
H iRA 

İnşikaku 'I-kamer* hadisesinde ayın 
bir parçası Hira'nın bir tarafında, diğeri 
öbür tarafında görülmüştü (Buharl, "Me
nal5ıbü'l-enşar", 36) Rivayete göre Hz. 
Peygamber, bir gün yanında ashaptan 
bir grup olduğu halde Hira dağının üstü
ne çıkmış, o sırada dağ sallanınca, "Ey 
Hira, sakin ol! Zira üzerinde bir nebl, bir 
sıddlk ya da bir şehidden başkası bulun
mamaktadır" (Müsned, V, 346) demiştir; 
Uhud dağı için de buna benzer bir riva
yet nakledilir (a.g.e., lll. ı 12; IV, 274, 
275; VI, 17; Müslim, "Zühd", 73). Hicret
ten önceki Taif yolculuğundan dönüşün
de Resul-i Ekrem, Mekke'ye girebilmek 
için himayesine sığınabileceği bir kimse 
bulmak amacıyla araştırma yaptınrken 
Hira mağarasında beklemiş. müşriklerin 
ileri gelenlerinden olan akrabası Mut'im 
b. Adi'nin teklifini kabul ettiğini öğrenin
ce buradan ayrılmıştır(ibn Hişam, Il, 38I ). 
Bir defasında yine Hz. Peygamber Hira'
da iken Cebrail gelerek Hz. Hatice'ye hem 
Cenab-ı Hakk'ın hem de kendisinin sela
mını söylemesini ve cennette ona içinde 
çalışıp yorulmanın bulunmadığı, inciden 
oyulmuş sakin bir köşkün verileceğini 
müjdelemesini istemiştir (Buharl, "'Um
re", ı ı, "Tevl:ıid", 32; Müslim, "Feza'ilü'ş
şal)abe", 69, 7ı-78; Ezrakl, ll, 204). 

Resül-i Ekrem'in bu dağda geçirdiği in
ziva hayatının ve peygamberlik görevinin 
burada başlamasının hem şahsı, hem de 
müslümanlar için önemi büyüktür. Mu
tasawıflar, onun Nur dağındaki itika.fını 
Hz. Musa'nın Tür dağındaki halvetiyle kı
yaslayarak hatıralarını birlikte yaşatmış
lar ve dini hayat açısından inziva ve itika
fın önemini vurgulamak için Hz. Peygam
ber'in Hira mağarasındaki zahidane ya
şayışını örnek kabul etmişlerdir (b k. HAL
VET; HALVETHANE) . 
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Hi ra dağı
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Vaktiyle dağın tepesinde bulunan bir 
kubbe daha sonra yıkılmış. mağaranın 
biraz yukarısında Osmanlılar zamanında 
yaptırılan su samıcının kalıntıları ise gü
nümüze ulaşmıştır. Hira dağının etekleri 
bugün büyük bir yerleşim merkezi halini 
almıştır. Mekke'den Taif'e giden ikinci yol 
da bu dağın önünden geçer. 
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Lahmiler 'in başşehri. 
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Bugün Irak'ın Necef iline bağlı bir kaza 
merkezi olup Küfe'nin S km. güneyinde 
ve Küfe ile Havemak arasında bulunan 
Kinidre höyüğünün güneydoğusunda, Fı
rat nehri kenarında yer alan geniş bir ova
da kurulmuştur. Hire adının kökeni ve an
lamı hakkında çeşitli görüşler ileri sürül
müşse de bunların çoğu halk etimoloji
sinden ibarettir; genellikle Ararnice- Sür
yanice hirta (ordugah) kelimesinden gel
diği kabul edilmektedir (Arif Abd ülganl, 
s. 9- I ı). Arap tarihçilerinin Lahml Kralı 
Nu'man'a nisbetle Hlretü'n-Nu'man ve 
Nişabur yakınlarındaki Hire'den ayırmak 
için Hiretü'l-KQfe adını verdikleri Hire'den 
Süryanl kaynaklarında "Arap şehri" ola
rak söz edilir. Hireliler'e Hiri veya H ari de
nilmiştir. 

