HÜRİ
kadın verilecektir. Bir başka telakkisine
göre ise her erkeğe 4000 baki re, 8000 dul
ve ayrıca niteliği belirtilmeyenSOO olmak
üzere 12.500 hCıri verilecektir.

Kur'an-ı Kerim'de ahiret mutluluğu
hem maddi hem manevi-ruhi çerçevede
tasvir edilmiştir ; benzer yaklaşım hadis
metinlerinde de görülür. Bu tasvirleri
inceleyip anlamayı ve halka aktarmayı
amaçlayan bazı alimler, bunlardan kendi
yetenek ve temayülleri doğrultusunda
birbirinden farklı. zaman zaman da abartılı sonuçlar çıkarmışlardır. Bir erkeğin
343.000 hCırisi olacağını ileri sürecek kadar mübalağa yapanlar Allah ' ın her şeye
kadir olduğunu söyler ve cennet ehlinin
arzu ettiği her şeyin gerçekleşeceğini beyan eden ayetleri (mesela bk. el-Enbiya
21/102; Fussılet 41/31; Kaf 50/35) delil
gösterirler. Ancak naslarda yer almayan,
üstelik onların lafzıyla ve ruhuyla bağdaş
mayan, gerçeğe. aklıselim ve zevkiselime
ters düşen bu tür bilgileri ciddiye almak
mümkün değildir. Ahiret şartlarının dünya şartlarından farklı olduğu bildirilmekle beraber o hayatla ilgili olarak anlatılan
hususlar dünya realitesi içinde yaşayan
insanlara hitap ettiğine göre bunların etkili olabilmesi için insanın aklı ve beklentileriyle bir ölçüde uyuşması gerektiği
açıktır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de cennet
hayatı tasvir edilirken bunun dünyadaki
mutluluk vasıtalarıyla ilişkilendirilerek anlatıldığı görülmekte, ancak ahiret hayatının çok daha saf, derin ve mutluluk verici olacağı ifade edilmektedir (mesela b k.
ei-Bakara 2/25; es-Saffat 37/45-47; Muhammed 47/1 5).

Hz. Peygamber ile hanımları arasında
ortaya çıkan bazı anlaşmazlıklardan Kur'an-ı Kerim'de söz edilirken eğer peygamber hanımlarını boşayacak olursa Allah ' ın
kendisine daha hayırlı eşler ihsan edeceği, bunlar arasında dul ve bakirelerin de
bulunabileceği anlatılır (et-Tahrlm 66/5) ."
Bazı müfessirler burada sözü edilen duldan Firavun'un karısı Asiye'nin, bakireden de Hz. Meryem 'in kastedilmiş olabileceğini veResCıl-i Ekrem'in cennette bunlarla evlenebileceğini bir ihtimal olarak
ileri sürmüşlerdir (Ebü'I-Leys es-Semerkandl, III, 38 ı; Kurtubl, el-Cami', XVIII,
ı 27; Süyutl. VIII, 225). Yazıcıoğlu Mehmed
bu telakkiyi bir fantezi haline getirmişse
de (Muhammediyye, s. 383) bu yorumu
ne dayandınlmak istenen ayetle ne de
içinde yer aldığı diğer ayetterin muhtevasıyla (et-Tahrim 66/1-4) bağdaştırmak
mümkündür. Esasen böyle bir anlayış
müfessirlerin çoğunluğu tarafından da ·
itibar görmemiştir. Ahiret mutluluğun-
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da maddi tatminierin payı bulunmakla
birlikte bunların birinci derecede bir yer
işgal etmediği hususu İslami anlayışın
özünü oluşturmaktadır. Diğer bazı ahiret tasvirleri gibi hCıri konusundaki ayet
ve hadislerde de insan topluluklarının
sosyal ve kültürel seviyelerinin, estetik
ve zevk anlayışlarının, zihin ve hayal kabiliyetlerinin belli ölçüde dikkate alındı
ğını söylemek mümkündür. Bütün ahiret halleri gibi h Cı ri konusu da gayb alanı
na dahil olduğuna göre (ei-A'raf 7/187188) Kur'an'ın bu hususta söylediği son
söz gaybı Allah'tan başka kimsenin biterneyeceği gerçeğidir (ei-En'am 6/50, 59;
en-Neml27/65).
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HURKÜS b. ZÜHEYR
(~j ı:i. ~~;:> )
(ö. 38/658)

L

Hakem Vak'ası'nda
Hz. Ali'ye muhalefet eden
ilk Harici liderlerinden.

