
HUZEYME b. SABiT 

L 

HUZEYME b. SABİT 
(~u 0-! 4.ıı..ı..;:> ı 

Ebu Umare Huzeyme b. Sabit 
b. el-Fakih el-Ensari el-Hatmi 

(ö. 37/657) 

Züşşehadeteyn 
diye tanınan sahabi. 

Evs kabilesinin Hatmoğulları koluna 
mensuptur. Annesi, Resülullah'a biat 
eden kadın sahabilerden Kebşe (Kübeyşe) 
bint Evs'tir. İlk müslümanlardan olan Hu
zeyme'nin Umeyr b. Adi ile birlikte kabile
sinin putlarını kırdığı bilinmektedir. Uhud 
Gazvesi ile sonraki savaşların hepsine ka
tılmış. Mekke'nin fethinde kabilesinin san
cağını taşımıştır. Bazı rivayetlerde Bedir 
Gazvesi'ne katıldığı da zikredilmiştir. Hz. 
·Ebü Bekir tarafından Kur'an'ın cem'i ile 
görevlendirilen Zeyd b. Sabit, Tevbe sure
sinin son iki ayetiyle Ahzab süresinin 23. 
ayetini yazılı olarak sadece Huzeyme'nin 
getirdiğini ve ikinci bir şahide gerek gör
meden bu ayetleri mushafa aldığını be
lirtmiştir. Zeyd b. Sabit'in böyle hareket 
etmesinin dayanağı. Hz. Peygamber'in 
borcunu ödeyip ödemediği hususunda 
bir alacaklısıyla aralarında çıkan anlaş
mazlıkta bu borcun ödendiğini görmedi
ği halde Huzeyme'nin, "Biz seni vahiy gibi 
daha önemli bir konuda tasdik ediyoruz" 
diyerek şahitlik etmesidir. Bunun üzerine 
Resül-i Ekrerri ona "şehadeti iki şahit ye
rine geçen kimse" anlamında "züşşeha
deteyn" lakabını vermiştir. O günden son
ra bu lakapla tanınan Huzeyme hakkında 
Hz. Peygamber ayrıca, "Herhangi bir kim
senin lehine veya aleyhine Huzeyme'nin 
şahitlik etmesi yeterlidir" demiş, Evs ka
bilesi onun bu özelliğini Hazrec kabilesi
ne karşı iftihar vesilesi yapmıştır. 

Cemel ve Sıffin savaşlarında Hz. Ali saf
larında yer alan Huzeyme başlangıçta fi
ilen savaşa katılmadı. AncakSıffin'deAm
mar b. Viisir'in şehid edilmesi üzerine 
onun asi bir topluluk tarafından öldürüle
ceğine dair hadisi hatıriayarak savaşma
ya başladı ve kendisi de bu savaşta şehid 
edildi. Huzeyme'nin Hz. ömer veya Hz. 
Osman döneminde öldüğüne dair rivayet
ler de vardır. 

Rivayet ettiği otuz sekiz hadis Ahmed 
b. Hanbel'in el-Müsned'i, Darimi, Tirmi
zi, Ebü DavGd ve ibn Mace'nin sünenleri, 
Buhari'nin el-Edebü'l-müfred'i ve Müs
lim'in el-Cami'u'ş-şal;il;'inde yer alan 
Huzeyme'den oğlu Umare, Abdullah b. 
Yezid el-Hatmi, Amr b. Meymün, Cabir 
b. Abdullah, Ata b. Yesar rivayette bulun-
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du. Huzeyme'nin bazı olaylar üzerine söy
lediği beyitler kaynaklarda yer almakta
dır. 
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İran'ın güneybatısında bir eyalet. 
L ~ 

