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Arabistan yarımadasındaki 
bazalttan oluşan volkanik alanlar. 
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Arapça'da ateşte yanmış gibi görünen, 
siyah bazalt kütleleri veya parçaları ile 
örtülü düzlük ve tepeciklerden meydana 
gelen volkanik alanlara harre (sıcak, kız
gın) denilmektedir; Iabe de (lave. tav) har
re ile eş anlamlıdır. Yanardağların püs
kürmesi sırasında akan tavların sağuya
rak katılaşması sonucunda teşekkül eder 
ve geniş bir alana yayılır. Arabistan'daki 
yükselti ve vaditerin çoğunun bu şekilde 
oluşması yarımadanın karakteristik özel
liklerindendir. Harre alanlarının ortaya 
çıkması uzun zaman alır ve bu uzun za
man zarfında tepelerden kopan parçalar 
eteklerde birikir, sonra da bu bölgeler 
herhangi yeni bir harekete maruz kalma
dığında yavaş yavaş çöle dönüşür. Bazı 
yorumcular, bu durumun Tevrat'ın Ye
remya bölümünde ( 17/6) tasvir edilen 
çöllerle uygunluk arzettiğini söylemekte
dir (iA, VII, s. 301 ). Yarımadada İslam ön
cesi dönemde yanardağ patlarnalarına 
başta Antere olmak üzere birçok şairin 
temas ettiği görülür. Hz. ömer zama
nında 19 (640) yılında Harretü Leyla diye 
bilinen yerde patlama olmuş (İbn Keslr, 
VII, 96). Hz. Osman döneminde deMedi
ne yakınındaki volkanik dağların birinden 
duman çıkmıştı. Hicaz bölgesinde vuku 
bulduğu tesbit edilen en son volkanik 
patlama, 28 Haziran 12S6'da Medine'
nin doğusunda meydana gelmiş. birkaç 
hafta süren bu faaliyet sırasında sık sık 
yer sarsıntıları olmuş ve yanardağdan çı
kan tavlar Harretü'I-Arld'e kadar uzan
mıştı (a.g.e., XIII, 190; SemhGdl, 1, 100). 

Ancak bu patlamadan Medine herhangi 
bir zarar görmemiş ve olayı rivayet eden 
tarihçiler hayretle karşıladıkları bu duru
mu Hz. Peygamber'in şehre ilişkin hadis
Ieriyle yorumlamaya çalışmışlardır. O ta
rihten beri Arap yarımadasının herhangi 
bir kesiminde bu tür bir yer hareketine 
rastlanmamakla birlikte bölgedeki vol
kanların tam olarak pasifleşmediği ve za
man zaman faaliyete geçebileceği tah-
min edilmektedir. · 

Arabistan'ın orta ve batı taraflarında 
Havran'ın doğusunakadar uzanan kısım
da "harre" denilen birçok yer vardır; bun
ların çoğu Dımaşk ile Medine arasında bu
lunmaktadır. islam coğrafyacıları, Suri-
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ye-Yemen arasında günümüzde on üç 
tanesi bilinen (Bayumi, s. 9) yirmi dokuz 
harre olduğunu ve bunların en meşhurla
rının Medine çevresinde yer aldığını kay
detmektedirler. Arap yarımadasındaki 
harreterin güvenilir bir haritası, 1882'de 
A. Stübel'in seyahat hatıralarıyla birlik
te indeksli olarak neşredilmiştir (ZDMG, 

