
ler bulunmakta ve bunların muhtevası 
tartışılmaktadır. Harre Vak'ası, Ernevi
ler'in siyasi hayatları boyunca yaptıkları 
veliahtlık ihdası . Kerbela Vak'ası ve Mek
ke kuşatması gibi büyük hatalardan biri 
olarak tarihe geçmiştir. Said b. Müseyyeb 
bir rivayetinde (Buhar!, "Megazl", ı 2), 
üç fitnenin ikincisi olarak Hz. Osman'ın 
şehid edilmesinden sonra Harre Vak'ası'
nı göstermekte ve bu savaş sonucunda 
Hudeybiye ashabından kimsenin kalma
dığını söylemektedir (DİA, xııı, ı 57) 
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HARRÜBE 

(bk. KIRAT). 

HARRÜBI 
( ı..s!,_;.:;.ıı) 

Ebu AbdiUah Muhammed b. All 
ei-Harrübi et-Trablusi 

(ö. 964/1557'den sonra) 

Cezayirli alim ve mutasavvıf. 

_j 

ı 

_j 

Trablus'un yaklaşık 6 km. batısındaki 
Karkaruş köyünde doğdu. Babası Ali ei
HarrCıbl tanınmış bir Şazell şeyhi ve fıkıh 
alimi idi. Küçük yaşta kaybettiği babası- · 

nın dostları olan birçok alimden fayda
lanma imkanı buldu. Bunlar arasında, an
nesi tarafından yakın akrabası olup el
lfikemü'l-'Ata'iyye'yi ezbere bilen ve 
okutan Muhammed b. Ternınarn ile Şa
zeliyye'nin ZerrCıkıyye kolunun kurucusu 
Şeyh ZerrCık özelikle anılmalıdır. Muham
med b. Temmam'ın tavsiyesi üzerine ta
sawuf eğitimini Şeyh ZerrCık ve onun 
ZeytCın ei-Pasllakabıyla tanınan hacası 

EbCı Abdullah Muhammed b. Abdullah 
ez-ZeytGnl'den aldı. Pas'ta bulunan Şeyh 
ZeytCın'un yanına gitmek için hazırlandığı 
sırada hac yolculuğuna çıkan şeyh Trab
lus'a gelip onun misafiri oldu. Şeyh Zey
tCın'uri gözetiminde süiCıkünü tamamla
yıp icazet alan HarrCıbl. bir süre Kuzey Af
rika'nın çeşitli şehirlerine seyahatler yap
tıktan sonra Cezayir' e yerleşti ve orada 
vefat etti. Biyografisini veren kaynakla
rın hemen tamamında vefat tarihi 963 
(1556) olarak zikredilmekteyse de tefsi
rini 1 Rebiülahir 964'te ( 1 Şubat 1557) ta
mamladığına dair VIII. cildin sonundaki 
kayıt HarrCıbl'nin bu tarihten sonra vefat 
ettiğini göstermektedir (Hablb Vedaa el
Hasnavl, sy. 3, s. 285) . İbnü'I-Kadl'nin. 
onun 960 (1553) yılından sonra vebadan 
vefat ettiğini, ancak hastalığın 965'te 
(1558) Pas'ta ortaya çıktıktan sonra mı 
Cezayir'e sirayet ettiği, Cezayir'den mi 
Pas'a geçtiğinin bilinmediğini belirtınesi 
de bu bilgiyi desteklemektedir. 

Şeyh ZerrCık'un görüş ve düşünceleri
ne bağlı olan HarrCıbl Kuzey Afrika tasav
vuf hayatının önemli şahsiyetlerindendir. 
HarrCıbl'nin dini ilimler sahasında geniş 
bilgiye sahip olması tesir alanının genişle
mesini kolaylaştırmıştır. Merakeş'in meş
hur sCıfllerinden EbCı Amr ei-Kastall'ye 
yazdığı bir mektupta, Hallac-ı Mansur'un 
ifadelerine benzer sözlerin yanlış olduğu
nu savunmasından onun temkin sahibi 

HARRÜBT 

bir sCıfi olduğu anlaşılmaktadır. İbn EbCı 
Mahalli, HarrCıbl'nin bu görüşlerine bir 
reddiye yazarak onun tasawufi mesele
leri kavrayamadığını iddia etmiştir (Mu
hammed Hacci, ı. 171-172). 

