HARON
senin. İsrailoğulları arasında ayrılık çı
kardın, sözümü tutmadın diyeceğinden
korktum" diyerek gerekçesini açıklamış
(Ta ha 20/92-94), daha sonra Hz. MO sa
Samirrye kızarak onu kovmuştur (Taha
20/95-98) . Diğer bir ayette de (es-Saffat
37/120) Musa ve Harun'un hep hayırla
yadedilecekleri belirtilmektedir.
Hz. Harun'un vefatıyla ilgili olarak islami kaynaklarda çeşitli rivayetler vardır.
Bunlara göre Allah Hz. Musa'ya, "Harun 'un ruhunu kabzedeceğim . onu şu
dağa getir" diye vahyeder. Bunun üzerine Musa ile Harun o dağa giderler. Dağa
vardıklarında orada benzeri görülmemiş
bir ağaçla bir ev ve üzerinde yataklar bulunan bir sedir bulurlar. Harun burada
yatmak istediğini söyleyince Hz. Musa
"yat ve uyu" der. Harun'un isteği üzerine
kendisi de yatar. ardından Harun'un ruhu kabıedilince ev ve yatak semaya yükseltilir. Hz. Musa İsrailoğulları 'nın yanına
döndüğünde kavmi HarOn'u göremeyince onu Musa'nın öldürdüğünü iddia ederler. Fakat Musa'nın iki rek'at namaz kılıp
Allah'a dua etmesi üzerine Harun'un üzerinde vefat ettiği yatak semadan iner ve
böylece İsrailoğulları gerçeği görüp kabul ederler (Sa'lebl. s. 187-188). Başka
bir rivayete göre ise kavminin itharnı üzerine Hz. Musa onları Harun'un kabrine
götürür ve Harun'a seslenir. Harun başından toprakları silkeleyerek kabrinden
kalkar. Hz. Musa'nın . "Seni ben m i öldürdüm?" sorusuna " h ayır" cevabını verince
Musa ona. "Yatağına geri dön" der. Harün da tekırar ölüm uykusuna yatar (Taberi, l, 434).
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Paşa. Kısas-ı Enbiya, istanbul 1331, 1, 19-26;
NDB, s. 1; E. Palis, "Aaro n", DB, l/1, s. 2-9; J.
Horowitz. Koranische Untersuchungen, Berlin
1926, s. 149; J. Auneau, "Sacerdoce", DBS, X,
1249; A. Jeffery. The Foreign Vocabulary of the
Quran, Cairo 1938, s. 283-284; H. Speyer, Die
Biblischen Erzahlungen im Qoran, Darmstadt
1961, s. 323-336; T. M. Mauch, "Aaron" , /DB, i,
1-2; E. Rivkln. "Aaron, Aaronides",/DB Suppl.,
s. 1-3; A. H. Mc Neile- P. R. Ackroyd, "Aaron",
DB2 , s. 1-2; J. Eisenberg, "Harun", lA, V/1, s.
303; G. Eisenberg- [G. Vajda]. "Harun b . 'Imran", Ef2 (Fr.ı. lll, 238; N. M. Sarna v. dğr..
"Aaron", EJd., ll, 4-8; M. Avi-Yonah. "Hor",
EJd., VIII, 971-972; G. Jacquement. "Aaron",
Catholicisme, Paris, ts. (Letouzey et Ane). 1,
2-3.
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HARUN, Abdüsselam Muhammed
( 0~.Jl.'ı. ~ f}Wf~ )

Abdüsselam b. Muhammed
b. HarCın b. Abdirrazık
(1909 -1988)

L

İslam kültür kaynaklarının
ilmi neşirlerini yapmasıyla tanınan
Mısırlı alim ve edip.