Hire'nin kuruluşunu Buhtunnasr (m.ö. 
605-562) dönemine kadar götüren bazı 
efsanevi rivayetler bulunmaktadır. Şehir 
ilk defa 240 yılı civarında, Sasaniler'in ver
diği kral unvanıyla burada bir devlet ku
ran Lahmiler'in (mü!Qkü Hire. menazire) lll
VII. yüzyıllar arasında başşehri ve büyük 
bir ticaret merkezi olarak tarih sahnesine 
çıktı. Hlre. IV-VI. yüzyıllarda Lahmiler'in 
Bizans'a karşı Sasaniler'in yanında savaş
maları sebebiyle siyasi ve askeri bakım
dan önemli roller oynadı ve şöhret kazan
dı . Lahmi kralları şehri ve civarını birçok 
kasır ve sarayla süslerken Hind bint Nu'
man gibi kraliyet ailesine mensup hıristi

yan prensesler de burada çeşitli manas
tır ve kiliseler yaptırdılar. Etrafında çok 
sayıda köy ve yerleşim merkezi bulunan 
Hire lll. Münzir döneminde (503-554) en 
şaşaalı günlerini yaşadı. O yıllarda Sasa
niler'i, Bizanslılar'ı ve Arabistan yarıma
dasını ilgilendiren çeşitli siyasi ve askeri 
faaliyetlere sahne olan şehir, Mezopotam
ya'yı bedevi akınlarından koruyan bir ka
le ve İran ile Arabistan arasındaki transit 
ticaret için hayati önem taşıyan bir mer
kez durumunda idi. Halkın çoğunluğunu, 
yerli unsurlar yanında ya doğrudan doğ
ruya veya Suriye ile U man- Hecer- Bah
reyn üzerinden gelen ve başlıcaları Te
nuh, Lahm. İbad ve Ahl§.f kabilelerine 
mensup olan Yemen Arapları teşkil edi
yordu; buraya İran, Suriye ve Bizans'tan 
gelen çeşitli topluluklar da yerleşmişti. 



Hlre havası ve sularıyla ün kazanmış. 
"Hire'de bir gün bir gece kalmak bütün 
bir yıl tedavi görmekten iyidir" sözü Arap
lar arasında yayılmıştı. Fırat ' a bağlı ka
nallarla sulanan çevresindeki topraklar
da buğday, arpa, susam. pamuk, şeker 
kamışı. hurma ve üzüm başta olmak üze
re birçok meyve ve sebze yetişiyordu . 

Lah ml kralları ziraata elverişli bu toprak
ları bazı Arap kabilelerine ikta eder ve on
lardan yıllık vergi alırlardı: aynı şekilde ba
zı meraları da yine har aç karşılığında hay
vancılıkla geçinen kabile veya kişilere ve
riyorlardı. Şehir ve çevresinde hayvancılık 
çok yaygındı ; buranın deve ve koyunları 
yanında özellikle atları meşhurdu . Her yıl 
kurulan panayıra Suriye, Yemen, Uman. 
Hicaz. Bahreyn, İran ve Hint'ten mallar 
gelir, çarşısında yabancı taeirierin han ve 
depoları bulunurdu. Ticaret kervanlarının 
bir kısmı Güney İran ve Babilanya'dan Hl
re'ye doğru. bir kısmı da Aynüttemr üze
rinden Düme vahasına ve oradan da Pet
ra veya Suriye'ye giderdi. Dümeli tacirler. 
ticaret mallarını develerle Suriye sınırına 
getirirler ve buradan Suriye ürünlerini DO
me yoluyla Hlre'ye naklederlerdi. Günü
müzde de bu yolla yapılan ticaret kısmen 
devam etmektedir. Kureyş'in de Hlre ile 
ticari münasebeti vardı. Hakem b. Ebü'I
As b. Ümeyye'nin Hlre'den ıtriyat getirip 
sattığı, Hz. Ömer'in de islam öncesinde 
Hlreli Ka'b b. Adi ile ortak ticaret yaptığı 
bilinmektedir. Hlreli ilk müslüman olan 
Ka'b, Hz. Ebu Bekir ve Ömer tarafından 
elçi olarak mukavkısa gönderilmiş ve da
ha sonra Mısır'ın fethine katılmıştır. İbn 
Hacer onu Hlreli ilk ve tek sahabi olarak 
tanıtır ( el-İşabe, V, 600-605). Hlre büyük bir 
ticaret, ziraat ve hayvancılık merkezi ol
masının yanında dericilik, kuyumculuk, 
bakırcılık , demircilik gibi zenaatlarla da 
tanınıyordu ; pamuk ve ketenden elbise
leri, kilimleri, "es-süyüfü'l-hariyye" diye 
bilinen kılıç ları ve diğer savaş aletler i çok 
meşhurdu . 