Çöl görünümlü yayialarında dolaşan be
devi Arap kabilelerinden dolayı iranlılar'ın 
192S'e kadar" Arabistan" dedikleri H üzis
tan'ın batısında Irak, güneyinde Basra 
körfezi, kuzeyinde Zagros sıradağları yer 
alır; llam (Kirmanşahan) . Lüristan (Hürre
mabact). Çeharmahal, Bahtiyari, isfahan 
ve Fars bölgeleriyle çevrilidir. Kuru ve ya
kıcı kuzeybatı rüzgarı ile sıcak ve rutu
betli güneydoğu rüzgarı ve geniş batak
lıklar bölgede hayatı olumsuz yönde et
kiler. Burada Kerha, Abıdiz, Karün (Ahvaz 
Düceyli). Cerrahi ve Hindican (Hindiyan) 
adlı nehirler vardır. Bunlardan İran- Irak 
sınırındaki Huveyze bataklıkları vasıta
sıyla Dicle'ye ulaşan HGzistan çiftçilerinin 
çokça yararlandıkları Kerha ile Ahvaz ya
kınlarında birbirine karışan Abıdiz ve 
KarGn Zagros dağlarından doğar. Ka
rün'un kollarından suyu tuzlu Cerrahi ile 
Şiraz'ın kuzeyinden gelerek körfeze dökü
len Hindican önemsiz sayılır. Sulama için 
ayrıca su kanalları ve bentler yapılmıştır. 
İdari bölünmede iran'ın yirmi dört eyale
tinden (ustan) biri olan Hüzistan'a Bihbe
han, Abadan, Endimeşk, Ahvaz, fzeh (Ey
ze, Ize. Tzec). Deştazadgan, Bendermah
şehr, Hürremşehr, DizfGI, Ramhürmüz, 
Şadgan, Şüster (Tüster) ve Mescidisüley
man ilieri (şehristan) bağlıdır. 

Bölgeyi Uxii toprakları diye adlandıran 
Strabon gibi Grek coğrafyacıları ile birçok 
İslam coğrafyacısı Hüzistan'ın tarih bo-

yunca değişen bölge sınırlarını farklı şe
killerde kaydeder. Hamdullah el-Müstev
fı'ye göre Hüzistan'ın merkezi Şüster idi 
ve burada bir kısmı günümüzde mevcut 
olmayan veya değişik adlarla anılan Süs, 
Errecan (Ergan), Sükulehvaz (Ahvaz), Meh
rüban, Huveyze (HGzkan). Cündişapür, As
kerimükrem, Devrek, Tib, Kurküb, Cübba, 
Hısnımehdi, Muhammere (Hurremşehr) gi
bi şehirler vardı (Nüzhetü 'l-kulüb, s. I 09). 

Müslümanların bölgeyi fethetmesi sıra
sında yerli halkın H üzi dilini konuştuğu ve 
Hüzistan adının bu sebeple verildiği belir
tilir. Bu dilden kalma bazı kelimelerin ha
len DizfGI lehçesinde yaşadığı ileri sürüi
mektedir (Elr., VII, 35 I). Yapılan arkeolajik 
kazılardan Prehistorik çağlardan itibaren 
iskan gördüğü anlaşılan Hüzistan tarihi 
dönemlerde müslümanların gelişine ka
dar sirasıyla Elamlılar. Sumerler, Akkad
lar, Gutiler, Babilliler. Asurlular, Medler, 
Persler (AhamenTier). Grek- Makedonlar, 
Parth-Arsakiler(Eşkaniyan) ve Sasan'iler'in 
idaresinde kaldı. Bölge Sasanller'in Nim
rüz eyaletinin sınırları içinde yer alıyordu. 
Romalılar'ın zulmünden kaçan hıristiyan
lar buraya sığınmış ve Beyt-i Huzaye adı

nı verdikleri bir cemaat oluşturmuşlardı. 
ı. Şapür, hiçbir zaman Hüzistan'a kadar 
gelerneyen Romalılar'la yaptığı bir savaş
ta aldığı esirlerle birlikte bir kısım halkı bu 
bölgeye yerleştirmiş ve Cündişapür şeh
riyle Şüster bendi bu sırada imar ve inşa 
edilmiştir. 

