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-
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HURMA
ha'dan "h urmalar diyarı" olarak söz edilir
{Tesniye, 34/3: ll. Tarihler. 28/ı5). Rivayete göre Eriha ovasında 100 stad ( 18 km.)
uzunluğunda bir alan hurma ve meyve
ağaçlarıyla kaplıydı. Eski Ahid'de Süleyman Mabedi anlatılırken duvar kabartmalarındaki hurma ağaçlarından sıkça
bahsedilir. Yahudi bayram merasim ve
şenliklerinde elde tutulacak ağaç dalları
arasında hurma dalı da sayılır; hatta bu
yahudi şeriatının bir emridir (Levililer, 23/
40: Nehemya, 8/ı5) . Yeni Ahid'de Hz. İsa'
yı Kudüs'te karşılayanların ellerinde de
hurma dalları bulunduğu söylenmektedir (Yuhanna , ı21ı 3). Eski Ahid'in Mezmurlar bölümünde salih adamın hurma
ağacı gibi b iteceğinden söz edilir (92/ı 2).
Neşldeler Neşldesi'nde ise sevgilinin boyu hurma ağacına benzetilir (7/7). Cahiliye dönemi aşk edebiyatında. özellikle imruülkays ' ın şiirlerinde de hurmayla ilgili
daha ayrıntılı teşbihlere rastlanır (imruülkays v. dğr. , s. 23-24: Hatlb et-Tebriz!, s.
44-46) . Hıristiyan kültüründe daha çok
soyadı olarak kullanılan "palmer" ismi,
"Kudüs'ten dönerken hurma dalı getiren
hacı" anlamına gelmektedir. Kilise resimlerinde hurma ağacı, Ravenna Kilisesi duvar mozaiklerinde görüldüğü gibi sembolize ettiği değerlerle ve Hz. İsa'nın yaşa
dığı bölgeyle ilgilidir. Bazı hıristiyan azizlerinin mezarlarında lahte işlenmiş hurma dalı veya ağacı görülmekte ve bunun
şehidlik ve saflık simgesi o lduğu sanıl

ve Ad kavminin henıki rüzgarla sökülmüş
veya içi boşalmış hurma kütüklerinin düşüşüne benzetilmektedir (el-Kamer 54/
20: el-Hakka 69/7). Meryem kıssasında
onun Hz. isa'yı bir hurma ağacının altın
da dünyaya getirdiği, kendisine ağacı silkelemesinin ve üzerine dökülen taze hurmadan yemesinin vahyedildiği anlatıl
maktadır (Meryem ı 9/23, 25). Bazı müfessirlere göre. Hz. Meryem'in rahatlaması ve Allah'ın yardımı konusunda endişe duymaması için, mevsim kış ve altı
na sığındığı hurma ağacı kuru olduğu halde kendisine bu ağaçtan taze hurma sunulmuştur (Beyzav1', IV, ı 54) . Zehebl, Hz.
Meryem'e hurma sunulmasını onun en
üstün gıda maddesi oluşuna bir işaret
saymaktadır (et-Ttbbü 'n-nebeui, s. 89) .
Arabistan'ın başlıca bitkisini teşkil eden
hurma hem ağacı hem meyvesiyle Hz.
Peygamber'in ve ashabının hayatında
önemli bir yer tutmuştur. Ağacın gövdesi
Mescid-i Nebevl'nin ve hane-i saactet odalarının yapımında direk, yaprakları tavan
örtüsü (Buhar!, "Şalat", 67: Müslim, "Şı
yam", 2 ı6) ve yapraksız dalları da (asb,
çoğu l u usüb) Kur'an -ı Kerim'in yazılışın
da malzeme olarak kullanılmıştır ( Buhilrl,
"Tefslr", 9/20). ResOl-i Ekrem gibi sahabilerin de çoğunun fakirliklerinden dolayı
evlerindeki yaygılar hurma liflerinden do-

maktadır.

