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~ MEHMET BAYRAKDAR 

HAYY AT VEHBi 

(bk. TERZİ BABA). 

HAYYATIYYE 
(~~1) 

Mu'tezile alimlerinden 
Ebü'I-Hüseyin ei-Hayyat'ın 

(ö. 300/913 [?]) 
görüşlerini benimseyenlere 

verilen ad 
(bk. HAYYAT, Ebü'l-Hüseyin). 

HAYYE 

(bk. YlLAN). 

HAYYİZ 
(p:..l1) 

Mutlak boşluk, 
cismin işgal ettiği farzedilen 

hacim, mekan 
(bk. MEKAN). 

HAYZÜRAN 
(..;.ı1)~1) 

el-Hayzüran bint Ata el-Cüreşiyye 
(ö. ı 73/789) 

Abbas! halifelerinden 
Mehdi-Billah'ın hanımı, 

Mfısa el-Hadi ile 
Harfınürreşid'in annesi. 

ı 

_j 

ı 

_j 

ı 

_j 
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_j 

_j 

Mehdi- Billah 'ın Yemen asıllı cariyesi
dir. isminin "Hint kamışı, bambu" anla
mına geldiği ve nadiren Beşşar b. Bürd 
ile Ebü'l-Muafa gibi bazı şairler tarafın
dan Arap güzelinin boyunu ifade için kul
lanıldığı bilinmektedir. Babası Ata. Hali-
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fe Mansur'un mevlası veya Nerşahl'nin 
Tô.ri{ıu Bu{ıô.rô.'sında yer alan bilgiye gö
re (s. 59) Taberistan'da esir edilerek Meh
di'ye getirilen Yemen melikiydi; aynı ese
rin Farsça metninde ise bu hususa te
mas edilmemiştir. Güzelliği yanında kül
türü ve edebi yetenekleriyle kısa sürede 
halifenin gözdesi haline gelen Hayzüran 
daha sonra Musa el-Hadi. Harunürreşid 
ve Abbase'yi dünyaya getirerek ümmü
veledi oldu. ibn Kuteybe ona Abbase'yi 
değil, Mehdi'nin küçük yaşta ölen Banu
ka adında başka bir kızını nisbet etmek
tedir (ei-Ma'arif, s. 166) Sermekiler'den 
Fazı b. Yahya, Harunürreşid'den yedi gün 
önce dünyaya gelmiş ve Fazi'ın annesi 
Harun'u, Hayzüran da Fazrı emzirdiği için 
iki çocuk sütkardeşi olmuşlardı (Cehşi

yarT, s. 136) Hayzüran, Halife Mehdi ta
rafından 159 (775-76) yılında azat edile
rek nikah altına alındı . 

Hükmedici ve nüfuzlu bir kadın olan 
Hayzüran. Mehdi'nin müsamahakar ve 
yumuşak huylu karakterinden de fayda
lanarak onu ve bütün sarayı etkisi altına 
almıştı. Devlet işlerine açıkça müdahale 
ediyor. istediği gibi emirler verip isteme
diği şeyleri yasaklıyor veya verilen hüküm
leri bozuyordu. Yemen'de Cüreşli bir kişi
nin elinde hizmetçi bulunan kardeşi Gıt
rif'i yanına getirtip arkasından Yemen'e 
vali tayin ettirmesi. oğulları Musa ve Ha
run'un Mehdi tarafından başka hanımın
dan çocukları bulunmasına rağmen veli
aht gösterilmesi onun halifenin nezdin
deki itibarını açıkça ortaya koymaktadır. 
Mehdi öldükten sonra yerine Musa el-Ha
di geçince Hayzüran oğluna daha kolay 
hükmedilebileceğini sanıyordu . Ancak sert 
huylu. hataları affetmeyen ve en belirgin 
vasfı kıskançlık olan Musa babasından 
çok farklı idi. ibnü'I-Esir'in naklettiğine 
göre Mehdi vefat ettiği sırada Musa Cür
can'da asilerle savaş halinde bulunuyor
du. 8ağdat ordusu başkaldırmış. Hayzü
ran yeni halife gelinceye kadar alınatak 
tedbirleri görüşmek üzere Yahya b. Ha
lid ei-Bermeki ile Rebi' b. Yunus'u çağır
mıştı. Rebi' daveti kabul edip Hayzüran'ın 
yanına gitmiş . Yahya ise Musa'nın kıs
kançlığını bildiği için gitmemişti . Nite
kim Musa durumu öğrenince mektupla 
Rebi'e tehditler savurmuş. Yahya'ya ise 
teşekkür etmişti (el-Kamil, VI, 88). 