Putperestlik, Hıristiyanlık, Yahudilik. 
Mecüsllik, Maniheizm ve Mazdeizm'in 
yaygın olduğu Hlre'ye Nestürl Hıristiyan
lığı erken dönemlerden itibaren nüfuz et
meye başlamıştır. Hlre'deki en eski ma
nastır olan Deyr Mar Avdişö, şehirden 3 
mil uzakta idi ve Katalikos Tomarşa za
manında (363-371) inşa edilmişti. 41 o yı
lında Hlre Piskoposu Hosea. Nestürl kili
sesinin resmen teşekkül ettiği Selevkiya'
daki konsil e iştirak etmiş, Krali. Nu'man 
döneminde ( 405-41 8) Aziz Simean Styl
ites Hıristiyanlığı ülkede serbestçe yay
mak için izin almıştı. lll. Münzir (506-554) 
hıristiyanlara iyi davranıp faaliyetlerine 

izin verdi; Nestürller'e müsamaha gös
terdi ve Manofizit misyoneriere müdaha
le etmedi . Onun başkanlığında Hlre'de 
Sasanl. Bizans ve Güney Arabistan tem
silcileri dini meseleleri halletmek için top
lantılar düzenlediler. Hıristiyan olan eşi 
Hind manastırlar kurmuştu. lll. Münzir'in 
oğlu Amr (554-569) önceleri Hıristiyanlı
ğa cephe almışken daha sonra hıristiyan 
oldu. Bu dönemde Hıristiyanlık Hlre Arap
ları arasında hakim din haline geldi. Hlre 
Arapları. Sasanl krallarının tarafını tutan 
geleneksel ve en eski Nestürllik'le bölge
ye yeni gelen Ya'kübllik arasında bölün
müşlerdi. 580'de tahta geçen Son Lahml 
kralı Nu'man b. Münzir 594'te aile fertle
riyle birlikte Nestürl Hıristiyanlığı ' nı ka
bul etti ve Hlre bu tarihten itibaren Nes
türl piskoposluğunun merkezi haline gel
di. Hıristiyanlar için önemli bir ticaret 
merkezi olan Hlre aynı zamanda Orta As
ya'ya giden yolların üzerinde bulunduğun

dan bir kültür merkeziydi. Nestürl misyo
nerleri buradan Bahreyn, Uman ve Basra 
körfezinin diğer yerlerine yayılıyorlardı . 

Hlre coğrafi konumu dolayısıyla eski 
Babil. İran . Arap ve Bizans kültürlerinin 
kaynaştığı ve muhtemelen Arap yazısının 
da ilk geliştiği önemli bir merkezdir. Be
lazürl, Cehşiyafı ve İbnü'n-Nedlm gibi mü
ellifler Arap yazısının Enbar'dan Hlre'ye, 
oradan da Hicaz'a geçtiğine dair çeşitli ri
vayet! er naklederler (i brahim Cum·a. s. 
11-1 8). Bu rivayetlerde Enbar ve Hlre üze
rinde ısrarla durulması. yazının buralar
da yani Lahmller'in muhitinde VI. yüzyı

lın ortalarında bir tekamül safhası geçir
miş olduğunu gösterir. Nitekim Mekkeli
ler'e okuma yazma öğrettikleri söylenen 
Kureyşli Harb b. Ümeyye, kardeşi Süfyan 
b. ümeyye, Ebu Kays b. Abdümenaf, Ab
dullah b. Cüd'an ve Bişr b. Abdülmelik gi
bi şahıslar. Hlreliler'in "hattü'l-cezm" de
dikleri bu ilk Arap yazısını Hlre'de öğren
mişlerdir. Mekkeliler arasında "hattü'I
Hirl" diye anı lan bu yazı Küf e'nin kurul 
masından ( 17/638) sonra burada gelişti 

