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(a.g.e., s. 63, 73)
kadın.
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METiN YURDAGÜR

ADI

( ı.s~ 0! _,:;:> )
Ebu Abdirrahman Hucr b. Adi
b. Muaviye b. Cebele ei-Kindi ei-KO.fi
(ö . 51/671)

L

Hz. Ali taraftarlığı sebebiyle
Muaviye döneminde öldürülen sahabi.

~

Cahiliye devrinde doğdu; faziletleri do"Hucrü'l-hayr" diye anılır. Babası.
Cahiliye devrinde bir savaştan kaçarken
arkasından kılıçla yaralandığı için Edber
lakabıyla anıldığından kendisine Hucr b.
Edber de denilmiştir. ibn Sa' d Hucr'u, KCı
feli ilk tabiln tabakası içinde Hz. Ali'den
rivayette bulunanlar arasında saymakla
birlikte kardeşi Hani ile beraber Resul-i
Ekrem'e elçi olarak geldiğine ve sahabi
olduğuna dair birrivayetide kaydeder (etTaba~at, vı, 217). ibn Hibban da Hucr'u
tabiinden saymıştır (Meşahfr, s. 89). Zehebl'ye göre ise Hz. Peygamber'e gelen
kabile temsilcilerinden olan Hucr mücahid ve abi d bir sahabidir ( el-' iber, ı, 40;
A'lamü'n-nübela', lll, 463). Hucr'un herhangi bir gazve veya seriyyede bulunduğuna dair bilgi yoktur; doğrudan Hz. Peygamber'den rivayette de bulunmamıştır.
Ancak Resülullah'ın vefatından hemen
sonra Hz. Ebu Bekir döneminde Suriye'de bazı yerlerin fethinde. Hz. ömer devrinde de Kadisiye'de bulunması sahabi olma ihtimalini güçlendirmektedir. Nitekim sahabilerin biyografilerine dair eserlerde kendisine de yer verilmiştir. Hucr'un
sahabi sayılmasını Şiiler'in bir arzusu olarak değerlendiren Lammens. eski kaynaklarda onun sahabi olduğuna dair bir
rivayetin bulunmadığını söyler. CelCıla Savaşı'nda ( 16/637 veya 17/638) ordunun sağ
kanadına kumanda eden Hucr'un (Belazürl. s. 377) Hulvan'ın fethinde gösterdilayısıyla

ği kahramanlıklar

Sa'd b. EbCı Vakkas takendisine Kadisiye ve
ondan sonraki önemli savaşlara katılan
lara verilen 2SOO dirhem atıyye tahsis
rafından övülmüş.

edilmiştir.

