
Sülüs- nesih hatt ıy la vaz ıl a n Kureyş süresi 

la aralarındaki dostluğa dikkat çekildiği 
anlaşılır. Tefsirlerde, bu ayetlerde sözü 
edilen yolculuklarla Kureyşliler'in yaz 
mevsiminde Suriye bölgesine, kış mevsi
minde Yemen taraflarına ticaret amacıy
la düzenledikleri seyahatlere işaret ettiği 
belirtilmektedir. Kureyşliler bu ticari se
ferler sayesinde bir yandan ekonomik du
rumlarını düzeltiyor, diğer yandan da çe
şitli medeniyet ve kültürleri tanıma im
kanı buluyorlardı. 

Kureyş suresinde daha sonra Allah'ın 
Kureyşliler'i doyurup açlıktan kurtardığı 
ve korkudan emin kıldığı vurgulanarak bu 
nimetlerden dolayı Allah'a ibadet etme
leri emredilir (ayet 3-4) . Kaynaklarda. Al
lah'ın Kureyş' i korkudan emin kılmasının , 

hem ikamet ettikleri Mekke ve civarında 
hem de bu bölge dışına yaptıkları yolcu
luklarda emniyet içerisinde olmaları veya 
Fil Vak'ası'nda Ebrehe ordusunun mağ
IOp edilerek güvenliklerinin sağlanması ile 
gerçekleştiği nakledilmektedir (Fahred
din er-Razi, XXXII , ı 09 ). Diğer taraftan ay
nı ayette işaret edilen açlıktan kurtarma
nın ise Mekke ve çevresinin tarıma elve
rişsiz bir bölge iken Hz. ibrahim'in duası 
(ibrahlm ı 4/ 37 ) ve Kabe'nin kutsallığı sa
yesinde Kureyş'in bolluk içerisinde yaşa
masını veya yine bu dua sayesinde o böl
gede meydana gelmesi muhtemel açlık
tan yaz ve kış dönemlerindeki ticari se
ferler sayesinde korunmalarını ifade et
tiği belirtilir. Surede "bu ev" (Kabe) tabi
rinden sonra Allah'ın verdiği nimetierin 
hatıriatılması Kureyş'in sahip olduğu say
gınlığa ve nimetiere Ka be sayesinde ulaş
tığını ima eder. Kureyş sOresinin mesajı 
genel olarak ihsan edilen nimetiere layık 
olmaya ve yalnızca Allah'a kulluk etmeye 
yöneliktir. 

Surenin faziletiyle ilgili olarak Hz. Pey
gamber'den nakledilen . Allah'ın Kureyş 
hakkında sure indirmesinin başka hiçbir 
topluluğa nasip olmayan ilahi bir lutuf ol-

d uğu (Aiusl. XXX. 238) ve Kureyş suresini 
okuyan kimseye on sevap verileceği şek
lindeki rivayetler zayıf kabul edilmiştir 
(Makd isl, lll . 1626; Muhammed et -Trab
lusT. ı . 1057) . 
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KURRA 
(bk. KIRAAT). 

KURRA 
( ~ı;.ı ı) 

Çok Kur'an okuyan anlamına gelen 
ve farklı bağlamlarda kullanılan 

bir terim. 

-, 
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-, 
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Sözlükte "okuyucu: abid ve zahid" ma
nalarındaki kari kelimesinin çağulu olan 
kurra islamiyet'in ilk devirlerinden itiba
ren değişik grupları ifade etmiştir. Buha
rl'nin "Peygamber'in kurrası " başlığıyla 