_j

İskenderiye'de doğdu. Kültürlü bir aileye mensuptur. Dedesi Harun b. Abdürrazık. Ezher'de Cemaatü kibari'l-ulema üyeliği yapmış, babası çeşitli yerlerde kadılık görevinden sonra Şer'! Teftiş
Kurulu başkanlığında bulunmuştur. Amcası Ahmed b. Harun, bir müddet Ezher
Üniversitesi rektör yard ımcılığı ve ei-Maahidü'd-dlniyye müdür l üğü görevlerin i
yürütmüştür. Anne tarafından dedesi
Mahmud b. Rıdvan'ın da şer'l mahkeme
ve Cemaatü kibari'l-ulema üyesi olduğu
bilinmektedir. Meşhur hadis alimi ve muhakkiki Ahmed Muhammed Şakir. Abdüsselam Harun'un halasının oğludur.
Babasının görevi i cabı ailesi bir süre
Tanta'da kaldıktan sonra Kahire'ye yerleşince Abdüsselam Harun burada on yaş

larında hıfzını tamamladı. İlk öğrenimi

nin ardından liseyi Ezher'de okudu ve yüksek tahsilini DarüluiQm'da yaptı ( 1928).
Aynı fakültede yüksek lisansını tamamladı. Buradaki öğrenciliği sırasında, devrin gazeteci- matbaacı ve naşirl erinden
olan Muhibbüddin ei-Hatlb'in kurduğu
Cem'iyyetü'ş-şübbani'l-müslimln'de üye
olarak faaliyet gösterdi. Daha sonra 1942
yılına kadar Dekahliye, İskenderiye ve Kahire'de ilkokul öğretmenliği yaptı . Taha
Hüseyin'in tavsiyesi üzerine 1943'te Mustafa es-Sekka. Abdürrahim Mahmud, İb
rahim ei-Ebyarl ve Hamid Abdülmecid
gibi devrinin tanınmış alim ve ediplerinden teşekkül eden Lecnetü ihyai türasi
Ebi'I-Ala ei-Maarrl adlı komisyonun üyeliğine kabul edildi.
1945 yılında, ilköğretimden üniversiteye öğretim elemanı tayininin tek örneği olarak İskenderiye Üniversitesi (Camiatü'I-Farük el-evvel) Edebiyat Fakültesi'ne
müderris oldu. 1950'de DarüluiQm'da doçent, 1959'da aynı fakültedeprofesör olarak nahiv bölümünün başkanlığına getirildi. Bu görevi yürütürken Kahire Mecmau'I-Iugati'I-Arabiyye'nin yayımladığı elMu<cemü'l-vasit'in ilk baskısının ( Kahi re ı 380) tashihini yaptı. 1966'da. Mısır'ın
çeşitli üniversitelerinden oluşturulan bir
grup profesörle birlikte Küveyt Üniversi-

tesi'ni kurmakla görevlendirildi. 1975 yı
lına kadar bu üniversitenin dil. yüksek
lisans ve doktora bölümlerini yönetti.
1969'da üye olarakseçildiği Kahire Mecmau'l-lugati'I-Arabiyye'ye 1984'te genel
sekreter oldu ve bu görevini ömrünün sonuna kadar sürdürdü; bu kurumun çeşitli ilmi komisyonlarında faal üye olarak
çalıştı. 16 Nisan 1988 tarihinde Kah i re'de öldü.
islam dünyasında daha çok gerçekleş
ilmi neşirlerle tanınan Abdüsselam
Harun, henüz on altı yaşlarında iken Şam
fakihi EbQ Şüca' ei - İsfahfınrnin el-Mul]taşar (et-Takrib) adlı eserini yayımlam ı ş
tır (Kahire 1925). İki yıl sonra Abdülkadir
ei-Bağdadfnin Ijizanetü'l-edeb'inin tahkikine başlayıp önce birinci cüzünü (Kahire 1927), fakülteden mezun olmadan
da bu eserin önemli bir kısmını dört cilt
halinde neşretmiş (Kahire 1347-1351), bu
arada dönemin meşhur muhakkiklerinden Muhibbüddin ei-Hatlb'le birlikte İbn
Kuteybe'nin Edebü'l-katib'inin neşrini
gerçekleştirm iştir (Kahire 1927).

tirdiği

Abdüsselam Harun bu ilmi neşir faaliyetinden dolayı çeşitli ödüller almıştır. Nit ekim Sa'leb'in Mecdlis'ini neşretmesi
sebebiyle 1950'de Kahire Mecmau'l-lugati'I-Arabiyye'den "Tahkikli Metin Neşri
Ödülü"nü. 1981 'de de Arap edebiyatı alanındaki başarılı çalışmalarından dolayı

"Kral Faysal Uluslararası Ödülü"nü kazanmıştır. Ayrıca Arap .üniver sitelerin in pek
çoğunda misafir profesör olarak görev
yapmıştır.