Musa el-Hadi. halifeliğinin ilk dört ayın
da annesine pek müdahale etmedi. Hay
züran. bu süre içerisinde Musa yokmuş 
gibi devlet işlerini tek başına yürütmeye 
çalışıyor. konuyu sadece tasdik için ona 
götürüyordu. Musa bir müddet sonra an-

nesine isteklerini geciktirmek suretiyle 
karşı koymaya başladı. Bu arada onun si
yasetle ilgili olmayan taleplerini yerine 
getirerek rızasını almaya çalışırken ken
disinden ibadete ve özel işlerine daha 
çok vakit ayırmasını rica etti. Fakat Hay
züran'ın daha da ileri giderek istek sahip
lerine işlerinin yapılacağına dair garanti 
vermesi. normal işlerde aracılık yapması 
yanında önemli işlerle ilgili kesin görüş 
bildirmesi, sadece kardeşi Gıtrif gibi ya
kınları için değil diğer kumandan ve ida
recilere de aracılık yapması Hadi'nin sab
rını taşırdı ve onun bu tür faaliyetlerini 
yasakladı. Çevresindeki ilginin azalması 
üzerine kendisini büyük bir boşluk içeri
sinde hisseden Hayzüran oğluna karşı kin 
beslerneye başladı. Hayzüran. ümidini di
ğer oğlu Harunürreşid'e bağlıyor. kaybet
tiği nüfuzunu onun halife olmasıyla ye
niden elde edeceğine inanıyordu. Ancak 
Musa, kardeşi Harun'u veliahtlıktan az
ledip yerine küçükyaştaki oğlu Ca'fer'i ta
yin etmekte ısrarlı görünüyordu. Hatta 
annesini zehirietmeye bile teşebbüs et
mişti. Giderek artan karşılıklı düşmanlık 
neticesinde daha çok kabul gören riva
yetlere göre Hayzüran. oğlu Musa ei-Ha
dl'yi hasta olduğu bir sırada cariyelerine 
zehirietmiş veya boğdurtmuştur ( 170/ 

786) Hadi'nin Harun'u öldürmeyi planla
dığı gece öldürülmesi. Hayzüran'ın oğlu
nun ölüm haberini duyduktan sonraki 
sözleri ve cariyeleri vasıtasıyla halkın tep
kisini öğrenmeye çalışması da onun bu 
işte rolünün bulunduğu ihtimalini kuv
vetlendirmektedir. 

Musa ei-Hadl'nin ölümünün hemen ar
dından hapiste bulunan Yahya b. Halid 
ei-Bermekl Hayzüran'ın emriyle serbest 
bırakıldı ve Harun tarafından kendi müh
rü de teslim edilerek geniş yetkilerle ve
zirliğe getirildi. Ancak işleri asıl yöneten 
daima Hayzüran oldu; zira Yahya da hali
fe de onun görüşüne göre hareket edi
yorlardı. Harunürreşid zamanında Hayzü
ran'ın mevkii en yüksek derecesine ulaş
mış. hatta kocası Mehdi dönemindeki iti
barının da üstüne çıkmıştır. 