Hüzistan bölgesi, 17 (638) yılından iti
baren Karün nehri boyunca ilerleyerek ön
ce Ahvaz'da, daha sonra Şüster'de Hür
müzan'ı yenen Basra Valisi Ebü Müsa el
Eş'ari idaresindeki İslam ordusu tarafın
dan fethedildi ( 19/640). Bölgedeki Harici
ler'in yoğunluğu sebebiyle Emeviler Ah
vaz'ı onlara karşı bir üs olarak kullandı
lar. Haccac b. Yüsuf'un gönderdiği Mük
rem b. Muaviye adındaki kumandanın Ah
vaz yakınlarında kurduğu ordugah daha 
sonra "Askerimükrem" adıyla anılan bir 
şehir haline geldi. Yine Abdurrahman b. 
Muhammed b. Eş'as 82 (70 1) yılında Hü
zistan'da Haccac'ın ordusunayenildL Ce
nahiyye hareketinin lideri Ca'fer-i Tay
yar'ın ahfadından Abdullah b. Muaviye'
nin (ö. I29/746-47) kısa bir süre idaresi 
altına aldığı yerlerden biri de HGzistan'
dı. Emeviler'den sonra Abbasiler'in .eline 
geçen bölge 196'da (812) Tahir b. Hüse
yin tarafından zaptedildi. IX. yüzyılın son
larında Ahvaz merkez olmak üzere Zenc 
isyanı çıktı. İsyanın bastırılmasının ardın
dan Ya'küb b. Leys es-Saffar, Hüzistan'ın 
kuzey kısımlarını işgal edip Cündişapür'u 



başşehir ilan etti ( 264/8 77 ı. Razi- Billah 
zamanında (934-940) Seridiler'in elinde 
bulunan Huzistan 334'te (945) Muizzüd
devle (Ahmed b. Büveyh) tarafından alındı. 
Bu zat Askerimükrem'de bir darphane 
kurdurmuştu. Bu dönemde Ramhürmüz, 
Errecan, Sus, Şüster. Ahvaz şehirlerinde 
bulunan darphanelerden de istifade edil
miş. Abbasiler ve Büveyhiler burada sikke 
bastırmışlardır. izzüddevle Ramhürmüz 
şehrine önem verdi. Bahaüddevle ile Sam
samüddevle arasında meydana gelen sür-

. tüşme sonunda Samsamüddevle burayı 
hakimiyetine aldı (383/993). 

'1\.ığrul Bey 447'de (1 055) Büveyhiler'in 
bölgedeki hakimiyetine son verdi. Selçuk
lu döneminde Hasan Sabbah'ın adamları 
Huzistan'ın kuzeyindeki Zagros dağların
da bulunan müstahkem kaleleri ele geçir
diler. Büyük Selçuklu Hükümdan Berk
yaruk zamanında ( ı 092- ı ı 04) Türkmen
ler'den Porsukoğulları gelip buraya yer
leştiler ( CH/r., V, ı ı 2). İsmailiter'in bölge
deki ve özellikle Errecan'daki faaliyetle
rine 1116'da son verilebildi (Hodgson. s. 
97). Sultan Sencer, Save savaşından (ı ı ı 9) 
sonra birçok yeri ve bu arada Huzistan'ı 
Irak Selçukluları'nın başına getirdiği ye
ğeni Sultan Mahmud b. Muhammed Ta
par'a bırakmıştı. Onun ölümünün ardın
dan (ı ı 3 ı ) başlayan taht kavgaları sıra

sında Selçuk Şah'ın atabegi Karaca Saki 
Fars ve Huzistan'a hakim oldu. Daha son
ra SelçukŞah' ı esir alan Emir Boz-aba bir 
süre Huzistan'ın idaresini ele geçirdiyse 
de sonunda yakalanarak idam edildi ve 
bölge tekrar Irak Selçukluları'nın hakimi
yetine girdi. 

