
HARiS b. MÜRRE 

(657-58) yılında Basra'dan çıkıp Nehre
van'a giden Hariciler'den bir grubun yol
da rastladıkları Abdullah b. Habbab b. 
Eret ve hamile karısı ile Abdülkays kabi
lesinden üç kadını öldürdüklerine dair ha
berler üzerine olayı tahkik etmek için Hz. 
Ali tarafından HaricTier'e elçi olarak gön
derildi. Bazı tarihçiler, onun Nehrevan'
da görüştüğü Hariciler tarafından öldü
rüldüğünü 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) , Kanda
bl! ve daha sonra Kikan (bugün Paki s
tan ' ın Kaiat bölgesi) dağlarına akınlar 
yaptı ve çok miktarda ganimet ele geçir
di. Hz. Ali'nin öldürüldüğünü duyunca 
41'de (661) Mekran'a çekildi ve Muavi
ye'nin halife olduğunu öğrenmesi üzeri
ne ordusuyla birlikte tekrar Kikan'a dön
dü (42/662). Burada mahalli güçler tara
fından pusuya düşürülerek ordusunun 
büyük bir kısmıyla birlikte öldürüldü. Kay
naklar onun cesur bir kumandan olduğu 

nu kaydeder. 
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HARİS b. NEVFEL 
( JS,_i ~ ~ _,b:JI) 

el-Haris b. Nevfel 
b. el-Haris b. Abdilmuttalib 

el-Haşimi el-Kureşl 
(ö. 35/655 [?]) 

Sahabi. 
_j 

Tabiinden olduğu da söylenmektedir. 
Babası ile beraber Bedir Gazvesi'nden he-

yıftır. Hz. Peygamber Haris'i önce Mek
ke'de zekat tahsildarlığına, ardından Cid
de valiliğine tayin etti. Bundan dolayı Hu
neyn Gazvesi'ne katılamadı. Hz. EbO Be
kir halife olunca onu bu vazifeden aziet
tL Bazı kaynaklarda Hz. Ömer tarafından 
Mekke valiliğine getirildiği , Hz. Osman 
zamanında bir süre daha bu görevde kal
dığı, daha sonra Basra valiliğine tayin 
edildiği, Hz. Osman'ın hilafetinde Taif'te 
de valilikyaptığı rivayet edilmektedir. Ab
dullah b. Amir b. Küreyz'in Basra valiliği 
sırasında orada ikamet etti. ResOl-i Ek
rem'e benzeyenlerden biri sayılan Ha
ris'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 almak
tadır. Kendisinden oğlu Abdullah, taru
nu Haris b. Abdullah ve EbO Miclez riva
yette bulunmuşlardır. Haris 3S (655) yı
lında Basra'da yetmiş yaşlarında vefat 
etmiştir. Bazı kaynaklarda ise Muaviye'
nin hilafetine ( 66 ı -680) yetiştiği belirtil
mektedir. 

Haris b. Nevfel. EbO Süfyan'ın kızı Hind 
ile evliydi. Abdullah, Muhammed el-Ek
ber, Rebia, Abdurrahman, Remle, üm
mü'z-Zübeyr ve Zaribe adlı çocukları bu 
hanımdan doğdular. Diğer çocukları Ut
be, Muhammed el-Asgar, Haris ve Ray
te'nin anneleri Ümmü Amr binti'l-Mut
talib, Sa'd'ın annesi ise bir cariyedir. üm
mü'z-Zübeyr'in annesinin Safiyye bint 
Amr b. Ümeyye olduğu da rivayet edil
mektedir. Bir diğer karısı EbO Leheb'in 
kızı Dürre'den de Ukbe, Velid ve EbO Müs
lim adlı çocukları olduğu kaydedilmekte, 
bazı kaynaklarda Dürre'nin bu çocukları
nın Haris b. Nevfel'den değil, Bedir'de ka
fir olarak öldürülen kocası Haris b. Amir'
den olduğu belirtilmektedir. 
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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 
sahabilerden biri. 

_j 

Künyesi bazı kaynaklarda Ebü'I-Cü- · 
heym olarak geçmekteyse de Ebü'l-Cü
heym onun sahabi olan oğullarından bi
ridir (İbn Hacer, ı . 281). ResOl-i Ekrem, 
hicretten sonra ensarla muhacirler ara
sında yaptığı kardeşlik (muahat) merasi
minde onunla Suheyb b. Sinan'ı kardeş 
ilan etmiştir. Haris Bedir Gazvesi'ne ka
tılmak istemiş, ancak deveden düşüp ya
r alandığı için Ravha.'da Hz. Peygamber 
tarafından geri çevrilmiş, fakat zaferden 
sonra savaşa katılmış gibi kendisine ga
nimetten pay ayrılmıştır. Uhud Gazvesi'n
de önemli hizmetler gören Haris, bu sa
vaşta zor durumda kalan arkadaşlarının 
yardımına koşmuş, ResOiullah'ın özel hiz
metinde bulunmuş, müslümanların da
ğıldığı sırada Resul-i Ekrem'in yanından 
ayrılmayan ve ona ölüm biatı yapan beş 
on kişi arasında yer alriuştır. Hz. Peygam
ber. bu sırada kendisini öldürmeye gelen 
Übey b. Halef'i Haris'in mızrağını kulla
narak öldürmüş, yine aynı maksatla Re
sOl-i Ekrem'i arayan Osman b. Abdullah 
el-Muglre'yi de Haris katletmiştir. Haris 
bu savaşta ResOlullah'ın emriyle Hz. Ham
za'yı aramaya çıkmış, onun parçalanmış 
cesediyle karşılaşınca başından uzun sü
re ayrılamamış, ardından gönderilen Hz. 
Ali Hamza'nın naaşı başında Haris'i gö-
rünce duygulu bir şiir söylemiştir. 

