şakk-ı sadr" 
hadisesi üzerine Hz. Muhammed'in başı
na bir hal gelmesinden endişe duyarak 
ailesine teslim edilmesinin uygun olaca
ğını düşündü (bk. ŞAKK-ı SADR). Çocuk-



ları Abdullah. Üneyse ve Şeyma diye ta
nınan Huzafe (Cüdame) ResGl-i Ekrem'in 
sütkardeşleri dir. 

Haris'in İslam'a girişine dair farklı gö
rüşler varsa da yaygın kanaate göre bir 
gün Mekke'ye geldiğinde Kureyş müşrik
ler i kendisine, Hz. Peygamber'in insanla
rın öldükten sonra tekrar diriltileceğin
den, asiler in ceza, itaatkarların mükafat 
göreceğinden bahsettiğini ve insanlar 
arasında tefrikaya sebebiyet verdiğini 
söyleyerek şikayette bulundular. Bunun 
üzerine Haris ResGl-i Ekrem'e hakkında
ki iddiaların doğru olup olmadığını sordu; 
ResGl-i Ekrem de ona duyduklarının doğ
ru olduğunu söyledi. Haris bunun üzeri
ne müslüman oldu (ibnü'l-Eslr, I. 404; 
ibn Hacer, I, 282-283) . 

Bazı kaynaklarda bu hadise, ResGl-i Ek
rem'in adı belirtilmeyen bir sütkardeşiy
le ilgili olarak zikredilmekte ve Haris'in 
Resülullah ' ın vefatından sonra müslü
man olduğu kaydedilmektedir (ibn Sa'd, 
I, I I 3). Ayrıca Hz. Peygamber'in yanına 
gelen sütbabası . sütannesi ve sütkardeş
lerini ağırladığı rivayet edilmiştir (Ebu 
DavOd, "Edeb", I I9) 

BİBLİYOGRAFYA : 

Ebu Davud, "Edeb", 119; ibn ishak. es-Sire, 
s. 25-26, 218; ibn Hişam. es-Sire [Zekkar). ı, 
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gabe, ı, 404; ibn Seyyidünnas. 'Uyünü 'l-eşer 
(nşr. M. el -Td el-Hatravı- Muhyiddin MüstU) , 
Medine-Beyrut 1413/1992, 1, 92; ibn Kesir, el
Bidaye, ll, 273-277; ibn Hacer. el-İşabe, ı, 282-
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HARİS b. CEBELE 
( ~..:,.! ~)l;.J f) 

Suriye'de hüküm süren 
Gassaniler'in en önemli emiri 

(529 -569) 
(bk. GASSANİLER). 

HARis b. EBO mııAR 
( ;!.~ .s. ı 0-! ~ )l;.J f ) 

Ebu Malik el-Haris 
b. Ebi Dırar b. Habib el-Huzai 

Hz. Peygamber 'in hanımlarından 
Cüveyriye'nin babası, sahabi. 

_j 

_j 

Huzaa kabilesinin Beni Mustali]5. kolu
nun reisi olduğu için Mustalikl nisbesiyle 
de anılır. Muhtemelen bazı kaynaklarda 
adının Haris b. Dırar el-Huzal şekli nde 

kaydedilmesi sebebiyle (Müsned, IV. 279) 

İbnü'l-Eslr bu adı taşıyan iki sahabiden 
söz etmiş ( Üsdü '1-gabe, I. 399-400) , fa
kat İbn Hacer el-Askalanl her ikl ismin de 
aynı kişiye ait olduğunu belirtmiştir. Ha
ris, Mustali]5.oğulları ile müslümanlar ara
sında , s. yılın Şaban ayında (Ocak 627) 
Hendek Gazvesi'nden kısa bir süre önce 
meydana gelen Müreysr Gazvesi'nin ger
çekleşmesinde kabile reisi olarak önemli 
rol oynadı. Bu savaşta Mustali]5.oğulları 
yeniJip müslümanlara esir düştü. Haris'in 
kızı Cüveyriye ile bir rivayete göre oğlu 
Abdullah da esirler arasında bulunuyor
du. Haris, fidye karşılığında kızını kurtar
mak üzere Medine'ye götürmekte oldu
ğu develerinden ikisini feda etmeye gön
lü razı olmadığ ı için onları Akik vadisinde 
bir yere saklayıp geri kalan l arı Hz. Pey
gamber' e götürdü. ResGl-i Ekrem ona 
Akik vadisinde sakladığı develeri sorunca 
sadece kendisinin bildiği bu olayı ona Al
lah'ın bildirdiğini düşünerek hemen müs
lüman oldu; oğlu Abdullah ile Beni Mus
talik kabilesinin diğer mensupları da İs
lamiyet'i kabul ettiler. Haris'in müslü
man olmasına vesile olan hadise bazı kay
naklarda oğlu Abdullah hakkında nakle
dilmekteyse de Abdullah 'ın esirler arasın
da bulunduğunun bildirilmesi bu riva
yetin doğruluk ihtimalini azaltmaktadır 
(ibn Hacer, Il, 291). 