kaydettiği bölümde ResQiullah'ın kendi
lerinden Kur'an öğrenilmesini tavsiye et
tiği Abdullah b. Mes'Od. Salim Mevla Ebu 
Huzeyfe, Muaz b. Cebel ve Übey b. Ka'b'
dan kur ra diye bahsetmesi ( "Feza'ilü'l-
1\uran", 8). Yername savaşından sonra 
Hz. ömer'in Ebu Bekir'e gelerek savaşlar 
yüzünden kurradan hayatta hiç kimsenin 
kalmaması tehlikesinin bulunduğunu 
söyleyip Kur'an 'ın cemedilmesini istemesi 
(Müsned, I, 3; BuharT, "Tefslr" , 9/ 18. 20. 
"Feza'ilü'l-1\ur'an", 3) örneklerinde keli
me "Kur'an kıraati konusunda uzman 
kişiler " anlamında kullanılmıştır. Hz. 
Ömer' in, meclislerinde hazır bulunan 
genç ve yaşlı kurra ile istişare ettiğini 
belirten rivayette ise (BuharT, 'Tefslr" , 7/ 
5, " İ'tişam", 2. 28) kurradan kastedilenin 
ilim sahibi kişiler olduğu söylenebilir. 

KUR RA 

Enes b. Malik, Hz. Peygamber tarafın
dan Amir b. Sa'saa kabilesine gönderilen 
ve Bi'rimaüne'de şehid edilen ensardan 
yetmiş kişilik bir gruptan bahseder ve 
gündüzleri odun toplayan. geceleri na
mazla geçiren bu kişileri kurra diye adlan
dırdıklarını belirtir (BuharT, "Cihad", 184, 
"Mesacid", 302. "Vi tir" , 7) . Bunların kıraat 
alanında uzmanlaşmış veya ilim ehli ki 
şiler olmayıp ibadet maksadıyla çokça 
Kur 'an okuyan , namaz kılan , ayrıca ken
dilerine verilen görevleri yerine getiren 
sorumlu kişiler olduğu anlaşılmaktadır. 

Daha sonraki dönemlerde abid ve zahid 
kimseler olan sufilerin de kurra diye anıl
ması muhtemelen buradan kaynaklan
maktadır (Gazza !T, s. 130; Takı yyüddin ibn 
Teymiyye, s. 36). Nitekim ümmetin müna
fıklarının çoğunu kurraların teşkil ettiği 

(Müsn ed , ll , 17 5; l V, 15 ı) ve kurradan 
uzak durulması gerektiği (Süleml, s. ll; 
Şa ' ranT , I, 58) şeklindeki nakillerde kaste
dilenlerin dinin ölçülerinden uzaklaşmış 
sufiler olduğu anlaşılmaktadır. 

Siyasi fırkalardan bahseden kaynaklar
da bu adla anılan bir zümreden açıkça söz 
edilmernekle birlikte ilk dönemdeki siyasi 
faaliyetler incelenirken bu devirde Kur
' an'ın zahiri hükümlerine bağlı, katı dini 
anlayışiara ve belli siyasi telakkilere sahip 
bir grubun mevcut bulunduğu görülmek
tedir. Bazı modern araştırmalarda bu 
grubun, ridde savaşlarında dinden dönen
lere karşı pervasızca davranan, Talha b. 
Ubeydullah ve Zübeyr b. Avvam'la olan 
mücadelesinde Hz. Ali'nin yanında yer 
alan. Sıffin 'de Hakem Vak'ası'na kadar 
devam eden süreçte ısrarla Hz. Ali'yi des
tekleyen bir zümre olduğu ve bunların 
birçok farklı temayülü bünyesinde topla
yan Hariciler içerisinde yer aldığı belirtil
mektedir ( Ef21 ing. ı. V, 499) Nitekim Hz. 
Ali'nin ölümünden sonra Irak'tan Medi
ne'ye dönen ve Hz. Aişe'ye gelişmeler 
hakkında bilgi veren Abdullah b. Şeddad , 

