HARiS b. MÜRRE
(657-58) yılında Basra'dan çıkıp Nehrevan'a giden Hariciler'den bir grubun yolda rastladıkları Abdullah b. Habbab b.
Eret ve hamile karısı ile Abdülkays kabi lesinden üç kadını öldürdüklerine dair haberler üzerine olayı tahkik etmek için Hz.
Ali tarafından HaricTier'e elçi olarak gönderildi. Bazı tarihçiler, onun Nehrevan'da görüştüğü Hariciler tarafından öldürüldüğünü kaydederse de (Taberl, V. 82;
Mes'Gdl, II, 4 ı 5) bu doğru değildir.
Haris b. Mürte, 39 (659) yılında Hz.
Ali'nin emriyle Mekran (Mükran) , Kandabl! ve daha sonra Kikan (bugün Paki stan ' ın Kaiat bölgesi) dağlarına akınlar
yaptı ve çok miktarda ganimet ele geçirdi. Hz. Ali'nin öldürüldüğünü duyunca
41'de (661) Mekran'a çekildi ve Muaviye'nin halife olduğunu öğrenmesi üzerine ordusuyla birlikte tekrar Kikan'a döndü (42/662). Burada mahalli güçler tarafından pusuya düşürülerek ordusunun
büyük bir kısmıyla birlikte öldürüldü. Kaynaklar onun cesur bir kumandan o lduğu 
nu kaydeder.
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Hz. Peygamber Haris'i önce Mekke'de zekat tahsildarlığına, ardından Cidde valiliğine tayin etti. Bundan dolayı Huneyn Gazvesi'ne katılamadı. Hz. EbO Bekir halife olunca onu bu vazifeden aziettL Bazı kaynaklarda Hz. Ömer tarafından
Mekke valiliğine getirildiği , Hz. Osman
zamanında bir süre daha bu görevde kaldığı, daha sonra Basra valiliğine tayin
edildiği, Hz. Osman'ın hilafetinde Taif'te
de valilikyaptığı rivayet edilmektedir. Abdullah b. Amir b. Küreyz'in Basra valiliği
sırasında orada ikamet etti. ResOl-i Ekrem'e benzeyenlerden biri sayılan Haris'in Hz. Peygamber'den ve Hz. Aişe'den
birer rivayeti mevcut olup bunlar EbO
DavOd ve Nesal'nin sünenleriyle Ahmed
b. Hanbel'in el-Müsned'inde yer almaktadır. Kendisinden oğlu Abdullah, tarunu Haris b. Abdullah ve EbO Miclez rivayette bulunmuşlardır. Haris 3S (655) yı
lında Basra'da yetmiş yaşlarında vefat
etmiştir. Bazı kaynaklarda ise Muaviye'nin hilafetine (66 ı -680) yetiştiği belirtilmektedir.
Haris b. Nevfel. EbO Süfyan'ın kızı Hind
ile evliydi. Abdullah, Muhammed el-Ekber, Rebia, Abdurrahman, Remle, ümmü'z-Zübeyr ve Zaribe adlı çocukları bu
hanımdan doğdular. Diğer çocukları Utbe, Muhammed el-Asgar, Haris ve Rayte'nin anneleri Ümmü Amr binti'l-Muttalib, Sa'd'ın annesi ise bir cariyedir. ümmü'z-Zübeyr'in annesinin Safiyye bint
Amr b. Ümeyye olduğu da rivayet edilmektedir. Bir diğer karısı EbO Leheb'in
kızı Dürre'den de Ukbe, Velid ve EbO Müslim adlı çocukları olduğu kaydedilmekte,
bazı kaynaklarda Dürre'nin bu çocukları
nın Haris b. Nevfel'den değil, Bedir'de kafir olarak öldürülen kocası Haris b. Amir'den olduğu belirtilmektedir.
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Tabiinden olduğu da söylenmektedir.
ile beraber Bedir Gazvesi'nden hemen sonra veya Hendek Gazvesi esnasında müslüman oldu ve Medine'ye hicret
etti. Bedir Gazvesi'ne müşrik olarak katıldığına ve esir edildiğine dair rivayet za-
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HARİS b. SIMME
( 4.ö..all V! ~_,b:JI)
EbO Sa'd el-Haris b. es-Sımme
b. Amr en-Neccari el-Hazreci
(ö. 4/625)
Uhud Gazvesi'nde
Hz. Peygamber'in
etrafından ayrılmayan
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Künyesi bazı kaynaklarda Ebü'I-Cü- ·
heym olarak geçmekteyse de Ebü'l-Cüheym onun sahabi olan oğullarından biridir (İbn Hacer, ı . 281). ResOl-i Ekrem,
hicretten sonra ensarla muhacirler arasında yaptığı kardeşlik (muahat) merasiminde onunla Suheyb b. Sinan'ı kardeş
ilan etmiştir. Haris Bedir Gazvesi'ne katılmak istemiş, ancak deveden düşüp yar alandığı için Ravha.'da Hz. Peygamber
tarafından geri çevrilmiş , fakat zaferden
sonra savaşa katılmış gibi kendisine ganimetten pay ayrılmıştır. Uhud Gazvesi'nde önemli hizmetler gören Haris, bu savaşta zor durumda kalan arkadaşlarının
yardımına koşmuş, ResOiullah'ın özel hizmetinde bulunmuş, müslümanların dağıldığı sırada Resul-i Ekrem'in yanından
ayrılmayan ve ona ölüm biatı yapan beş
on kişi arasında yer alriuştır. Hz. Peygamber. bu sırada kendisini öldürmeye gelen
Übey b. Halef'i Haris'in mızrağını kullanarak öldürmüş, yine aynı maksatla ResOl-i Ekrem'i arayan Osman b. Abdullah
el-Muglre'yi de Haris katletmiştir. Haris
bu savaşta ResOlullah'ın emriyle Hz. Hamza'yı aramaya çıkmış, onun parçalanmış
cesediyle karşılaşınca başından uzun süre ayrılamamış, ardından gönderilen Hz.
Ali Hamza'nın naaşı başında Haris'i görünce duygulu bir şiir söylemiştir.
Haris, ResOl-i Ekrem tarafından Münzir b. Amr başkanlığında Necidliler'e islam'ı tebliğ için gönderilen heyet içinde
yer almıştır. Heyette bulunanlar Bi'rimaOne'de kuşatılıp şehid edildiği sırada onlardan ayrı olan Haris ile Amr b. ümeyye
katliamdan kurtulmuştur. Ancak durumu öğrenince geri dönmeyi doğru bulmayan Haris arkadaşlarını öldüreniere yetişerek onlarla bir süre savaşmış, fakat bir
müddet sonra şehid edilmiştir. Düşmana
esir düşen Amr b. ümeyye ise daha sonra serbest bırakılmıştır.
Haris b. Sımme'nin, Taberanl'nin elMu'cemü'l-kebir'inde (lll. 271) kaydedilen bir rivayetine göre Uhud'da Hz. Peygamber kendisine Abdurrahman b. Avf'ı

