
HARiS b. UMEYR 

HARİS b. UMEYR 
(~ ıJ! ..:.ı)wf) 

ei-Haris b. Umeyr ei-Ezdi 
(ö. 8/629) 

Hz. Peygamber'in 
Busra emirine elçi olarak gönderdiği sa

habi. 
L 

Hz. Peygamber, hicretin 7. yılında (628) 
komşu hükümdarları İslam'a davet et
mek üzere onlara elçilerle mektup gön
dermeye başlayınca 8. yılın başında (629) 
adı tesbit edilemeyen Busra emirine yaz
dığı mektubu Lihboğulları'ndan Haris b. 
Umeyr ile gönderdi. Haris Mute'ye vardı
ğında Gassanl emirlerinden Şürahbll b. 
Amr yolunu keserek nereye gittiğini sor
du; ResQiullah'ın elçisi olduğunu öğre
nince boynunu vurdurdu. 

Resul-i 
1
Ekrem, Haris'in ölüm haberini 

duyunca çok üzüldü ve Zeyd b. Harise 
kumandasında hazırlattİğı 3000 kişilik 
bir orduyu Mute'ye gönderdi (bk MÜTE 

SAVAŞI). 
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Iii MEHMET AYKAÇ 

HARiSE b. NU'MAN 
(.,:ı ı.......;; ı ,:)'! ai )i.>) 

Ebu Abdiilah Harise b. en-Nu'man 
b. Nef' ei-Hazreci ei-Ensari 

Sahabi. 
_j 

Hazrec kabilesinin Neccaroğulları ko
luna mensuptur. Dedesinin adı bazı kay
naklarda Nak', Rafi' veya Nefi' şeklinde de 
geçmektedir. Annesi Hz. Peygamber'e 
biat eden, zaman zaman ona evinde ye
mek ikram eden hanımlardan Ca'de bint 
Ubeyd b. Sa'lebe'dir. Harise'nin bütün 
gazvelere iştirak ettiği ve Bedir'de Os-

. man b. Abdüşems'i esir aldığı kaydedil- . 
mektedir (Vakıdt, I, 139, I62). 

Hayır sever bir insan olan Harise, isyan
cılar evini kuşattığı zaman Hz. Osman'a 
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kendisi için savaşabileceklerini söyleye
rek onu desteklediğini ifade etmiştir (Bu
har!, lll, 93). Kaynaklarda Harise'nin ve
fat tarihi zikredilmemekle birlikte Mua
viye döneminde (661-680) öldüğü bilin
mektedir. Ümmü Halid bint Halid ile ev
lenen Harise'nin ikisi erkek beş çocuğu ol
muş. kızlarının hepsi biat eden kadın sa
habiler arasında yer almıştır. Muhaddis 
Ebü'r-Rical Muhammed b. Abdurrahman 
b. Abdullah onun torunlarındandır (Ze
heb!. A'lamü'n-nübela', II, 380) 

Ömrünün sonlarına doğru gözlerini 
kaybeden Harise namazgahı ile evinin ka
pısı arasına bir ip çekmiş, fakirler bir şey 
istedikçe ipe tutunarak onlara bizzat sa
daka vermiş, bu işi kendilerinin yapabile
ceğini söyleyen ailesine, fakiriere kendi 
eliyle sadaka vermenin insanı kötÜ ölüm
den koruduğuna dair Resul-i Ekrem'den 
bir hadis duyduğunu söylemiştir (İbn Sa'd, 
lll, 488; Taberanl.lll. 229. 23I). 

Medine'de Hz. Peygamber'in odaları
nın yanında odaları bulunan Harise, Re-

. sQI-i Ekrem yeni bir hanımla evlendikçe 
bunlardan onun evine en yakın olanı ona 
bırakarak bir sonrakine geçerdi. Bundan 
dolayı Hz. Peygamber'in, "Bizim yüzü
müzden evinden taşınıp durduğu için Ha
rise b. Nu'man'dan utanır oldum" dediği 
rivayet edilmiştir (İbn Sa'd, lll, 488). 

