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HÜRMÜZ 
(jıı~) 

Basra körfezinin girişinde yer alan 
ve Hürmüz Boğazı'na 

adını veren İran'a ait ada. 
_j 

Uman denizini Basra körfezine bağla
yan Hürmüz Bağazı'nın kuzeyinde, İran 
kıyılarının 6 km. açığında ve liman şehri 
Benderabbas'ın 16 km. güneydoğusunda 
bulunan 37 km2 yüzölçümüne sahip kü
çük ve kayalık bir adadır. Arazisinin tarı
ma uygun olmaması ve çok sıcak, nemli 
havasının insanlara iyi gelmemesi yüzün
den yaşamaya pek elverişli değildir: öne
mini, tarihi Basra körfezi- Hindistan de
niz ticaret yolu üzerinde bulunmasından 
ve stratejik konumundan alır. 1986 ra
kamlarına göre sayısı 3817 olan ada hal
kının çoğunluğu balıkçıdır: serin aylarda 
buradaki tuz ve demir madenierinde ça
lışan insanlar sıcaklar bastırınca anakara 
sahillerine, özellikle Minab şehrine göç 
ederler. Eskiden önemli bir gelir kaynağı 
olan inci avcılığı artık yapılmamaktadır. 

XIV. yüzyılın başlarına kadar kaynaklar
da adı geçen Hürmüz burası değil, Hür
müz Bağazı'nın doğu sahillerinde Minab 
nehrinin denize döküldüğü yerdeki koyun 
ağzında bulunan Hürmüz Limanı' dır. Fars 
bölgesinin merkezi olan ve Kirman, Sis
tan ve Horasan'ın denize açılan kapılarını 
teşkil eden bu önemli şehrin ahatisi Mo
ğol akınları sırasında hükümdarları Kut
büddin Tehemten tarafından bağazın ku
zeyinde yer alan CerQn adasına nakledil
miş ( 1300) ve burada kurulan liman şeh
rineYeni Hürmüz adı verilmiştir: ancak 
kaynaklardan "yeni" sıfatının pek kulla
nılmadığı anlaşılmaktadır. Böylece günü
müzde harabelerine Minab şehrinin 80 
km. uzağında rastlanan eski Hürmüz'ün 
yerini alan yeni Hürmüz Limanı, kısa sü
rede yine Basra körfezi- Hindistan deniz 
ticaret yolunun kilit taşı durumuna gelmiş 
ve önemini XVII. yüzyıla kadar korumuş
tur. CerOn adasına Hürmüz denilmeye 
başlanmasından sonra adanın anakara ile 
bağlantısını sağlayan karşı sahildeki kü
çük ŞahrQ iskelesi CerQn'dan bozulma 
GamrQn adıyla tanınır olmuş ve 1622'de 
Şah I. Abbas'ın Portekizliler'den geri aldığı 
Hürmüz'deki liman tesislerini yıkıp burayı 
imar etmesi üzerine bağazın en önemli 
limanı haline gelmiştir (aş bk.). Hürmüz 
ise bu tarihten sonra süratle geriteyerek 
bugünkü küçük balıkçı kasabasına dönüş
müştür. 

Eskiçağ Batı kaynaklarında adına Har
muza ve Herroupolis şekillerinde rastla-

nan ve Sasani Hükümdan ı. Erdeşir (226-
240) tarafından kurulduğu ileri sürülen 
eski Hürmüz'ün tarihçesinin milat önce
si yıllara gittiği tahmin edilmektedir. Şe
hir asıl şöhretini, müslümanlar tarafından 
fethedildikten ve özellikle bölgeyi yöneten 
küçük bir sultanlık haline geldikten son
ra kazanmıştır. X. yüzyılda Mu'cemü'l
büldan ve lfududü'l-'alem Hindistan'
dan gelen malların bu limandan Kirman, 
Sistan ve Horasan'a taşındığını yazmak
tadır. İbn Hurdazbih, istahri, Makdisi ve 
idrisi de şehrin Basra körfezi-Çin deniz 
yolunun en önemli limanı olduğunu belirt
mektedirler. 1272 ve 1293 yıllarında bu
rayı iki defa ziyaret eden Marco Polo bu 
limandan Çin'e özellikle at ihraç edildiği
ni bildirir. Hürmüz'ün CerOn adasına ta
şınmasından otuz yıl sonra bölgeye gelen 
İbn BattQta ise yeni Hürmüz'ü geniş, gü
zel, faal bir ticaret şehri olarak tanımlar; 
ayrıca izki, Suhar, HOr Fekkan ve Kebbfı 
gibi yerlerin Hürmüz Sultanlığı'na bağlı 
olduğundan bahseder. 1472'de adayı zi
yaret eden Rus seyyahı Afanasii Nikitin, 
burada dünyanın her yanından gelmiş 
çeşitli insanların ve malların bulunduğu
nu, birkaç yıl sonra uğrayan Venedikli ta
cir Josafa Barbara da ticari açıdan çok ge
lişmiş bir yer olduğunu söyler. 

