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!il SEMA Vi EYİCE 

HIAAŞ b. ÜMEYYE 
( ~~ ~ ..;ı_p-) 

Ebu Nadle 
Hıraş b. Ümeyye 

b. Rebia ei-Huzai ei-Ka'bi 
(ö. 60/680 [?]) 

Sahabi. 

1 

_j 

Müreysl' Gazvesi'nde, Hudeybiye Ant
laşması'nda, Hayber'in fethinde ve daha 
sonraki savaşlarda bulundu. Hz. Peygam
ber. Hudeybiye günü Hıraş'ı Sa'leb diye 

bilinen devesine bindirip Mekke'ye elçi 
olarak gönderdi ve müslümanların Mek
ke'ye um re için gelmekte olduklarını, yan
larında kurbanları bulunduğunu. Kabe'yi 
tavaf edip geri döneceklerini Mekkeliler'e 
bildirmesini söyledi. Ancak Kureyşliler 
(bir rivayette özellikle ikrime b. Ebu Ce
h il) ona çok kötü davrandılar. Devesini ke
sip kendisine eziyet ettiler; hatta onu öl
dürmek isteyenler olduysa da buna bir 
akrabası veya eMibiş* engel oldu. Bunun 
üzerine Hıraş · geri dönerek ResGl-i Ek
rem'e durumu anlattı ve Kureyşliler'e da
ha itibarlı bir kimseyi (bir ri vayete göre 
Osman b. Affan) göndermesini söyledi. 

Hıraş zaman zaman Hz. Peygamber'in 
berberliğini de yapardı . Nitekim Hudey
biye'de antlaşma sağlanarak Kureyş tem
silcileri ayrıldıktan sonra kurbanlar kesilip 
ihramdan çıkılacağı sırada ResGiullah'ı 
tıraş etmişti. Onun sadece umretü'l-ka
zada Hz. Peygamber'in saçını kestiği de 
söylenmektedir. Mekke'nin fethinde bu
lunan Hıraş'ın fethin ikinci günü. kendi
sine eman verilmiş olan Cüneydib b. Ed
la'ı öldürmesine ResGl-i Ekrem çok üzül
dü ve Hıraş'ı kınadı. Bazı rivayetlere göre 
Mekke'de kan dökülmesini bu hadise do
layısıyla irat ettiği bir hutbe ile yasakla
mıştır. Hz. Peygamber'in. "Eğer bir kafi
re karşılık bir mümini öldürecek olsaydım 
Hıraş'ı öldürürdüm" dediği nakledilmek- · 
tedir (Vakıd!, ll, 845) Cüneydib'in diyeti 
Hıraş'ın kabilesi olan i-ıuzaa'ya ödettiril
miştir. 

Mekke ile Medine arasında Mekke'den 
bir konak uzaklıkta bulunan Bi'rü'I-Be
rGd'u Hıraş'ın kazdırıp etrafını çevirttiği 
belirtilmektedir. Medine'de yaşadığı bili-
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İslam öncesi döneme ait 
bir Arap kasrı. 

_] 

Şam'ın 1 00 km. güneydoğusunda Su
riye çölünün batısındaki bir vadinin yanın
dadır; Kasrü'l-ebyaz adıyla da tanınır. 
Mevcut kalıntılardan ve içinde yer aldığı 
mahal yönünden tahkimatlı bir şato oldu
ğu anlaşılan yapı, ilk bakışta Em ev! kasır
larının planiarına sahipmiş gibi görün
mekteyse de dikkatli bir inceleme sonun
da onlardaki ihtişamın ve töreniere yö
nelik teşkilat özelliklerinin bunda bulun
madığı ortaya çıkmaktadır. Emevl kasır
larındaki taht odası ve mescid gibi bölüm
lere rastlanmayan yapının bundan dolayı 
bir Em evi eseri olmadığı bellidir. 

V veya VI. yüzyılda yapıldığı sanılan Hır
betü'l-beyza. 60 x 60 m. ölçülerinde kare 
planlı bir yapı olup 43 x 43 m. ölçüsün
deki bir iç avlunun etrafına sıralanmış 

Hırbetü ' l·beyza'nın krokisi 
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