
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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