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HARK 
( Jp.!l) 

Kainatta süregelen 
sebep-sonuç düzeninin 

mucizevi bir etkiyle 
değiştirilmesi anlamında · 
kelam ve felsefe terimi 

(bk. HARİKUlADE; KEVN ve FESAD). 

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 
ra vii erinden. 

-' 

166 (783) yılında doğdu. Mısır'a yerle
şen Yemen asıllı Tücib kabilesine men
suptur. 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-Tin
nisi gibi alimlerden hadis rivayet etti. 
Evinde bir yıldan fazla misafir kalan İbn 
Vehb'den, bazı garip haberlerle birlikte 
1 OO.OOO'in üzerinde hadis rivayet ettiği 
kaydedilir. Harmele'den Müslim b. Hac
cac, İbn Mace. Nesai, Ebu Hatim er-Razi, 
İbn Kuteybe, Baki b. Mahled. Ebu Zür'a 
er-Razi. Hasan b. Süfyan. Ahmed b. Man
sur er-Remadi rivayette bulundular. 

Şafii mezhebi müctehid tabakaların
dan ashabü'l-vücuh* Içindeyer alan Har
ınele meseleleri Şafii'nin usulüne göre 
halleder, ancak farklı ictihadlarda bulun
duğu da olurdu. Hadis ve fıkıh ilimlerin
deki şöhretine rağmen Şafii'den rivayet
te Müzenl ve Rebi' b. Süleyman ei-Mura
di'nin derecesine ulaşamamış. mütekad
dim Şafii uleması. bu iki imarnın rivayet
lerine Harmele ve Rebi' b. Süleyman ei
Cizi'ninkilerden daha çok itibar etmiştir. 
Ebu İshak eş-Şirazi'nin el-Mühe?;?;eb'i, 
Gazzali'nin el-Vasft'i, Abdülkerim b. Mu
hammed 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 Har
ınele'yi bazı hadis tenkitçileri zayıf bulur
ken bazıları da sika kabul etmiştir. Me
sela Ebu Hatim er-Razi, "Onun hadisleri 
yazılır ancak delil olmaz"; İbn Adi, "Har
mele'nin hadislerini derinlemesine ince
ledim, fakat onun yüzünden zayıf sayıla
nını görmedim"; İbn Main. "Harmele, İbn 
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Vehb'i en iyi bilen kişidir" demekte; İbn 
Hibban ile Ukayli de onun güvenilir bir 
muhaddis olduğunu söylemektedir. 

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 zikredilmek
tedir. 
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Iii VECDİ AKYÜZ 

HARP 

(bk. SAVAŞ). 

HARPUT 

Günümüzde 

-' 

Elazığ belediye sınırlan içinde bulunan 
tarihi bir belde. 

L -' 

Denizden 1280 m. yükseklikte ve Ela
zığ'ın 9 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 çev
rili iç kalenin ( Harput Kalesi) ilk defa mi
lattan önce ll. binyılda yapıldığı sanılmak
tadır. Sonraki dönemlerde bu kalenin 
eteklerinde yerleşme başlamış. daha son
ra da meydana gelen şehrin etrafı tekrar 
surlarla çevrilmiştir. Parlak bir tarihi geç
mişe sahip olan Harput bugün neredeyse 
terkedilmiş bir şehir görünümündedir. 

Harput adının menşei tartışmalıdır. 
Amasyalı Strabon'un bahsettiği Sophene 
bölgesindeki Karkathiokerta ve Arsamo
sata adlı şehirlerden ilkinin Harput oldu
ğu, hatta isminin de buna dayandığı ileri 
sürülmüştür. Ayrıca 1v: yüzyılda iranillar 

Harput Kalesi 

tarafından ele geçirildiğinde buradan Zi
ata Castellum şeklinde söz edildiği, bu
nun da Arapça'ya Hısnıziyad şeklinde geç
tiği bilinmektedir. Arap coğrafyacıları 
Harput'a Hısn Ziyad Hartebirt denildiği
ni söylemektedirler. Bunların yanında is
min Ermenice aracılığıyla Urartu ve H ur
ri dillerine kadar gittiği ve çivi yazılı Asur 
tabietlerinde rastlanan Karpata ile bura
nın kastedildiği de düşünülmüştür. Bi
zans kaynaklarında Kharpote ve Frank ta
rihçilerinin eserlerinde Quartapiert şek
linde yazılan isim Osmanlı devrine ait kay
naklarda 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 boyun
ca 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 1 071'
den sonra Anadolu'ya yönelik Türk akın
ları sırasında muhtemelen 1 08S'te Çu
buk Bey tarafından fethedildi ve burası 
merkez olmak üzere bölgede Palu ve Çe
mişkezek çevrelerini içine alan Çubuko
ğulları Beyliği kuruldu. Ancak bu beyliğin 
ömrü uzun sürmedi ve 111 O'lu yıllarda 
Artuklu Belek b. Behram bütün toprak
Iarını ve Harput'u ele geçirerek varlığına 
son verdi. Onun 11 24 yılında ölümünden 
sonra Harput, Hısnıkeyfa Artuklu Hüküm
dan Davud'un eline geçti. 118S'te Sela
haddin-i EyyQbi'nin hizmetinde bulunan 
DavGd'un kardeşi İmadüddin Ebu Bekir 
burada bağımsız bir beylik kurdu. Onun 
halefierinden Hızır ve N ureddin Artuk Ey
yQbiler'e tabi oldular. 1 Z34'e kadar Artuk
lular'ın elinde kalan şehir bu tarihte Ana-