Eserleri. A) Telif Eserler. 1. Dil ve Edebiyat. el-Esalibü'l-inşô.'iyye fi'n -naJ:ı
vi'l- ~rabi(Kahire ı399/ı978, 140211981 ;
Beyrut I4ıOI1990) ; ~ava<idü'l-imla ' (Kahire 1392/1972, 1396, 1986); Künnaşe
tü'n-nevadir (Kahire 1405/1984); ~utılf
edebiyye, dirilsat na/fdiyye fi't-türaşi'l- 'Arabi J:ıavle taJ:ı/fi/fi't-türaş (Kahire 1409/ı 988); el-Meysir ve'l-ezlam
(Kahire 1953, ı388/1968, 1987; tarih!, içtimal, edebi konularla dile dair bahisler
ihtiva eder); en-NuşJ:ı beyne'l-luga ve 'ttaril] (ts.); et-Türaşü'l-'Arabi (Kahire ,
ts.); TaJ:ı/fi/fu'n -nuşuş ve neşruha (Kahi re !374/ı954, 1965 , 1977, ı4IO/ı989;
alanında bir müslüman il.lim tarafından
yazılan ilk eserdir); Mu<cemü şevahi
di'l-~rabiyye (Kahire ı 392). Z. Fihrist
Ç alı şmala rı . Taf:ı/fi/fiit ve tenbihat ii
mu< cemi Lisani'l-'Ara b (Kah i re ı 399/
1979; İbn ManzOr'un Lisanü'l-'Arab adlı sözlüğündeki yanlışların tesbit ve tas-
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hihiyle ilgilidir); Feharisü'l-Mu1J.aşşaş
(Kahire 1389/1969; geliştirilmiş 2. baskı,
Beyrut 1411/1991) ; Feharisü Mu<cemi
Teh~ibi'l-luga (Kahire 1396/1976); Mu<cemü Mu.l:wyyedati İbn Ijallikan (Kahire 1407/1987; İbn Halilkan'ın Vefeyatü 'l-a'yan'ında anlamını, iştikak ve zaptı
nı [hareke veya yazı ile okunuşunu tesbiti belirttiği özel isim, lakap, künye, nisbet, yer adı vb.nin fihristidir). 3. Seçmeler. el-Elfü'l-muotare min ŞaJ:ıiJ:ıi'l-Bu
O.ari (iki cilt olarak Kahire'de basılan
eser [ 1379, 13991. Şaf:ıil:ı-i Bul]arl' den seçilmiş ı 000 hadisin şerh ve tahrlcini ihtiva etmektedir); Teh~ibü Sireti İbn Hişam (Kahire 1375/1955, 1402/1982); Teh~ibü İJ:ıya'i <ulCımi'd-din (I-Il, Kahire,
ts.; l-ll, Beyrut 1409/1988); Teh~ibü'l-lfa
yevan (I-II, Kahire 1408/1987); Mecmu"atü'l-me<ani(Beyrut 1412/1992) (100 konuya dair 1599 şiir ve kıtadan oluşmak
tadır).

