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Vehb'i en iyi bilen kişidir" demekte; İbn
Hibban ile Ukayli de onun güvenilir bir
muhaddis olduğunu söylemektedir.

HARK
( Jp.!l)
Kainatta süregelen
sebep-sonuç düzeninin
mucizevi bir etkiyle

243 yılt-Şewalinde (Şubat 858) Mısır'da
vefat eden Harmele'nin Şafii fıkhına dair
el-Mu{ıtaşar ve el-Mebsut adlı iki eser
kaleme aldığı kaynaklarda zikredilmektedir.

değiştirilmesi anlamında ·

kelam ve felsefe terimi
(bk. HARİKUlADE; KEVN ve FESAD).
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BİBLİYOGRAFYA :
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HARMELE b. YAHYA
( ~ w-1 ;u.,.ı> )
Ebil. Hafs (Ebu Abdillah) Harmele
b. Yahya b. Abdiilah et-Tücibi
(ö. 243/858)
Şafii' nin ·

Mısır'daki

talebelerinden
ve onun "yeni görüşleri"nin
raviierinden.
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166 (783) yılında doğdu. Mısır'a yerleşen Yemen asıllı Tücib kabilesine mensuptur. İmam Şafii'den Mısır'da kaldığı
beş yıllık süre boyunca ders aldı. Ayrıca
İmam Malik'in talebesi İbn Vehb, Eyyub
b. Süveyd er-Remlive Bişr b. Bekir et-Tinnisi gibi alimlerden hadis rivayet etti.
Evinde bir yıldan fazla misafir kalan İbn
Vehb'den, bazı garip haberlerle birlikte
1OO.OOO'in üzerinde hadis rivayet ettiği
kaydedilir. Harmele'den Müslim b. Haccac, İbn Mace. Nesai, Ebu Hatim er-Razi,
İbn Kuteybe, Baki b. Mahled. Ebu Zür'a
er-Razi. Hasan b. Süfyan. Ahmed b. Mansur er-Remadi rivayette bulundular.
Şafii mezhebi müctehid tabakaların

dan ashabü'l-vücuh* Içindeyer alan Harınele meseleleri Şafii'nin usulüne göre
halleder, ancak farklı ictihadlarda bulunduğu da olurdu. Hadis ve fıkıh ilimlerindeki şöhretine rağmen Şafii'den rivayette Müzenl ve Rebi' b. Süleyman ei-Muradi'nin derecesine ulaşamamış. mütekaddim Şafii uleması. bu iki imarnın rivayetlerine Harmele ve Rebi' b. Süleyman eiCizi'ninkilerden daha çok itibar etmiştir.
Ebu İshak eş-Şirazi'nin el-Mühe?;?;eb'i,
Gazzali'nin el- Vasft'i, Abdülkerim b. Muhammed er-Rafii'nin eş-ŞerJ:ıu'l-kebir'i
ve Yahya b. Şeref en-Nevevl'nin Ravza. tü't-talibin'i gibi Şafii mezhebinin temel
fıkıh kaynaklarında adı sıkça geçen Harınele'yi bazı hadis tenkitçileri zayıf bulurken bazıları da sika kabul etmiştir. Mesela Ebu Hatim er-Razi, "Onun hadisleri
yazılır ancak delil olmaz"; İbn Adi, "Harmele'nin hadislerini derinlemesine inceledim, fakat onun yüzünden zayıf sayıla
nını görmedim"; İbn Main. "Harmele, İbn
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Yahya b. Main. et-Tarif), ll, 105 ; Buhar!, et- .
Taril)u'l-kebir; lll, 69; Ukayıt. ec;t-Pu'a{a', ı, 322;
İbn Ebü Hatim, el-Cerf:ı ue 't-ta'dfl, lll, 274; İbn
Adi, el-Kamil, ll, 863-866; Şirazl, Taba~atü'l-fu
~aha', Beyrut, ts. (Darü'l-Kalem). s. 110; İbnü'I
Kayseranl, el-Cem' beyne ricali'ş-Şaf:ıi/:ıayn,
Beyrut 1405, 1, 112; İbnü'I-Cevzl, ec;t-Pu'a{a', ı,
196; İbn Kudame ei-Makdisl, 'Ulema'ü '1-/:ıadiş,
ll, 149-151; Nevevl, Teh?ib, 1/1, s. 155-156; İbn
Hallikan, Ve{eyat, ll, 64-65; Mizzl. Teh?ibü 'l-Kemal, V, 548-552; Zehebl, A'la_
m ü 'n-nübela', Xl,
389-391; a.mlf., Te?kiretü'l-f:ıuf{ii?, ll, 486-487;
Sübkl. Taba~at, ll, 127-131; İs nevl. Taba~atü'ş·
Şafi'iyye,ı, 28-29; İbn KaöıŞühbe. Taba~atü'ş
Şafi'iyye, 1, 61; İbn Hacer. Tef:ı?ibü't-Teh?ib, ll,

