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HÜRb. YÜSUF 
( ._a..,~ ..:.r. _;...ı ı ) 

el-Hürr b . Yusuf b. Yahya 
b. el-Hakem b. Ebi'I-As el-Ümev! 

(ö . 113/731) 

Emeviler'in 
Mısır ve Musul valisi. 

.J 

Hakkındaki ilk bilgilere, eniştesi Emevl 
Halifesi Hişam b. Abdülmelik tarafından 
3 Zilhicce 1 OS (2 Mayıs 724) tarihinde Mı
sır'a vali tayin edilmesi dolayısıyla rastlan
maktadır. Görevine başladığında Mısır'ın 
haraç arnili Ubeydullah b. Habhab, sahi
büşşurtası Hafs b. Velid idi. H ür b. Yusuf 
ikisini de yerinde bırakmış ve bölgeyi ora
dan ayrılmasına kadar onlarla birlikte yö
n etmiştir. 

Mısırvaliliğinde ilkyılı olaysız geçen Hür 
b. Yusuf ikinci yılında Kıptller'in isyanı ile 
karşılaştı. Haraç arnili Ubeydullah b. Hab
hab, Halife Hişam'a yazdığı bir mektupta 
toprakların veriminin arttığını bildirmiş 
ve Kıptller'den alınan verginin arttınlma
sını talep etmişti. Hişam'ın bu teklif doğ
rultusunda her dinara bir kır at zam yap
ması üzerine Bena, Sa, Semennud, Tenu, 
Tümey, Kurbayt, Tu rabiye ve Havfüşşarkl 
bölgelerindeki bütün Kıptller ayaklandı 

lar. H ür b. Yusuf hemen bir ordu gönder
diyse de aylarca süren savaşlarda her iki 
taraftan pek çok insanın hayatını kaybet
mesine rağmen bir sonuç alamadı. Bunun 
üzerine bizzat kendisi Fustat'tan Dim
yat'a geçerek bölgede üç ay kadar sava
şıp isyanı bastırdı ve burada sükuneti sağ
layacak bir birlik görevlendirdikten sonra 
yerine Hafs b. Velld'i bırakarak bilgi ver
mek üzere Dımaşk'a halifenin yanına gitti. 

Mısır'ın imar işlerine büyük önem veren 
H ür b. Yusuf. Nil nehrinin sularının çekil
diğini ve çevresinde hiç kimseye ait olma
yan yeni toprakların ortaya çıktığını gö
rünce hem Nil nehrini hem de toprağııs

lah etmiş ve bu topraklarda bir çarşı yap
tırarak inşası bir yılda tamamlanan bu 
çarşıya "Kaysariyyetü Hişam" adını koy
muştur. Fakat bu sırada har aç arnili U bey
dullah b. Habhab ile arası açılmış ve onun 
kendisini Halife Hişam'a şikayet etme
si üzerine üç yıl kadar sürdürdüğü göre
vinden alınarak yerine Sahibüşşurta Hafs 
b. Velid getirilmiştir (Zilkade 108 1 Mart 
727) 

Mısır'dan sonra Musul valiliğine tayin 
edilen Hür b. Yusuf'un burada da imar 
faaliyetlerini sürdürdüğü görülmektedir. 
Önce "Darülmenkuşe" ismiyle anılan. çe
şitli renklerde mermer ve Hindistan men-

şeli kıymetli ağaçlarla tezyin ettirdiği bir 
köşkyaptırmış. arkasından Dicle nehrinin 
sularını kanallar açtırmak suretiyle Mu
sul'a akltıp şehrin hayatına canlılık getir
miştir. 8 milyon dirhem harcayıp birçok 
sanatkar ve mühendis çalıştırarak açtır
dığı kanallar boyunca ağaçlar diktirmiş. 
şehrin merkezine doğru uzayıp giden ve 
"şariünnehr" diye anılan yollar yaptırmış
tır. 