Moğol istilasından sonra i thantı Hüküm
darı Abaka Han, Huzistan'ı Luristan Ata
begi ı. Yusuf Şah 'a ikta olarak verdi. Orta 
Asya seyahatinden dönen İbn Battuta Hu
zistan'a uğrayarak Abadan, Macud (Ben
dermahşehr) . Ram uz (Ramhürmüz) . Şüster. 

i zeh üzerinden İsfahan'a gelmiştir (727/ 
ı 327). Lur-i Kuçek bölgesinde hüküm sü
ren Hurşidiler'den Melik izzeddin'in Fars 
valisi Muhammed Sultan hakimiyetini 
Luristan'dan Huzistan'a kadar genişlet
ti (798/ı 396). Huzistan kaleleri 811'de 
(1408) Celayirliler tarafından zaptedildi. 
Bölgede bir müddet hüküm süren Akko
yunlular'ın dağılmasının ardından Huzis
tan bir Şii Arap kabilesi olan Müşa'şa'lar' ın 

eline geçti. Ahvaz, DizfUI ve Şüster'i haki
miyetlerine alan Müşa'şa'lar'ın yaklaşık 
yetmiş yıl süren bağımsızlıkları, Safevi Hü
kümdarı Şah İsmail'in 1 S08'de Bağdat 
Seferi sırasında sona erdiyse de Safeviler 
bu bölgeyi kendilerine bağlı kalmak şar-

tıyla yine onların idaresine bıraktılar. Bun
dan sonra Huzistan, Osmanlılar'la Safevi
ler arasında devamlı el değiştiren bir sı
nır bölgesi oldu. Bölgede ilk ciddi Osmanlı 
hakimiyeti, 1 S34-1 S3S kışında Hemedan 
ve Basra'ya kadar giden Kanuni Sultan 
Süleyman'ın lrakeyn Seferisırasında bu
radaki Arap kabilelerinin biat etmesiy
le gerçekleşti. Nişancı Celalzade Mustafa 
Çelebi Basra, Katif, Bahreyn adalarıyla 
birlikte Müşa'şa· topraklarının da tahriri
ni yaptırdı ( Tabakatü 'l-memalik, vr. 272b). 
Osmanlı kaynaklarında bu bölgeye Diya
rımüşa'şa' da denilmiştir. 

1 SS 1'de Müşa'şa' Emiri Seccad'ın. Diz
fUI'a gelen Şah ı. Tahmasb'a bağlılığını 
bildirmesine rağmen bölgenin önemli bir 
kısmında Osmanlı hakimiyeti sürdü. Bas
ra- Bağdat ticaret yolunun emniyeti ba
kımından buraya önem vermeye başlayan 
Osmanlılar'ın 1 S78 harekatı sırasında bir 
mektupla itaat arzeden Emir Seecad on
lara taraftar gözüktü. Bunun üzerine ül
kesi bir ahidname ile kendisine sancak 
olarak bırakıldı. Fakat Seecad'ın itaati 
uzun sürmedi ve 1 S83'te iyice karışan 
bölgeye Bağdat Beylerbeyi Elvendzade Ali 
Paşa idaresinde kuwet gönderildi. 1 S87'
de Cigalazade Sinan Paşa'nın DizfUI sefe
ri başarılı geçtiyse de Şah Abbas kısa sü
rede etkisini yeniden hissettirdi. Huzistan 
uzun süre Safeviler'in kontrolünde kaldı 
ve zaman zaman doğrudan doğruya mer
kezden gönderilen valiler tarafından yö
netildi. XVII. yüzyılın sonlarında Müşa'şa' 
Emiri Ferecullah Han, Basra'yı ele geçi
ren Beni Müntefık kabilesinden Şeyh Ma
ni'e galib gelerek kendini Basra hakimi 
ilan etti. Ardından da anlaşmazlığa düş

tüğü İran Şahı ı. Hüseyin'e karşı Osman
lılar'ın tarafına geçti; ancak Safeviler böl
gedeki tesirlerini sürdürdüler. Bağdat Va
lisi Daltaban Mustafa Paşa takviye kuv
vetleriyle 1701'de Basra'yı aldıktan sonra 
Bağdat valileri Huzist an'a hakim olmaya 
çalıştılar. iran'da kurulan Afgan hakimi
yeti sırasında 1727'de yapılan antlaşma 
ile Huzistan Osmanlılar'a bırakıldıysa da 
Nadir Şah bölgeyi geri aldı ve buraya mer
kezden bir vali göndererek kontrolü sağ
ladıktan sonra Müşa'şa' ailesini iş başın
dan uzaklaştırdı (ı 737). 

