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 sahabi.
L

Hz. Peygamber, hicretin 7. yılında (628)
komşu hükümdarları İslam'a davet et-

mek üzere onlara elçilerle mektup göndermeye başlayınca 8. yılın başında (629)
adı tesbit edilemeyen Busra emirine yazdığı mektubu Lihboğulları ' ndan Haris b.
Umeyr ile gönderdi. Haris Mute'ye vardı
ğında Gassanl emirlerinden Şürahbll b.
Amr yolunu keserek nereye gittiğini sordu; ResQiullah'ın elçisi olduğunu öğre
nince boynunu vurdurdu.
Resul-i 1Ekrem, Haris'in ölüm haberini
duyunca çok üzüldü ve Zeyd b. Harise
kumandasında hazırlattİğı 3000 kişilik
bir orduyu Mute'ye gönderdi (bk MÜTE

kendisi için savaşabileceklerini söyleyerek onu desteklediğini ifade etmiştir (Buhar!, lll, 93). Kaynaklarda Harise'nin vefat tarihi zikredilmemekle birlikte Muaviye döneminde (661-680) öldüğü bilinmektedir. Ümmü Halid bint Halid ile evlenen Harise'nin ikisi erkek beş çocuğu olmuş. kızlarının hepsi biat eden kadın sahabiler arasında yer almıştır. Muhaddis
Ebü'r-Rical Muhammed b. Abdurrahman
b. Abdullah onun torunlarındandır (Zeheb!. A'lamü'n-nübela', II, 380)
Ömrünün sonlarına doğru gözlerini
kaybeden Harise namazgahı ile evinin kapısı arasına bir ip çekmiş, fakirler bir şey
istedikçe ipe tutunarak onlara bizzat sadaka vermiş, bu işi kendilerinin yapabileceğini söyleyen ailesine, fakiriere kendi
eliyle sadaka vermenin insanı kötÜ ölümden koruduğuna dair Resul-i Ekrem'den
bir hadis duyduğunu söylemiştir (İbn Sa'd,
lll, 488; Taberanl.lll. 229. 23I).

maktadır. Ayrıca

nı üç hadis rivayet edilmiştir. Buna göre
Resul-i Ekrem, rüyasında Harise'nin annesine 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" demiştir (a.g.e., VI, 36, 152, 167) .
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Medine'de Hz. Peygamber'in odaları
bulunan Harise, ReSAVAŞI).
. sQI-i Ekrem yeni bir hanımla evlendikçe
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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.

L

_j

Hazrec kabilesinin Neccaroğulları koluna mensuptur. Dedesinin adı bazı kaynaklarda Nak', Rafi' veya Nefi' şeklinde de
geçmektedir. Annesi Hz. Peygamber'e
biat eden, zaman zaman ona evinde yemek 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
cılar
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sever bir insan olan Harise, isyanevini kuşattığı zaman Hz. Osman'a

onunla ilgili olarak Hz.

Aişe tarafından muhtevası birbirinin ay-

NuRi TOPALOGLU

nın yanında odaları

Harise'nin, Cebrail'i Dihye b. Halife eiKelbi suretinde iki defa gördüğü nakledilmektedir. İlki, Hz. Peygamber'in Beni
Kurayza yahudilerine karşı savaş hazırlı
ğı yaptığı sırada Cebrail'i bir katır üzerinde önden giderek kendisinin de içinde
bulunduğu müslümanların silahlanıp saf
tutmalarını emrettiği sırada vuku bulmuştur (Vakıd!, II, 498-499). İkincisi de
Huneyn Gazvesi'nden sonra gerçekleş
miştir. Cebrail ile ResGl-i Ekrem'in sohbet ettikleri bir sırada onlara selam vererek, bir başka rivayere göre ise kendilerini rahatsız edeceği endişesiyle selam
vermeden yanlarından geçtiği, bunUn
üzerine Cebrail'in, "Şu adam selam vermiş olsaydı selamını alırdık" dediği, Resulullah'ın onu tanıyıp tanımadığını sorması üzerine de onun Huneyn Gazvesi'nde savaş alanını terketmeyen kişilerden
biri olduğunu söylediği belirtilmektedir
(Müsned, IV, 17; V, 433).

Harise b. Nu'man'ın Ahmed b. Hanbel'in el-Müsned'inde yer alan ikisi Cebrail'i gördüğüne, biri de mal hırsından dolayı kişinin gittikçe ibadetten soğuyaca
ğına ve neticede kalbinin mühürleneceğine (a.g.e., V, 433) dair üç rivayeti bulun-

HARiSE b.

süRAKA

(~'.r ,:)'! ai)i.>)
Harise b. Süraka b. ei-Haris
ei-Hazreci el-Ensari
(ö . 2/624)

L

Bedir Gazvesi'nde
ensardan şehid olan ilk sahabi.