rilen ve "KOfi" adı verilen yazının da aslı
dır. Hlreliler Arapça'nın yanında Süryanl
ce, Nabatlce. Pehlevlce. Rumca ve İbrani
ce'yi de kullanıyor, gerektiğinde tercü
manlık da yapıyorlardı. Lahml kralları edip 
ve şairleri himaye ederlerdi. Bundan do
layı yarımadanın Abld b. Ebras, Tarafe b. 
Abd ve Nabiga ez-Zübyanl gibi meşhur 
şairleri Hlre'ye gelmiş ve sarayda büyük 
ilgi görmüşlerdir. Bu da Arap şiirinin ge
lişmesine vesile olmuştur. İslam öncesi 
dönemin meşhur şairi hıristiyan Adi b. 
Zeyd burada yetişmiş ve şehrin sosyokül
türel durumunu yansıtan, kilise ve ma-
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nastırlarının yanında m ey hane ve eğlen
ce yerlerinden de bahseden şiirler yaz
mıştır. Hlre'de tıp . eczacılık ve felsefenin 
geliştiği , kilise ve manastırlarda bulunan 
kütüphanelerin yanında bazı hıristiyan 
din adamlarının da bu hususta önemli rol 
aynadıkları bilinmektedir. Ebu Huneyn is
hak Hlre'de eczacılık yapmış (Kemal es
Samerral, ı . 259). Nadr b. Haris de muh
temelen burada tıp tahsil etmiştir. 

VI. yüzyılda Gassanller tarafından iki 
defa ele geçirilip tahrip edilmiş olmasına 
rağmen önemini koruyan Hlre. Lahml
ler'in son kralı lll. Nu'man b. Münzir'in 
602'de ölümü üzerine şehrin Sasanl yö
netimine geçmesiyle çökmeye başladı. 12 
(633) yılında Ulleys'i fetheden Halid b. Ve
lid, ordusunu surların dışında karşılayan 
Azadbih kumandasındaki Sasanl kuwet
lerini yenerek şehri kuşattı. Sasanl impa
ratoru lll. Yezdicerd'den yardım gelmeye
ceği ni anlayan halk, Halid b. Velid'in hu
zuruna çıkan Abdülmeslh adlı bir papaz
la Sasanller'in Hlre valisi iyas b. Kablsa 
et-Tat'nin 60.000 dirhem yıllık müşterek 
cizye üzerinde mutabık kalmaları üzerine 
teslim oldu. Yapılan antlaşmada kendile
rine can ve mal güvencesi verildi, dinleri
ni rahatça yaşayabilecekleri hususu kara
ra bağlandı. Halid b. Velid, Hlre'den alınan 
bir taylasanla 1 000 dirhem i Halife Hz. 
Ebu Bekir ' e gönderdi ; halife de bunları 
Hz. Hüseyin'e hediye etti. 

Hz. Ömer Hlre yakınında Küfe şehrini 
kurunca halkın büyük bir kısmı ve özellik
le müslümanlar oraya göç ettiler. Hz. Ali '
nin 657 yılında Küfe'yi başşehir yaptığı 
sırada Hlre bir yerleşim merkezi olarak 
yine önemini korudu. Ancak Küfe geliş
tikçe halkın göçü devam etti ve şehir çok 
tenhalaştı. İlk Abbas! halifelerinin bir kıs
mı buradaki Lah ml sarayların ı . özellikle 
Havernak' ı av köşkü olarak kullandılar. 
Harünürreşld bazı binalar yaptırıp bir 
müddet burada oturduysa da Küfeliler'in 
memnuniyets izliği üzerine şehri t erketti. 
Halife Mu'tazıd- Billah zamanında ( 892-
902) Hlre ıssız bir harabe halindeydi (M es
'Gdi. ı. ı 04; istahrl. s. 82 ). Küfe'deki bü
yük caminin inşaatı sırasında kullanılan 
bazı malzemelerin Lah ml köşklerinin ka
lıntılarından alındığı ve bunların parası

nın yöre halkının cizyelerinden düşüldü
ğü rivayet edilir (Be l azüfı . s. 4 ıoı . 