HarrGbl içtimal ve siyasi hayatta da et
kin roller oynamıştır. Barbaros Hayred
din Paşa ile iyi geçinmesi, Cezayir- Pas sı
nırıyla ilgili olarak 959 ( 1552) yılında Ka
nuni Sultan Süleyman'ın elçisi sıfatıyla 

Pas Sa'dl Sultanı Mevlay Muhammed eş
Şeyh'e mektup götürmesi bu açıdan 
önemlidir. HarrCıbl, bu konuda iki yıl son
ra bir elçilik göreviyle Sa'dl sultanına tek
rar gitmiştir. Pas'taki büyük bir ticari pa
zarın paylaşımı hususunda yerli halkla 
Endülüslü muhacirler arasında meydana 
gelen gerginliğin onun teklif ve tavsiye
leri doğrultusunda çözümlenmesi HarrCı
bl'nin nüfuzlu bir şahsiyet olduğunu gös
termektedir. Yahudilik'ten ihtida eden
lere bu pazarda yer vermemenin Hz. Pey
gamber'in davranışiarına aykırı bir uygu
lama olduğunu belirterek yeriiierin bu 
konudaki tepkilerinin yanlışlığını söyle
mekten çekinmemiştir. 

Eserleri. 1. Riyazü '1-ezhar ve ken
zü'l-esrar. Sekiz ciltten meydana gelen 
tasawufi bir tefsir olup Mağrib hattıyla 
yazılan bir nüshası Darü'l-kütübi'I-Mıs
riyye'dedir (Tefsir, nr. 364). Bu nüshanın 
üzerindeki kayıttan, eserin Muhammed 
Endelüsl tarafından Cezayir'deki Endü
lüs Zaviyesi'ne vakfedildiği, sonundaki 
964 (1557) tarihinden de HarrCıbl'nin son 
eseri olduğu anlaşılmaktadır. z. Şer]J.u'l
lfikem. İbn Ataullah ei-İskenderl'nin 
el-lfikemü'l-'Ata'iyye adlı eserinin 
şerhidir (İbnü'l-Kadl, I, 322; Brockel
mann, GAL, Suppl., Il, 70 I) . 3. Zikm ba'
:li'l-evliya' bi-Trablus. HarrCıbl'nin aile
si. hocaları ve yakın çevresi hakkında bil
gi veren otobiyografik bir risaledir (Ha
blb Vedaa el-Hasnavl, sy. 3, s. 280). 4. Ri
saletü ~i'l-iilas ila ]Javaşşı ehli m edine
ti Fas. Müellifin İslam'ın beş temel esa
sıyla ilgili çeşitli görüşlerini ihtiva eder 
(İbn Asker ei-Mağribi, s. 9, 127; Muham
med Hacci, I, 282). s. Kifayetü'l-mürid 
ve ]J.ilyetü'l-'abid. Müridierin eğitimi 
için hazırlanmış bir eserdir (İbn Asker ei 
Mağribl, s. 127; kaJ:ıu'l-meknün, Il, 374; 
Hediyyetü'l-'arifin, II, 245). 6. Şer]J.u'ş
Şalfıti(Şalavati) '1-Meşişiyye. Abdüsse
lam b. Meşlş'in Şalavfıt'ının şerhidir 
(Brockelmann, GAL, 1, 569; Suppl., ı. 788). 
7. Müzilü'l-lebs 'im adabi ve esrari'l
]fava'idi'l-]Jams (lza/:ıu'l-meknün, II, 471; 
Hediyyetü'l-'arifin, II , 245). 8. ed-Dürre
tü'ş-şerife fi'l-kelfım 'alfı Uşuli't-tari-
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HARRÜBi 

~a. Hacası Zerrük'un Uşulü't-tarika adlı 
risalesinin şerhidir (Brockelmann. GAL 
Suppl. , ll, 36ı; Hablb Vedaa el-Hasnavl, 
sy. 3, s. 295) . 

