
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, 

1 10-ll2; ibnSa'd, et-Tabai):at,I, 110-ll3;Tabe
r1. Tarif]. [Ebü'I-Fazl), ll, 157; ibnü'l-Eslr. Üsdü'l
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-
283; Zirikll, el-A'lam (Fethullah) , ll, 156. 
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liJ HüsEYiN ALGÜL 

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 

BİBLİYOGRAFYA: 

Müsned, IV, 279; Vakıd1, el-Megazi, ı, 404-
406; ibn Hişam , es-Sire, Beyrut 1391/1971,1, 
14; IV, 295; ibn Sa'd, et-Tabai):at, ll, 63, 64; Vlll, 
116-118; ibn Ebu Hatim. el-Cer/:ı ve 't-ta'dil, lll, 
77; V, 30; ibn Hibban, eş-Şil):at, ı, 263; lll, 66, 
76; ibn Abdülber, el-İsti 'ab, ı . 299; ll, 282-283; 
ibnü'l-Eslr. Üsdü 'l-gabe, ı, 399-400; lll, 205; 
ibn Hacer, el-İşabe, 1, 281; ll, 291. 

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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HARiS b. EBO ÜSAME 

kır!, HI, Medine I413/l992) adlı eseri, 
ayrıca Büsiri'nin İtl).dtü'l-]]ıyere bi-ze
va,idi'l-mesanidi'l-'tışere ve İbn Hacer 
ei-Askalanl'nin el-Metalibü '1- 'aliye ii 
zeva,idi'l-mesanidi'ş-şemaniye gibi 
zevaid kitapları yoluyla zamanımıza in
tikal etmiştir. Bunların dışında diğer bazı 
kaynaklar da Müsned'den nakilde bu
l unmuştur (Heyseml, naşirin mukaddi
mesi, I, 117-132). Eserdeki all isnadlı ha
disler ise çeşitli muhaddisler tarafından 
ayrı cüzler halinde bir araya getirilmiş 
(a.g.e., I, 102-103). bunlardan eJ-Müs
ned'in de ravisi olan Ebu Nuaym ei-İs
fahanl'nin rivayeti, Ebu Abdullah Abdü
lazlz b. Abdullah ei-Hüleyyil tarafından 
tahkik edilerek yayımlanmıştır ( 'Avali'L
Jjariş b. Ebf Üsame, Riyad 14 ı ı). Müelli
fin muhtemelen tarihçi olması sebebiyle 
el-Müsned'de bir kısmı mürsel hadisler
den meydana gelen zayıf ve pek az mik
tarda uydurma rivayet bulunmaktaysa da 
eser çoğunluğu itibariyle sahih ve hasen 
hadislerden meydana gelmiştir (a.g.e., I, 
i 04). Hadislerin şeyhler esas alınarak ri
vayet edilmesi (a .g.e., naşirin mukaddi
mesi, I, 105). merfQ hadisler yanında 
mevkuf rivayetleri de ihtiva etmesi, ayrı
ca Müsnedü'l-meşayi]] adıyla anılması 

(Sezgin, I, 311) onun mu'cem eserler ter
tibinde olduğunu göstermektedir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Cehşiyari. el-Vüzera' ve'l-küttab, s. 136, 241; 
İbn Hibban, eş-Şikat, VIII, 183; İbn Abdülber, 
Behcetü'l-mecalis, 1, 358; Hatib, Tarii)u Bag
dad, VIII, 218-219; Sem'ani, el-Ensab, lll, 79; 
İbnü'I-Cevzi, el-Munta;::am, V, 155; İbn N_ukta, 
et-Ta!cyid li-ma'rifeti ruvati's-sünen ve'l-me
sanid (nşr. Kemal Yusuf ei-HGt), Beyrut 1408/ 
1988, s . 260-261; Zehebi.A'lamü'n-nübela', 
XJII, 388-390; a.mlf., Mizanü'l-i'tidal, ı, 442-
443; a.mlf., T~kiretü'l-J:ıuffti?, ll, 619-620; Ya
fıi, Mir'atü'l-cenan,ıı, 194; Heysemi, Bugyetü'l
baJ:ıiş 'an zeva'idi Müsnedi'l-fjariş (nşr. Hüse
yin Ahmed Salih el-Bakır!) ; naşirin ·mukaddime
si, Medine 1413/1992,1, 11-132; İbn Hacer, Li
siinü'l-Mizan, ll, 157-159; Keşfü'?-?Unün, ll, 
1678, 1682; İbnü'I-İmact, Şe?erat (ArnaGd). lll, 
335; Brockelmann, GAL Suppl., 1, 258; Kehha
le, Mu'cemü '1-mü'ellifin, lll, 176; Sezgin, GAS 
(Ar.), 1, 311; Kettani, er-Risaletü'l-müstetrafe 
(Özbek). s. 95, 153. r:i1 

