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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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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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müz'e muhalefet eden kötü yaratıkların 
yaratıcısı olan menfi bir varlıktır. Ancak 
sonuçta Hürmüz tarafından alt edilecek
tir. Buna göre ebediliği söz konusu olmasa 
da varlığı Hürmüz için bir sınırlamadır. 

Zerdüştiliğin IX. yüzyılda kaleme alınan 
Avesta sonrası kutsal metinlerinden Bun
dahişin'e göre iyilik tanrısı haline gelen 
Hürmüz'ün yarattığı altı melek (ameşa 
spentas) vardır. Kilinatın yaratılışına iştirak 
etmiş olan bu melekler kötülüğü tem
sil eden Ehrimen'e karşı mücadelesinde 
Hürmüz'e yardımcı olmaktadır. Yaratı
lışta hayvanları temiz huy (vohu manah), 
ateşi adalet 1 hakikat (aşa), yeryüzünü 
ihlas 1 tevazu (armaiti), madenieri salta
nat 1 kudret (kşatra). suyu selamet 1 afi
yet (haurvatat) ve bitkileri ölümsüzlük 
(ameretat) şeklinde adlandırılan melekler 
temsil etmiş ve her biri söz konusu fonk
siyonlarıyla Hürmüz'ün bir sıfatını oluş
turmuştur. insanın yaratılışı ise Hürmüz'e 
aittir. 

Hürmüz yeryüzündeki kötülükten so
rumlu değildir; kötülük, başlangıçtan iti
baren ona muhalefet eden Ehrimen ta
rafından yaratılmaktadır. İyilikler konu
sunda Hürmüz'e olduğu gibi kötülük ko
nusunda da Ehrimen'e bazı ruhanivarlık
lar (amahra spentas) yardımcı olmaktadır. 
Zerdüştilik'te, Avesta'daki birtakım müp
hem imalara dayanılarak dünyanın öm
rünün 3000'er yıllık dört dönemden iba
ret olacağı kabul edilir. ilk iki dönemde 
Hürmüz ve Ehrimen kuwetlerini hazırla
mış ve karşılıklı mücadele etmişler, üçün
cü dönemde Tanrı'nın vahyi ile Zerdüşt 
gelerek Ehrimen ve onun kötü güçleriyle 
savaşmıştır. Son dönemde ise her binyıl
da bir bakire kız. Zerdüşt'ün spermasının 
bulunduğu gölde yıkanıp ondan gebe ka
larak bir kahraman doğuracaktır. Saoş

yant adlı üçüncü kurtarıcı döneminde kı
yamet kopacak, Ehrimen güçsüz hale ge
lecek, Hürmüz her yönüyle hakim duru
ma geçecek ve böylece kötülük yeryüzün
den silinip atılacaktır. Diğer bir rivayete 
göre de Hürmüz ve Ehrimen dokuz bin
yıllık bir mücadele dönemi için anlaşmış
lar, ilk üç binyılda Hürmüz üstün gelmiş, 
ikinci üç binyılda eşit güce sahip bulun
muşlar, son üç binyılda ise Ehrimen gü
cünü kaybetmiştir. 

Zerdüştllik ve zamanla eski Zervanizm 
ile Zerdüştlliği birleştiren Mecusllik, akl
delerini düalist bir tanrı anlayışına dayan
dırmaları ve böylece islam akaidiyle çeliş
meleri sebebiyle hem islam mezhepleri-

496 

ni ve diğer dinleri konu edinen "el-milel 
ve'n-nihal" türü eserlerde hem de ketarn 
kitaplarında inceleme konusu yapılmış