Bağdatlı İsmail Paşa'nın Kitôbü'l-Üns 
ti't-tenbih 'ala 'Uyubi'n-nets (İzaf:tu '1-
meknün, ll, 274) ve Hasnavl'nin el-Üns ii 
şerl).i 'Uyubi'n-nefs ( Mecelletü '1-Buf:tü
şi't-tari/)iyye, sy. 3, s. 295) adıyla Harrübf
ye nisbet ettikleri eser, Brockelmann ve 
Sezgin'in kayıtlarına göre Sülemfnin 'Uyu
bü'n-nefs adlı risalesinin Zerrük tarafın
dan manzum hale getirilmiş şeklidir ve 
Harrübl de buna bir şerh yazmıştır (Broc
kelmann, GAL, ı. 2ı8-2ı9; Suppl., I. 362; 
ll. 362 , 70 ı; Sezgin , ı. 672-673) . 
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Iii ETHEM CEBECİOGLU 

HARS 

(bk. KÜLTÜR). 

HARTMANN, Martin 
(1851-1918) 

Alman şarkiyatçısı. 

_ı 

-, 

_ı 

Breslau'da bir Mennanit vaizin oğlu ola
rak dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimi
ni tamamladıktan sonra 1869 yılında 
aynı şehirde bulunan üniversiteye kay
doldu. Eğitimine Leipzig'de Heinrich 
Leberecht Fleischer'in yanında devam 
etti. 1874't e Sami diller üzerine hazır
ladığ ı Die Pluriliter albildungen in 
den semitischen Sprachen başlıklı dok
tora tezini verdikten sonra özel öğret

men olarak Edirne'ye gitti: 1875 yılının 
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Mart ayında da İstanbul'a geçti ve bura
da iyi derecede Türkçe öğrendi. 1876-
1887 yılları arasında Beyrut'taki Alman 
konsolosluğunda mütercim olarak çalış
tı. Bu sırada yöredeki birçok şehre gide
rek bölgenin ekonomisi, coğrafyası ve in
sanları hakkında incelemeler yapma im
kanı buldu. O yıllarda Şansölye Bismark. 
diğer büyük Avrupa devletleri kadar sö
mürgeciliğe itibar etmeyen Almanya'nın 
bu politikasını değiştirmek istiyordu. Bu
nun için Berlin'de 1887 yılında Avrupa dı
şında görev yapacak diplomat. misyoner 
ve memiırlara Doğu dillerini öğretmek ve 
gereken diğer bilgileri vermek üzere Se
min ar für Orientalische Sprachen adlı 
enstitü kuruldu. Hartınann da aynı yıl 
içinde ülkesine dönüp bu enstitüde hoca 
olarak çalışmaya başladı ve görevini öl
düğü S Aralık 1918 tarihine kadar sür
dürdü. 

Başlangıcından yaşadığı döneme ka
dar vuku bulmuş İslam tarihi ve kültürüy
le alakah her şeyle ilgilenen Hartmann. 
İslam araştırmalarının müstakil bir ilim 
dalı olması hususunda gayret sarfetmiş
tir. Onun. klasik şarkiyatçı tipinin dışına 
çıkarak araştırmalarında tarihi filolojiden 
ziyade Alman sömürge siyasetinin gerek
lerine uygun olarak güncel konulara yer 
verdiği görülür. Olaylara tarihi bir pers
pektiften bakarak kendisinden sonra ge
len meslektaşlarına örnek olmuş ve bu 
konuda okullaşmanın ilk adımlarını at
mıştır. İslami araştırmalarda sosyolojinin 
metotlarını ilk uygulayanlardan biri ol
makla birlikte önceleri onun bu çalışma

larına itibar edilmemiştir (Fück, s. 272 ; 
Pa ret, s. ı 7). Hartınann da kendileriyle ay
nı fikirde olduğu Ernst Harder, Wilhelm 
Friedrich Cari Giese ve Fritz Kern gibi 
ilim adamlarıyla birlikte 1912 yılında Die 
Deutsche Gesellschaft für lslamkunde 
adlı derneği kurmuş ve bu dernek ertesi 
yıldan itibaren Die Welt des Islams adlı 

