
ansiklopedilerde yayımianmış çeşitli mad
deleri bulunmaktadır; ayrıca Webster's 
Dictionary'nin de hazırlayıcıları arasında 
yer alıyordu . 

Hitti'nin en önemli kitabı, on iki dile 
çevrilen ve bütün dünyada pek çok baskı
sı yapılmış olan History of the Arabs' 
tır. İlk defa 1937'de yayımlanan ve günü
müze kadar sadece İngilizce'de otuza ya
kın baskısı yapılan eser Siyasi ve Kültü
rel İsldm Tarihi adıyla Türkçe'ye de çev
rilmiştir (tre. Salih Tuğ, 1-IV, istanbul 1980-
198 ı; 2. bs., istanbul ı 995ı. History ofthe 
Ara bs, Türkiye dahil dünyanın birçok üni
versitesinde siyasi ve kültürel İslam tari
hi alanında faydalanılan önemli eserler
den biridir. The Cambridge History of 
Islam (ı 970ı, Ira Lapidus'un A History 
of Islamic Societies (ı 988ı ve Albert 
Hourani'nin A History of the Ara b Peo
ples ( ı 99 ı ı adlı eserlerinin yayımlanma
sıyla önemi nisbeten azalan bu kitap, adı 
geçen eserlerin neşrine kadar yaklaşık ya
rım asırlık dönemde dikkate değer bir et
kiye sahip olmuştur. İngilizce'de Arap ta
rihini bir bütün olarak ele alan ilk eserler
den o lması ayrıca önemini artırmakta
dır. 

Hitti'nin diğer başlıca yayınları da şun

lardır: The Origins of the Islami c S ta
te (New York ı9ı6: Belazürl'nin Fütaf:ıu'L
bü ldan'ının kısmi İ ngi l izce tercümesidirı: 

The Semitic Languages Spoken in 
Syria and Lebanon (ı 922ı: The Syri
ans in America (New York 1924ı: Syria 
and the Syrians (New York 1926ı: An 
Arab - Syrian Gentleman and Warrior 
in the Period of the Crusades: Memo
ris of Usama Ibn Munqidh (New York 
1929ı: The Origins of the Druze Peo
ple and Religion (New York 1928ı: His
tory of the Arabs (London ı 937ı: The 
Arabs: A Short History (Princeton 1943, 
1944; London 1948, ı950; Chicago 1956ı: 
History of Syria, !ncluding Lebanon 
and Palesiine (London 1951 ı: Lebanon 
in History (London 1957ı: Syria: A Short 
History (London 1959ı; The Ne ar East 
in History ( 1961 ı: Islam and the West 
( 1 962ı: Short History of Lebanon ( 1965ı: 
Short History of the Near East (New 
)ersey 1966ı: A Short H istory of Syria 
( 1967ı: Makers of Arab History ( 1968ı: 
Islam: A W ay of Life ( 1970 ı; Capital 
Cities of Arab Islam ( 1973; eserlerinin 
bir listesi için bk. The World o{ Islam, s. 
ı 0-37ı. 

Hitti bazı eserlerini Arapça kaleme al
dığı gibi yukarıda anılan eserlerinden bir 

kısmı da Arapça'ya tercüme edilmiştir 
(a.g.e., s. I0-14ı. Ayrıca Abdürrezzak b. 
Hızkullah er-Res'ani'nin Mul]taşaru Ki
tô.bi 'l -Far]f beyne'l-fıra]f (Kahire 1924), 
SüyGtl'nin Na?-mü '1-'i]fyan ii a'yani'l
a'yan (New York 1927ı. Üsame b. Mun
kız'ın Kitabü'l-İ'tibdr'ını (Princeton 1930ı 
neşretmiştir. 
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HİTTIN SAVAŞI 

Selahaddin-i Eyyubi'nin 
Haçlılar' ı bozguna uğrattığı 

ünlü meydan savaşı 
(583/1187). 