Hucr. Cemel Vak'ası'nda ve Sıffin SavaHz. Ali'nin kumandanı olarak bulundu. Hz. Ali onu Sıffin Savaşı'ndan sonra
4000 kişilik bir orduyla Dahhab b. Kays ' ın
üzerine gönderdi {Taberl. V. ı 35). Hz. Ali'nin şehid edilmesinden sonra Hucr KCıfe'
ye yerleşti. Buraya tayin edilen valilerin
Hz. Ali ve taraftarları aleyhindeki sözleri
Emevller'in saltanatını bir türlü içine sindirerneyen Hucr ve arkadaşlarını rahatsız
etmişti. Küfe Valisi Mugire b. Şu'be'nin.
Muaviye'nin tavsiyelerine uyarak cuma
hutbelerinde Hz. Ali ve taraftariarına ağır
bir dille sövmesine ve Hz. Osman'ı överek
onun katlini kınayan konuşmalar yapmasına Hucr şiddetli tepki gösterdi; Mugire'nin yerdiklerinin kendisinden daha faziletli olduğunu camide yüzüne karşı söyledi. Hatta Muaviye'nin istediği bazı malları götürmek üzere Mugiretarafından
hazırlanan kervanın önünü keserek mallara el koydu _Muaviye'nin bu olay üzerine Mugire'yi valilikten aziedip yerine Ziyad b. Eblh'i tayin ettiği rivayeti doğru
değildir. Mugire'nin ölümünden sonra
Basra valiliği de uhdesinde kalmak üzere
Küfe'ye vali tayin edilen Ziyad. Emevller'e
karşı muhalif tavrını sürdüren Hucr' u çağırtarak kendisinin de Hz. Ali'yi sevdiği
ni. ancak şartların değiştiğini. Muaviye'ye karşı duyduğu kin ve nefretin sevgi ve
dostluğa dönüştüğünü söyledi; onun otoritesini sarsacak söz ve davranışlardan
kaçındığı takdirde bütün ihtiyaçlarının
karşılanacağını bildirdi. Ancak Hucr bu
teklifi reddetti. Ziyad. Küfe'de yerine Amr
b. Hureys'i bırakıp Basra'ya gidince Hucr
vali vekilini herkesin içinde eleştirip yerden avuçladığı çakıl taşlarını ona doğru
fırlattı. Etrafındaki 3000 kadar taraftarının kendisiyle beraber hareket etmesi
ve mescide gelişlerinde kalabalık bir grup
oluşturmaları üzerine Amr b. Hureys durumu bir mektupla Ziyad'a bildirdi. Kısa
bir müddet sonra KCıfe'ye dönen Ziyad.
yaptığı konuşmada Hucr ve arkadaşları
nın Muaviye'ye itaata mecbur oldukları
nı. isyankar tavırlarını sürdürdükleri takdirde sonlarının kötü olacağını bildirdi.
Hucr ona sert bir şekilde karşılık verince
Ziyad Küfe eşrafına çatarak kendisini yeterince desteklemediklerini söyledi. Bunun üzerine Küfe eşrafı Hucr'un taraftarları arasında bulunan akrabalarını ikna
edip geri çekince onun yanında az sayıda
şı'nda