1915 yılında Hlre'yi ziyaret eden şarki
yatçı A. Musil gözlemlerini ayrıntılı biçim
de yazmış ve başta Havemak Sarayı ol
mak üzere birçok tarihi yapıyı tanıtmış
tır. 1931 'de Oxford Üniversitesi adına ya
pılan kazılarda da kilise, saray, ev. eşya 
kalıntıları ile Abbas! dönemi Küfe valisi 
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İshak adına 163'te (779-80) basılan sikke
ler bulunmuştur. İbnü'n-Nedlm , Hlre ta
rihi ve oradaki kiliselerle İbaz kabilesinin 
nesebi hakkında İbnü'I-Kelbl'nin Kita
bü'l-Ifire ve tesmiyetü'l-biye' ve 'd-di
yarat ve nesebü'l-'İbadiyyin adıyla bir 
eser yazdığım kaydeder. 
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HIRELİLER 

(bk. LAHMILER). 

HIRİ 
(ı,Sp:><lf) 

Ebu Abdirrahman (Ebu Abdillah) 
İsmail b. Ahmed b. Abdiilah 

ed-Darir ei-Hirl 
(ö. 430/1039'dan sonra) 

Tefsir ve hadis alimi. 

_j 

..., 

_j 

Receb 361'de (Mayıs 972) Nlşabur'un 
Hlre mahallesinde doğdu . Nlşabur'da İbn 
Hablb en-Nisaburl, Muhammed b. Ali ei
Masercisl, Ebu Tahir Muhammed b. Fazı 
b. Huzeyme, Ebü'I-Hasan Ahmed b. İbra
him ei-Abdevl, Hasan b . Ahmed ei-Mah
ledl gibi alimlerden istifade ettikten son
ra dönemin pek çok ilim merkezine seya
hatlerde bulundu ve Zahir b. Ahmed es
Serahsl, Ebü'I-Fazl Muhammed b. Hüse
yin ei-Mervezl ei-Haddactl, Ebci Abdurrah
man Muhammed b. Hüseyin es-Süleml, 
Ebu Nuaym Abdülmelik b. Hasan ei-İsfe
raylnl gibi alimlerden başta hadis olmak 
üzere tefsir. Şafii fıkhı ve diğer ilimlerle 
ilgili dersler aldı; Bağdat'ta Ebü'I-Heysem 
Muhammed b. Mekkl ei-Küşmlhenl'den 
Şa}Ji}J-i Bu{)ari'yi dinledi. 

423 (1 032) yılında hac maksadıyla çık
tığı yolculuk esnasında Bağdat'a uğrayan 
Hlrl hocalarından aldığı hadisleri burada 
rivayet etti. Hatlb ei-Bağdactl onun Bağ
dat'ta rivayet ettiği hadisleri yazdıklarını 
söyler. Hac yolculuğuna Mekke'de müca
vir olmak niyetiyle çıktığından aralarında 
Şa}Ji}J-i Bu{)arfnin de bulunduğu bir de
ve yükü kitabı yanına aldığı kaydedilir. 
Ancak o yıl yol güvenliği olmadığı için hac 
kafilesi Nlşabur'a dönmek zorunda kaldı. 
Dönüşünden birkaç gün önce Hatlb ei
Bağdadl Hlrl'den, onun Ebü'I-Heysem ei
Küşmlhenl - Ebu Abdullah Muhammed 
b. Yusuf ei-Firebrl- İmam Buhar\' kana
lıyla aldığı Şa}Ji}J-i Bu{)arfnin tamamını 
üç oturumda okumuştur (Tani] u Bagdfıd, 
VI. 314). Kaynaklar, Hlrl'nin talebelerin
den Hatili ei-Bağdadl'nin yanında Mes'ud 
b . N asır es-Siczl'nin ismini de zikreder. 