_j 

491 -492 ( 1 098-1 099) yıllarında Doğu 
Akdeniz kıyılarında Haçlı devletlerinin ku
rulmasından sonra buradaki müslüman
ların en büyük hedefi bölgeyi onlara karşı 
korumak ve işgal ettikleri toprakları kur
tarmak olmuştur. Selahaddin-i EyyGbi, 
selefi NGreddin Zengi'nin ölümünden son
ra bir taraftan Haçlılar'la mücadele eder
ken bir taraftan da onun tesis etmiş oldu
ğu birliği yeniden sağlamak için çalıştı. 

574'te (1179) önce MerciuyGn Savaşı'nı 
kazanıp arkasından Beytülahzan Kalesi'
ni geri alarak Haçlılar'a karşı bir üstünlük 
elde etti. Bundan sonra Haçlılar müdafa
aya çekilirken Selahaddin devamlı taar
ruz durumuna geçti. Bu taarruzlar esna
sında onun bir meydan savaşına girmek 
istemesine rağmen karşı taraf bunu hiç
bir zaman göze alamamıştır. Selahaddin, 
579 (1183)'da Halep'i ele geçirmek ve 
582 (1186) yılında Musul'u hakimiyet al
tına almak suretiyle ülkede birliği temin 
etti ve böylece kendini tamamen Haçlı
lar'la mücadeleye verdi. Bu arada Kudüs 
H açlı Krallığı tahtına Guy de Lusignan 
geçmiş ve kendisine bağlı olan Kerek 
Şevbek Prinkepsi Renaud de Chatillon ile 

HiTITN SAVASI 

birlikte Selahaddin'le bir antlaşma yapa
rak ticaret kervanlarına saidırmayacakia
rına dair söz vermişti. Fakat Renaud de 
Chatillon, Selahaddin'in Musul'dan Dı
maşk'a döndüğü sıralarda Mısır'dan Su
riye'ye giden bir kervana saldırdı ve bü
tün ticaret mallarını Kerek Kalesi'ne gö
türdü. Selahaddin bunu öğrenince hem 
Renaud'dan hem Kral Guy'den kervanın 
iadesini istedi. Guy, Renaud'ya karşı te
şebbüse geçtiyse de sonuç alamadı (İb

nü'I-Eslr, XI, 527-528; Bündar1', vr. 23o•ı. 
Bunun üzerine Selahaddin, Kerek-Şev
bek Prinkepsliği üzerine sefer açmaya ka
rar verdi ve çeşitli bölgelerdeki emirleri
ne mektuplar yazarak askerlerini cihada 
çağırdı. 

1 Muharrem 583'te (13 Mart 1187) has
sa askerleriyle Dımaşk'ın güneyindeki Re'
sülma ordugahına çıkan Selahaddin, bu
rada birkaç gün kaldıktan sonra büyük 
oğlu ei-Melikü'I-Efdal'i gelecek askerleri 
beklernesi için bırakıp kendisi hassa birli
ğiyle güneydeki Busra şehrine doğru iler
ledi ve Renaud de Chatillon'un hacıların 
yolunu kesmesini önlemek için safer ayı 
başına (nisan ortaları) kadar Kasrıselame',

de konakladı. Daha sonra hassa birliğiyle 
Kerek üzerine yürüyerek Renaud de Cha
tillon'un topraklarını yağmaladı; Şevbek'e 
bağlı Karyeteyn denilen yerde Mısır ordu
sunun kuwetlerine katılması üzerine ge
ri dönüp Kerek topraklarını tahribe de
vam etti. 