XXII [ 18681. s. 365 vd.) . Otto Loth, Ya
küt'un zikrettiği yirmi dokuz harrenin yer
lerini belirlemeye çalışır ve onun Güney 
Arabistan, Hadramut ve Yemen'de bulu
nan bazı harrelere temas etmediğini, is
mini verdiği bazılarının da bugün mevcut 
olmadığını söyler. Hamed ei-Casir de özel
likle adları birbirine karışmış olan bazı har
releri tesbit etmeye çalışır. En geniş ala
nı kaplayan Hayber ve Uveyrıd harrele
ridir. Harrelerden çoğu Cahiliye dönemin
de veya İslami dönemde meydana gelen 
bir olayla meşhur olmuş ve bu olayla ya 
da üzerinde yaşayan kabilenin adıyla anıl
mıştır; dolayısıyla isimlerin çoğunluğu 
mahallldir. Hicaz badiyelerinde her kabi
lenin kendine mahsus bir harresi vardı; 
buralara gelerek çadır kurar ve "harrl" 
dedikleri develerini otlatırlardı. Bu böl
geler Araplar'ın eskiden beri taş ve ma
dencilik alanları idi; özellikle bazalttan de
ğirmen taşı yapılırdı. Bugün de Vadilku
ra ile Teyma arasında bulunan Harretün
nar boraks madeninin en bol olduğu yer
dir. Sert ve muhtelif ebatlardaki dağınık 
taşlardan meydana gelen harrelerde ya
şamanın zorluğuna rağmen halkın bura
lara gelmesinin sebebi zengin su kaynak
larının bulunmasıydı. Çünkü bazalt ta
bakalarının altında su rezervleri bulunu
yordu. Nitekim günümüzde de Medine'yi 
besleyen zengin su kaynaklarının çoğu
nun harre bölgelerinde yer aldığı Bayu
mi'nin çalışmasıyla teyit edilmektedir 
(bk. bibl.) . Bunların yanı sıra üzerinde sü
rekli olarak ikamet edilenler de vardı. Me
sela Medine harreterinden Harretü Va
kım'ın iki mahallesinde Beni Kurayza ve 
Beni Nadir yahudileri, üç mahallesinde 
de Evs kabilesinin üç kolu oturuyordu. 
Beni Abdüleşhel'in oturduğu mahallede 
ise bu kota ait bir kale bulunuyordu. Hic
ret'ten sonra Beni Nadir yahudileri bura
da kuşatılarak Medine'den çıkarılmış, ay
rıca Beni Kurayza yahudileri de yine bu
rada mağlCıp edilmişti (Ahmed İbrahim 
eş-Şerif, s. 312). Yapılan arkeotojik kazı
larda bulunan içi kurşun kaplı muhkem 
bir sarnıç ile seramik ve tuğla ocakları, 
nübüwetin başlangıcında bu harreterin 

muntazam bir iskan gördüğünü doğru
lamaktadır. 

Hz. Peygamber hicretten önce ashabı
na, "Sizin hicret edeceğiniz yerin iki kara 
taşlık (harre) arasında hurmalık bir şehir 
olduğunu gördüm" demiş (Buharl, "Ke
f.§.let", 4) ve bu haber başta Selman-ı Fa
risl'nin İslam'a girişiyle ilgili rivayetler ol
mak üzere ilk devir literatürünün tama
mında yer almıştır (İbn İshak, s. 68; İbn 

Sa'd, 1, 137; IV, 58). Hicretten sonra Me
dine hareminin sınırları Resill-i Ekrem ta
rafından iki harre (Harretü Vakım ve Har
retülvebere) arasında bulunan alan ola
rak belirlenmiştir (Müsned, ll. 286, 376; 

Buhar!, "Feza,ilü '1-Medlne", ı; Belazürl. 
s. 8-9) . Hz. Peygamber'in hicret haberi
ni alan Medineliler her gün kuşluk vakti 
Harretülvebere mevkiine çıkarak öğle sı
cağı bastırıncaya kadar beklemişler ve 
sonunda ona ilk defa burada kavuşmuş
lardı (İbn Hi şam, ll, 134; İbn K esir, lll. 
184). Resillullah, Hadramut heyetiyle Me
dine'ye gelerek müslüman olan Rifaa b. 
Zeyd ve yanındakilerin Harretürrecla'da 
ağırlanmasını emretmişti. Erken İslami 
dönemde irtidad edenlerle recme mah
kum edilenlerin cezalarının Medine har
relerinde yerine getirildiği rivayet edil
mektedir (Müslim, "J.5asame", 2) . Hicret
ten önce Medine'de ilk cuma namazının 
Harretü Beni Beyaza'da kılındığı haber 
verilmektedir (İbn Hişam, ll, 82-83). Hz. 
Peygamber Tebük Gazvesi sırasında Te
bük harresinde konaklamıştı. Medineli
ler'le Emevller arasında cereyan eden ün
lü HarreSavaşı da (63/683) Harretü Va
kım'da vuku bulmuştur. öte yandan Ab
bas! Halifes i Vasil5- Billah'ın, Medine ve 
çevresinde ayaklanan bedevi Süleymo
ğulları'nın üzerine Samerra'dan gönder
diği Türk kumandanı Boğa el-Keblr, Is
yancıları 230 (844) yılında kalelerinin bu
lunduğu Harretü Beni Süleym'de mağ
IGp etmişti (Taberl, IX, 130). 