Haris b. Ebu Dırar'ın hayatının son yıl
larında Küfe'de oturduğu ve rivayet etti
ğ i hadislerin KGf eliler'ce bilindiği kayde
dilmektedir. Ayrıca Hucurat süresinin 6. 
ayetinin .nüzülüne sebep olan hadise de 
onunla ilgilidir. Haris, Resülullah ' ın hu
zurunda İslamiyet'i kabul etmiş, kabile
sinin müslüman fertlerinden zekat top
layıp ResGl-i Ekrem'.in göndereceği bir 
memura teslim etmek üzere sözleşmiş
lerdi. Hz. Peygamber, zekatı teslim al
mak üzere Velid b. Ukbe'yi görevlendir
mişse de Velid kendisine kötülük yapa
cakları korkusu ile yarı yoldan geri dön
müş, Resülullah'a da Haris'in zekatı ver
mediğin i , üstelik kendisini öldürmek is
tediğini söylemiştir. Bunun üzerine Ha
ris'in kabilesine bir askeri birlik gönderil
miştir. öte yandan zekatı teslim alacak 
klşi gelmediğinden Allah ve Resulü'nün 
kendisine gücend iğini düşünerek endi
şeye kapılan ve kabilesinin ileri gelenlerin
den bir grupla Medine'ye hareket eden 
H aris. kendisini yakalamaya gelen birlik
le Medine civarında karşılaşmış, Hz. Pey
gamber 'in huzuruna gelerek olup biteni 
anlatmış. bu sebeple, "Eğer bir fasık si
ze bir haber getirirse onun doğruluğunu 
araştırın" (el -Hucurat 49/6) mealindeki 
ayet nazil olmuştur. 

HARiS b. EBÜ üSAME 
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Iii MEHMET A Li SöNM EZ 

HARİS b. EBÜ ÜSAME 
( 4.o t.... l .s. ı 0-! w) t;.J ı ı 

Ebu Muhammed el-Haris b. Muhammed b. 

L 

Dahir (Ebi Üsame) et-Temimi 
(ö. 282/895) 

Hadis hafızı ve tarihçi. 
_j 

Şewal 186'da (Ekim 802) muhtemelen 
Bağdat'ta doğdu. Küçük yaşta ilim tah
siline başladı . Bağdat'ta yetişmekle be
raber tahsil amacıyla Mekke, Medine ve 
Basra gibi ilim merkezlerini dolaştı. Ye
zld b. Harun, Abdullah b. Zübeyr el-Hu
meydl, Ali b. Ca'd, Ali b. Medini ve Ebu 
Hayseme Züheyr b. Harb gibi alimlerden 
hadis öğrendi. Kendisinden de İbn Ebü'd
Dünya, İbrahim el-Harbl, Muhammed b. 
Cerlr et-Taberl, Ebu Amr İbnü's-Semmak 
ve Ebu Bekir el-Mukrl gibi isimler hadis 
rivayet ettiler: 

Hadis otoriteleri tarafından sika kabul 
edilen Haris. aşırı fakirliği sebebiyle riva
yet karşılığında ücret alması yüzünden 
bazı muhaddisler tarafından tenkit edil
di. En küçüğü altmış yaşında altı kız ı bu
lunduğunu, onlara kendisi gibi fakirler 
talip olduğu için hiçbirini evlendirmedi
ğini, öldüğü zaman kefensiz kalacağı kor
kusuyla otuz yı ldan beri kefenini hazır 
beklettiğini söylerdi. Uzun bir ömür sür
dükten sonra 282 (895) yılında ölmüş 
olup bu tarih 279 (892) olarak da zikre
dilmiştir. 

Eserleri. 1. et-TfıriJ.].. Kaynaklarda Ki
tfıbü'l-ljuletfı' (Cehşiyar!, s. 136; ibn Ab
dülber, I, 358; ) ve AJ.].bô.rü'l-j].uletfı' 
(Cehşiyarl, s. 241) adlarıyla da anılan pey
gamberler tarihine ait eserde ayrıca sa
habe, Emevller ve Abbasller dönemleri
nin siyasi ve kültürel açıdan incelendiği 
anlaşılmaktad ı r. 2. el-M üsned. Eserin 
çok az bir kısmı günümüze u laşmıştır 

(Darü'l- kütübi'z-Zahiriyye, Me cm ua, n r. 
55/2, 101/16). İ l k hadis kitaplarından biri 
olduğu için önem taşıyan eserdeki 1 SOO 
zevaid, büyük ölçüde Heyseml'nin Bug
yetü'l-bfı]J.iş 'an z evfı'idi Müsnedi'l
ljfıriş (n ş r. Hüseyin Ahmed Salih el-Ba-
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