229-231; Süyütl. Taba~atü'l-f:ıuffi'i? (Ömer). s.
210-211; Musannif , Taba~atü'ş-Şa{i'iyye (nş r.
Adil Nüveyhiz), Beyrut 1402/1982, s. 22; Keş
fü';r.-;r.unün, ll, 1582, 1630; M. Hasan Heyto, ellctihad ve taba~atü mücteh idi'ş-Şa{i'iyye,
Beyrut 1409/1988, s. 91-93.
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VECDİ AKYÜZ

HARP
(bk.

SAVAŞ) .
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HARPUT
Elazığ
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Günümüzde
belediye sınırlan içinde bulunan
tarihi bir belde.
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Denizden 1280 m. yükseklikte ve Ela9 km. kadar kuzeyinde, Uluova'ya
hakim birbirinden ayrı bloklar halinde yer
alan stratejik önemi haiz sarp kayalıklar
üzerinde kurulmuştur. Şehrin çekirdeği
ni oluşturan etrafı derin uçurumlarla çevrili iç kalenin (Harput Kalesi) ilk defa milattan önce ll. binyılda yapıldığı sanılmak
tadır. Sonraki dönemlerde bu kalenin
eteklerinde yerleşme başlamış. daha sonra da meydana gelen şehrin etrafı tekrar
surlarla çevrilmiştir. Parlak bir tarihi geçmişe sahip olan Harput bugün neredeyse
terkedilmiş bir şehir görünümündedir.
zığ'ın

Harput adının menşei tartışmalıdır.
Strabon'un bahsettiği Sophene
bölgesindeki Karkathiokerta ve Arsamosata adlı şehirlerden ilkinin Harput olduğu, hatta isminin de buna dayandığı ileri
sürülmüştür. Ayrıca
yüzyılda iranillar

Amasyalı

1v:

Harput Kalesi

tarafından ele geçirildiğinde buradan Ziata Castellum şeklinde söz edildiği, bunun da Arapça'ya Hısnıziyad şeklinde geçtiği bilinmektedir. Arap coğrafyacıları
Harput'a Hısn Ziyad Hartebirt denildiği
ni söylemektedirler. Bunların yanında ismin Ermenice aracılığıyla Urartu ve Hurri dillerine kadar gittiği ve çivi yazılı Asur
tabietlerinde rastlanan Karpata ile buranın kastedildiği de düşünülmüştür. Bizans kaynaklarında Kharpote ve Frank tarihçilerinin eserlerinde Quartapiert şek
linde yazılan isim Osmanlı devrine ait kaynaklarda ve belgelerde Hartabird, daha
yaygın olarak da Harpurt veya Harpurd
imlasıyla görülür; ancak XIX. yüzyıldan
itibaren resmi yazışmalarda halk arasın
daki Harput telaffuzu benimsenmiştir.

Arkeolajik kazılar sonucu çok eski çağ
lardan beri önemli bir iskan yeri olduğu
anlaşılan Harput ve yöresi, asırlar boyunca birçok devletin hakimiyeti altına girdi
ve Urartu, İran, İskender. Roma, Bizans
hakimiyetlerinden sonra VII. yüzyılda
Araplar'ın eline geçti. X. yüzyılın ortaların
da Bizanslılar'ın geri aldığı şehir 1071'den sonra Anadolu'ya yönelik Türk akın
ları sırasında muhtemelen 108S'te Çubuk Bey tarafından fethedildi ve burası
merkez olmak üzere bölgede Palu ve Çemişkezek çevrelerini içine alan Çubukoğulları Beyliği kuruldu. Ancak bu beyliğin
ömrü uzun sürmedi ve 111 O'lu yıllarda
Artuklu Belek b. Behram bütün toprakIarını ve Harput'u ele geçirerek varlığına
son verdi. Onun 11 24 yılında ölümünden
sonra Harput, Hısnıkeyfa Artuklu Hükümdan Davud'un eline geçti. 118S'te Selahaddin-i EyyQbi'nin hizmetinde bulunan
DavGd'un kardeşi İmadüddin Ebu Bekir
burada bağımsız bir beylik kurdu. Onun
halefierinden Hızır ve Nureddin Artuk EyyQbiler'e tabi oldular. 1Z34'e kadar Artuklular'ın elinde kalan şehir bu tarihte Ana-