Hayzüran 26 Cemaziyelahir 1 73 (20 Ka
sım 789) tarihinde Bağdat'ta öldü, cena
ze namazını Harunürreşid kıldırdı. Cena
zesinin defnedildiği Kureyş Kabristanı gü
nümüze kadar onun adına izafetle Mak
beretülhayzüran adıyla anılmış. türbesi 
de bugüne ulaşmıştır. Hadi zamanındaki 
sıkıntılı günleri dışında rahat bir hayat sü
ren Hayzüran, hayır severliğiyle tanınır
dı. Yoksulları giydirmiş. yetimleri evlen
dirmiş ve 172 (789) yılında hacca gittiğin-



de birçok kişiye bol miktarda hediye da
ğıttırmıştı. Ayrıca Mekke'de Hz. Peygam
ber'in doğduğu evi tamir ettirerek mes
cide çevirmiş (ibnü'I-Es'ir. I, 458; ibn Ke
slr, ll, 261). bu arada kocası Mehdi'nin 
kendisine bağışladığı Sata tepesi yakının
daki Darülerkam'ı da yeniletmişti (ibn 
Kes'ir, VIII, 71 ); bu iki bina bir müddet 
onun adıyla anılmıştır. İmam Evzai'den 
fıkıh okuyan Hayzüran'ın İbn Abbas'tan 
nakledilen bir de hadis rivayeti vardır. 
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~ KASIM KIRBlYlK 

HAZ 

(bk. LEZZET). 

HAZ'ALHAN 
kıL> .1': )> ) 

(1860-1936) 

İran'da 
Muhammere bölgesini 

1897-1925 
yılları arasında 

elinde tutan aşiret reisi. 

_j 

_j 

İran'da Şattülarap kıyısında Muham
mere'de (bugünkü Hürremşehir) doğdu . 

Beni Ka'b kabilesinin Muhaysın koluna 
mensuptur. Muhaysın kabilesi şeyhi olan 
babası Cabir Han'ın 1881'de ölümü üze-

rine yönetim oğlu Miz'al Han'ın eline geç
ti. Ancak onun idaresi halk tarafından 
benimsenmedi. Miz'al Han'ın 1897'de bir 
suikast neticesinde öldürülmesi üzerine 
yerine kardeşi Haz'al Han, Muhaysın ka
bilesi şeyhive Muhammere yöneticisi ola
rak göreve başladı . Nisan 1898'de İran 
Devleti onun şeyhliğini onayladı . Ataları 

tarafından da kullanılan "muizzü's-salta
na" unvanını alan Haz'al Han, Muhaysın 
kabilesinin elinde tuttuğu bölge üzerin
de hakimiyetini genişletme politikasını 
başarıyla surdürdü. 1897'de Ka'b kabile
si üzerinde otorite kurulmasından sonra 
1898 sonbaharında Karı~ın ve Cerrahi ne
h irieri arasındaki bölgede yaşayan Bavi
ye kabilesine karşı başarılı bir sefer dü
zenleyen Haz'al Han bölgedeki hakimiye
tini daha da güçlendirdi. 

1902 yılında İran hükümeti gümrük 
memurlarının Arap kabilelerinin yoğun 
bulunduğu bölgeye, yani İran Arabista
nı'na girme teklifine şiddetle karşı çıkan 
Haz'al Han, taraftarları üzerinde merke
ii hükümetin kontrolünün artmasına kar
şılık kendi gücünün azalacağından korku
yordu. Ayrıca bölgedeki Arap kabileleri 
üzerine yeni vergilerin getirilmesi ciddi 
bir huzursuzluğa sebep olabilirdi ve ka
bilelerin haklarını savunmada başarısız 
olması halinde bu durum azliyle sonuçla
nabilirdi. Haz'al'ın İran hükümetiyle olan 
görüşmelerdeki avantajlarından biri, onun 
Osmanlı idaresinde bulunan Irak toprak
larında veraset yolu ile kendisine kalan 
geniş arazilerden oluşmuş büyük bir böl
geyi elinde tutması, dolayısıyla Osmanlı 
tarafına geçme tehdidiydi. Basra'daki ve
kil harcı Mirza Hamza Osmanlı yönetimi
ne bağlı, itibarlı bir kimse idi. Ancak Haz
'a! Han'ın gücü ve politik kişiliği sebebiy
le vekilharcına da bölgedeki Osmanlı ida
recileri güvenmezler. hatta onu zaman 
zaman ortaya çıkan huzursuzlukların kay
nağı olarak görürlerdi. Bunun yanında 
Haz'al'ın başarısının önemli sebebi, Tah-

