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dan, Bec!le ve Has'am kabileleriyle kom
şuydu. Cahiliye döneminde komşuları ve 
diğer kabilelerle yaptığı savaşların ço
ğundan galip çıkan Harisoğulları'nın bü
yük bir bölümü müşrik olmakla beraber 
içlerinde Hıristiyanlığı benimseyenler de 
vardı. Müşriklerin bir kısmı Yegüs, bir kıs
mı da Zülhah~sa putuna tapardı. Kabile
nin hıristiyan olan Beni Abdülmedan b. 
Deyyan kolu, Necran'ın Kabe'si (Deyrü Nec
ran) denilen büyük bir kilise inşa ettirmiş
tL Bazı tarihçitere göre bu kilise 300 par
ça deriden yapılmış bir çadırdı. 

İslamiyet'in Medine'de yerleşmesin
den sonra hıristiyan Harisogulları8 (629), 
9 veya 1 O yılında Hz. Peygamber' e bir he
yet gönderdiler. Heyetin içinde hıristiyan 
din adamları da vardı. ResGl-i Ekrem he
yet mensupianna müslüman olmalarını 
teklif edince bunlar Hıristiyanlığı kabul 
ettiklerini, İsa'nın da ilah olduğunu söy
leyerek bu teklifi reddettiler. Hz. Pey
gamber isa'nın Allah'ın kulu olduğunu söy
ledi. Heyet mensuplarının ResOiullah'a, 
"Eğer peygamber isen İsa hakkında bizi 
memnun edecek son sözünü söyle de dö
nüp yurdumuza gidelim" demesi üzeri
ne ertesi gün Hz. İsa hakkında At-i İ mr an 
sOresinin 1-70. ayetleri nazil oldu. Hz. 
Peygamber onlara bu sürenin, "Allah nez
dinde isa'nın durumu Adem'in durumu 
gibidir. Allah onu topraktan yarattı, son
ra 'ol' dedi ve oluverdi. Gerçek rabbinden 
gelendir. Öyle ise şüphecilerden olma. 
Sana bu ilim geldikten sonra seninle bu 
konuda çekişenlere de ki: Geliriiz, sizler 
ve bizler de dahil olmak üzere siz kendi 
çocuklarınızı, biz de kendi çocuklarımızı . 

siz kendi kadınlarınızı, biz de kendi ka
dınlarımızı çağıralım; sonra da dua ede
lim de Allah'tan yalancılar üzerine lanet 
dileyelim" mealindeki 59-61. 'ayetlerini 
okuyup kendilerini mübaheleye davet et
ti; Hz. Ali, Fatıma.Hasan ve Hüseyin'iya
nına alarak kendisinin buna hazır oldu
ğunu bildirdi (b k. MÜBAHELE). Necranlı 

hıristiyanlar, Hz. Muhammed'in Allah'ın 
resulü olduğuna kanaat getirip neticede 
Allah'ın lanetine uğramaktan korktukla
rı için onunla mübahele yapmayı doğru 
bulmadılar; ancak müslüman da olmadı
lar. ResOl-i Ekrem kendileriyle bir anlaş
ma yaptı. Cizye tahsili için güvenilir biri
nin gönderilmesini istemeleri üzerine 
EbO Ubeyde b. Cerrah'ı onlarla birlikte 
Necran'a gönderdi. İslam devletinin ha
kimiyetini kabul eden Necranlılar dinle
rinde h ür ve serbest olduklarını bilerek 
memleketlerine geri döndüler. 

198 

ResOl-i Ekrem, Halid b. Velld'i 1 o (631) 
yılında Harisoğulları'nı İslamiyet'e davet 
etmek üzere 400 kişilik bir kuvvetle Nec
ran'a gönderdi: Halid'in davetiyle Beni 
Haris müslüman oldu. Halid, Bilal b. Ha
ris ei-Müzenl ile gönderdiği bir mektupla 

, durumu Hz. Peygamber'e bildirdi. Hz. 
Peygamber cevabi mektubunda Halid'
den onları müjdelemesini ve aralarından 
seçecekleri bir heyetle beraber Medine'
ye dönmesini istedi. 