adamı kaldı. Ardından

Hucr tutuklandı.
Ziyad, Hucr ve arkadaşlarını silahlı ayaklanma ile suçlayan bir iddianame kaleme
aldı ve yetmiş kadar şahide bunu imzalattı. Hu cr' un aleyhine şahitlik yapanların
yazılı ifadeleri alındı. Şahitliğine başvuru
lanlar arasında bulunan Kadi Şüreyh ile
Hz. Ali'nin talebelerinden fakih Şüreyh b.
Hani Hucr'un ibadete düşkün bir kimse
olduğunu söyleyerek öldürülmemesi gerektiğini ima ettiler. Hucr, hepsi Küfeli
olan on iki veya on dört arkadaşı ile birlikte Muaviye'nin isteği üzerine Suriye'ye
gönderildi ve Dımaşk yakınlarında bizzat
fethinde bulunduğu Merciazra denilen
yerde hapsedildL Muaviye. Ziyad'ın Hucr
ve arkadaşlarını bir daha Küfe'ye göndermemesini talep eden mektubunu alınca
altı kişinin salıverilmesine . Hucr'un ve geride kalan arkadaşlarının da Hz_ Ali'yi lanetledikleri ve ondan teberrl ettiklerini
söyledikleri takdirde serbest bırakılma
sına. aksi takdirde öldürülmesine karar
verdi. Bu teklifi kabul etmemeleri üzerine de Hucr ve arkadaşları öldürüldü. Rivayete göre Hucr öldürülmeden önce abdest alıp iki rek'at namaz kılmış. üzerindeki zincirlerin çözülmemesini ve kanının
yıkanmadan defnedilmesini vasiyet etmiş, böylece zulmen öldürüldüğünü ve
şehid sayılacağını anlatmak istemiştir.
Onun bu sözleri. ibn Slrln gibi bazı alimlerin şehidlerin defnedilmesiyle ilgili görüşlerine delil teşkil etmiştir. Şla'nın Erneviler tarafından öldürülen ilk Şii olarak kabul ettiği Hucr'un Merciazra'daki kabri
üzerine daha sonra bir mescid yapılmış
ve burası ziyaretgah olmuştur.
Hz. Aişe Hucr'un Dımaşk'a gönderildiği
ni duyunca Abdurrahman b. Haris'le Muaviye'ye bir mektup gönderip Hucr ve arkadaşlarının serbest bırakılmasını istemiş. ancak Abdurrahman Hucr'un katlinden sonra Dımaşk'a ulaşabilmiştir. Daha
sonra Muaviye Medine'ye gidip Hz_Aişe' 
yi ziyaret ettiğinde Aişe onu Hucr'u ve
arkadaşlarını öldürdüğü için azarlamış .
Muaviye ise öldürülmelerinde üm m et için
fayda gördüğünü söyleyerek kendini savunmuş ve onları aleyhlerine şahitlik yapanların ifadeleri üzerine öldürdüğünü
ileri sürmüştür. Bir rivayete göre Hz. Aişe
Muaviye'ye ResCıl-i Ekrem'in Merciazra'da birtakım insanların öldürüleceğini . bunun Allah'ı ve ehl-i semayı gazaplandıra 
cağını söylediğini bildirmiştir. Hadisi ibnü'I-Mübarek ibn Lehla'dan mevkuf olarak nakletmiş olup buna göre Hz_Ali. Azra 'da yedi kişinin öldürüleceğini ve onları
öldürenlerin ashabü'l-uhdfıd gibi olduk-
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larını haber vermiştir {İbn Asakir, XII, 226227). İbn Hacer, yer belirtilmeyen benzer
merfO bir rivayeti ravilerinin zayıf olması
ve senedinde inkıta bulunması sebebiyle zayıf kabul etmiştir (el-İşabe, 1, 315).
Hucr'un öldürülmesi birçok kimseyi üzmüş. Ziyad'ın Horasan'a vali tayin ettiği
Rebl' b. Ziyadel-Harisi üzüntüsünden vefat etmiş (Belazürl, s. 596). Medine'de bu
olaydan haberdar olan Abdullah b. Ömer
ağlamıştır. Hasan-ı Basri de olaydan duyduğu infiali dile getirmiştir. Hucr'un iki
oğlu Ubeydullah ile Abdurrahman da Hz.
Ali taraftarlığı yüzünden öldürülmüştür
(İbn Asakir, XII, 210).
Çokça namaz kılıp oruç tutan, duası
makbul, iyiliği tavsiye eden, kötülüklere
karşı çıkan bir kişi olarak tanınan Hucr b.
Adi Hz. Ali. Arnmar b. Yasir ve Şerahil b.
Mürre'den hadis almış. kendisinden de
mevlası EbQ Leyla ei-KindT. Ebü'I-Bahteri
Said b. F'irGz et-Ta!, Abdurrahman b. Abis
rivayette bulunmuştur.
Hucr b. Adi'nin hayatına dair Muhammed Cevad Fazlullah ljucr b . 'Adi el-Kindi, şehidü'l-imô.n eş-şô.bir (Beyrut 1974),
Abdülhamld ei-Muhacir ljucr b. 'Adi lô.
yüsô.vim fi'l-J:ıa]f (Beyrut 1413/1992), Abdullah es-Sebti ljucr b. 'Adi (Necef. ts.)
adıyla Arapça. Hasan Merznak ei-Ekberi
de ljucr b . 'Adi (Tahran I 349 h ş/ 1 970)
adlı Farsça birer eser kaleme almışlardır.