İbnü'n-Nedlm, "Kitabü harre" adıyla 
birçok eser telif edildiğini ve bunların 
coğrafya kitapları arasında geniş bir yer 
tuttuğunu kaydetmektedir (el-Fihrist, s. 
244, 460, 482, 532). Bu tür çalışmaların 
başlıcaları, Ebil Ubeyde Ma'mer b. Mü
senna'nın (ö. 209/824) Kitiibü'l-Ijam1t, 
Ali b. DavCıd'un Kitiibü'l-Ijarre ve'l-üm
me, Medaini'nin Kitiibü Ijarreti Vii~ım 
ve Gallabl'nin Kitabü'l-l:farre adlı eser
leridir. Vakıdl'nin bu isimle yazdığı kitap 
ise Semhildi ve Ebü'l-Arab'ın eserleri içe
risinde günümüze ulaşmıştır. 



BİBLİYOGRAFYA : 

Lisiirıü 'l-'Arab, " l:ırr" md.; Wensinck. el-Mu'
cem, " l:ıarre ", "labe" md.leri; Müsrıed, ll , 286, 
376; Buhari, "Feiii.' ilü'l-Medtne", 1, "Kefalet", 
4; Müslim. "1\asame", 2; İbn İshak. es-Sfre, s. 
68; İbn Hiş3m. es-Sfre (nşr. Abdüsselam Tedmü
r1) . Kahire 1987, ll , 82-83, 134; lll , 17-18, 
138; IV, 259, 261; İbn Sa'd, et-Taba/!:iit (nşr. M. 
Abdülkad ir Ata). Beyrut 1410/1990, I, 137, 
263-264; IV, 58; Belazüri, Fütah (Fayda). s. 8-
9; İbn Şebbe. Tii rfl]u'l-Medfrıeti'l-mürıevvere, 
ı. 224, 268; ll , 422, 431 , 765; Taberi. Tarrtı 
(Ebü' I-Fazl). IX, 130; İbnü 'n-Nedim , el-Fihrist 
(Şüveymi). s. 244, 460, 482, 532; Bekri. Mu'
cem, 1, 435 vd.; Yakut. Mu'cemü'l-büldiirı (Cü n
di). ll, 283-288; a.mlf .. el-Müşterik, s. 137-138; 
İbn Kesir, el-Bidiiye, 111, 184; VII , 96; XII, 199-
205; X111, 190; Semhüdi. Ve{ii'ü'/-ve[ii', 1, 100, 
144, 145; Mir'iitü'l-Haremeyrı, ll, 1189; C. M. 
Doughty, Travels irı Arabia Deserta, Toronto 
1926,s. 75,379-381 , 402,406,417-424,430-
431, 440-443; Cevad Ali. el-Mu{aşşal, ı , 145-
150; Ahmed İbrahim eş-Şerif. Mekke ve'l-Me
dfne fi'l-Ciihiliyye ve 'ahdi'r-Resül, Kahire 
1985; A. Musil, Şimiilü'l-fjiciiz (tre. Abdülm uh
si n el-Hüseyni). İskenderiye 1988, s. 27, 92, 96, 
133-139, 143; Abdülkuddüs ei-Ensari. Aşarü'l
Medfneti 'l-mürıevvere, Medine 1406, s. 206-
209; Hamed ei-Casir. el-Mu'cemü 'l-cogriifi, Ri
yad, ts. (Darü'l-Yemame). 1, 407 vd.;Abdülhayei
Kettani. et-Teriitfbü '1-idii riyye (Özel). ll, 68-69, 
207; T. Bayumi. Grourıdwater Resources o{ 
the Northerrı Part of the Harrat Rahat Pla
teau (doktora tezi, 1 992 ), Mekke Camiatü Me lik 
Abdilaziz, s. 9; O. Loth. "Die Vu!kanregionen 
(J:larra's) von Arabien nach Jaqüt", ZDMG, XXII 
(1868), s. 365-382; "Harre", İA, V/1, s. 300-
301; L. Veecia Vaglieri. "al-J::iarra", EJ2 (ing.). 111, 
226-227. r:;:ı 