XVIII-XIX. yüzyıllarda Huzistan Osman
lılar'la iranlılar arasında el değiştirirken 
burada yaşayan kabileler arasında da güç 
değişikliği oldu. Müşa'şa' kabilesinin gü
cü XVII. yüzyılda zirvede iken kontrolü al
tındaki topraklar genişteyince kabileden 
pek çok aile merkezden ayrılarak sınır böl
gelerine gitmişti. öte yandan Dicle nehri 
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kıyıları boyunca göçebe olarakyaşayan Be
ni Lam kabilesinden büyük bir grup 1788-
1846 yıllarında tedricen Huzistan 'a göç 
etti. Ayrıca Basra'da yaşayan Arap kabi
lelerinden Beni Müntefık'ın bir kısmı 1812 
yılındaAhvaz çevresine yerleşti. XIX. yüz
yılda Beni Ka'b Huzistan'ın en nüfuzlu ka
bilesi haline geldi ve Müşa'şa' kabilesinin 
yerini aldı. Sınır boylarındaki Arap aşiret
leri ve konar göçer ahali bazan Osmanlı 
hükümetine. bazan da İran hükümetine 
vergi vermek suretiyle kendilerini baskı

lardan koruyabiliyorlardı. Kaçar haneda
nından Feth Ali Şah Huzistan'ı ikiye ayı
rarak Şüster, DizfUI ve Ahvaz'ı içine alan 
kuzey kısmını Kirmanşah Valisi Muham
med Ali Mirza Devletşah'ın, Ramhürmüz 
şehrinin bulunduğu güney kısmını ise 
Fars valisi olan oğlu Hüseyin Ali Mirza'nın 
idaresine bıraktı. iranlılar 1837'de Herat'ı 
muhasara edince Osmanlılar da Huzis
tan'a girdiler ve Muhammere ile Abadan'ı 
ele geçirdiler. Daha sonra Rus ve ingiliz
ler'in baskısıyla 1847'de yapılan Erzurum 
Antiaşması sonucu Şattülarap Osmanlı
lar'da kalmak üzere bu yerler Kaçarlar'a 
bırakıldı. Sınır çalışmalarında görevlendi
rilen Mehmed Emin Derviş Paşa (Kimya
ger). Huzistan ve aşiretleri üzerine yaptığı 
araştırmaların neticesini bölge halkının 
nüfus bilgilerini de içeren raporuyla birlik
te 123 benttik bir layiha halinde Osmanlı 
Devleti'ne sundu ( ı852). Bölgeyi koruma
ya yönelik bu çalışmalara rağmen 18S6'da 
Kaçarlar'la antaşan İngiliz kuwetleri Hu
zistan'a yerleşip ekonomik üstünlük elde 
ettiler. Nasırüddin Şah zamanında Huzis
tan'ın gelişmesi için bazı tedbirler alındı 
ve 18S9'da ilk nüfus sayımı gerçekleşti
rildi. Nasırüddin Şah, kendi adına nisbet
le döneminde Bender Nasıri denilen Ah
vaz'ın imarına özen gösterdi. Bu arada 
bölgede ingiliz ve Fransızlar'ın arkeoto
jik kazı yapmalarına izin verdi. ingilizler 
1888'de ondan aldıkları imtiyazla Karun 
nehri kıyısına yerleştiler. 