Bu arada Musul, Diyarbekir, ei-Cezire 
ve Halep kuwetleri de Re'sülma'da bulu
nan ei-Melikü'I-Efdal'in yanında toplan
mıştı. Efdal babasının emri gecikince ei
Cezire, Diyarbekir, Musul askerlerinden 
seçtiği bir birliğin başına Harran ve Urfa 
hakimi Muzafferüddin Kökböri'yi, Halep 
askerlerinden seçtiği bir birliğin başına 
Bedreddin Duldurum ei-YarGki'yi, Dımaşk 
askerlerinden seçtiği bir birliğin başına 
da Sarimüddin Kaymaz'ı kumandan tayin 
ederek bu kuweti 20 Safer 583'te (1 Ma
y ıs 1187) SaffOriye ve Akka istikametinde 
bir keşif seferine gönderdi. Gece hareke
te geçen Kökböri ve arkadaşları, her ne 
kadar sabahleyin SaffGriye'ye hücuma 
kalktıklarında karşılarında Raimond ta
rafından haberdar edilen Daviyye ve İsbi
tariyye (Templier ve Hospitalier) şövalyele
rinden meydana gelmiş seçkin bir düş
man gücü buldularsa da yapılan savaşta 
galip geldiler. Bu savaşta İsbitariyye'nin 
reisi Roger des Moulin ile pek çok şöval
ye öldürüldü; Daviyye'nin reisi Gerard de 
Ridefort ise kaçmayı başardı. 
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Selahaddin bu zaferden haberdar olun
ca Kerek'ten dönerek Taberiye gölünün 
kuzeydoğusundaki Aştera mevkiinde ka
rargah kurdu; ei-Melikü'I-Efdal de asker
leriyle birlikte babasının yanına geldi. Bir 
ay kadar sonra. Ermeni ve Antakya Prin
kepsliği sınırlarında tedbir almak için Ha
lep'e gitmiş olan su ıtanın yeğeni Takıy

yüddin ömer de onlara katıldı. Yeterince 
askerin top lanması üzerine 1 S Reblüla
hir'de (24 Haziran) orduyu teftişe çıkan 
Selahaddin her emlri tek tek görevlen
dirdi; her birlikten özel hücum müfreze
leri çıkardı ve bütün biriikiere yanındaki
lerle iş birliği yapmaları direktifini verdi. 
Bu arada askerlere teçhizatın yanı sıra bol 
miktarda bahşiş dağıttırdı ve zafer kaza
nıldığında çok daha fazlasını vereceğini 
vaad etti (imadüddin el-isfahanl, s. 64, 
70-71 ; Bündarl, vr. 231") . İktalı ve maaşlı 
askerlerin sayısı 12.000 süvariydi. Yaya
lar ise Sıbt İbnü'I-Cevzl'nin ifadesine gö
re çoktu (Mir'atü'z-zaman, XIV, vr. 150b). 
Selahaddin, merkezi kuwetlerin kuman
dasını kendi üzerine alıp sağ kanadı Ta
kıyyüddin'e, sol kanadı Kökböri'ye verdi. 
17 Reblülahir'de (26 Haziran) Aştera'dan 
Hısfin 'e gelen ordu, ertesi sabah oradan 
yola çıkıp Ukhuvane denilen yerde kon ak
ladı. Burada harp divanı toplandı ve alı

nan savaş kararı değerlendirildi ; ayrıca 

sultan. kardeşi I. ei-Melikü'I-Adil'e de bir 
mektup yazarak Mısır'da kalan askerle
rin başında Haçlı hakimiyetindeki toprak
lara girmesini emretti. 

Haçlılar da Kudüs Kralı Guy de Lusignan 
ile Trablus Kontu lll. Raimond'un arasın
daki anlaşmazlığı halletmişler. Darun'dan 
Antakya'ya kadar olan yerlerden toplaya
bildikleri en büyük orduyla Safffıriye 'de 

karargah kurmuşlardı . Eyyübl ordusun
da bulunan tarihçi imadüddin ei-İsfaha
nl bunların sayısının SO.OOO civarında ol
duğunu söyler (el-FetJ:ıu'l-~ussi, s. 74); 
diğer kaynaklar da buna yakın bir rakam 
verir. Şüphesiz bunlarda mübalağa var
dır. Haçlı kaynaklarına göre ise mevcutla
rı 4000, 9000 veya 20.000 kadardı (Run
ciman, II, 412-41 3). Haçlı ordusunun 2000 
şövalye, 20.000 yaya ve o çevreden top
lanan hafif süvari birliklerinden meyda
na geldiği söylenebilir. Her iki tarafta da 
ganimetten pay almak isteyen gönüllü
Ierin sayısı epeyce kabarıktı. 