~ MusTAFA SABRi KüçüKAŞCI 

HARRE SAVAŞI 
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Medineliler ile Emevi kuvvetleri arasında 
Harretü Viikım'da cereyan eden savaş 

L 
(63/683). 
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I. Yezld döneminde (680-683) valilerin 
sık sık değiştirilmesi Medineliler'in Erne
vi hilafetine karşı muhalefetini arttırmış
tı. Genç ve yeteneksiz Osman b. Muham
med vali tayin edilince ( 62/68 ı ) merkezi 
hükümetle Medine arasındaki soğukluğu 
gidermek maksadıyla eşraftan bir heyet 
Dımaşk'a gönderildi. Yezld bu heyete ik
ramda bulunarak bol miktarda bahşiş ve 
hediye verdi. Ancak gösterilen özene ve 
değerli hediyelere rağmen heyetin Ye
zld'in zevku safaya düştüğüne dair getir
diği haberler dindar insanları rahatsız et
ti. Öte yandan Hz. Hüseyin'in şehadetin
den sonra Abdullah b. Zübeyr'in Mekke'
de muhalefetin lideri haline gelmesi. Hi
caz' da Emevl iktidarına karşı ciddi bir teh
dit oluşturuyordu . Medine'de başlayan 
muhalefetin ise dini yönü yanında eko
nomik boyutu da vardı ve bu boyut Ye-

zld'in babası Muaviye dönemine kadar 
uzanıyordu. M edineliler valiye gidip, "Mu
aviye atıyye konusunda başkalarını bize 
tercih etti , bir dirhem bile artış yapma
dı" diyerek hoşnutsuzluklarının sebebini 
açıklamışlardı. Nitekim Emevl hilafetiyle 
birlikte başta Muaviye olmak üzere ikti
dar ailesine mensup kimselerin şehirde 
sahip oldukları mal miktarı Medineliler'i 
rahatsız edecek kadar çoğalmıştı. Bu si
yasetin neticesinde üretim azalmış, fiyat
lar artmış , insanlar geçimlerini sağla
makta zorluk çekmişler. haklarını alama
mışlar ve ellerindeki malları iktidar ailesi 
mensupianna satmak zorunda kalmış
lardı. Bunun yanında savafı (sahipsiz ara
zi) arnili İbn Mina'nın toprak gelirlerini 
toplamak için gittiği Belharis b. Hazrec 
kabilesi mensupları Kureyş ve ensarla 
birlik olarak ödeme yapmayı reddetmiş
ler, vali de bunu zor kullanarak tahsil et
mek istemiş, fakat bir sonuç alamamıştı. 