Kur'an-ı Kerim'de yirmi üç yerde "hurma ağacı " (nahl. nahıe. line), "hurma bahçesi" (cennetün 1 cennatün min nahTI). "hurma" (nahTI, semeratü'n-nahl, rutab). "hurma
kütüğü" (a'cazü nahl), "hurma dalı " (urcOn)
ve "hurma lifi" (mesed) şekillerinde hurmanın bahsi geçmektedir. Çeşitli vesilelerle hurma ağaçları. hurma bahçeleri ve
hurma meyvesi herkesin malik olmayı
arzuladığı. kaybetmeyi istemediği birer
servet ve rızık niteliğiyle sayılmakta, bunların aynı kökten çıkmış çatallı. çatalsız
şekilleri ve farklı özellikleri üzerinde akıl
sahiplerinin düşünüp ibret alması gerektiği bildirilmekte (el-Bakara 2/266: er-Ra'd
ı 3/4: Yasin 36/34) , hurmadan yemeninyanında içecek yaparak da faydalanıldığı hatırlatılmakta (en-Nahl ı6/67) , ağacının
güzelliği "birbirine girmiş. küme küme
tomurcukları olan uzun boylu, salkımlı
ağaçlar" şeklinde tanımlanmakta (eş-Şu

er-Ra hman 55/1 ı).
hem dünyadaki hem
de cennetteki nimetlerinin arasında yer
aldığı (er-Rahman 55/ı ı. 68) belirtilmekte

ara

26/ı48:

Kaf

50/ ıO :

hurmanın Allah'ın
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ait ya zma bir eserde hurma ağacı tasvirinin
bir sayfa (Mahmud Gaznevi, Mecmua·i Eş'ar,
İÜ Ktp., TY, nr. 5461, vr. 29')
XVII.

yüzyı l a

bulunduğu

kunmuştu (Müslim, "Mesacid", 267). Hurma lifi yataklar için dolgu maddesi olarak
da kullanılmıştır. ResQiullah ' ın yatağı da
bu şekilde yapılmıştı (bk. Wensinck, elMu'cem, "lyf" md.) . Bir gün Hz. Peygamber'e hurma ağacının tepe kısmındaki
tomurcuklardan çıkan ve süte benzeyen
hurma özü (cümmar) ikram edilmiş. o da
bu vesileyle hurmanın değerini belirtmek
için aralarında Hz. EbG Bekir ve Ömer'in
de bulunduğu çevresindeki sahabilere
hurmanın özellikleri itibariyle mümine
benzeyen bir ağaç olduğunu söylemiştir
(Buhilrl, "<ilim", 4, "Büyü'", 94, "E~'ime",
42, "Edeb". 89: Müslim. "Münafıl5in ", 63,
64) . Yine kendisine bir tabak yaş hurma
ikram edildiği bir gün. "güzel bir sözün
kökü yerde, dalları gökte olan güzel bir
ağaca benzediğini ve o ağacın rabbinin izniyle her zaman meyvesini verdiğini" ifade eden ayeti (ibrahim ı4/25) okuduktan
sonra söz konusu ağaçla hurmanın kastedildiğini söylediği belirtilmektedir (Tirmizi, "Tefslrü'l-~ur,an ", ı4/ ı). Hurmanın
gıda değerine işaret eden ResOl-i Ekrem.
içinde kuru hurma (temr) bulunan hane
halkının aç kalmayacağını (Müslim. "Eş
ribe", ı 52). bazı rivayetlerde de içinde kuru hurma bulunmayan ev halkının aç olduğunu (Müslim, "Eşribe", ı 53: EbO DavOd, "E~"ime", 4ı) belirtmiştir. Hurmanın
önemini dile getiren bu gibi hadislerin yanında çeşitli kitaplarda onun değeriyle ilgili güvenilmeyecek kadar zayıf bazı rivayetler de yer almıştır (mesela bk. Eb OYa 'la e i-M evs ıll, I, 353: ibn Hibban, Kitabü 'LMecrü/:ıln, lll, 44-45 : AciOnl, ı, ı95-ı96:
Elmalılı, lll, 475: Elban1', 1, 282-284) . En
güvenilir kaynaklarda Hz. Peygamber ve
ailesinin maddi imkansızlık sebebiyle iki
ay boyunca yalnız hurma ve su ile yaşadı
ğı belirtilmiştir (Buhar!, "Hibe", I: Müslim, "Zühd", 28) . Bir günde iki öğün yemek yedikleri takdirde ise bunlardan birinin mutlaka hurma olduğu bilinmektedir (Buhar!, "Ri[5al5", ı 7) . ResGl-i Ekrem'in
taze hurmayı bazan karpuz (ibn Mace,
"Erime" , 37: EbO DavOd, "Erime", 44:
Tirmizi, "E~"ime", 36) ve acurla (Buhar!,
"E~"ime", 39, 45, 47, "Edeb", 89, "Tıb", 52,
56: Müslim, "Eşribe", ı47)yediği görülmüştür. Hurma bahçeleriyle meşhur olan
Hayber fethedildikten sonra müslümanların sofralarında hurma bollaşmış. bu sebeple Hz. Aişe. ResGiullah'ın insanların iki
siyaha. hurma ve suya doyduktan sonra
vefat ettiklerini söylediğini nakletmiştir
(Ayni, XVII , ı 38).
Hurmanın