Hazrec kabilesinin

Neccaroğulları

_j

ko-

lundandır. İslamiyet'i kabul edip etmediği bilinmeyen babası Süraka hicretten önce vefat etmiştir. Annesi Ümmü Harise
Rubeyyi' bint Nadr. Enes b. Malik'in halası ve Enes b. Nadr'ın kardeşidir. Bazı kaynaklarda annesine nisbetle Harise b. Rubeyyi' 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 söylenmiştir (İbn Hacer, Fet/:ıu 'l-btırl, Xl,
188) Ebu Nuaym. Harise hakkında, "Annesine çok iyilik etmesiyle meşhurdur;
Hz. Peygamber rüyasında onun cennette Kur'an okuyuşunu dinledi" derken onu
Harise b. Nu'man ile karıştırmıştır (Ma'rifetü'ş-şaJ:ıabe, I, vr. 160b). Hicretten hemen sonra annesiyle birlikte müslüman
olan Harise, Resul-i Ekrem tarafından
Saib b. Osman ile kardeş ilan edilmiştir.

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

HARiST, Hüseyin b. Abdüssamed
tirmiştir (İbnü'l-Eslr, I, 426) . Yaşının kü-

çük

olması

sebebiyle Bedir Gazvesi'ne
savaşçı olarak katılamayan Harise. savaş
alanının gerisinde bir su biril~intisinden
su içerken atılan bir akla isabet almış ve
bu gazvenin ensardan ilk şehidi olmuş
tur. Harise'nin Bedir'de bulunduğuna ve
Uhud Gazvesi'nde şehid edildiğine dair
rivayet kabul görmemiştir (EbO Nuaym,
I, vr. 161": İbn Hacer, el-İşabe, I, 297). Bedir'den Medine'ye dönülünce annesi oğ
lunun durumunu sormak üzere Hz. Peygamber'e gelerek. "Eğer oğlum cennette ise sabreder, sevabını beklerim; değil
se onun için var gücümle ağlarım" demiş.
ResOluilah da Harise'nin Firdevs cennetinde olduğunu söylemiştir (Buhar!, "Cihad", 14, "Megazl", 9, "Ri~a~" . 51).
BİBLİYOGRAFYA :

Müsned, lll, 124, 210, 215, 260, 264, 272,
282, 283; Buhari. "Cihad", 14, "Me gazi", 9,
13, "Ri]5ak", 51; Tirmizi, "Tefsir", 23/3; Vakıdi,
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HARISI, Hüseyin b. Abdüssamed
( ~;b:lf ..Mı..a)f~ .:.:! ..:r--> )
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İzzüddin Hüseyn b. Abdissamed
b. Muhammed ei-Harisi ei-Amili
(ö . 984/1576)

L
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alim.
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Muharrem 918 ( 19 Mart 151 2) tarihinde Amil'de (Cebeliamil) doğdu. Yemen
kabilelerinden Beni Hemdan'a mensup
olup Hz. Ali'nin yakın arkadaşlarından Haris b. Abdullah ei-A'ver'in soyundan geldiği için Harisi nisbesiyle anılmaktadır.
İlk tahsilini Bedreddin Hasan b. Ca'fer eiKerekl ve meşhur alim Şehld-i Sani'den
yaptı. Kendisini hadis, tefsir, fıkıh, usul.
kelarn, mantık, matematik ve Arap dili
gibi dallarda eser verecek düzeyde yetiş
tirdi.
Bölgedeki çeşitli merkezleri ziyaret
ederek muhtelif konularda ilmi münazaralarda bulunan Harisl. Osmanlı Devleti'nin hacası Şehld-i Sani'ye yaptı ğı davet
üzerine onunla birlikte İstanbul'a gitti (ı 7