ingilizler'in desteklediği Beni Ka'b'dan 
Muhammere şeyhi Haz'al Han Huzistan'
da bağımsız bir Arap devleti kurmak için 
yoğun bir faaliyete başladı ve ingilizler'e 
çeşitli diplomatik önerilerde bulundu. 
1913'te Abadan ve Basra'yı işgal eden in
gilizler'e karşı iranlılar'ın bu petrol bölge
sini koruyamadıklarını gören Osmanlı yö
netimi. Irak'ta bulunan ordusunu Dağıs
tantı Mehmed Paşa idaresinde Huzistan'a 
sevketti. ingilizler pek çok yerden çekildi
lerse de Ahvaz'ı terketmediler. Bu arada 
Kaçar hanedanının zayıflamasından fay
dalanarak ingilizler ' in Muzafferüddin 
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Şah'a karşı destekledikleri Haz' al Han böl
gede bulunan hükümete bağlı bir kıta as
keri katietti (Fahreddin Şevket, s. 146). 
192S'te i ran Savaş Bakanı ve Konsey Baş
kanı Rıza (Şah) Pehlevi Hi'ızistan'a girerek 
Haz' al Han'ın idaresine son verdi; aynı yıl 
şah lığını ilan edince bölgenin Arabistan 
olan adını Hfızistan'a, Ka'b kabilesinin 
idare merkezi Muhammere şehrinin adı
nı da Hürremşehr'e çevirdi. Irak Devleti'
nin kurulması üzerine, İran ile Osmanlılar 
arasında 1847 yılında Erzurum'da t esbit 
edilip 1913'te İstanbul'da tekrar onayla
nan sınır antiaşması İran -Irak sınırı için 
de benimsendi ( 1937). Buna göre Şattü
larap'ın İran kıyısı sınır olarak kabul edil
mişti. Ancak 1969'da İran şahından gelen 
itiraz üzerine 197S'te Cezayir'de yapılan 
yeni bir antlaşma ile sınır Şattülarap su
yunun ortasından geçirildi. 1980'de Irak 
antlaşmayı tek taraflı olarak feshedince 
aynı yıl İran -Irak savaşı başladı. Savaş sü
resince önemli bir sınır değişikliği yapıl
madı; 1988'de ateşkes kararından sonra 
1990 yılında taraflar arasında 1975 sınır 
antiaşması tekrar onaylanarak barış sağ
landı. 

Hfızistan'ın en eski şehirlerinden Si'ıs'
ta yapılan arkeolajik kazılar, bölge ekono
misinin ilk dönemlerden itibaren çok canlı 
olduğunu ve burasıyla Mezopotamya ara
sında milattan önceSOOO'e kadar uzanan 
bir siyasi ve ticari ilişkinin varlığını ortaya 
koymuştur (Eir., II , 298-300). Elam Devle
ti'nin başşehri ve aynı zamanda Ege böl
gesindeki Lidya'nın başşehri Sardeis'e ka-

dar ulaşım sağlayan 2700 kilometrelik 
"kral yolu"nun başlangıç noktası olan Si'ıs'
ta 18S1'de İngilizler, 188S'te Fransızlar 
kazı yaparak aralarında galip Elam kral
larının ülkelerine götürdükleri ünlü "Na
ramsin steli" ve "Hammurabi kanunları 
dikilitaşı" gibi Mezopotamya eserlerinin 
de bulunduğu pek çok tarihi kalıntıyı or
taya çıkardılar. Dizfi'ıl'da bugün de müs
lümanlar ve yahudiler tarafından ziyaret 
edilen Danyal peygamberin türbesi yer 
almaktadır (a.g.e., VI, 659). Mescidisüley
man, Errecan, Ni'ırabad, Ahvaz ve Malie
mir başta olmak üzere daha birçok yerde 
bölgenin zengin tarihi geçmişini sergi
leyen çeşitli dönemlere ait harabeler gö
rülür. 