_j

Temim kabilesinin Beni Sa'd koluna
mensup olduğundan Sa'dl nisbesiyle anı~
lır. Ne zaman müslüman olduğu bilinmemekle beraber Hudeybiye'de bulunduğu
na ilişkin rivayet doğru kabul edilirse ( ibn
Hacer, I, 320) 6 (628) yılından önce İsla
miyet'i kabul ettiği söylenebilir.
iran'ın fethi esnasında müslümanlarla
barış antiaşması

yapan

Ahvaz'ı

savun-

ınakla görevli iranh kumandan Hürmüzan'ın antlaşma şartlarını bozma tehdidinde bulunmasının ardından Basra Valisi Utbe b . Gazvan'ın durumu Halife Hz.
Ömer'e bildirip yardım istemesi üzerine
Hurküs Ömer tarafından kumandan tayin edilerek Ahvaz'a gönderildi. İran ordusunu yenilgiye uğratıp Ahvaz'la birlikte Tüster yakınlarına kadar uzanan bölgeyi ele geçiren Hurküs topladığı cizyeyi halifeye gönderdi. Daha sonra Hürmüzan'a
karşı sürdürülen mücadelede Basrah ve
KCıfeli kumandanların emrinde çeşitli görevler ifa etti (Taberl, IV, 76-79).

Hurküs, Hz. Osman ' ın yönetiminden şi
kayetçi olup 35 (655-56) yılında Medine'ye giden 600'ü aşkın Basralı'ya öncülük
yaptı (a.g.e., IV, 349) . Hz. Ali'nin halife olmasından sonra Aişe. Talha ve Zübeyr'in
öncülüğünde gelişen olaylarda onlara
karşı Basra'yı savunan askeri birliğin başında bulundu. Basra'nın Talha ve Zübeyr
kuwetlerinin eline geçip Hz. Osman'ın şe
hid edilmesi olayına karışanlardan bir kıs
mının öldürülmesi üzerine Temim kabilesinin himayesine girdi. Sıffin Savaşı'nda
kabilenin reisi Ahnef b . Kays'ın tesiriyle
Hz. Ali'nin yanında yer aldı. Savaş sürerken hilafet meselesinin hakemiere havale edilerek çözülmesi için Hz. Ali'ye teklif
götürüp bunda ısrar edenler arasında bulunan Hurküs, meselenin hakemiere havale edilmesine rıza gösterdiği için Ali'yi
günah işlemekle s uçladı. Hz. Ali ile yaptı
ğı şiddetli tartışmalarda ona karşı çıkışı
nın Allah rızasından başka bir gaye taşı
madığını belirterek hilafet konusundaki
hükmün hakemiere değil Allah'a ait olduğunu savundu (ibn Keslr, VII, 285). Buna
karşılık Hz. Ali, Muaviye ile yazılı bir antlaşma yapıldığını ve ilahi emre göre (enNa hi ı 6/9 ı) sözleşmelere uyulması gerektiğini söyleyerek asıl günahın antlaş-