Ukhuvane'den hareket eden Eyyübl or
dusu, 23 Reblülahir S83 'te (2 Temmuz 
1187) Taberiye gölünün 8 km. batısındaki 
LQbye ovasında yer alan Kefer-Sebt mev
kiinde mevzilendi. Düşmanla temasa ge-
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çen öncü birlikleri onları harekete geçir
mek için ok atmaya başfadılarsa da Haç
lılar yerlerinden kıpırdamadılar. Selahad
din durumu görünce muharip biriikiere 
mevzilerinden ayrılmamaları emrini ve
rerek kendi hassa askerlerini yanına alıp 
Taberiye üzerine yürüdü ve akşam saat
Ierinde şehri ele geçirip iç kaleyi kuşattı. 
Bunun üzerine şehrin hakimi Kontes Ehi
ve Haçlı ordusuna haber gönderip imdat 
istedi. Haçlılar harp divanını toplayarak 
durumu görüştüler ve yardım etmeye ka
rar verdiler. 

24 Reblülahir (3 Temmuz) Cuma sabahı 
Haçlı ordusu öncülerin başında Raimond. 
ortada Kral Guy, arkada Renaud de Cha
tillon, Daviyye ve İsbitariyye şövalyeleriy
Ie Balian d'lbelin olduğu halde Safffıriye ' 

den Taberiye'ye doğru hareket etti. Duru
mu haber alan Selahaddin, kuşatmaya 
yetecek kadar askeri Taberiye'de bıraktık
tan sonra diğerlerini alıp ordusunun ba
şına döndü. Sultan önceden tedbirli dav
ranarak suların bulunduğu yerleri tut
muştu. Buna rağmen Haçlılar küçük bir 
suyu ele geçirdiler, sonra da oradan kal
karak yollarına devam ettiler. Selahad
din'in askerleri Haçlılar'ın bıraktığı suyu 
tuttukları gibi başka bir su başına ulaş
malarına da imkan vermediler. Okçular 
üzerlerine devamlı şekilde ok yağdırarak 
ilerlemelerine engel oluyorlardı; arada 
şiddetli çarpışmalar da meydana geliyor
du. Öğleden sonra Haçlılar. Taberiye ile 
Saffüriye'nin arasında yer alan LQbye ova
sındaki Hittln (Hattın) köyünün üst tara
fında uzanan düzlüğe varmışlardı. Haçlı
lar yorgunluktan ve susuzluktan bitkin 
durumdaydılar; her taraftan sarıldıkları 
için geri dönemiyorlardı. Düzlükte gece
Iemeye, ertesi gün Selahaddin'in ordusu
nu yararak Taberiye'ye ulaşmaya karar 
verdiler. Her iki ordu geceyi savaş hazırlık
ları yaparak geçirdi. Zaferden emin olan 
sultan askerler arasında dolaşarak onla
ra moral verdi. 

2S Reblülahir (4 Temmuz) Cumartesi sa
bahı Haçlı ordusu yeniden yürüyüşe geç
ti; ancak müslümanların ok yağmuru al
tında büyük zayiatveriyor ve çok ağır iler
Ieyebiliyordu. Göğüs göğüse çarpışma 
aşamasına gelindiğinde Haçlılar'ın ağır 

zırhlı, uzun mızraklı süvarilerinden çeki
nen askerlerin hamle yapamadıklarını gö
ren Selahaddin saflar arasında dolaşıp on
ları teşvik etmeye başladı. Bu sırada sul
tanın memlüklerinden Mengüpars'ın tek 
başına ileri atılıp şehid düşmesi üzerine 
asker coştu ve hücuma geçerek düşma-