B) Tahkikleri. 1. Dil ve Edebiyat. Cahiz.
el-lfayevan (1-Vll, Kahire 1357-1364/
1938-1945); el-Beyan ve't-tebyin (I-IV,
Kahire 1367-1369); el-<Oşmaniyye (Kahire 1374/1955); Resa'ilü'l-CaJ:ıi:? (l-ll,
Kah i re 1384/1964; lll-IV, Kah i re ı 399/
1979); Fet.a'ilü'l-etrak (Resa'ilü'l-Caf:ıL?
içinde, Kah i re 1964), el-Burşan ve 'l-<urcan ve'l-cumyan ve'l -J:ıuldn (Bağdat
1982); İbn Kuteybe. Edebü'l-kdtib (Muhibbüddin el-Hat!b ile birlikte, Kahire
1927); Zeccacl, Emali'z-Zeccaci (Kahire 1382/1962; Beyrut 1407/1987); Süyuti,
Hem<u'l-hevami' ii şerJ:ıi Cem'i'l-cevamic (L cüz, Abdülal Mekrem Salim ile
birlikte , Beyrut 1413/1992); Abdülkadir
el-Bağdadi, Ijizanetü'l-edeb ve lübbü
lübdbi lisani'l-'Arab (1-Xlll, Kahire 13871406/1967-1986); Hasan b. Abdullah elAskeri, el-Maşun (Küveyt 1960); Sa'leb,
Mecalisü Sacleb (l-ll, Kahire 1369/1950,
1401/1980); Zeccacl. Mecalisü'l-<uıe
ma' (Küveyt 1962); Mufaddal ed-Dabbi,
el-Mufac;lc;laliyyat (Ahmed Muhammed
Şakir ile birlikte. Kahire 1361/1942); Sibeveyhi, el-Kitab (I-V, Kahire 1385/1966);
Nevadirü'l-Maotutat (değişik müelliflere ait yirmi beş kitap ve risale, Kahire
1370-1374); Ebü'l-Ferec el-İsfahani, elEgani (Darü'l-kütübi'l-Mısriyye neşri, yalnız XV. cilt); İbnü'l-Enbari, ŞerJ:ıu '1-Kaşa'idi's-sebci't-tıvali'l-cahiliyyat (Kahire 1383/1963), ŞüruJ:ıu Sa]fti'z-zend
(.Ebü'l-Ala el-Maarrl'nin divanına Tebriz!, ibnü's-Sid el-Batalyevs! ve Harizml'-

Taha Hüseyin baş
Mustafa es-Sekka, Abdürrah!m Mahmud, İbrahim el-Ebyar!, Ham id
Abdülmec!d ile birlikte, I-V, Kah i re I 9451948); İbnü 's-Sikklt, IşlaJ:ıu'l-mantı]f
(Ahmed Muhammed Şakir ile birlikte,
Kahire 1368/1949); Asmai, el-Aşma<iy
yat (Ahmed Muhammed Şakir ile birlikte, Kahire 1375/1955); Tacrifü'l-]fudema'
bi-Ebi'l-'Ald el-Ma"arri (Ta ha Hüseyin
başkanlığında Mustafa es-Sekka, Abdürrahim Mahmud, İbrahim el-Ebyarr, Hamid Abdülmec!d ile birlikte yapılmış bir
derleme ve tahkikli neşir çalışmasıdır,
Kahire 1363/1944); Ebu Temmam. Hemziyyatü Ebi Temmam (Kahire 1942);
Ebu Ali el-Merzüki. ŞerJ:ıu Divani'l-lfamase (Ahmed Emin ve Seyyid Ahmed esSakr ile birlikte, I-IV, Kahire 1951-1953);
Muhammed b. Habib el-Bağdadi, El]fabü'ş-şu"ara' (Kahire 1954); Esma'ü'lmugtdlin (l-ll, Kahire 1954); Küna'ş 
şu"ara' ve men galebet künyetüh "ald
ismih (Kahire I 954). Z. Sözlükler. İbn
Paris, Mu<cemü me]fayisi'l-luga (!-VI.
Kahire 1389-1392/1969-1972); İzzeddin
ez-Zencani, Teh~ibü'ş-ŞıJ:ıaJ:ı (Ahmed
AbdülgafOr Attar ile birlikte, I-lll, Kahire
1371/1951); Ezheri, Teh~ibü'l-luga (Kahire 1384/1964, I, Kahire, ts, IX) ; İbn Düreyd, el-İşti]fa]f (Kahire 1958); Mustafa
İbrahim, el-Mu<cemü'l-vasit (Kahire
1960). 3. Diğer Neşirleri. İbn Hazm, Cemhere tü ensabi'l-'A.rab (Kahire 1378/
1958); Nasr b. Müzahim, Va}f'atü Şıffin
(Kahire 1382, 1981); İbn Butlan. Risale
ii şira'i'r-ra]fi]f (Kah i re 1954); M. Murtaza Hüseyni, lfikmetü'l-işra]f (Kahire
1954); Ebu Şüca' el-İsfahani, el-Muotaşar, Metnü Ebi Şüca< fi'l-fı]fh (Kahire
1925).
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yaptığı şerhlerdir;