Halid b. Velid, Kur'an öğretmek ve ba
zı dini hükümleri tebliğ etmek üzere bir 
süre aralarında kaldıktan sonra bir he
yetle birlikte Medine'ye döndü. Heyeti 
evinde on gün misafir edip ağırladı. Re
sOl-i Ekrem de heyete ikramda bulundu 
ve kendilerine 1 O' ar ukıyye gümüş hediye 
etti. 1 Z,S ukıyye verdiği Kays b. Husayn'ı 
Harisoğulları'na emir tayin ederek heye
ti memleketlerine uğurtadı (Şevval-Zil
kade lO/Ocak-Şubat 632). İ slam dinini 
ve Kur'an'ı öğretmek, zekatları toplamak 
üzere Amr b. Hazm ei-Ensarl'yi onlarla 
birlikte yolladı. Kendisine fıkhi hükümler 
ihtiva eden bir de mektup verdi. Ayrıca 
kabileye mensup bazı kişi ve ailelere de 
dokuz mektup gönderdi. Böylece Nec
ran'da büyük bir kabile İslamiyet'i kabul 
etmiş oldu. Peygamberlik iddiasında bu
lunan Esved el-Ansi ile adamları daha 
sonra kabile mensuplarının bir kısmını 
yanlarına çekerek Amr b. Hazm'ı bölge
den uzaklaştırdılar. Ancak müslüman 
olanlar İslam dinine sadık kaldılar. hıris
tiyanlar da Hz. E bO Bekir'le anlaşmayı ye
nilediler. Hz. Ömer daha sonra Necranlı 
hıristiyanları KOfe tarafına sürmüştür 
(20/641). 
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HARiS b. KELEDE 
( ö~ ~ .!ı}~f) 

el-Haris b. K~lede b. Amr 
b. İlac b. Ebu Selerne es-Sekafi 

(ö. 13/634) 

Cahiliye 
ve İslam dönemlerinde 
yaşayan Arap hekimi. 

_j 

Taif'te doğdu . Sakif kabilesine men~ 
suptur. Klasik kaynaklardan öğrenildiği
ne göre Doğu ve Batı tıbbının buluştuğu 
en önemli merkez olan İran'ın HOzistan 
bölgesindeki CündişapOr · tıp okulunda 
tahsil gördükten sonra, bu ülkede bir sü
re hekimlikyaparak önde gelen devlet bü
yüklerini tedavi edip üne kavuşmuş ve bol . 
para kazanmıştır (İbn Cülcül, s. 54; İb
nü' I -Kıftl, s. ı ı ı-ı ı2); bu arada mOsikiye 
merak sardığı ve ud çalınayı öğrendiği 
rivayet edilir. Taife döndükten sonra Ye
men'e gittiği ve bir süre orada hekim ola
rak çalıştığı anlaşılmaktadır. Ancak onun 
San'a şehrinde bir tıp okulu açtığı ve bu 
okulda hem hocalık hem de yöneticilik 
yaptığı yolundaki iddia (Galib Ata, Tıp Ta
rihi, 1, 127) hiçbir belgeye dayanmamak- · 
ta dır. 

Sahabe biyografisine dair bazı eserler
de yer almakla birlikte Haris b. Kelede'
nin İslamiyet'i kabul ettiğine d~ir elde ke
sin bir kanıt yoktur. Fakat Hz. Peygam
ber'in onun hekimliğine güvendiği, has
tatanan sahabilere tavsiye ettiği, Veda 
haccı sırasında kalbinden rahatsızianan 
Sa'd b. E bO Vakkas'ı ziyarete gittiğinde 
bizzat kendisinin ı-iaris b. Kelede'yi ça
ğırtarak onu tedavi ettirdiği bilinmekte
dir (İbnü'l-Esir, I, 413; İbn Hacer, 1, 288-

