
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. 
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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. 
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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-