en

değerlisi ,

birçok cinsi vardır; bunların
özellikle Medine'nin Necid

HURMA
yönündeki Aliye bölgesinde yetişen ve
hadislerde çokça sözü edilen "acve"dir
(Türkçe' de daha çok bu cinsin sandıklara
basılarak kurutulmuş ezik haline " balçık
hurma" denilmektedir) Hz. Peygamber,
cennet meyvesi diye nitelendirdiği acvenin zehirlenıneye (Tirmizi. "Tıb", 22). bir
başka rivayette sabahları aç karnma yenilen yedi adet acvenin o gün zehir lenıne
ye ve sihre (Buhar!, "El;'ime", 43, "T ıb",
52 , 56; Müslim, " Eşribe", 155) karşı şifa
olduğunu söylemiştir. Bazılarına göre bu
türün zikredilen özelliği, onu Medine'ye
ResOl-i Ekrem'in kendi elleriyle dikmiş olmasından veya hakkında bereket duası
yapmasından kaynaklanmaktadır (Ayni,
XVII, 182; Davudoğlu, IX, 371-372). Öte
yandan oruçlunun hurma veya su ile iftar
etmesi de sünnettir (Ebu DavQd, "Şavm",
21 ; Tirmizi, "Şavm", lO). Hz. Peygamber,
bir defasında hastalanan Sa' d b. Ebu Vakkas'ı hekim Haris b. Kelede'ye göndermiş
ve hekimden hurma ezmesi, süt ve yağı
karıştırıp pişirerek bulamaç haline getirdikten sonra ona yedirmesini istemiştir
(Ebu Davüd. "Tıb", 12). "Ferlka" denilen
bu yemeğin özellikle lahusa kadınlara
yedirilmesi adetti (Lisanü '1-<.Arab, "frl5"
md.). Muhtevası itibariyle diğer meyveler gibi böceklenmeyen ve kolayca bozulmayan hurmanın en iyi cinslerinden biri
olan "bernl" de ResOl-i Ekrem tarafından
övülmüştür (Müsned, lll, 432).
Vahalarda yaşayan insanların hayatın
da deve ne kadar önemliyse hurma da o
kadar önemlidir. Ahşabı kereste ve odun
olarak kullanılan hurmanın "aydane" denilen ve 20 metreye kadar uzayabilen cinsinden daha çok inşaat malzemesi olarak
faydalanılmaktadır. Hurma kütüğünden
"nakir'' adı verilen bir tür fıçı yapılır. Bu
tür kaplar mayalaşmayı çabuklaştırdığı
için Hz. Peygamber onlarda nebiz* hazır
lanmasını yasaklamıştır (bk. We nsinck,
el-Mu'cem, "nl5r" md.). Hurma ağacının
dallarından baston yapıldığı gibi lifinden
h asır yaygı dokunur. sepet örülür; ayrıca
bu madde yatak, yastık ve palan, havut
gibi hayvan donanımları için dolgu maddesi olarak da kullanılır.
Birçok sahabi tarafından rivayet edildigöre ResOl-i Ekrem'in Mescid-i Nebevl'de minber yapılmadan önce yaslanarak hutbe okuduğu "hannane direği" denilen hurma kütüğü, minber konulup Hz.
Peygamber kendisini terkedince gebe develerin iniltisine veya çocuk ağlamasına
benzer bir ses çıkarmış ve ResOl-i Ekrem'in onu eliyle akşaması üzerine bu ses

kesilmiştir

[5ıb",

(Buhar!, "Cum'a", 26; "Mena-

25) .

Hz. Peygamber. hurmanın olgunlaşıp
üzerindeki miktarı iyice belirginleş
meden önce pazarianmasını (Buhar!, "Büyü'", 85, 86; Müslim. "Büyü'", 49-58) ve
kuru hurmanın yaş hurma yerine satıl
masını (Ebu Davüd, "Büyü'" , 18; Tirmizi,
"Büyü'", 14; Nesa!, "Büyü'", 36) yasaklaağaç

mıştır.
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