kanlığında

Yayımladığı

eserlerin

baş tarafına

ekdayanan mukaddimelerde eser ve müellif hakkında
önemli bilgiler veren Abdüsselam Harun.
ayrıca gerekli yerlere koyduğu harekeler, zaman zaman eserlerin metinlerini
aşacak hacimdeki dipnotlarıyla okuyucunun karşılaşacağı müşkülleri halletmeye. müelliflerin temas etmed i ğ i, eksik veya müphem bıraktığı noktaları aydınlat
maya çalışmıştır. Abdüsselam Harun'un
ilmi neşrini gerçekleştirdiği eserlerde çoğu ilk defa kendisi tarafından düzenlenen zengin fihristierin yer alması. onun
tahkik ve neşir çalışmalarında bu çığırın
öncüsü olarak kabul edilmesini sağla
l ediği geniş araştırmalara

mıştır.

Mahmud M. et-Tenahl. Medbal ila taribi
ri't-türaşi'l-'Arabf

neş

ma'a muf:taçlaratin 'ani't·

taşf:tf{ ue't-taf:trff, Kah ire 1405/1984, s. 97 -99;
M. Mehdi Allam, el-Mecma'iyyCın fi bamsfne
'amen, Kahire 1406/1986, s. 163-165; M. Muhyiddin Abdülhamid, "Kelimetü'l-üstaz eş-Şey()
Mul:ıyiddln 'Abdill:ıamld fi isti]5bali'l-üstaz 'Abdisselam Mul:ıammed Harun", MMLA, sy. 25
(I 389/1969), s . 249-251; MIDEO, XIX ( 1989), s.
385-386.
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EN-NEKLAVİ- HULUSİ KILIÇ

HARUN BUGRA HAN
(ö. 382/992)
L

Karahanlı hükümdarı.

_j

Abdülkerim Satuk Buğra Han'ın tarunu olup şehzadeliğinde kardeşi Ebü'l-Hasan Ali Arslan Han tarafından devletin batı kısımlarını idare etmekle görevlendirildi. Kendisi, Maveraünnehir'i ilk fetheden
Karahanlı hükümdan olarak şöhret kazanmıştır. Samanller'in içinde bulunduğu karışıklıklar dolayısıyla bir kısım muhalif Samani kumandanlarının da desteğini sağlayarak 990'da İsficab'ı zaptetti.
İki yıl sonra Samanller'in başşehri Buhara'ya girdi (Reblülevvel 382/Mayıs 992).
Samani Emiri Nuh b. MansOr şehri terketmek zorunda kaldı. Bu hareketi, Samaniler'in Horasan valisi Ebu Ali Simcüri
tarafından desteklenmişti. Hatta onunla
daha İsticab'ın zaptı sırasında, Ceyhun
nehri sınır olmak üzere Samani Devleti'ni
taksim etme hususunda gizli bir antlaş
ma da yapmıştı. Böylece Horasan Ebu
Ali'nin. Maveraünnehir de Harun Buğra
Han'ın idaresine geçecekti. Ancak Harun
Buhara'ya girdikten sonra Ebu Ali'yi bir
ordu kumandanı gibi gördü ve daha önceki anlaşmaya yanaşma dı. Fakat çok geçmeden Buhara'da ağır bir hastalığa yakalandı ve yerine Samani şehzadelerin
den Abdülaziz Nuh b. Nasr'ı bırakarak buradan ayrılmak zorunda kaldı. Kaşgar'a
dönerken Koçkarbaşı mevkiinde vefat etti.
Harun Buğra Han. Şihabüddevle ve Zahirüdda've gibi İslami lakaplar taşımak
taysa da bu lakaplar muhtemelen halife
tarafından verilmiş olmayıp kendisi unvanlarına eklemiştir. Zira o sırada Karahanlılar ile Sünni İslam muhiti arasında
henüz resmi bir münasebet kurulmamıştı. Bilinen en eski Karahanlı paraları ona ait olup 382'de (992) Iıak'ta basılan sikkeler Abbas! halifeliğiyle herhangi bir münasebetinin bulunmadığını gösterir.
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