Haz'al Han 

HAZ'AL HAN 

ran'daki İngiliz diplomatik temsilcisinden 
aldığı destek ve taraftarlarının sayıca çok
luğu idi. Onun 20.000 silahlı kişiyi İran'da 
merkezi hükümete karşı harekete geçi
rebilecek bir güce sahip olduğu biliniyor
du. Mayıs 1902'de Tahran'daki yetkililer, 
şeyhin Arap bölgesi gümrüklerinin ida
recisi olarak bir maaş almasını kabul et
tiler; gümrük memurları da onun emriy
le tayin edilecekti. Şeyh Haz'al. 1903'te 
Muzafferüddin Şah'tan, İran Arabista
nı'nda kendine ait toprakların mülkiyet 
haklarını onayiayan üç ferman aldı. Böy
lece Şattülarap bölgesindeki korsanlık 
hareketlerine hakim oldu. Ayrıca kendi
sine önceden "muizzü's-saltana" ve "nus
retü'l-melik" gibi lakaplar verilmişti. 

1908 yılında bir İngiliz şirketinin Mes
cidisüleyman'da petrol bulmasından son
ra petrol boru hattının kontrolü altında
ki topraklardan geçmesi Haz'al'ın gücü
nü arttırdı ve otoritesini daha da sağlam
laştırdı. 191 O' da bölgedeki İngiliz men
faatlerine karşı gösterdiği anlayış dolayı
sıyla kendisine Hindistan Şövalye nişanı 
(Knight Commander of lndian Empire) veril
di. Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'na 
girmesi üzerine İngilizler' e yardımcı olan 
Şeyh Haz'al gerçekten bölgede güçlü bir 
isim haline gelmiş. diğer güçlü ülkelerle 
münasebetler kurmuştu. Dış dengeleri 
çok iyi değerlendiren Haz'al İran'dan ay
rılarak bağımsız olmayı düşünmeye baş

ladı. Ancak 1921 yılında Rıza Şah İran'da 
idareyi eline alınca ilk olarak merkezi hü
kümeti güçlendiren düzenlemeleri baş
lattı. Sınır eyaletlerini merkezi hüküme
te bağladı. Körfez politikası üzerinde et
kili bir kişi olan Haz'al Han'ın etrafındaki 
yetki çemberi daralmaya başladı. Kasım 
1923'te Rıza Şah ülkede toplanan vergi
leri merkezi hükümetin yetkisine alınca 
Haz'al'ın maddi kaynaklarına önemli bir 
darbe inmiş oldu. Rıza Şah, Ağustos 
1924'te Lurlar üzerine düzenlediği sefe
re katılması için Haz'al'a haber verdiyse 
de Şeyh Haz' al bu sefere katılmaktan ka
çındı. Komşusu ve dostu olan Lurlar'a 
karşı gelişen bu askeri seferi tasvip et
mediğini söyledi; hatta Rıza Şah'ın Kaçar 
hanedanına son vererek gerçek şahı yurt 
dışına çıkardığını, dolayısıyla tahtı işgal 

ettiğini ileri sürdü. Haz'al Han daha da 
ileri giderek gerçek şahın sığındığı Avru
pa'dan geri getirilmesi yönünde çalışma
lara başladı . Bu hususta meclis nezdinde 
girişimlerde bulundu, ancak meclis Rıza 
Şah tarafını tuttu. 1903'te Haz'al Han'a 
verilen fermanlar şah tarafından geri 
alındı; Haz'al da İran hukukunu ihlal eden 
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