289). Bu ve benzeri bazı olaylara dayana
rak gayri müslimlerin bilgi ve becerile
rinden faydalanmanın dinen caiz olduğu 
kabul edilmiştir (Abdülhay el-Kettani, II, 
2ı3, 215-216). Çeşitli kaynaklar, onun Hu
lefa-yi Raşidin ve Muaviye ile ilişkilerinin 
bulunduğuna dair birtakım rivayetlere 
yer vermekte ve hicretin SO. yılında (670) 
öldüğünü söylemekte iseler de bu bilgi
leri ihtiyatla karşılamak gerekir. Zira o 
dönemin İslam toplumunda bir insanın 
müşrik olarak elli yıl hayatını sürdürebii
diğini düşünmek zordur. Bu bakımdan 
Haris'in Hz. EbO Bekir'le aynı günde (22 

Cemazi yelahir 13/23 Ağustos 634) öldü
ğünü haber veren başka bir rivayeti be
nimsemek daha doğru olacaktır. Bu tak
dirde diğer halifelerle olan münasebeti-



nin onların halifeliklerinden önceki yıllar
da gerçekleştiği düşünülebilir. 

Kaynaklarda Haris b. Kelede'nin çocuk
larına da geniş yer verilmiştir. Bunlardan 
Nafi'. Nudayr ve H aris ünlü birer sahabi, 
babası gibi hekim olan Nadr ise ResGl-i 
Ekrem'in emriyle Hz. Ali tarafından öl
dürülen ünlü bir müşriktir. Haris. Sümey
ye adlı cariyesinden doğan ve künyesi biz
zat Hz. Peygamber tarafından verilen 
Ebu Bekre ile Emevller'in Irak valisi Zi
yad b. Eblh'in neseplerini reddetmiştir. 
Kızlarından birinin de sahabilerden Bas
ra Valisi Utbe b. Gazvan ile evli olduğu 
bilinmektedir. 

H aris b. Kelede'nin teşhis ve tedavi ko
nularında çok başarılı olduğu, hangi has
talığa hangi ilacın verileceğini iyi bildiği. 
geniş kültürünün ve tecrübelerinin yar
dımıyla halkın gelenek ve alışkanlıklarını 
da göz önünde tutarak kendine has te
davi yöntemleri geliştirdiği rivayet edi
lir. Büyük bir kısmı İbn Ebu Usaybia'nın 
'Uyunü'l-enba'ında yer alan el-MuJ:ıa
vere fi't-tıb adlı küçük hacimli bir eserin 
ona ait olduğu kabul edilmektedir. An
cak iran'da bulunduğu sıralarda Sasa
nl Hükümdan EnCışirvan (531-579) ile 
yaptığı tıp sohbetlerinin kaleme alınmış 
şekli olan esere. sonraki yıllarda halk sağ
lığıyla ilgili çeşitli darbımesellerin de ka
rıştığı kabul edilmektedir. Bu metinde 
ona mal edilen şu tavsiyeler modern tıp 
açısından da dikkat çekicidir: "Güneş al
tında fazla kalmayın. Mide hastalıkların 
yuvası, az yemek ise devanın başıdır. Çok 
yaşamak isteyen kahvaltısını erken yap
sın, akşam yemeğini erken yesin, az borç
lansın, az cinsi münasebette bulunsun, 
sağlıklı iken ilaç kullanmaktan sakınsın, 
bir hastalık ortaya çıktığı zaman onu 
müzmin hale gelmeden önce izale etsin; 
çünkü insan bedeni toprak gibidir, ıslah 
edersen mamur, ihmal edersen harap 
olur. Pastırma yemek. tok karnma ha
mama girmek veya cinsi münasebette 
bulunmak, yaşlı kadınla evli olmak ve cin
sel yaşamını onunla sürdürmek vücudu 
yıpratır. Genç kadınla evlenin, meyveyi ol
gunlaşınca yiyin, bedeniniz hastalığa ta
hammül ettiği müddetçe ilaç kullanma
yın. zira ilaç bir hastalığı giderir. fakat 
bir başka rahatsızlığayol açar. Sabah kah
valtısından sonra biraz uyuyun. akşam 
yemeğinden sonra ise kırk adım yürü
yün". 
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HARis b. MiSKİN 
( ~ 0! ~Jl;.:JI) 

