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HARÜNb.HAN 
(u~> u-ı u.9.Jı.ı. ) 

Harün b. Han et-Türki 
(et-Türkmani; ö. 463/1070-71) 

Kuzey Suriye'deki Türk nüfuzunun 
ilk temsilcisi_ 

Karahanlı hükümdarlarından birinin, 
muhtemelen Tamgaç Han'ın oğlu olan 
Harun. babasına kızarak 1 ooo süvariyle 
Karluklar'ın yaşadığı Uç (Üş) şehrinden 
ayrılıp Maveraünnehir. Horasan ve Azer
baycan üzerinden Anadolu'ya geldi. Ön
ce Diyarbekir yöresindeki Sugür bölgesin
de Bizans'a karşı akıniara girişti: bu ara
da Selçuklular'a tabi Diyarbekir Mervani 
Emirliği ile ilişki kurdu. Daha sonra yine 
Selçuklu tabii Halep Mirdasi Emiri Atıy
ye'nin daveti üzerine Halep'e gidip Hazır 
semtinde konakladı ve emiri rakiplerine 
karşı takviye etti: arkasından ikisi birlik
te Bizans'a karşı sefer düzenleyerek Kem
nun Kalesi'ni fethettiler. Seferden sonra 
Harun ve maiyetindeki Türkmenler Ha
lep'te ikamete başladılar_ Fakat çok geç
meden Atıyye'nin bir baskınıyla karşılaş
tılar (Safer 4571 Ocak ı 065); bunun üze
rine Harun adamlarını alıp ei-Cezire'ye 
doğru hareket etti: bu sırada Bizanslı
lar'ın ve bazı Arap kabilelerinin saldırısı
na uğrarnaları üzerine Sermin'e gitti. Bu
rada Atıyye'ye karşı. rakibi olan yeğeni 
Emir Mahmud ile bir ittifak kurdu ve 
Mahmud onun sayesinde amcasıyla yap
tığı savaşı kazandı (ll Cemaziyelahir457/ 
20 Mayıs 1065). ardından da Halep'i ku
şattı. Yaklaşık üç buçuk ay süren kuşat
maya dayanamayan Atıyye. Türkmenler'i 
Halep'e sokmaması ve Azaz, Menbic, Rah-
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be gibi şehir ve kaleleri kendisine bırak
ması şartıyla Halep'i Mahmud'a teslim 
etti (Ramazan 457/A~ustos 1065). Böy
lece Halep Mirdasi Emirfiği'ni ele geçi
ren Mahmud, Harun'a da Maarretünnu'
man'ı ikta olarak verdi. Buraya yerleşen 
Harun Arap halkına son derece iyi mua
melede bulunmuş, adamlarına onlardan 
ücretini ödemeden hiçbir şey almamala
rını emretmiş ve hatta hayvanlarını dahi 
parayla sulatmıştır. 