Martin 
Hartma n n 

dergiyi çıkarmaya başlamıştır. Hartınann 

daha sonra Suriye, Mısır ve Türkistan'da 
birer Arap Araştırmaları Enstitüsü ku
rulması için taslaklar hazırlamıştır. Bec
ker'e göre Hartmann'ın Alman şarkiyat
çılığı açısından önemi, onun araştırma-

. larında modern Ortadoğu'nun devlet ya
pısı, politik mücadeleleri ve kültürel du
rumunu konu edinınesi ve bunu yapar
ken de uzun süre gazetecilik anlayışının 
ötesine geçip araştırmalarını ilmi bir ze
min üzerine oturtmaya çalışan ilk ve tek 
kişi olarak kalmasıdır (Jslamstudien, ll, 
484) . 

Hartınann şu dört konuyla sürekli ilgi
lenm i ştir: Orta Asya ve Çin'deki İslam , 
Arap meselesi. Jön Türk hareketi ve ede
biyatı. Afrika'daki İslam ve hıristiyan mis
yonerlerle olan mücadelesi. Hartmann. 
bu alanlarla ilgilenirken çok defa kendi
sinden önce yapılan çalışmaları yeterli 
bulmayarak meseleyi en başından itiba
ren ele alıp güncel problemleri bunların 

ışığında incelerneyi tercih etmiştir. An
cak eserlerinde dikkati çeken nokta, onun 
birçok malzeme toplamasına karşılık bun
ları sistematik bir şekilde değerlendirme
mesidir. Bu noktada diğer şarkiyatçılar 
tarafından da eleştirilm iştir; mesela Bec
ker'e göre hem kendi dönemi hem de ge
lecek nesiller için çok faydalı eserler bı
rakmakla beraber kararlarında aceleci ol
muş. çalışmalarında da gerekli sentez ve 
değerlendirmeleri yapamamıştır (a.g.e., 
ll, 483) . 

Özellikle Osmanlı Devleti'yle çok yakın
dan ilgilenen Hartmann. ı. Dünya Sava
şı'ndan önceki yıllarda başlayıp savaş sı
rasında gelişen siyasi ve içti m ai hadiseler, 
parlamenter tartışmalar ve modern ha
yatın ortaya çıkardığı yeni durumlar gibi 
konuları Die Welt des lslams'da geniş 
olarak incelemiştir. Onun 1. Dünya Sava
şı'ndan önce kaleme aldığı yazılarda Os
manlılar'a menfi bir şekilde yaklaştığı ve 
Arapçılığı desteklediği görülür (a.g.e., ll, 
488; Kramer. XXV/3 1 ı 9891. s. 297). 
Hartmann'a göre Osmanlılar'ın hakimi
yeti altında yaşayan topluluklar ayrılarak 
kendi devletlerini oluşturmalıydılar. 1909'
da yayımlanan Die arabische Frage 
adlı eserinde özellikle bu konuyu işie

rnekte ve Arapçı hareketlerin Batılılar'

ca çıkarılıp yönlendirildiğini. bilhassa Mı
sır'da İngilizler, Suriye'de Fransız ve 
Ruslar tarafından milli çıkarları doğrul
t usunda desteklendiğini vurgular (s. 559 
vd.). Kendisi de aralarında hıristiyanların 
çok bulunduğu Suriyeliler ile Ermeniler'i 
"Yakındoğu'nun ışığı" olarak görür (Re-