Medine'de olup bitenleri haber alan Ye
zld b. Muaviye, şehir halkını tehdit eden 
bir mektup yazarak valiye bunun m escid
de okunmasını emretti. Ancak mektup 
halkın öfkesini daha da arttırdı. Tehditle 
bir sonuç alamayacağını anlayan Yezld 
muhalefet hareketini uzlaşma ile kırma
yı denedi ve Emevl iktidarında görev al
mış tek ensarl olan Nu'man b. Beşlr'i ara
cı gönderdi. Ancak Nu'man'ın teklifleri 
kabul görmedi ve Medineliler muhalefet
lerini bir adım daha ileri götürerek valiyi 
ve gıyabında Yezld'i görevden uzaklaştı
np ensardan Abdullah b. Hanzale ei-Ga
sTI'e biat ettiler. Fakat bu seçim ensara üs
tünlük kazandırması sebebiyle rahatsızlık 
meydana getirdi ve bu rahatsızlık ancak 
Kureyş ile m evallsinin başına Abdullah b. 
Mutl'in, muhacirlerin başına da Ma'kıl b. 
Sinan ' ın getirilmesiyle giderildi; böylece 
Abdullah b. Hanzale yerinde kaldı. Hare
ket her ne kadar ensarl bir karakter ta
şıyorsa da Kureyş mensupları ve muha
cirler buna herhangi bir zorlama olma
dan katıldılar. Ali b. Hüseyin Zeynelabidln 
ve Muhammed b. Hanefiyye gibi ileri ge
len Haşimller ile Abdullah b. Ömer çekim
ser kalmışlardı. Genel olarak Haşimller'in 
Kerbela'dan sonra güçsüz düştükleri için 
bu savaşa katılmadıkları kaydedilirse de 
aralarından bazıları iştirak etmiş ve ha
yatlarını da kaybetmişlerdi. Abdullah b. 
Ömer ise verdiği biatı bozamayacağını 
ileri sürerek hadisenin dışında kalmıştı. 
Nitekim İbn Keslr, Medineliler'in biatları
nı bozmalarını fitneye sebep olduğu için 
tasvip etmez. Ona göre Yezld fasıktı fa
kat zındık değildi ve bundan dolayı hal'i 
gerekmiyordu (el-Bidaye, VIII, 235). Mev-
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cut biatı bozma esnasında mescidde bu
lunanların Dımaşk'a bağlılıklarını kopar
dıklarının alameti olarak üzerlerinde bu
lunan sarık. ayakkabı gibi şeyleri çıkarıp 
mescidin ortasına yığdıkları rivayet edi
lir. Mescidde varılan bu karardan sonra 
Medineliler'in davranışları şehirdeki Eme
vller'e ve taraftariarına karşı mütecaviz 
bir hale dönüştü ve Emevller'le müttefik
lerinin oluşturduğu yaklaşık 1 000 kişilik 
bir grup Mervan b. Hakem'in evinde gö
zetim altına alındı . Medineliler'in bu hare
ketini öğrenen Abdullah b. Zübeyr mek
tup yazarak onları kendisine biata çağır
dı, fakat olumlu bir cevap alamadı; bu
nunla birlikte isyanları nı desteklemeye 
devam etti. Ancak Medineliler'in ayaklan
ması ile İbnü 'z-Zübeyr'in hareketi arasın
da bir bağlantı mevcut değildir; ortak ta
rafları , sadece her iki hareketin de hila
feti verasetten şura esasına döndürmek 
istemeleridir. 

Yezld durumu haber alınca Hicaz'a bir 
ordu göndermeye karar verdi; gerçek he
def Abdullah b. Zübeyr olacak, fakat 
önce Medine'deki ateş söndürülecekti. 
Bu arada kumandan bulmak mesele ol
du. Önce teklif götürülen Ubeydullah b. 
Ziyad Kerbela'dan sonra böyle bir hadi
seye girmeyi kabul etmedi ; arkasından 
da eski Medine valilerinden Amr b. Said 
ei-Eşdak, Kureyş'in kanının dökülmesine 
yol açacak bir hadiseye katılmasının bu 
kabileye yakınlığı dolayısıyla uygun olma
yacağını ileri sürerek teklifi reddetti. Bu
nun üzerine Gatafan kabilesinden Eme
vller'e aşırı derecede bağlılığıyla tanınan 
Müslim b. Ukbe hastalığını bahane ede
rek isteksiz davranmasına rağmen ordu
nun başına getirildi. Müslim'in seçilme
sinde Muaviye'nin oğluna yaptığı , "Hi
caz'a bir ordu göndermek zorunda kalır
san Müslim'i gönder" şeklindeki vasiyetin 
rol oynadığı ileri sürülmektedir. Kuman
dan seçiminin arkasından tellallar çıkarı
larak asker toplamaya başlandı ve bu or
duya katılacak askerlere normal atıyyele
rinden başka peşin olarak 1 00 dinar me
Gnet ödeneceği ilan edildi. Toplanan as
kerlerin sayısı hakkında birbirini tutma
yan rakamlar (5000'den 29.000'e kadar) 
mevcuttur. Ya'kübl, bunları bölgelerine 
ve yolda katılmalarına göre tasnif ede
rek SOOO rakamını verir. İbn Kuteybe or
dunun seçkin süvarilerden oluştuğunu , 

yirmi yaşından küçük ve elli yaşından bü
yük olanların alınmadığını kaydeder. Tar
tışılan bir konu da orduya katılanların di
ni durumudur. Öncü kuwetleri arasında 
ve Müslim'in çevresinde SOO Rum aske
rinin bulunduğu ve bunların ellerinde, 
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