Kısa bir süre sonra Fatımi Halifesi Müs
tansır- Billah. Mahmud'dan Harun ve 
Türkrnenler'i Halep'ten uzaklaştırmasını 
istedi: ancak Mahmud bu güce sahip ol
madığını söyleyerek emri yerine getir
medi. Bunun üzerine Müstansır. Bedr ei
Cemali ve Emir Atıyye'yi Mahmud'u te'
dib etmek üzere görevlendirdiyse de bir 
sonuç alınamadı. Bu hadiseden sonra Ha
run ve Emir Mahmud, Türkmen ve Arap 
kuvvetlerini birleştirip Bizans toprakları
na gazaya başlayarak Artah ve im kalele
rini fethettiler (27 Şaban 460/1 Temmuz 
ı 068); böylece H alep Bizans saldırılarına 
karşı takviye edilmiş oldu. Aynı yıl Bizans 
imparatoru Romanos Diogenes. Anado
lu'daki Selçuklu istila ve fetihlerini dur
durmak, bu arada Kuzey Suriye'de kay
bettiği kaleleri geri almak amacıyla ordu
sunun başında harekete geçti. Önce Kay
seri ve Malatya taraflarında harekatta 
bulunduktan sonra Kuzey Suriye'ye geldi 
ve özellikle Halep civarını yağma ve tah
rip edip bir kısım kuvvetlerini burada bı
raktı: arkasından da Umur Tekin adlı bir 
Türk emirinin savunduğu stratejik öne
me sahip Menbic Kalesi'ni zaptetti. Bu 
sırada Harun ve Emir Mahmud karşı 
harekata geçerek Halep civarındaki Bi
zans kuvvetlerini bozguna uğratıp çekil
mek zorunda bıraktılar. Bunu haber alan 
Romanos Diogenes Halep yakınlarında 
karargah kurdu. Fakat Harun ve Mah
mud imparatorun karargahına ani bir 
baskın yaptılar: vuku bulan şiddetli çar
pışmada her iki taraf da ağır zayiat verdi. 
Bu sebeple Bizanslılar geri çekilen Türk
men ve Arap kuvvetlerini takibe cesaret 
edemedilerse de Artah ve im kalelerini 
kolayca geri aldılar (462/1069-70). 

Pek başarılı olmayan bu seferden dö
nüşte Harun'un Emir Mahmud'ia arası 
açıldı ve kendini emniyette hissetmeye
rek süvarileriyle birlikte ondan ayrılıp bu 
sırada Fatımiler'e karşı Sur şehrinde ba
ğımsızlığını ilan eden kadı Aynüddevle 
Ebü'I-Hasan b. Ebu Ukayl'in yanına gitti. 

Ancak bir müddet sonra, Aynüddevle'yi 
cezalandırmakla görevlendirilerek Sur'u 
kuşatan Bedr ei-Cemali ile gizlice Aynüd
devle'nin aleyhine iş birliğine girdi. Bunu 
duyan Aynüddevle onu. kendi adamların
dan kandırdığı iki Türkmen vasıtasıyla 
öldürttü ve kesik başı Sur sokaklarında 
dolaştırdtp halka teşhir edildi. Bunun üze
rine bir kısım Türkmenler Bedr ei-Cema
li'nin, diğerleri de Aynüddevle'nin hizme
tine girdiler. 
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Iii! ALi SEVİM 

HARÜNÜRREŞiD 
(~}1 U.9.Jı.ı.) 

Ebu Ca'fer Harün er-Reşid 
b. Muhammedei-Mehdi-Billah 

b. Abdiilah ei-MansCır 
(ö. 193/809) 

Abbasi halifesi 
(786-809). 
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Yaygın görüşe göre Muharrem 149'da 
(Şubat- Mart 766) veya 30 Zilhicce 14S'te 
(20 Mart 763) Rey'de doğdu. Babası Hali
fe Mehdi- Billah. annesi Hayzüran bint 
Ata olup Hz. Abbas'ın yedinci göbekten 
torun udur. Küçük yaştan itibaren saray
da iyi bir eğitim görerek büyüdü. Müreb
bisi, muhtemelen oğlu Fazi ile sütkarde
şi olmasından dolayı baba diye hitap et
tiği İran asıllı Yahya b. Halid ei-Bermeki 
idi. Hamza b. Habib ez-Zeyyat'tan Kur
'an-ı Kerim, Ali b. Hamza ei-Kisai'den na
hiv ve fıkıh, Mufaddal ed-Dabbi'den ede
biyat, İmam Malik'ten hadis ve fıkıh oku
du. Ayrıca Basra'da Halil b. Ahmed ei-Fe
rahidi'nin derslerine devam etti. Hocala
rından on dört yaşına kadar düzenli bir 
şekilde ders alan Harunürreşid daha son
ra da ilimden kopmadı. 

Harun genç bir delikanlı iken 163 (779-
80) ve 165 (781-82) yıllarında Bizanslı-