nın piyade saflarını yardı . Kökböri'nin gö
nüllülerinden birinin karşı tarafın bulun
duğu yerdeki kuru otları tutuşturmasıy
la da Haçlılar duman ve ateş içinde kaldı
lar. Piyadelerinin çoğu kılıçtan geçirildi. 
Bu sırada Raimond, Balian d'lbelin ve 
Renaud de Si don gibi kumandanlar sava
şın kaybedildiğini görünce bir hücumla 
müslüman saflarını yarıp canlarını kur
tardılar. Kral Guy ise çevresindeki 1 SO ka
dar şövalye ile birlikte Hittln tepelerinden 
birine çekilerek burada tutunmak istedi. 
Kralın çadırı tepeye kuruldu; şövalyeler 
onu korumak için son güçlerini de harca
dılar ; ancak bir başarı sağlayamadılar ve 
Kral Guy ile Renaud de Chatillon başta ol
mak üzere bütün ileri gelenler esir alındı; 
bu arada Hz. İsa'nın üzerinde çarmıha ge
rildiğine inanılan haç da ele geçirildi. Ta
rihçiler bu savaşta binlerce haçlı askeri
nin öldürüldüğünü. birçoğunun da esir 
alındığını, Haçlılar'ın sahil bölgesine gel
dikleri tarihten o güne kadar müslüman
ların H itti n zaferi gibi bir zafer kazanma
dığını kaydederler. 

Savaş bitince otağ kuruldu; Kral Guy 
ve Renaud de Chatillon ile diğer ileri ge
len esirler huzura getirildiler. Selahaddin 
onlara iyi davrandı ; ancak bu sırada ant
laşmalara riayet etmeyip bu savaşa sebe
biyet verdiğini söylediği Renaud'nun ters 
bir cevap vermesi üzerine onu bizzat öl
dürdü; Daviyye ve İsbitariyye şövalyeleri
nin de öldürülmesini emretti. Öteki esir
ler Dımaşk Kalesi 'ne götürüldü. Abbasl 
halifesine ve diğer İslam hükümdarları
na gönderilen beşaretnamelerden günü
müze ulaşan bilgilere göre düşman as
kerlerinden ölenlerle esir alınanların sa
yısı 23.000 ile 60.000 arasındadır. Ancak 
ordunun bütün mevcudu göz önüne alın
dığında bu rakamların mübalağalı oldu
ğu anlaşılır. 

Selahaddin-i Eyyübl, Hittln Savaşı'nın 
hatırası olarak Guy de Lusignan'ın esir 
edildiği tepeye kubbeli küçük bir bina 
yaptırmış ve adını "Kubbetü'n-nasr" koy
muştur. Bu savaş sonucunda Kerek ve 
Şevbek kaleleri teslim olmuş, Kudüs şeh
riyle Kudüs Haçlı Krallığı'nın Sur şehri dı
şındaki bütün toprakları ve Antakya Prin
kepsliği ile Trablus Kontluğu'na ait top
rakların büyük bir bölümü ele geçirilmiş
tir. Her ne kadar Üçüncü Haçlı Seferi ve 
Selahaddin'den sonra ortaya çıkan salta
nat mücadeleleri yüzünden bu toprakla
rın bir kısmı tekrar hıristiyanların eline 
geçmişse de Haçlılar bir daha eski güçle
rine kavuşamamışlardır. 
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1512-1920 yılları arasında 
Harizm'de hüküm süren 

bir müslüman Türk devleti_ 
_j 

Harizm bölgesinde kurulduğu için Ha
rizm Hanlığı olarak da bilinen devletin adı , 