r
Hucr

Sahabi.
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Güney Arabistan'da bulunan Kinde kabilesinin önemli şahsiyetlerinden biridir.
Aynı soydan gelen ve "Hucrü'l-hayr" diye
bilinen Hucr b. Adi ile karıştınlmaması
için yaptığı kötülüklerle tanındığından kab ilesi arasında kendisine "Hucrü'ş-şer"
den il miş ve daha çok bu unvanla tanın
mıştır. Bin kişiye sözü geçen kimselere
verilen "cerrar" unvanına sahip olan Hucr
Yemenli cerrarlar arasında zikredilmektedir (İbn Habib, s. 25 ı -252). Kabilesini
temsil eden bir heyetle birlikte 9 (630)
yılında Medine'ye gelmiş ve ResGl -i Ekrem'in huzurunda müslüman olmuştur.
Cemel Vak'ası'nda Hz. Ali'nin kumandanları arasında yer alan Hucr Sıffin Savaşı'n
da da yine onun tarafını tutmuş ve tahkim hadisesinde protokolde Hz. Ali tarafını temsilen bulunmuştur. Ancak daha
sonra Ümeyyeoğulları'na yaklaşan Hucr
b. Yezid'i Muaviye İrmlniye valiliğine tayin etmiştir. Hucr'ün SO (670) veya S1
(671) yılı civarında vefat ettiği belirtilmektedir.
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HUCUAAT SÜRESİ
(..:.ıf~fö.),...,ı
Kur'an-ı

L

kırk

Kerim'in
dokuzuncu suresi.
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Medine döneminin son yıllarında muhtemelen Feth sOresinin ardından nazil olmuş. 13. ayetin Mekki olduğu yolunda
Abdullah b. Abbas'tan nakledilen rivayete ise itibar edilmemiştir. Aıusl. 13. ayetin Mekki olduğu kabul edildiği takdirde
sürede yer alan ayetler arasındaki uyurnun bozulacağına dikkat çekmektedir
(Ruf:ıu'l-me'anf,XXVI , 131 ). Süreonsekiz
ayet olup fasıla*sı (' ve ..:.ı harfleridir.
Hucurat sOresinin nüzGI sebebi olarak
kabilesinden bazı kişilerin
Medine'ye gelip Hz. Peygamber ile görüş-

Temlmoğulları

rnek isterken ortaya koydukları kaba tagösterilir. Rivayete göre ResGl-i Ekrem.
mescide bitişik odalardan birinde gündüz vakti istirahat ederken bu bedev11er
dışarıdan yüksek sesle. "Hey Muhammed,
kalk, biz geldik!" diye bağırıp çağırmışlar,
bunun üzerine ResOluilah alelacele giyinip
yanlarına çıkmış, onları m escide alarak görüşmeye başlamış . fakat kaba tutumlarından rahatsız olmuştu (Vahidi, s. 386387).
vır

b. Yezid b. Selerne el-Kindi
(ö. 50/670 [?])
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HUCR b. YEZID
( ~.i- 0! ..f:'> )

Süre ismini 4. ayette geçen ve "hücre"
kelimesinin çağulu olan "hucurat"tan alır.
Hücre "başkalarının girmesine engel olacak şekilde taş duvar la çevrilmiş yer" demektir. Arapça'da tahtadan, çalı veya hurma dallarından yapılmış tek gözlü basit
evlere de bu ad verilir. Sürede ise Mescid-i Nebevl'nin yanındaki Hz. Peygamber ve ailesine ait odalar kastedilmektedir. Bunların hurma dallarından ve çadır
parçalarından yapılmış basit meskenler
olduğu. daha sonra Emevl halifelerinden
Velid b. Abdülmelik zamanında Mescid-i
Nebevi'nin genişletilerek yeniden inşası
sırasında bu odaların mescide katıldığı,
bu esnada Said b. Müseyyeb'in, "Ben bu
odaların kendi haline bırakılınasını ve
öylece korunmasını isterdim ki Medine
halkı ile dışarıdan gelen müslümanlar peygamberlerinin nasıl yaşamış ve ne kadar
az şeyle yetinmiş olduğunu gözleriyle görsünler" dediği kaynaklarda belirtilmektedir (AIOsi, XXVI, 139).

Hucurat süresinin nesih
(Köprülü Ktp., nr. 9)

hattıyla yazılmış

ilk ayetleri