Haris, ResOl-i Ekrem tarafından Mün
zir b. Amr başkanlığında Necidliler'e is
lam'ı tebliğ için gönderilen heyet içinde 
yer almıştır. Heyette bulunanlar Bi'rima
One'de kuşatılıp şehid edildiği sırada on
lardan ayrı olan Haris ile Amr b. ümeyye 
katliamdan kurtulmuştur. Ancak duru
mu öğrenince geri dönmeyi doğru bulma
yan Haris arkadaşlarını öldüreniere yeti
şerek onlarla bir süre savaşmış, fakat bir 
müddet sonra şehid edilmiştir. Düşmana 
esir düşen Amr b. ümeyye ise daha son
ra serbest bırakılmıştır. 

men sonra veya Hendek Gazvesi esnasın- r 
da müslüman oldu ve Medine'ye hicret HA.Ris b. RİB'i 

(bk. EBÜ KATADE). 

ı Haris b. Sımme'nin, Taberanl'nin el
Mu'cemü'l-kebir'inde (lll. 271) kayde
dilen bir rivayetine göre Uhud'da Hz. Pey-etti. Bedir Gazvesi'ne müşrik olarak ka

tıldığına ve esir edildiğine dair rivayet za- L 
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_j gamber kendisine Abdurrahman b. Avf'ı 



sormuş, Haris dağın eteğinde onu yalnız 
başına gördüğünü söyleyince ResGluliah, 
melekler de yanında bulunduğu halde 
onun müşriklere karşı savaştığını haber 
vermiştir. Daha sonra Abdurrahman'ın 
yanına giden ve onu yedi kişinin cesedi 
başında gören Haris müşrikleri kimin öl
dürdüğünü sormuş , Abdurrahman da 
ikisini bizzat öldürdüğünü , diğerlerini ise 
kendilerini göremediği bazı kimselerin 
katıettiğini söylemiştir. 

Haris'in oğlu Sa'd'ın Sıffin 'de Hz. Ali'
nin yanında savaştığı bilinmekte. soyu
nun Medine ve Bağdat'ta devam ettiği 
rivayet edilmektedir. 
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HARİS b. SÜREYC 
( ~.)"' ıJ! ..:...)~') 

el-Haris b. Süreye 
b. Yezid et-Temlml 

(ö. 128/746) 

Horasan'da 
Emeviler' e karşı başlatılan 

harekatın liderle rinden. 
_j 

Hayatının Horasan'a g ittiğ i 11 O (728) 
yılına kadar olan dönemi hakkında bilgi 
yoktur. Bu tarihte, Türkler'in isyanını bas
tırmak için bölgeye gönderilen ordular
da kumandan olarak görev yapan H aris, 
Ceyhun nehri kıyısında meydana gelen ve 
Emev'iler'in yenilgisiyle sonuçlanan savaş
ta su ile irtibatları kesilen Emevl ordusu
nu bulduğu su kaynağıyla tamamen yok 
olmaktan kurtardı. Buhara ve Harizm 
bölgelerine düzenlenen seferlere de ku
mandan olarak katıldı. 

Haris b. Süreye daha sonra, Emevı1er'in 
İslamiyet'i kabul eden yerli halktan cizye 
almaya devam etmesine ve Arap olma-