1!!1 AHMET YücEL 
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HARİS b. FİHR 
(Beni Haris b. Fihr) 
(~oY ~.)ı...Jf ~) 

Kureyş kabilesinin bir kolu. 
_j 

Fihr Hz. Peygamber'in onuncu dedesi
dir. Fihr'in Haris, Muharib ve Galib adla
rında üç oğlu vardı. Gatib Resul-i Ekrem'in 
dokuzuncu dedesidir. Haris'in Kureyş ka-
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bilesinin atası olan Adnan'a kadar uza
nan şeceresi şöyledir: Haris b. Fihr b. Ma
lik b. Nadr b. Kinane b. Huzeyme b. Müd
rike b. İlyas b. Mudar b. Nizar b. Mead b. 
Adnan. Haris b. Fihr, Cahiliye devrinde 
yapılan bir savaşta Kabe'yi yıkıp taşlarını 
Yemen'e götürmek ve halkı hac için ora
ya toplamak isteyen Himyer Meliki Has
san b. Abdülcelal'i esir almıştı. 

Haris b. Fihr oğulları , Kureyş kabilesi 
ve bu kabilenin diğer kolları gibi Mekke'
de oturur ve ticaretle uğraşırlardı. Abdü
menafoğulları'nın Abdüddaroğulları'na 

karşı yaptıkları ittifaka Beni Haris de ka
tılmı ş ve birincinin safında yer almıştır 
(bk HİLFÜ'I-MUTAYYEBIN). Aşere-i mü
beşşereden olan Ebu Ubeyde b. Cerrah 
Harisoğulları koluna mensuptur. 
BİBLİYOGRAFYA : 

İbnü'I-Kelbi, Cemhere (Naci). s. 123-127; Mü
berred, Nesebü 'Adnan, s. 4; İbn Haldun, el
'iber, ll, 324; Kalkaşendi, ŞubJ:ıu'l-a'şa (Şemsed
din). 1, 405-406; a.mlf., Nihtiyetü'l-ereb, Bey
rut 1405/1984, s. 61; Cevad Ali, el-Mufaşşal, ll , 
584; IV, 16, 27, 29, 58,61-62, 100,268, 479; 
Kehhale. Mu'cemü kaba'ili' l-'Arab, Beyrut 1402/ 
1982, ı, 230-231. Ci;::t 
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HARiS b. HiLLiZE 
(öjf> oY ~.)b.lf) 

Ebu Ubeyde (Ebü'z-Zalim) 
ei-Haris b. Hillize b. Mekrüh 

ei-Yeşküri ei-Bekri 
(ö. 570 [?]) 

Muallaka şairlerinden. 
_j 

Irak'ta yaşayan Bekr kabilesinin Yeş
kür koluna mensuptur. İbn Sellam'a gö
re Cahiliye şairlerinin altıncı tabakasın

dan sayılır. Şiirlerinden sadece muallaka
sı ile bazı beyit ve parçalar günümüze 
ulaşmıştır. Hakkında bilinenler, kaynak
ların birbirine yakın rivayetlerle nakletti
ği gibi Hlre Hükümdan Amr b. Hind'in 
huzurunda kabilesini Tağlibliler'e karşı 
savunmasından ibarettir. 