Harise'nin, Cebrail'i Dihye b. Halife ei
Kelbi suretinde iki defa gördüğü nakle
dilmektedir. İl ki, Hz. Peygamber'in Beni 
Kurayza yahudilerine karşı savaş hazırlı
ğı yaptığı sırada Cebrail'i bir katır üzerin
de önden giderek kendisinin de içinde 
bulunduğu müslümanların silahlanıp saf 
tutmalarını emrettiği sırada vuku bul
muştur (Vakıd!, II, 498-499). İkincisi de 
Huneyn Gazvesi'nden sonra gerçekleş
miştir. Cebrail ile ResGl-i Ekrem'in soh
bet ettikleri bir sırada onlara selam ve
rerek, bir başka rivayere göre ise kendi
lerini rahatsız edeceği endişesiyle selam 
vermeden yanlarından geçtiği, bunUn 
üzerine Cebrail'in, "Şu adam selam ver
miş olsaydı selamını alırdık" dediği, Re
sulullah'ın onu tanıyıp tanımadığını sor
ması üzerine de onun Huneyn Gazvesi'n
de savaş alanını terketmeyen kişilerden 
biri olduğunu söylediği belirtilmektedir 
(Müsned, IV, 1 7; V, 433). 

Harise b. Nu'man'ın Ahmed b. Han
bel'in el-Müsned'inde yer alan ikisi Ceb
rail'i gördüğüne, biri de mal hırsından do
layı kişinin gittikçe ibadetten soğuyaca
ğına ve neticede kalbinin mühürlenece
ğine (a.g.e., V, 433) dair üç rivayeti bulun-

maktadır. Ayrıca onunla ilgili olarak Hz. 
Aişe tarafından muhtevası birbirinin ay
nı üç hadis rivayet edilmiştir. Buna göre 
Resul-i Ekrem, rüyasında Harise'nin an
nesine yaptığı iyilikler sebebiyle cennete 
girdiğini görmüş ve orada okuduğu Kur
'an'ı dinlemiştir. Sonra da, "İyilik dediğin 
böyle olmalı, Harise annesine karşı en iyi 
şekilde davranan insanlardan biridir" de
miştir (a.g.e., VI, 36, 152, 167) . 
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li] NuRi TOPALOGLU 
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HARiSE b. süRAKA 
( ~'.r ,:)'! ai )i.>) 

Harise b. Süraka b. ei-Haris 
ei-Hazreci el-Ensari 

(ö . 2/624) 

Bedir Gazvesi'nde 
ensardan şehid olan ilk sahabi. 

_j 

Hazrec kabilesinin Neccaroğulları ko
lundandır. İslamiyet'i kabul edip etmedi
ği bilinmeyen babası Süraka hicretten ön
ce vefat etmiştir. Annesi Ümmü Harise 
Rubeyyi' bint Nadr. Enes b. Malik'in hala
sı ve Enes b. Nadr'ın kardeşidir. Bazı kay
naklarda annesine nisbetle Harise b. Ru
beyyi' şeklinde deanılır (Ebu Nuaym, ı. 

vr. l60b). Buhari, el-Cdmi'u 'ş-ŞaJ:ıiJ:ı'in 
bir yerinde annesinin adını Rubeyyi' bint 
Bera şeklinde kaydederse de ("Cihad", 
14) bunun bir zühul eseri olabileceği söy
lenmiştir (İbn Hacer, Fet/:ıu 'l-btırl, Xl, 
188) Ebu Nuaym. Harise hakkında, "An
nesine çok iyilik etmesiyle meşhurdur; 
Hz. Peygamber rüyasında onun cennet
te Kur'an okuyuşunu dinledi" derken onu 
Harise b. Nu'man ile karıştırmıştır (Ma'
rifetü'ş-şaJ:ıabe, I, vr. 160b). Hicretten he
men sonra annesiyle birlikte müslüman 
olan Harise, Resul-i Ekrem tarafından 
Saib b. Osman ile kardeş ilan edilmiştir. 

Harise. bir gün Hz. Peygamber'le soh
bet ederken şehitlik mertebesine ulaş
ması için kendisine dua etmesini istemiş, 
ResGl-i Ekrem de bu isteğini yerine ge-