yan müslüman unsura ikinci sın ıf insan 
muamelesi yapmasına karşı çıkarak me
valinin haklarını korumak için harekete 
geçti. Mürcie mezhebinin Horasan böl
gesindeki en güçlü liderlerinden biri ola
rak tanınd ı. İlk defa Merv'de Suğran de
nilen iki sınır bölgesinde ayaklanan Ha
ris, yanına aldığı İranlı dihkanlar ve yerli 
halk ile birlikte önce Faryab'a gitti, ora
dan Belh'e geçti. Belh, MerverrQz ve He
rat valilerini mağlQp ederek bütün To
haristan bölgesine hakim oldu. vergileri 
toplayıp kendi adamları arasında dağıt
tı. Bölgedeki Ezdliler, Temlmliler, Bekrli
ler ve Türkler onun saflarına katıldılar. 
CQzcan, Faryab ve Talekan halkının da 
desteğini sağlayan Haris Belh'i zaptet
tikten sonra Merv üzerine yürüdü. An
cak Emev'iler'in Merv valisi Asım b. Ab
dullah el-Hilall'nin karşısında hiç bek
lemediği bir yenilgiye uğradı. Bu yenil
gi ordusunda huzursuzluk meydana ge
tirdi ve Bekrliler'in kendisinden ayrılıp 
Asım'ın tarafına geçmesine sebep oldu. 
Asım ile tutuştuğu ikinci savaşı da kay
beden Haris, bir süre sonra bqlgenin 
önemli şehirlerinden Tirmiz'i muhasara 
etti. Bu arada Asım aziedilerek yerine 
E sed b. Abdullah el-Kasrl tayin edildi 
( 1171735). 

Asım b. Abdullah, Esed'in vali olarak 
tayin edilmesi üzerine haksızlıklara son 
vermediği takdirde Haris ile iş birliği ya
pacağını halifeye bildirdi. Bunun üzerine 
Esed, Haris b. Süreye'in üzerine yürüdü, 
Maveraünnehir'e geçerek onu mağiQp 
etti ve elindeki şehirleri geri aldı. Bu ye
nilgi ordusundaki askerlerin ayaklanma
sına sebep oldu. Haris, az sayıdaki taraf
tarıyla Toharistan'daki Tebuşkan Kalesi'
ne sığınmak zorunda kaldı. Esed, Ezd ka
bilesin e mensup olan Cüdey' b. Ali ei-Kir
manl'yi onun üzerine sevketti. Adamları 
Haris'e tesliı_n olması için baskı yaptılar
sa da bunu kabul etmedi. Adamlarının 
bir kısmı kılıçtan geçirildi, kadınları da kö
le olarak satıldı (I 18/736) . Sığındığı Te
bQşkan Kalesi'nden kovulan Haris, Doğu 
Toharistan'a giderek Türgiş Hakanı Su-lu 
ile buluştu . Henüz İslamiyet'i kabul etme
miş olan Türkler ile iş birliği yaparak on
ların da desteğiyle MerverrQz bölgesini 
hakimiyeti altına aldı. Amül hakimi Halid 
b. Abdullah ei-Hucrl'yi de kendi tarafına 
çekmeyi başardı . 

Bu sırada ölen Esed b. Abdullah 'ın ye
rine Nasr b. Seyyar Horasan valisi tayin 
edildi ( 120/738) . Bölgede geniş bir taraf-

HARiS b. SÜREYC 

tar kitlesiyle ortaya çıkan Cüdey' b. Ali el
Kirmanl tehlikeli olmaya başlayınca Vali 
Nasr, onun bu gücünü kırmak için Halife 
lll. Yeiid'den aldığı izinle, uzun süredir Sa
merra'da Türkler'in arasında yaşamakta 
olan Haris b. Süreye' e eman verip Merv'e 
davet etti. Nasr'ın gayesi, Haris'in gücün
den faydalanarak Cüdey' b. Ali ei-Kirma
nl'yi ve diğer muhaliflerini bertaraf et
mekti. Haris. Nasr'ın davetini şartlı ola
rak kabul edip Merv'e döndüyse de ( 127/ 

745) bir müddet sonra onunla anlaşmaz

lığa düştü. Aralarında meydana gelen sa
vaşta yenilince bu defa Cüdey' b. Ali el
Kirmanl ile anlaşarak Nasr'ın üzerine yü
rüdü ve onu bozguna uğrattı. Bu iki asi 
kumandanla baş edemeyeceğini anlayan 
Nasr Merv'i terketmek zorunda kaldı. 

Merv şehrine giren Haris ile Cüdey'in 
ittifakı uzun sürmedi. Haris'in ordusun
daki Ezdliler ile Kirmanl'nin ordusundaki 
Temlmliler. Nasr b. Seyyar'ın emrindeki 
soydaşları ile savaştıkianna pişman olup 
ordudan ayrıldılar ve Bişr b. CürmQz'un 
liderliğinde toplandılar. Bu gelişme üze
rine Haris b. Süreye, Cüdey' ile yaptığı it
tifakı bozarak Bişr ' in tarafına geçti ve an
laşmazlık bir savaşla sonuçlandı. Haris. 
Cüdey' b. Ali karşısında mağiQp olarak ha
yatını kaybetti (Re ce b 1 28/N i sa n 7 46) . 

Haris b. Süreye, Emev'iler'e karşı çıkan 
ilk ve önemli simalardan biridir. Bu mü
cadelesi sırasında Mürcie mezhebinin ya
yılması için de gayret göstermiş, bölgede 
adil bir yönetim kurmak amacıyla Emevl 
idarecilerine karşı gayri müslim yerli halk 
ile iş birliği yapmaktan da kaçınmamış

tır. 
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