Hz. Ali ve Muaviye b. Ebu Süfyan arasın
da yazışmalar yapılıp seçilen hakemierin 
hükümlerini açıkladıklarında kurra ola
rak bilinenlerden 8000 kişinin Hz. Ali 'ye 
karşı çıkarak Harura'ya çekildiğini. ara
larından sadece bir kişiyi kabul edeceğini 
belirtmesine rağmen kurranın Hz. Ali'
nin evini daldurduğunu belirtir (Müsned, 
ı . 86) Habtb b. Ebu Sabit de Hakem Vak
' ası'nın ardından tartışmak için ellerinde 
silahlarıyla Hz. Ali'ye gelen kişileri kurra 
diye adlandırdıklarını bildirir (a. g .e. , lll. 
486 ) ilk rivayetten hareketle kurranın. 
Hakem Vak'ası'ndan sonra Hz. Ali'ye mu
halefet ederek sayıları binlere ulaşan yeni 
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KUR RA 

teşekkül etmiş bir zümreye katıldığı, iti
barları dolayısıyla katıldıkları grubun da 
kurra diye anıldığı düşünülebilir. İkinci ri
vayette ise kendi düşünceleri doğrultu
sunda tartışmayı sürdürme ve gerekti
ğinde silah kullanma gibi Hariciler'e ait 
özelliklerinin zikredilmesi bu grubun kur
ra ile özdeşleştirildiğini göstermektedir. 
Bu nakillerden Hariciler'in, isimleriyle 
anılacak kadar kurran ın etkisi altında ol
duğu anlaşılmaktadır. Taberi, Ebu Mih
nef'ten naklen Sıffin'de mushaflar mız
rakların ucuna takılıp Hz. Ali Kur'an'ın ha
kemliğine çağırıldığında, aralarında daha 
sonra Harici olan Mis'ar b. Fedeki et-Te
mi mi ve Zeyd b. Husayn et-Tai'nin de 
bulunduğu kurra cemaatinin Kur'an 'ın 

hakemliğini kabul etmesi için Ali'ye baskı 
yaptığını, kabul etmediği takdirde ken
disini düşmaniarına teslim edeceklerini 
yahut Osman'a yaptıklarını kendisine de 
yapacaklarını söyleyerek tehdit ettiklerini 
belirtir ( TarTI] , V. 49). Taberi'nin bu riva
yetinde kurranın Hz. Ali'ye baskı yapabile
cek güçte olduğu görülmektedir. Hz. Os
man'ın öldürülmesinin ardından Ali'yi des
tekleyen, onunla birlikte Cemel Vak'ası'na 
katılan. Sıffin 'de beraberliklerini sürdür
dükten sonra Hakem Vak'ası ' nın ardın

dan Hz. Ali'ye karşı çıkan bu grubun o gü
nün şartlarında Hariciler'i de arkasına alıp 
oldukça güç kazandığı anlaşılmaktadır. 
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KURRE b. ŞERİK 
(4,.;, W-? ö}) 

Kurre b. Şerik b. Mersed 
ei-Absi ei-Gatafani 

(ö. 96/ 714) 

Emevller'in Mısır valilerinden. 
_j 

Suriye'nin Kınnesrin şehrinde doğdu. 
Mısır valiliğine tayin edilmeden önceki ha
yatı hakkında bilgi yoktur. Ancak Emevi
ler'in, valilerini genellikle kendilerine ya-
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kın olan kişilerden tayin ettikleri dikkate 
alınarak onun daha önce Emevi sarayında 
bazı önemli görevlerde bulunduğu söyle
nebilir. Kurre b. Şerik. 13 Rebiülewel 90 
(30 Ocak 709) tarihinde Halife ı. Velid ta
rafından Mısır valiliğ ine tayin edildiğinde 
ilk iş olarak, halkın şikayetçi olduğu eski 
vali ve halifenin kardeşi Abdullah b. Ab
dülmelik'in zirnınetine geçirdiği iddia 
edilen mallarını müsildere etmek istedi. 
Bunu haber alan Abdullah Mısır'dan kaç
tı. Kurre onu Ürdün'e kadar takip edip ya
kaladı ve Halife Velid 'e teslim etti. Mısır'a 
dönünce haraç amilliği görevini de uhde
sine alan Kurre b. Şerik, ehl-i zirnıneden 
alınan cizye ve h araç vergilerini toplama
ya özel bir önem verdi. Kısa bir süre için 
kapattığı Oivanü ' l-harac'ı ve beytülmali 
bir müddet sonra bazı düzenlemeler ya
parak yeniden faaliyete geçirdi. Bu uygu
lamaya esas olmak üzere her beldenin 
yerli halkından ve ileri gelenlerinden olu
şan heyetler kurdu. Kurre bu heyetleri. 
kendi beldeterindeki cizye mükellefi er
kek nüfusu ve mükellef oldukları cizye 
miktarlarını, haraca tabi arazileri ve sa
hiplerini . bu arazilerden bir yıl içinde ne 
kadar ürün alınabileceğini ve ne kadar ha-