özellikle XVIII. yüzyılda Rus ve Batı Avru
pa kaynaklarında Hive Hanlığı şeklinde 

geçer. Hanedanın kurucuları. idareleri al
tındaki Özbek kabileleriyle 1 S 11 'de Ha
rizm'i ele geçiren Yadigar Han'ın oğulla
rından İlbars ve Balbars hanlardır_ Bun
ların soyu, Cuci'nin beşinci oğlu olup Öz

bek hanlarının atası kabul edilen Şiban 
Han nesiine mensup Arabşah b_ PQiad'a 
kadar indiğinden hanedana Arapşahlar 
(ArapşahT) veya Yadigariler de (Yadigaro
ğulları) denmiştir_ Aile, aynı dönemlerde 

Semerkant -Amuderya bölgesinde bulu
nan Şeybaniler'in (Özbekler) ayrı bir kolu 
olarak zikredilir. 

Özbek ve Türkmenler'den teşkil ettiğ i 

kuwetlerle Harizm'e hakim olan ve ba
ğımsız bir hanlık kuran İlbars'tan ( ö. 15 38) 

sonra ülkede iç karışıklıklar çıktı. Bu dö
nemlerde asıl Özbek Devleti ile hanlığın 
m ünasebetleri iyi değildi. Arapşahlar, sık 

sık Safeviler'Ie Özbekler'e karşı iş birliği 
dahi yapmışlardı. Nitekim hanlık Özbek 
H anı U beydullah tarafından 1 S38'de isti
la edildi. Her ne kadar hanlık bir yıl sonra 
Ubeydullah Han'ın hakimiyetinden kur
tulmuşsa da karışıklıklar bir süre daha 
devam etti. XVI. yüzyıl boyunca Arapşah

lar Ürgenç'te oturdular. 1 SS7-1 SS8'de bir 
ara Hive hanlığın merkezi oldu; fakat 
Arap Muhammed Han döneminde yeni
den merkez oluncaya kadar burası küçük 
bir yerleşme yeri olarak kaldı. Özellikle 
Amuderya'nın mecrasını değiştirerek 

Hazar denizi yerine Aral gölüne dökülme
ye başlaması yüzünden meydana gelen 
kuraklık ülkenin iktisadi hayatını altüst 
ettiği gibi zamanla Ürgenç'in terkedilme
sine ve tarih i hakkında çok az bilgi bulu
nan, kuruluşu arkeolajik kalıntılara göre 
VI-VIII. asırlarakadar inen, Arap coğraf

yacılarının eserlerinde X. yüzyılda adına 
rastlanan Hive'nin hanlık merkezi haline 
gelişine de zemin hazırladı. Hive daha ön
ce de 1221 yılından itibaren Moğol, 1388'
den itibaren de Timur imparatorlukları

na başkentlik yapmıştı. Bütün bu karışık
Iıklar Özbekler ile Safeviler'in işine yaradı. 
Özbek Hükümdan Il. Abdullah Han 1 593'
te Harizm ülkesine girdi. Teslim olan şeh

zadelerin çoğunu ortadan kaldırdı _ Halk
tan ağır vergiler topladı. 1 S98'de Il. Ab
dullah Han'ın ölümüyle Özbek işgali sona 
erdi. Abdullah Han'ın seferi esnasında ka
çıp İran Hükümdan Şah Abbas'a sığınan 
Hacı Muhammed (Hacim) Han ( 1598-1603) 
ülkesine dönerek duruma hakim oldu. 

Hacı Muhammed Han'ın yerine geçen 
oğlu Arap Muhammed Han dönemi (ı 603-
162 3) hanlığın yeniden diriliş devri olmuş
tur. Bu dönemde merkezin Hive'ye taşın
ması hanlığın Hive Hanlığ ı olarak tanın
masına zemin hazırladı. Fakat Arap Mu
hammed Han'ın vefatından sonra oğul

Ian (Ebülgazi Bahadır, isfendiyar, Habeş, 
ilbars, Şerif Muhammed, Harizm Şah ve 
Avgan) arasında başlayan taht kavgaları 
kısa zamanda ülkeyi yeniden karışıklığa 
sürükledi. Bu karışıkl ı k, Türkmenler'in 
desteğini kazanan İ sfendiyar'ın duruma 
hakim olması ile son buldu. isfendiyar 
Han'ın en büyük rakibi olan Ebülgazi Ba-