tır. B1run1 Zerdüştllik hakkında bilgiler 
vermiş ve bu d inin Hürmüz'ü kilinatın ha
kimi, hikmet ve irade sahibi bir yaratıcı 
olarak kabul ettiğini belirtmiştir ( el-Aşa
rü'L-bakıye, s. 225). Blrunl, iyilik ve kö
tülük mücadelesinin, Tanrı'nın terinden 
meydana geldiğine inanılan ilk insan Ga
yomaras ile Ehrimen arasında gerçekleş
tiğinin kabul edildiğini de aktarır (a.g.e., 
s. 99). Şehristanl ise Mecusllik ve Sene
viyye'ye müstakil bölümler ayırdığı ese
rinde Mecus11er'in, nuru ve hayrı temsil 
eden Yezdan ile karanlığı ve şerri temsil 
eden Ehrimen adında iki temel varlığa 
inandıklarını, birincisini ezel1, ikincisini 
hadis kabul ettiklerini, bu iki varlık arasın
daki ilişki ve bunların statüleri konusun
da farklı anlayışlar taşıyan çeşitli grupla
rın bulunduğunu belirtmiştir (el-Milel, I, 
233-236) . Şehristanl, eserinin Zerdüştl
lik'le ilgili kısmında iyilik ve kötülük pren
siplerinin üzerinde bir yaratıcı tanrıdan 
ve Zerdüşt'e vahyolunduğu iddia edilen 
Zend - Avesta adlı kitaptan bahsetmiş, 
Urmezd şeklinde isimlendirdiği bu tanrı 
ile Zerdüşt arasında geçen bazı diyalog
ları aktarmıştır (a.g.e., I, 236-244). Aynı 
müellif, Mecusilik gibi düalist bir inanca 
sahip bulunan Seneviyye'nin nuru ve ka
ranlığı temsil eden temel prensipierin 
ikisinin de ezel1 olduğunu kabul etmesi 
sebebiyle Mecusllik'ten ayrıldığını da be
lirtmiştir (a.g.e., I, 244). 

Kelam alimleri, kitaplarının ilahiyyat 
bahislerinde söz konusu dini düalist inan
cını tenkit etmek amacıyla ele almışlardır. 
Ebu Mansur ei-Matürldl, alemin kadim 
olduğuna inanan gruplar arasında Sene
viyye'yi de saymış; onların nur ve karanlı
ğı temsil eden ikili tanrı anlayışına sahip 
bulunduklarını. alemin bu iki aslın bir ara
ya gelmesiyle teşekkül ettiğine inandık
larını belirttikten sonra bir araya gelme 
ve ayrılmanın sonradan yaratılmışlığın 
alametlerinden olduğunu belirterek bir- · 
takım akli delillerle onların bu konudaki 
tutarsızlığını ortaya koymaya çalışmıştır 
(Kitabü't-Tev/:ı.Td, s. 34-37). Matürldl, Se
neviyye ve Mecuslliğin düalist tanrı anla
yışlarını farklı mezheplerinin görüşlerine 
de işaret ederek eleştirmiştir (a.g.e., s. 
ı 57-1 76). Matürldiyye'nin diğer ketarncı
ları da genellikle eserlerinin ilahiyyat bah
sinde tevhid konusunu işlerken Mecuslli
ğin ve Seneviyye'nin Yezdan ile Ehrimen'
den oluşan düalist tanrı anlayışını tenki
de tabi tutmuşlardır. İlahi olan ve olma-

yan diniere önemli eleştiriler yöneiten Eş
'ariyye alimi Ebu Bekir ei-Bakıllanl, Sene
viyye'ye göre alemin nur ve karanlığı tem
sil eden iki ayrı kadim asım bir araya gel
mesinden oluştuğunu hatırlatarak bunun 
tutarlı olmadığını ispatlamaya çalışmış
tır (et-TemhTd, s. 68-74). Mecus11er'in de 
hayrı ve şerri temsil eden iki asıldan mey
dana gelen düalist bir tanrı anlayışına 
sahip bulunduklarını, birincinin aksine 
şerri temsil eden ikincisinin kadim değil 
hadis olduğuna inandıklarını belirten Ba
kıllanl, söz konusu anlayışların kendi için
de ve tevhid ilkesi açısından mevcut tu
tarsızlıklarına işaret etmiştir (a.g.e., s. 
75-78). imamü'I-Haremeyn ei-Cüveynl de 
ilahi sıfatiarta bağlantılı olarak Mecusl
ler'in hayrı Vezdan'a, şerri Ehrimen'e nis
bet etmeleri sebebiyle Kaderiyye'ye ben
zediklerini, yine hüsün-kubuh meselesiy
le ilgili tartışmalarda Seneviyye'nin elem
leri Yezdan'a değil Ehrimen'e nisbet et
tiklerini bildirmiştir (el-İrşad, s. 256, 274) . 
Gayri islami fırkaları tenkide daha çok 
önem veren Mu'tezile'nin önde gelen 
alimlerinden Kadi Abdülcebbar da Sene
viyye ile Mecuslliği geniş bir şekilde ele 
almış ( el-Mugnr, V. 9-79). Mecus11er' in, 
hayrı ilah olan Hürmüz'ün, şerri şeytan 
olan Ehrimen'in yarattığına inandıkları
nı, Hürmüz ve Ehrimen arasındaki mü
cadeleyle ilgili konularda ihtilafa düşerek 
çeşitli fırkalara ayrıldıklarını belirtmiştir 

(a.g.e., V, 71-79; ayrıca bk.ZERDÜŞTI
LİK). 
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