Bazı kaynaklar Hlrl'nin 430 (1 039) , ba
zıları da 431 (1040) yılında vefatettiğini 
kaydeder. Hatlb ei-Bağdadl ve Abdülga
fir b. İsmail ei-Farisl ise Hlrl'nin talebesi 
Mes'ud b. Nasır'dan naklen onun 430 yı
lından biraz sonra öldüğünü belirtirler 
(a.g.e., VI, 314). İbnü's-Salah'ın Tabalfa
tü '1-fu]faha,i'ş-Şafi'iyye'sinde (ı. 423) 
Hlrl'nin vefat yeri Nlşabur olarak veril-

mekle birlikte Mes'ud b. Nasır'dan nak
len Tüster'de öldüğü de kaydedilmiştir 
ki bu yanlışlık, Mes'ud b. N asır'ın ifade
sinde geçen "biraz sonra" anlamındaki 
"bi -yeslr" (~) kelimesinin "bi-Tüster" 
( ~ ) şeklinde okunınası sonucu ortaya 
çıkmış olmalıdır. 

Eserleri. 1. el-Kifaye (fi't-tefsfr). Hlrl'
nin en meşhur eseri olup Kifayetü't-tef
sir adıyla da anılır. Rivayet ve dirayet me
totlarının birlikte kullanıldığı eserde bir 
surenin tefsirine geçilmeden önce onun 
Mekkl veya Medeni oluşuna işaret edil
miş. ayet, kelime ve harf sayısı, varsa su
renin diğer isimleri verilmiştir. Tefsirin 
dikkati çeken yönlerinden biri de her su
renin başındaki besınelenin o surenin 
muhtevasına uygun biçimde açıklanma
sıdır. Selef'ten yapılan nakillerde genel
likle rivayet senedi verilmemiş. ilk ravi ile 
yetinilmiştir. Eserde ayetlerin nüzı11 se
beplerinin kaydedilmesine özel bir önem 
verilmiş. mübhematü'I-Kur'an ve kıraat 
vecihleri üzerinde durulmuş. kelama dair 
meselelerde genellikle Eş'arller destek
lenmiş. ehl-i bid'at tırkalarının görüşleri 

reddedilmiş , fıkhl konularda daha çok 
Şafii mezhebinin görüşleri tercih edilmiş
tir. Orüinal yorumların yer aldığı tefsirde 
sade bir dil kullanılmıştır. el-Kifaye'nin 
bir nüshası iki cilthalinde Köprülü Kütüp
hanesi'nde bulunmaktadır (nr. 145-146). 
Ayrıca İstanbul Üniversitesi Kütüphane- . 
si'nde (AY, nr. 1 787) Sad suresinin21. aye
tinden, Kayseri Raşid Efendi Kütüphane
si'nde (nr. 23 ı 8, vr. ı 34"-180") İnsan sure
sinin 8. ayetinden, Süleymaniye Kütüpha
nesi'nde (Hasan Hüsnü Paşa, nr. 81) Nebe' 
suresinin başından Kur'an'ın sonuna ka
dar olan kısmı ihtiva eden nüshaları mev
cuttur (diğer nüshaları için bk. Brockel
mann. GAL Suppl., I, 729; el-Fihrisü'ş

şiimil, 1, 167-168; a.e.: matıtutatü't-te{sfr 
ve'ulümuhü: fehiiris, s. 94). Z. Vücuhü'l
Kur,an. Eser, Muhammed Abdüssettar 

(University of Cambridge, 1975) ve Necef 
İrşad Ureşl'nin (el-Külliyyetü'z-Zeytuniy
ye li'ş-şerla ve usuli'd-dln, Tunus 1983) 
doktora, Fazlurrahman Abdülallm ei-Ef
ganl'nin yüksek lisans (Camiatü ümmi'l

kura Külliyyetü'ş-şerla, Mekke 1404/1984) 
çalışmalarıyla neşre hazırlanmıştır. 3. Es
ma,ü men nezele fihimü'l-Kur,an. Sü

yutl (el-it~an , ı. 20) ve Katib Çelebi (Keş
fü'?-?Unün, ı. 89) Hlrl'nin bu isimde bir 
eserinin bulunduğunu belirtmektedirler. 

Süleymaniye Kütüphanesi'nde kayıtlı (Şe
hi d Ali Paşa, nr. 2840) Esami'lle?,ine ne
zele fihimü'l-Kur,anü'l-}Jakim adlı eser 

üzerinde yüksek lisans çalışması yapan 


