HARiS b. SÜREYC
sormuş,

Haris dağın eteğinde onu yalnız
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 öldürdüğünü sormuş , Abdurrahman da
ikisini bizzat öldürdüğünü , diğerlerini ise
kendilerini göremediği bazı kimselerin
başına gördüğünü

katıettiğini söylemiştir.

Haris'in oğlu Sa ' d'ın Sıffin ' de Hz. Ali'nin yanında savaştığı bilinmekte. soyunun Medine ve Bağdat'ta devam ettiği
rivayet edilmektedir.
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el-Haris b. Süreye
b. Yezid et-Temlml
(ö. 128/746)
Horasan'da
Emeviler' e karşı başlatılan
harekatın liderle rinden.
L

_j
Hayatının

Horasan'a g itti ğ i 11 O (728)
kadar olan dönemi hakkında bilgi
yoktur. Bu tarihte, Türkler'in isyanını bastırmak için bölgeye gönderilen ordularda kumandan olarak görev yapan Haris,
Ceyhun nehri kıyısında meydana gelen ve
Emev'iler'in yenilgisiyle sonuçlanan savaş
ta su ile irtibatları kesilen Emevl ordusunu bulduğu su kaynağıyla tamamen yok
olmaktan kurtardı. Buhara ve Harizm
bölgelerine düzenlenen seferlere de kumandan olarak katıldı.
yılına

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 ı f insan
muamelesi yapmasına karşı çıkarak mevalinin haklarını korumak için harekete
geçti. Mürcie mezhebinin Horasan bölgesindeki en güçlü liderlerinden biri olarak tanınd ı. İlk defa Merv'de Suğran denilen iki sınır bölgesinde ayaklanan Haris, yanına aldığı İranlı dihkanlar ve yerli
halk ile birlikte önce Faryab'a gitti, oradan Belh'e geçti. Belh, MerverrQz ve Herat valilerini mağlQp ederek bütün Toharistan bölgesine hakim oldu. vergileri
toplayıp kendi adamları arasında dağıt
tı. Bölgedeki Ezdliler, Temlmliler, Bekrliler ve Türkler onun saflarına katıldılar.
CQzcan, Faryab ve Talekan halkının da
desteğini sağlayan Haris Belh'i zaptettikten sonra Merv üzerine yürüdü . Ancak Emev'iler'in Merv valisi Asım b. Abdullah el-Hilall'nin karşısında hiç beklemediği bir yenilgiye uğradı. Bu yenilgi ordusunda huzursuzluk meydana getirdi ve Bekrliler'in kendisinden ayrılıp
Asım'ın tarafına geçmesine sebep oldu.
Asım ile tutuştuğu ikinci savaşı da kaybeden Haris, bir süre sonra bqlgenin
önemli şehirlerinden Tirmiz'i muhasara
etti. Bu arada Ası m aziedilerek yerine
Esed b. Abdullah el-Kasrl tayin edildi
( 11717 3 5).

Asım b. Abdullah, Esed'in vali olarak
tayin edilmesi üzerine haksızlıklara son
vermediği takdirde Haris ile iş birliği yapacağını halifeye bildirdi. Bunun üzerine
Esed, Haris b. Süreye'in üzerine yürüdü,
Maveraünnehir'e geçerek onu mağiQp
etti ve elindeki şehirleri geri aldı. Bu yenilgi ordusundaki askerlerin ayaklanmasına sebep oldu. Haris, az sayıdaki taraftarıyla Toharistan'daki Tebuşkan Kalesi'ne sığınmak zorunda kaldı. Esed, Ezd kabilesin e mensup olan Cüdey' b. Ali ei-Kirm anl'yi onun üzerine sevketti. Adamları
Haris'e tesliı_n ol m as ı için b askı yaptıla r
sa da bunu kabul etmedi. Adamlarının
bir kısmı kılıçtan geçirildi, kadınları da köle olarak satıldı (I 18/7 36) . Sığındığı TebQşkan Kalesi'nden kovulan Haris, Doğu
Toharistan'a giderek Türgiş Hakanı Su-lu
ile buluştu . Henüz İslamiyet'i kabul etmemiş olan Türkler ile iş birliği yaparak onların 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 yerine Nasr b. Seyyar Horasan valisi tayin
edildi ( 120/738) . Bölgede geniş bir taraf-

tar kitlesiyle ortaya çıkan Cüdey' b. Ali elKirmanl tehlikeli olmaya başlayınca Vali
Nasr, onun bu gücünü kırmak için Halife
lll. Yeiid'den aldığı izinle, uzun süredir Samerra'da Türkler'in arasında yaşamakta
olan Haris b. Süreye' e eman verip Merv'e
davet etti. Nasr' ın gayesi, Haris'in gücünden faydalanarak Cüdey' b. Ali ei-Kirmanl'yi ve diğer muhaliflerini bertaraf etmekti. Haris. Nasr ' ın davetini şartlı olarak kabul edip Merv'e döndüyse de ( 127/
745) bir müddet sonra onunla anlaşmaz
lığa düştü. Aralarında meydana gelen savaşta yenilince bu defa Cüdey' b. Ali elKirmanl ile anlaşarak N asr'ın üzerine yürüdü ve onu bozguna uğrattı. Bu iki asi
kumandanla baş edemeyeceğini anlayan
Nasr Merv'i terketmek zorunda kaldı.
şehrine giren Haris ile Cüdey'in
uzun sürmedi. Haris'in ordusundaki 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 üzerine Haris b. Süreye, Cüdey' ile yaptığı ittifakı bozarak Bişr ' i n tarafına geçti ve anlaşmazlık bir savaşla sonuçlandı. Haris.
Cüdey' b. Ali karşısında mağiQp olarak hayatını kaybetti (Re ce b 128/N i san 746) .

Merv

ittifakı

Haris b. Süreye, Emev'iler'e karşı çıkan
ilk ve önemli simalardan biridir. Bu mücadelesi sırasında Mürcie mezhebinin yayılması 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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