HIVE HANLIGI 

hadır ise önce Özbek ileri gelenlerinin re'
yi ile Ürgenç'te han ilan edildi ( 1642). D.a
ha sonra Buhara'da hüküm süren Cano
ğulları'nın ele geçirmiş oldukları Hiv~'den 
çekilmeleriyle başşehire döndü ve bütün 
Harizrri'ihakimiyeti altına alarak HiVe ha
nı oldu ( L645) İlk iş i' d~ İsfendiyar Han'a 
destek vermiş olan Türkmenler'i cezalan-
dırmak oldu. ·, 

1-1:>63 yılına kadar hüküm süren Ebül
gazi Bahadır Han, Hive Hanlığı'nı Orta As
ya'nın en kuwetli del(letlerinden biri ha
line getirçli. Kendisindem sonra yerine ge
çen oğl~ EnuşeHal'1da p663~1687) 1681-
1685 yıllarında Buhara Şeybanileri'ne (Ca
noğulları) karŞı üÇ sefer düzenledi. Semer
kant ve çevresini ele g~çirmeye muvaffak 
oldu. FakatEnuşe Han'ın bu saldırgan po
litikası Buhara Özbekleri'nce büyük bir 
tepkiyle karşılan dı ve Hiveliler işgal ettik
Ieri toprakları terketmek mecburiyetİn

de kaldılar. Bununla da yetinmeyen Bu
haralılar 1687'de Hive'ye girdiler. Buhara 
Hükümdan Subhan Kulı Han, Harizm'in 
başına Şah NiyazIşık Ağa'yı getirerek ül
keyi tamamıyla kendi idaresine sokmak 
istedi. Fakat Harizm'e vali tayin edilen Şah 
Niyaz müstakil hareket etti, hatta kendi
ni desteklemesi için Rus Çarı I. Petro'dan 
yardım istedi. Petro, Harizm'i himayesi
ne aldığına dair 1700 yazında Şah Niyaz'a 
bir mektup gönderdiyse de bundan bir 
sonuç çıkmadı. Bir müddet sonra Arap 
Muhammed ( 1702-1717) hem Şah Niyaz'ı 
ortadan kaldırdı hem de Harizm'deki Bu
hara hakimiyetine son verdi. Halefi Şir 
Gazi Han ise ( 1715-1728) Petro'nun Hive'
yi işgal amacıyla gönderdiği 750 kişilik 
bir kuweti imha etti. Hive tarihçilerinden 
Muhammed Munis Mirab ile Babacan b. 
Hudayberdi Mangıt bu hadiseyi ülke t a
rihinde görülmeyen bir kahramanlık. ola

rak kaydetmişlerdir. 

Şir Gazi Han 'ın 1728'de öldürülmesi 
üzerine ülkede tekrar karışıklıklar baş 
gösterdi. Fakat bir müddet sonra İlbars 
Han'ın ( 1728- ı 740) başa geçmesiyle du
rum yeniden düzeldi. Bilhassa Türkmen
ler'i de kendi safına çekmeyi başaran İl
bars Han, Nadir Şah'ın 1739'da Hindistan 
seferine çıkmasından faydalanarak Hora
san'ı yağmalayıp pek çok iranlı'yı esir al
dı ; ancak bu olay Hive ile iran'ın arasının 
açılmasına sebep oldu. Nitekim ertesi yıl 
iran'a dönen Nadir Şah kanlı bir muhare
beden sonra Hive'yi işgal etti ve İlbars 
Han ile ileri gelen beylerini idam ettirdi. 
Nadir Şah, 1747'de öldürülmesine kadar 
Hive'yi kendi t ayin ettiği valilerle idare et
meye çalıştı. Hive ile İran arasında bu mü-
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