HURMA
madan caymak olduğunu anlatmaya çalıştıysa da Hurküs fikrinden vazgeçmed i.
Ebu Musa el-Eş'ari Hz. Ali tarafından
DGmetülcendel'e gönderildiği sırada Abdullah b . Vehb er-Rasibi'nin evinde toplanan Hariciler Küfe'den ayrılmaya karar
verdiler. Hurküs bu toplantıda dünyaya
meyledilmemesi ve zulme karşı ç ıki lması
konusunda bir hutbe i rat etti. Daha sonra
söz konusu grup içlerinden Zeyd b. Hısn
et-Tai'yi em irliğe aday gösterdi. Zeyd bunu kabul etmeyince Hurküs'a tekiifte bulundular, o da kabul etmedi (a.g.e., VII,
285). Hurküs, Hariciler'in Nehrevan'da Hz.
Ali'ye karşı gi riştikl eri savaşa yaya askeri
birliklerin kumandanı olarak katıldı ve Abdullah b. Vehb er-Rasibi ile birlikte öldürüldü (38/658).
Huneyn veya Hayber Gazvesi ganimetIerini dağıttığı sırada Hz. Peygamber'i adil
davranmamakla itharn eden ve Hariciler'in ilki sayılan Zülhuveysıra et-Temimi
ile Hurküs b. Züheyr'in aynı kişi o lduğu
konusunda bazı rivayetler bulunmaktadır
(Demiri, l, 330; İbn Hacer, l, 320). Diğer
taraftan pazılanndan birinde kadın memesi gibi sarkan bir et parçası bulunduğu için Züssüdeyye diye anılan, Nehrevan'da Hariciler'le birlikte öldürüleceği
Hz. Ali'ye daha önce ResGl-i Ekrem tarafından haber verildiği belirtilen, Ali'nin de
savaşta ölenleri incelerken koltuğundaki
işaretten kendisini teşhis ettiği söylenen
kişinin Hurküs'la aynı şahıs olduğu konusunda da bazı bilgiler nakledilmektedir
(Bağdadl, s. 76, 80-8!; Şehristan!, ı. ı 15).
Ganimetieri taksim ederken Hz. Peygamber' e itiraz eden kişinin adı kaynaklarda
Abdullah b. Zülhuveysıra, İbn Zülhuveysıra, Zülhuveysıra yahut "bir kişi " şeklin
de geçmekte (Müsned, ı. 380, 411; ll, 219;
III, 56, 65; BuharT, "Edeb", 95,"Menal5ıb",
25, "İstWibetü'l-mürteddln", 7; Müslim,
"Zekat", 140-142, 148), bu rivayetlerde
Hariciler'in bazı özelliklerine temas edildikten sonra önderlerinin pazı l anndan
birinde et parçası bulunan siyah bir kişi
olduğu ifade edilmektedir. Bu kişiyle ilgili rivayetlerde Nehrevan'da öldürülen ve
ResGl-i Ekrem'in belirttiği özellikleri taşıyan şahsı gördüğünü söyleyen Ebu Said
el-Hudri isim belirtmemiştir (Müslim,
"Zekat", 14 3). Heysem b. Adi'nin nakline
göre Nehrevan'da öldürülen Züssüdeyye,
Becile kabilesinin Urene koluna mensup
simsiyah ve asker içinde kötü kokan bir
kişiydi (İbn Keslr, VII, 290). Bu hususlar
dikkate alındığında Beni Temlm kabile sinden Zülhuveysıra ile Seeile kabilesinin
Urene koluna mensup Züssüdeyye'nin ay-

nı kişi olmadığı ,

Hurküs b. Züheyr'in ise
her ikisiyle de alakası bulunmadığı ortaya çıkmaktadır.
Hurküs b. Züheyr müstesna Hudeybiye'ye katılan herkesin cennete gireceğine
dair rivayetle (İbn Hacer. ı. 320) bazı Harici kaynaklarında yer alan ve Hurküs'un
cennetle müjdelenenlerden olduğunu belirten rivayet (Şemmahl. s. 49) siyasi görüşleri farklı zümrelerce uydurulmuş olmalıdır. Zira Hariciler'in muhaliflerince
nakledilen ilk rivayet sahih hadis kitaplarında yer almamaktadır. Bu konuda rivayet edilen hadis, hiçbir kim seyi istisna etmeden Hudeybiye'ye iştirak eden herkesin cennete gireceğini haber vermektedir (Müttaki el-Hindl, I, ı 02; xıı. 40). Haricller tarafından nakledilen ikinci rivayete de sahih hadis kitaplarında rastlanmamaktadır. Esasen Hurküs b. Züheyr'in sahabi olmadığına işaret edenler de vardır.
İbn Abdülberr'in el-İsti'ô.b'ında Hurküs
b. Züheyr'e yer vermemesi de dikkat çekicidir. Onun sahabi olduğunu belirten
kaynaklar Taberi'nin bir rivayetine dayanmaktadır (Tarif), IV, 76).
Harici fırkalarından Sufriyye'nin Hurküs b. Züheyr'in tesirinde kaldığı kabul
edilmektedir.
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Türkçe'ye Farsça'dan geçen hurma kelimesi değişik lehçelerde hörme ve kurma şeklinde de telaffuz edilir (Ercilasun,
!, 350-351 ). Hurma ile ilgili kelime ve tabirler bakımından en zengin dil Arapça'-