Reblülevvel 952/29 Mayıs 1545). Kendisine Bağdat'ta. hocasına da Ba'lebek'teki medresede görev verildi. Birkaç ay İs
tanbul'da kaldıktan sonra Sivas üzerinden Ba'lebek'e vardılar (ı 5 Safer 953/17
N isan ı 546). Ancak oğlu Bahaeddin Arnill'nin Ba'lebek'te doğduğuna ( 18 Zilhicce 953/9 Şubat 1547). şeyhiyle birlikte
EbO Ca'fer et-TOsl'nin Fihristü kütübi'ş
Şi'a adlı eserini mukabele ettiklerine
(Ramazan 954/Ekim- Kasım 1547) ve birlikte Amil'e dönerek 955'e (1548) kadar
orada kaldıklarına dair kaynaklarda yer
alan bilgiler. Harisi'nin Bağdat'taki görevi kabul etmediğini veya daha sonra gö- .
rev yerini değiştirdiğini düşündürmek
tedir.
Harisl, sürekli birlikte bulunduğu Şe
hld-i Sani'nin Şla propagandası yaparak
fitneye sebebiyet verdiği gerekçesiyle
idam edilmesi üzerine ailesiyle beraber
İsfahan~a gitti (965/1 558). İsfahan şey
hülislamı (kadılkudat) Zeynüddin Ali eiAmill'nin tavsiyesi üzerine ı. Tahmasb tarafından davet edilerek saltanat merke-·
zi Kazvin'in şeyhülislamlığı ile görevlendirildi (966/1 559). Yedi yıl sürdürdüğü bu
görevi boyunca Şla mezhebini yaymaya
gayret eden Harisl. imarnın gaybQbeti
halinde cumanın kılınamayacağına dair
görüşün aksini savunarak namazları bizzat kendisi kıldırdı. Ayrıca dini ilimleri
öğretti ve bu alanda çeşitli eserler verdi.
Daha sonra Meşhed'de şeyhülislamlık görevine getirildi; ardından 1. Tahmasb tarafından yeni fethedilen Afganistan'ın
başşehri Herat'ta kendisine üç köy tahsis edilerek tedrls ve irşad faaliyetlerinde bulunmak, halka Şla mezhebini tanıt
makla görevlendirdi. Herat'ta sekiz yıl
hizmet veren Harisi'den pek çok alim ve
talebe istifade etti. Kazvin'e dönüp hacca gitmek üzere sultandan izin isteyen
Harisl'ye, irşad faaliyetlerinin aksamaması için yerine oğlu Arnili'yi vekil bıral<ması
şartıyla izin verildi. Tasawufi yönü de bulunan Harisi hac dönüşünde Bahreyn'de
yerleşti ve oğlunu da yanına davet etti.
Baba oğul burada kaldıkları süre içinde
öğretim faaliyetinde bulundular.
Kendi oğlu Bahaeddin Amm. şeyhinin
oğlu Cemaleddin Hasan ei-Amm. Bayezid-i Sistam'i-i Sanı diye bilinen İbn İna
yetullah ei-Bistaml ve Muhammed Bakır
eo-Damad gibi alimierin de aralarında
bulunduğu birçok talebe yetiştiren Harisi, Bahreyn'in Hecer şehrine bağlı Musaı
la köyünde 8 Reblülewel 984'te (5 Haziran 1576) vefat etti.

civarında eser telif ettikaydedilen Harisi'nin günümüze ulaşan bazı eserleri şunlardır: 1. Dirô.yetü'lJ:ıadi§ (Tahran ı 306). Z. Vüşulü'l-a{]yô.r
ilô. uşuli'l-a{]bô.r (Tahran ı 306; Kum
140 ı ). Hadis usulüne dair olup baş tarafında imametin delilleriyle ilgili uzunca
bir bölüm bulunmaktadır. 3. Nurü'l-]J.a]fi]fa ve nurü'l-J:ıadi]fa. Ahlak ilmiyle il~
gili olan eser, Muhammed Cevad ei-Hüseynl ei-Celall tarafından neşredilmiş
tir (Kum 1403/1983). 4. Erba'une]J.adi§en (nşr. Hüseyin Ali MahfOz. Tahran
1377/1957) S. el- 'İ]fdü'l-lfüseyni. Fık
ha dair olup 1950'1i yıllarda Yezd'de basılmıştır. 6. Münô.:{.ara ve mübô.}Ja§e.
Ahmed Revzatl tarafından Farsça'ya tercüme edilmiştir ( GüftügD.-yi Yek Daniş
mend-i Şi'l M Yek 'Alim-i Sünnl, isfahan
1377/1958, 1387/1 967), 7. Şer]J.u'l-Elfiy
ye. Şehld-i Ewel'in namaza dair el-Elfiyye adlı eserinin şerhidir. 8. TuJ:ıietü ehli'l-imô.n ii ]fıbleti 'Irô.]fi'l-'Acem ve
lj orô.sô.n. Harisl, Ali b. Abdülall ei-Kerekl'nin yanlış olduğu iddiasıyla camiierin
kıblegahlarını değiştirmesi üzerine matematik bilgisini kullanarak buna karşı
çıkmış ve bu eseri kaleme almıştır (eserlerin yazma nüshaları için bk. Brockelmann, II. 132, 576)

Eserleri. Otuz

ği

Harisi'nin

diğer bazı

eserleri de

şun

lardır: el-Gurer ve'd-dürer, er-Risô.le-

tü't-Tahmô.siyye

fi'l-fı]fh,

Divô.n, lfô.-

şiye 'ale'l-İrşô.d, Şer]J.u Kavô.'idi'l-aJ:ı

kô.m, Ta'li]fiit 'ale'ş-Şa]J.ifeti's-Seccô.
diyye, Işlô.J:ıu Cô.mi'i'l-beyn (eserlerinin bir listesi için bk. A'yanü'ş-Şta, VI,
64 ı . Brockelmann, Bahaeddin Arnili'ye
ait olan el- Veeize ile Vesiletü'l-fevz
ve'l-emô.n adlı eserleri (GAL Suppl., II,
576) yanlışlıkla babası Harisi'ye de nisbet etmiştir (a.g.e., II, 596-597).
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