
HÜR ei-AMiLI 

1324; Necef 1378). Akaid, usul-i fıkıh, fü
rQ-i fıkıh. tıp gibi konularda naslara dayalı 
külll kaidelere dair olup 1 OOO'i aşkın bab
dan meydana gelmiştir. 9. eş-ŞaJ:ıifetü'§
§aniyetü's-Seccadiyye ( Bombay 1311; 

Kah i re 1322). 1 o. Risaletü '1-i§na'aşeriy
ye fi'r-red 'ale'ş-şufiyye (nşr. Muham
med DürGdl. Kum 1400). Tasawuf ehline 
ve çeşitli görüşlerine karşı yazılmış olup 
1 000 civarında hadis ihtiva etmektedir. 
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li! HAMiD ALGAR 

HÜR b. KAYS 
(~0-!_)...JI) 

el-Hürr b. Kays b. Hısn el-Fezari 

Hz. Ömer'in 
danışma kurulunda yer alan sahabi. 

L ~ 

Necid bölgesinde bulunan Fezare kabi
lesinden olup hayatı hakkında yeterli bilgi 
yoktur. 9 (630) yılında Tebük Gazvesi'n
den sonra Medine'ye gelen Fezare kabi
lesi heyetinde en küçük üye olarak bu
lunmuş ve Hz. Peygamber'in huzurunda 
müslüman olmuştur. isabetli görüşleri se
bebiyle Hz. Ömer'in danışma kurulunda 
yer alan H ür b. Kays Kur'an ve tefsir ilmin
de otorite kabul edilmektedir. Hz. Musa'
nın aramaya çıktığı kişinin (ei-Kehf 18/60-

82) Hızır olup olmadığı konusunda Ab
dullah b. Abbas'la tartıştığı, bu hususta 
kendisine başvurdukları Übey b. Ka'b'ın 
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bu kişinin Hızır olduğunu söyleyerek İbn 
Abbas'ı desteklediği kaydedilmektedir 
(BuhM. •«ilim", 16, 19; Müslim, "Feza'il'', 
174). Hür b. Kays'ın müellefe-i kuiQbdan 
olan amcası Uyeyne b. Hısn'ı onun ısrarı 
üzerine Hz. ömer'in huzuruna çıkardığı, 
kaba davranışlarıyla tanınan Uyeyne'nin 
Hz. Ömer' e kendilerine yeteri kadar ih
sanda bulunmadığını ve adaletli davran
madığını söylediği. Hz. ömer'in sinirlen
mesi üzerine Hür b. Kays'ın, "İnsanların 
kusurlarını bağışla. iyiliği emret. cahiller
den yüz çevir" (ei-A'raf 7/ 199) mealindeki 
ayeti hatırlatarak onu sakinleştirdiği bi
linmektedir. 

Muhammed b. Zekeriyya ei-Gallabl (ö . 

290/903) Hür b. Kays'ın oğlunun Şla. kızı
nın HarOriyye, karısının Mu'tezile, kız kar
deşinin Mürcie mezhebine mensup oldu
ğunu ileri sürmüşse de (İbnü'I-Eslr, 1, 472) 

sözü edilen mezheplerin sahabe nesli dö
neminde henüz oluşmadığı, ayrıca Dare
kutnl'nin Gallabl'yi güvenilir bulmayıp ha
dis uydurduğunu söylediği (İbnü'l-imad, 
ll, 206) dikkate alındığında bu iddianın 
mesnetsiz olduğu anlaşılır. 
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li! KEMAL SANDlKÇI 

HÜR b. YEZİD 
(~_;.ı 0-! _)...JI ) 

ei-Hürr b. Yezid et-Temimi 
er-Riyahi ei-Yerbu'i 

(ö. 61/680) 

Kerbela Vak'ası'nda 
Hz. Hüseyin'in tarafına geçen 

Emevi kumandanı. 
~ 

Temlm kabilesine mensuptur. Kaynak
larda, Irak Valisi Ubeydullah b. Ziyad ta
rafından Hz. Hüseyin'e karşı gönderilen 
öncü süvari birliğinin kumandanı olarak 
gösterilir. Hz. Hüseyin'in aile fertleri ve 
bazı taraftarlarıyla birlikte Mekke'den KQ
fe'ye doğru yola çıktığını haber alan Ubey
dullah b. Ziya d, 1 ooo kişilik bir kuwetin 
başına getirdiği Hür b. Yezld'i onun hare
ketini takip etmekle görevlendirdi. Diğer 
bir rivayete göre ise bu görevi veren KO
fe sahibü'ş-şurtası Husayn b. Nümeyr'dir 

(Taberl, V, 40 I). H ür b. Yezld'in birliğiyle 
Hz. Hüseyin'in kafilesi Küfeyakınlarında
ki Zühusüm'de karşılaştılar. Hz. Hüseyin, 
yolculuğunun sebebini KQfeliler'in kendi
sine gönderdiği davet mektuplarını gös
tererekaçıklamaya çalıştıysa da Hür böyle 
bir şeyden haberinin bulunmadığını söy
ledi. Bunun üzerine Hz. Hüseyin geri dön
mek istedi, fakat H ür ancak Medine ve KO
fe dışındaki bir yere gitmesine izin vere
bileceğini bildirdi. Anlaşma sağlanama
yınca kafile önde, askerler arkada tekrar 
yola çıktılar ve Nineva bölgesindeki Kerbe
la'ya ulaşınca burada konaklamaya mec
bur edildiler (2 Muharrem 61/2 Ekim 680) . 

Çünkü Ubeydullah Hür b. Yezld'e kafile
nin sarp ve müstahkem yerlere sığınma
sına engel olmasını ve Fırat nehriyle irti
batını kesmesini emretmişti. 

Ubeydullah b. Ziyad, Rey valiliğine ge
tirilen Ömer b. Sa' d b. EbQ Vakkas'a da 
Hz. Hüseyin üzerine yürüyerek kısa süre
de bu meseleyi halletmesini istedi. 9 Mu
harrem 61 (9 Ekim 680) günü Hz. Hüseyin 
üzerineyürümekiçin hazırlıkyapan Ömer 
b. Sa'd, Temlm ve Hemdan birliklerinin 
başına H ür b. Yezld'i getirdi. Hz. Hüseyin'e 
karşı savaşmak istemeyen H ür, Ömer b. 
Sa'd' ı saldırı planından vazgeçirmeye ça
lıştıysa da başaramadı. Hz. Hüseyin'in sa
vaş başlamadan önce yaptığı konuşma 
üzerine onun saflarına geçti ve yaptıkla
rından dolayı özür diledi; daha sonra da 
kahramanca vuruşarak şehid düştü . H ür 
b. Yezld'in soyundan gelen Hamdullah ei
Müstevfi. onu bu çarpışmadaki ilk şehid 
olarak kaydeder ve kabrinin Kerbela'da 
olduğunu söyler (Nüzhetü'L-~u/Qb, s. 32; 

a.mlf. Tarfl].-i Güzfde, s. 264-265). 
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