İ slam hakimiyetine girdikten sonra da 
Hfızistan bölgesi ekonomik ve sosyal can
lılığını korudu. Vasıt ile Si'ıs arasındaki yol 
üzerinde bulunan Kurkfıb halifelerin tı
raz imalathanelerinde dokunan yünlü, 

· ipekli, pamuklu kumaşlarla meşhurdu. 
Mu'tezile'nin merkezi olan Ramhürmüz'
de Büveyhi Hükümdan Adudüddevle bir 
çarşı inşa ettirmişti. Dizfi'ıl'da 1. (VII.) yüz
yılda yapıldığı tahmin edilen sonraki dö
nemlerde yenilenmiş ve genişletilmiş bir 
mescidle Şüster M escid-i Cum'ası ve yine 
Şüster'deki sahabeden Bera b. Malik' e ve 
İmamzade Abdullah'a (ö. 629/1 232) ait 
türbeler İslami dönem için önemli yapı
lardır (geniş bilgi için b k. İranşehr; II, ı 354, 
1361, 1367). 

Hfızistan'ın hareketli ve canlı iktisadi 
durumu XIII. yüzyıldan itibaren kabileler 

Hüzistan'ın en eski şehirlerinden olan Süs'un XX. yüzyıl başlarına ait birfotoğrafı (İÜ Ktp., Albüm, nr. 90.598) 
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arasındaki çekişmeler, Moğol istilası, sü
rekli savaşlar, ticaret kervanlarının yağ
malanması, yöre halkının göçebeleşme
si, sürekli ve emniyetli bir idarenin olma
yışı gibi sebeplerle sönmeye başlamış. bu
nun neticesinde Cündişapfır ve Si'ıs gibi 
şehirler tamamen terkedilmiştir. XX. yüz
yılın başlarına kadar bölge harap bir du
rumdaydı ve insanlar birkaç önemli şehir
de oturuyorlardı; ovalar göçebelerin me
rası haline gelmişti. Bugün Hfızistan'ın 
verimli arazilerinde yapılan ziraatla buğ
day, hurma. pirinç. pamuk, susam, fasul
ye, keten ve tütün yetiştirilmektedir. 

1908'den itibaren İngilizler tarafından 
Mescidisüleyman ve Ramhürmüz civa
rında çıkarılmaya ve işlenıneye başlanan 
petrol bölge ekonomisinin canlanmasın
da büyük rol oynadı. Kısa zamanda şehir
ler arasında kara ve demiryolu bağlantı
ları kuruldu; bunun sonucunda da Ram
hürmüz şehri Ahvaz, Şüster, İsfahan, Fars 
yollarının kavşak noktasında bulunması 

sebebiyle Bahtiyari ve K Oh - Gilfıye gibi 
aşiretlerin pazar yeri oldu. 1938'de İran'ı 
baştan başa kateden demiryolu Ahvaz 
ve Benderşahpfır'a kadar uzatıldı; ayrıca 
Ahvaz'a havalimanı yapıldı. ıssız Abadan 
ve Bendermahşehr petrole bağlı olarak 
hızla gelişti. Bendermahşehr'in yakınına 

Benderşah ( 1979'dan sonra Bender-Türk
men) ve daha sonra da Benderşahpi'ır 
( 1979'dan sonra Benderimamhumeyni) !i
manları inşa edildi. Hürremşehr önemli 
bir liman şehri haline geldi. Bihbehan'da 
petrol ve doğal gaz endüstrisine önem 
verildi. 1961'de Harg adasında derin su 
tanker terminali açıldı, 1962'de Abıdiz 
nehri üzerine baraj ve hidroelektrik sant
ralı yapıldı. Ahvaz'da Cündişapfır Üniver
sitesi kuruldu. Bölge İran - Irak savaşı sı
rasında çok zarar görmekle beraber pet
rol sayesinde kısa sürede toparlimmıştır. 