Ebu Amr el-Halis b. Miskin 
b. Muhammedei-Ümevi el-Mısri 

(ö. 250/864) 

Maliki fakihi . 
_j 

1 S4 (771) yılında doğdu. Emevller'in 
Mısır valisi Abdülazlz b. Mervan'ın toru
nu olan Muhammed b. Zebban b. Abdü
lazlz'in mevlasıdır. İli m tahsiline ileri yaş
larda başladı . Süfyan b. Uyeyne, Eşheb el
Kaysi. İbn Vehb, İbnü'I-Kasım gibi alim
lerden hadis rivayet etti; ayrıca bu son 
iki hacasından fıkıh öğrendi. Güvenilir bir 
ravi kabul edilen Haris Mısır ve Bağdat'-. 

ta hadis dersleri verdi; kendisinden EbCı 
DavCıd, N esaT. Abdullah b. Ahmed b. Han
bel, EbCı Ya'la ei-Mevsıll, İbn Vaddah, EbCı 
Hatim er-Razi gibi alimler rivayette bu
lundular. 

Halife Me'mCın 'un Mısır seferi esnasın
da vezir Fazi b. Mervan'ın başkanlığında 
mezalim mahkemesi kuruldu. Haris de 
kadılık görevi verilmek üzere meclise çağ
rıldı. Yöneticilerin haksızlığına uğrayan 
bir kişinin Haris'i şahit göstermesi ve 
onun da idareciler aleyhine ifade vermesi 
üzerine halk galeyana geldi. Halifenin hu
zuruna çıkarılan Haris, idarecilerin halka 
zulmettiğini burada da tekrar edince is
yana sebebiyet verebileceği endişesiyle 
Bağdat'a sürüldü (2 ı 7/832). Daha sonra 
burada halku'I-Kur'an'la ilgili resmi gö
rüşü benimsemediği için hapsedildL Mü
tevekkii-Aiellah halife olunca onu ser-

HARiS b. MÜRRE 

best bırakarak (232/847) Mısır (Kahire) 
kadılığı ile görevlendirdi. Haris'in bu gö
revi sürekli reddetmesi üzerine kadılık 
makamı beş yıl boyunca boş kaldı. Niha
yet arkadaşlarının ısrarı üzerine Fustat'a 
giderek göreve başladı (ı O Cemaziyelev
vel237/9 Kasım 851). 

Devlet adamlarından mümkün olduğu 
kadar uzak duran. görüştüğü zamanlar
da da doğruyu söylemekten çekinmeyen 
Haris. kadılığı sırasında adaletten sapma
maya büyük özen gösterdi ve bid'atlarla 
mücadele etti. Mensubu bulunduğu Ma
lik! mezhebinin görüşlerine uygun olarak 
verdiği bir hükmün, huzurundaki fakih
lerle istişare ettikten sonra halife tara
fından bozulması üzerine görevinden ay
rıldı (245/859) Haris b. Miskin 27 Reblü
lewel 2SO (8 Mayıs 864) tarihinde vefat 
etti. 

H aris'in Eşheb el-Kaysi, İbn Vehb ve İb
nü'l-Kasım'ın ittifak ettiği görüşlerle il
gili bir eser kaleme almış olduğu kaynak
larda zikredilmektedir. 
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HAR.is ei-MUHASİBi 
(bk. MUHASiBİ). 

HARis b. MÜRRE 
( öj.o 0! ~.)l;.:jf) 

el-Halis b. Mürreel-Abdi 
(ö . 42/662) 

Hz. Ali'nin kumandanlanndan. 

-, 

_j 

-, 

_j 

Tabiinden olup Abdülkays kabilesine 
mensuptur. Tarih sahnesine ilk defa Hz. 
Ali'nin halifeliği zamanında çıkmıştır. Sıf
fin Savaşı'nda Hz. Ali'nin sol cenah piya
de birlikleri kumandanı olarak görev ya
pan Haris (Nasr b. Müzahim, s. 205). 37 
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