Daha çok imar faaliyetleriyle tanınan, 
hayır sahibi, cömert ve cesur bir kuman
dan olan H ür b. Yusuf Musul valisi iken 
vefat etmiş ve yerine Halife Hişam tara
fından oğlu Yahya getirilmiştir. Diğer oğ 

lu Selerne ise meşhur bir şairdi ve şehir 
hayatı yerine çölde yaşamayı seçmişti. 
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Sasani imparatorlarından 
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Zerdüştilik'te iyilik tanrısı 
Alıura Mazda'nın 

İslam literatüründeki adı. 
L .J 

Zerdüştiliğin iyiliği temsil eden tanrısı. 
bu dinin kutsal metni Avesta'nın dili olan 
Eski Farsça'da Ah ura M azda (hakim rab) 
diye adlandırılmış olup daha sonra bu 

HÜRMÜZ 

isim Orta Farsça'da (Pehlevlce) Uhurmez
de (Hurmezd). Hurmüzd, Yeni Farsça'da 
Urmezd, Batı kaynaklarında Ohrmazd 
veya Ormazd, İslam kaynaklarında ise 
Hürmüz şekline dönüşmüştür. 

Milattan önce VII veya VI. yüzyılda ya
şadığı tahmin edilen Zerdüşt'e vahyolun
duğu ileri sürülen Gathalar'ın da içinde 
yer aldığı Avesta'da Ah ura Mazda en yüce 
Tanrı'dır. Gathalar'ın mevcut metnindeki 
ifadelere göre Zerdüşt tek, aşkın ve ya
ratıcı bi~ Tanrı'yı tavsif ve tebliğ etmiştir. 
Ahura Mazda her şeyden haberdar olan, 
istikbali görüp bilen, hiç kimse tarafından 
aldatılması mümkün olmayan, ewel, ahir, 
temizliğin ve doğruluğun yaratıcısı ve 
adalet sahibi hakim bir Tanrı 'd ı r (Yesna, 
3ı/8, 33/ı 3, 43/6, 45/4) . 

Avesta'nın bir bölümünde Ah ura Maz
da'nın her şeyi düşüncesiyle (Yesna, 3 ı ; 

ı ı) veya kutsal ruhu ile (Yesna, 44/7; 5 ını 
yarattığı ifade edilmektedir. Zerdüşt'ün 
öğretilerine göre iyiliğin ve doğruluğun 
yaratıcısı olan Ahura Mazda yeryüzünde 
iyiliği temsil etmek üzere iyilik ruhunu 
(spenta manyu), kötülüğü temsil etmek 
üzere de kötülük ruhunu (angra manyu) 
yaratmıştır (Yesna, 30/4 ). İnsana iyilik ve
ya kötülükten birini tercih etme iradesi 
verilmekle birlikte ondan iyiliği seçmesi 
istenmiş, seçimini bu yönde kullananla
rın ahirette cennete gidecekleri, kötülü
ğü tercih edenlerin ise cehenneme atıla
cağı belirtilmiştir (Yesna, 30/5) . 

Ancak Silsanller döneminde (lll. yüzyıl) 
Zerdüştiliğin eski Zervanizm'den etkile
nerek bir nevi değişime uğramasından 
sonra iyilik ruhunun Ahura Mazda ile öz
deşleştirildiği ve böylece iyiliği Tanrı Hür
müz'ün. kötülüğü de Ehrimen'in temsil 
ettiği bir düalizmin ortaya çıktığı ileri sü
rülmektedir. Öte yandan bazı araştırma
cılar ilk önce iki ikiz cevherin bulunduğu

nu. bunların bir araya geldiklerinde hayat 
ve ölüm olayını meydana getirdiklerini 
ifade eden Gathalar'daki beyanları (Yes
na, 30/3. 4, 5) delil göstererek orta dönem 
Zerdüştilik'te oluştuğu iddia edilen söz 
konusu düalizmin eski İran dinine olduğu 
gibi Gathalar'a kadar da götürülebilece
ğini belirtmişlerdir. 

Hürmüz mutlak ilim ve kudret sahibi, 
aydınlığın , nurun ve hikmetin ruhu olup 
mükemmel bir varlıktır; Ehrimen ise ka
ranlığın ve cehaletin ruhudur ve yalnız 
geçmiş olaylar hakkında bilgi sahibidir. 
Hürmüz'ün özelliklerinin olumsuzuna sa
hip bulunan Ehrimen, kötülüğün ve H ür-
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