dır (İbn S!de, X, 102-138) ve bu vokabüler
içinde en fazla ağacı için nahl, meyvesi
için temrin kullanıldığı görülür. Temr İb
ranice'de tarnar şeklindedir. Eski Ahid'de
yer adı olarak geçen baal-tamar da (Hakimler, 20133) "hurma sahibi" anlamına
gelir (bk. BA'L); taşa işlenmiş hurma ağa
cı figürüne de timorah veya timmôrah
denir. Katar'dan Küveyt'e kadar Basra
körfezinin Arap yarımadası kıyıları ile
Bahreyn ve Feyleke adalarını kapsayan
ve tarihte Dilmun adıyla bilinen bölge eskiden beri hurmalıklarıyla meşhurdur;
hatta bir görüşe göre hurmanın anavatanı burasıdır. Hurma, Mezopotamya ve
Arap yarımadası ile Akdeniz'in güney ve
doğu sahillerinde bulunan ülkelerin kültürlerinde daima önemli bir yer işgal etmiştir. Bu sebeple Sumer, Akkad, Asur.
Mısır ve eski Arap metinlerinde adına,
görsel sanat eserlerinde de ağacının tasvirine çok sık rastlanır. Hammurabi kanunlarında (md: 66). gümüş olarak alınan
ve ödenmeyen borcun eş değerdeki henüz hasadı yapılmamış hurma ile karşıla
na bileceği belirtilir (Tosun - Yalvaç, Şu
mer; Assur; Babil Kanunları, s. 114-115,
192). Mezopotamya'da günümüze ulaşan
mermer vazolar ve çanak çömlekler üzerinde, sihirli şeyler arasında sayıldığı bilinen hurma dalı çizim ve kabartmaları yer
alır (Goff, s. 6, 32, 70, 93, ı 27, 142, ı 85).
Dini merasimlerde giyilen kırmızı elbiselerio beline bir hurma dalı bağlanması
adetti (a.g.e., S. 178). Milattan önce XXII.
yüzyıla tarihlerren bir insan figürünün
omuzunda hurma dalı taşıdığı görülür
(Parrot, s. 232). Güç, fetih, zafer, barış.
inanç ve bereket sembolü olarak kabul
edilen ve bundan dolayı Mezopotamya
saray ve mabedlerinin giriş ve duvarların
da sıkça rastlanan hurma ağacı kabartmaları, Ahd-i Atık'te verilen bilgilere göre Hz. Süleyman'ın sarayında da bulunuyordu (1. Krallar, 6/29, 32, 35; 7/36; ll. Tarihler. 3/5; Hezekiel, 40/16 , 22, 34, 37; 41/
18, 19, 25, 26). Hurma ağacı motifine çok
fazla yer veren eski Mısır sanatında da
bazı ayin sahnelerinde merasime katılan
ların ellerinde hurma dalı taşıdıklarının
görülmesi, diğer kültürlerde olduğu gibi
burada da hurma dalının kutsal sayıldığı
kanaatini uyandırmaktadır. Kuzey Suriye'deki Geç Hitit eserlerinde rastlanan
hurma ağacı motifı, taşıdığı sembolik değerlerden dol ayı Makabi (Machabee) dönemi İsrail sikkeleri başta olmak üzere tarihi para ve mühürlerde de kullanılmıştır.
Hurma yahudi ve hıristiyan kültürleri
açısından çok önemlidir. Eski Ahid'de Eri-

391