Kurre 
b. Serik'in 

Arapça 
mektuplarından 

biri 
(The Oriental 

Institute 

of the 
Universty 

of Chicago, 
nr. 13758) 

raç vergisi toplanabileceğini, beldelerine 
hizmet edenlerle varsa vergi kaçakçıları
nı gösteren listeler düzenleyerek Fustat'a 
getirilmesinden sorumlu tutmuştur. 

Kurre b. Şerik, cizye ve haraçtan başka 
gümrük vergisi şeklinde düşünülebilecek 
"ebvab". cizyelerini ve haraçiarını zama
nında ödemeyenler için gecikme cezası 
denilebilecek "garamat". olağan üstü 
vergiler anlamında "füdul" ve mirasla il
gili vergiler şeklinde anlaşılabilecek olan 
"mevaris" adlı bazı vergiler de ihdas et
miştir. 

Cizye ve h araç vergilerinin tesbit ve tah
sili konusunda Kurre'nin Arapça ve Grek
çe olarak iki nüsha halinde yazdırıp çeşitli 
beldelere gönderdiği mektuplardan Brit
ish Museum'da bulunan Grekçe olanları 
H. 1. Beli tarafından ingilizce'ye çevrilerek 
1911 , 1912.1913ve 1928yıllarındaDer 
Islô.m dergisinde. Chicago Oriental Insti
tute'te bulunan Arapça olanları ingilizce 
tercümeleriyle birlikte Nabia Abbott 
tarafından The Kurrah Papyri From 
Aphrodito in the Oriental Institute 
adıyla bir kitap halinde (Chicago ı 938) ya
yımlanmıştır. Yusuf Ragıb da Kurre b. Şe
rik'in Sorbonne Papiroloji Enstitüsü'nde 
mevcut Arapça. Grekçe ve Kıptice yazıl
mış iki mektubuyla yine ona ait mektup
lardan aldığı iki parçanın Arapça metnin i 
Fransızca tercümesiyle birlikte neşretmiş 

ve bazı değerlendirmeler yapmıştır (b k. 
bibl.) . Kurre 'nin bu mektuplarında Mı
sır'ın o dönemle ilgili sosyal hayatı , imar 
faaliyetleri, gemi yapımcılığı , ücretlilere 
verilen maaşlar gibi pek çok konuda bilgi 
bulmak mümkündür. 

Kurre b. Şerik Mısır' da bazı önemli 
imar faaliyetlerinde de bulunmuş. Fus
tat'taki Amr b. As Camii'ni Halife Velid b. 
Abdülmelik'in emriyle yıktırıp yeniden in
şa ettirmiş, Birketülhabeş denilen verim
siz bir araziyi tarıma elverişli hale getirt
miş. şeker kamışı ekimi yaptırdığı bu ara
zi daha sonra lstablu Kurre adıyla anıl
mıştır. 

91 (71 O) yılında Hariciler'in çıkardığı is
yanları bastıran Kurre, kendisine komplo 
hazırlayan Harici lideri Muhacir b. Ebü'I
Müsenna et-Tücibi'nin de aralarında bu
lunduğu 100 kadar Harici'yi İskenderiye'
de öldürtmüştür. 95'te (713-14) Mısır 
divanını yeniden düzenlemiş ve divandan 
kimlerin ne kadar maaş alacaklarını be
lirlemiştir. Altı yıl kadar Mısır valiliğinde 
bulunan Kurre b. Şerik bu görevini sürdü
rürken Safer 96'da (Ekim- Kasım 714) ve
ya 24 Rebiülewel96'da (7 Aralık 714) ve
fat etmiştir. 