Bugünkü HCızistan halkı Arap, Fars ve 
Türkler'den oluşmaktadır. Dağlarda ekse
riyetle irani LCır aşiretleriyle (Feyli, KGh
GiiGye , Mamesani) kendilerini Tay kabi
lesinin ahfadı sayan Arap aşiretleri (Be
ni Ka'b, Beni Temlm , Beni Lam, Beni Ta
raf) yaşamaktadır. Buraya göç etmiş Por
sukoğlu ve Avşar Türkmenleri'nin bugün
kü durumu bilinmemekle birlikte Şüster 
bölgesinde Gündüzlü, Agaçari kasabası 
civarında da Ağaçeri aşiretleri ve ayrıca 
çeşitli merkezlerde yerleşmiş birçok Türk 
bulunmaktadır. Kısmen Türkçe konuşan 
Ağaçeri ve Gündüzlü aşiretleri dışında 
(I 966'daki nüfusları I O 000 kadar; b k. Ba
inbridge, s. I 48) HCızistan'la ilgili bir resim
den Kaşkay Türkleri'nin de mevcudiyet
leri öğrenilmektedir (Abdülhüseyn-i Sai
diyan, s. 5 ı 7). Diğer taraftan Farsça ko
nuşan kalabalık Bahtiyari kabilesinin de 
aslen Türk olduğu tahmin edilmektedir. 
Halkın çoğunluğu Şii inanışındadır; an
cak az oranda Sünni ve Huveyze dolayla
rında Man d ei kabHelere de rastlanır. Diz
fCıl- Hürremabad yolu üzerindeki Şahza
de Ahmed Türbesi, bölgedeki eski dinler
den ve aşırı Şiilik'ten etkilenen Ehl-i Hak 
mensupları için en önemli ziyaret yerle
rinden biridir. Az sayıda yahudi ve hıris
tiyan ın da bulunduğu ( franşehr, ı, 58 ı, 
582) HCızistan bölgesinin bugünkü yüzöl
çümü 66.532 km2 olup nüfusu 3. 7 46. 772'
dir (I 996; b k. The Middle East and f'lorth 
Africa 1997, s. 483). 
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ıfıJ RECEP U SLU 

L 

L 

HUZUR 

HUZÜR 
(.)~! ) 

Halktan gaib olan salikin 
Hakk'ı kalbinde hazır bulması 
anlamında tasavvuf terimi 

(bk. GAYBET). 

HUZÜR 
(.)~!) 

Küçük yaşta 
hadis meclislerinde bulunmak 

anlamında terim. 

_j 

_j 

Sözükte "bir yere gitmek, bir yerde bu
lunmak" anlamına gelen huzur kelimesi, 
hadis terimi olarak talebenin henüz ol
gunluk çağına gelmeden bir alimin hadis 
yazdırdığı meclisiere katılması veya bir 
başkası tarafından götürülmesi suretiyle 
o meclislerde bulunması demektir. Bazan 
ihzar fiili kullanılarak (uhzıra) ravinin ço
cukken başka bir kişi tarafından hadis mec
lisine götürüldüğü belirtilir. Buna göre 
rica! kitaplarında bir ravi hakkında, "Fa
lancanın hadis meclislerinde hazır bulun
du" denilmişse bu, o kişinin sözü edilen 
muhaddisin hadis meclislerine henüz ço
cuk yaşta iken gittiğini veya başkası ta
rafından götürüldüğünü ifade eder. 

İbnü's-Salah'a göre hadis dinlemeye 
başlama yaşı beştir. Bununla birlikte ken
disine söyleneni aniaya bilecek, sorulan so
rulara mantıklı cevap verebilecek kadar 
zeka düzeyi gelişmiş bir çocuğun beş ya
şın altında da olsa bu meclislerde bulun
ması mümkündür. Böylece çocuğun ders
lerin bereketinden faydalanması ve bu
!Gğ çağına girip rivayet ehliyetini kazan
dıktan sonra da rivayetine izin (icazet) al
dığı hadisleri rivayet etmesi sağlanmış ol
maktadır. 
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HUZUR 

Ahmet Harndi Tanpınar'ın 
(ö. 1962) 

Osmanlı kültür, medeniyet 
ve mfisikisi çevresinde 
Cumhuriyet aydınının 

kimlik problemlerini ele aldığı 
romam. 

_j 

Konusu ll. Dünya Savaşı'nın hemen ön
cesinde istanbul'da geçen Huzur, ön 
plandaki kahramanlarından İhsan, Nu
ran, Suad ve Mümtaz'ın adlarını taşıyan 
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