Klasik kaynaklar, İslami döneme mual
lakası ile birlikte az miktarda şiiri intikal 
edenlerin en iyilerinden sayılan Haris'in, 
muallakasını irticalen söylediğini nakle
derlerse de son dönem alimleri. eserin 
daha önce düşünütüp hazırlanmış oldu
ğu kanaatindedir. Aslında onun kasidesi, 
edebiyat tenkitçilerinin yedi muall~kaya 
dahil etme hususunda ihtilaf ettikleri ka
sideler arasındadır. Theodor Nöldeke'ye 
göre muallakaları toplayan Hammad er
Raviye, Haris'in kabilesi Bekr'in azatlısı 
olduğu için onların düşmanı Tağlib kabi-

lesinin şairi Amr b. KülsQm'ün muallaka
lar arasında görülen kasidesine karşı Bek
roğulları'nı memnun etmek için Haris'in 
bu kasidesini muallakata dahil etmiştir 
(bk. Cevad Ali, IX, 509, 566) . Kasidenin 
söylenişiyle ilgili olarak anlatıldığına göre 
Bekr kabilesiyle Tağlib kabilesi, araların
daki bir anlaşmazlığın halli için Hlre Hü
kümdarı Amr b. Hind'in yanına gitmiş
ler, Tağlib kabilesini Amr b. KülsQm, Bekr 
kabilesini Nu'man b. Herim temsil et
miştir. Ancak Haris b. Hillize, Nu'man'ın 
kabilesini temsilde ve Amr'a karşı mü
dafaada yetersiz kaldığını görünce kalkıp 
muallakasını okumuştur. Amr b. Hind, 
Haris'i cüzzamlı olması sebebiyle perde 
arkasından din lemiş , kaside bitince çok 
memnun olmuş, aradaki perdeyi kaldıra
rak Haris'i yanına oturtmuş, ona taba
ğından yemek ikram etmiş ve neticede 
Haris b. Hillize, Amr b. Hind'in Bekr ka
bilesinin lehin<;le hüküm vermesini sağ
lamıştır. Haris'in muallakasını söylerken 
13S yaşlarında olduğu rivayet edilir. 

Haris b. Hillize'nin muallakası. muhte
lif şarihlere göre seksen bir ile seksen al
tı beyit arasında değişmektedir. Şair, kla
sik Arap kasidesinin yapısına uygun ola
rak muallakasına aşk ve sevda hatıraları 
ile başlayıp devesini övdükten sonra kabi
lesinin kahramanlıklarını. Amr b. Hind'e 
bağlılıklarını anlatır ve Tağlib kabilesinin 
bu hükümdar tahta çıktığında ona itaat 
etmediğini, zorla itaat altına alındığını, 

ayrıca kendi kabilesinin Amr'ın babası ile 
iş birliği yaparak başka bir kabileyi mağ
lup ettiklerini, böylece her zaman kral 
ailesinin yanında yer aldıklarını dile geti
rir. Muallaka, eyyamü'I-Arab*a dair bil
giler ve yer adlarıyla birçok nadir ve ga
rip kelimeler yanında ustaca kullanılmış 
edebi sanatlar ve ince tasvirler ihtiva et
mesi sebebiyle tarihi ve edebi değere sa
hiptir. Bundan dolayı edebiyat tenkitçile
rinin takdirlerini kazanmıştır. Şair, oyma
ğının kahramanlık ve erdemlerini mü
kemmel bir üslupla ifade ettiği için fahri
ye konusunda darbımesel (efbaru mine'l
Haris b. Hillize) haline gelmiştir (a.g.e., 
IX, 565-567). 

Haris b. Hillize'nin muallakasını İbnü'I
Enbarl (ö. 328/940) Şerl).u 'l-~aşa,idi 's

seb'i't-tıvali 'l-cahiliyyat (nşr. Abdüs
selam Muhammed Harun, Kahin:~ I 963). 
Ebu Ca'fer en-Nehhas Şerl).u'l-~aşa'i

di't-tis'i'l-meşhurat (nşr. Ahmed el-Hat
tab, Bağdat 1973). Hüseyin b. Ahmed ez
Zevzenl Şerl).u'l-Mu'tılla~dti's-seb' (nşr. 

Muhammed Muhyiddin Abdülhamld, Ka
hire, ts.). Hatlb et-Tebriz( Şerl).u'l-~a-