Afrika kıyılarını dolaşarak Hindistan yo
lunu açan Portekizliler XVI. yüzyılın başla
rında bölgeye ilgi gösterdiler ve 1 S07'de 
kumandan Albuquerque Hürmüz adasını 
kuşattı: ancak alamayarak geri döndü. 
Fakat yedi yıl sonra tekrar kuşattığında 
sultanın metbQu Şah İsmail'in o yıllarda 
Osmanlı Devleti ile mücadele etmesin
den de yararlanarak adayı ele geçirdi ve 
iran'ın vasali olan sultanı Portekiz' e bağ
ladı ( 15 14). Portekizliler, adanın hakim bir 
yerine etrafı hendekle çevrili muhkem bir 
kale yaparak bütün boğazı, Basra körfe
zinin girişini ve karşı iransahillerini kont
rol altına aldılar: bu arada boğazdan ge
çerek Hicaz'a gitmekte olan gemileri de 
durdurup hacı adaylarına işkence yaptı
lar. Ancak Portekizliler'in sahilden ir an iç
lerine doğru gelişen transit ticaret üze
rinde pek etkili olamadıkları ve sadece 
Hürmüz adasındaki liman ticaretiyle ye
tinmek zorunda kaldıkları görülür. Basra 
körfezinde başlayan Osmanlı-Portekiz ça
tışmaları sırasında Piri Reis kumandasın
daki bir savaş filosu adayı kuşattıysa da 
alamadı ( 1552). iki yıl sonra Seydi Ali Reis 
Basra'daki Osmanlı donanmasını Süveyş'e 
götürürken Hürmüz civarında Portekiz 
gemilerine rasttadı ve onları mağiOp etti. 
1 S70'te ada üzerine bir sefer daha plan
landı: ancak gerçekleştirilemedi. O dö-

HÜRMÜZ 

nemde Hürmüz'e gelen Venedikli mücev
heratçı Gaspara Balbi şehri küçük fakat 
kalabalık ve hareketli bir yer olarak ta
nımlar ( 1580). 

Hürmüz, Portekizliler'in işgalinden 108 
yıl sonra Safevi Şahı I. Abbas'ın zamanın
da geri alındı (23 Nisan 1622).Şahın emri 
üzerine liman tesisleri yıkılarak taşlarıyla 
karşı sahilde bulunan Gamrfın imar edil
di ve adadaki bütün ticari faaliyetler şa
ha nisbette Benderabbas ismi verilen bu 
yeni liman şehrine kaydınldı (bk. BENDE

RABBAS); ancak adadaki askeri tesisiere 
dokunulmadı. 1630 yılında Portekizliler, 
Fars bölgesi hakimi vasıtasıyla Hürmüz'ün 
kendilerine iadesi hususundaki ricalarını 
i ran şahına ilettiler. Şah ingiliz gücünü kı
rabilmek için bu talebi bir fırsat olarak de
ğerlendirdi ve onlara bazı ticari imtiyaz
lar verdi (Delilü'l-ljalic, ı. 64). Yüzyılın or
talarında Osmanlı topraklarından sonra 
Uzakdoğu'ya doğru yoluna devam eden 
Fransız seyyahı Tavernier Hürmüz'e uğra
mış ve ada hakkında, Portekizliler'den ka
lan kalenin Şah ll. Abbas tarafından askeri 
amaçla kullanıldığı, şehrin harap durum
da olduğu. adada su bulunmadığı için sar
nıçların yetersiz kaldığı ve bu yüzden bu
rada yaşamanın gittikçe zorlaştığı gibi 
bilgiler vermiştir. 

XVIII. yüzyılın ikinci yarısının başların
da anakaradaki Kavasim kabilesi tarafın
dan rahatsız edilen Hürmüz halkının bir 
kısmı Şarika'ya göç etti. 1760'ta ticaret 
merkezlerini Benderabbas dışında bir 
yere taşımak isteyen ingilizler adaya yer
leşmek için iranlılar'dan izin istedilerse 
de sonuç alamadılar. Yüzyılın sonlarından 
itibaren Uman Devleti'nin bölgede ve 
ada üzerinde etkili olduğu görülmekte
dir. U ınanlılar'ın Hürmüz'e ilgi duymaları 
imam Ahmed b. Said ( 1741-1783) ile baş
ladı. 1 793'te onun oğlu Sultan b. Ahmed 
savaşarak Kişm ve Hürmüz adaları da da
hil olmak üzere i ran kıyılarından 1 SO kilo
metrelik bir şeridi ele geçirdi. i ran ile ya
pılan bir antlaşma ile ada 1798'den iti
baren Mankat ve U man Sultanlığı'na kira
landı. Antlaşma 18SS'te yeniden ele alı
narak kiralama süresi bu tarihten itiba
ren yirmi yılla sınırlandırıldı. Ancak ant
laşmayı bozmak için fırsat kollayan iran 
Şahı Nasırüddin, nihayet 1868'de Bende
rabbas ve Hürmüz'le ilgili önceki şahlar 
döneminde verilen yetki ve imtiyazları 
geri aldı. Böylece U man Sultanlığı yerine 
adada tekrar i ran hakimiyeti tesis edildi. 
XX. yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti 
Hürmüz'ün kendi toprakları arasında ol
duğunu ileri sürüyordu ve hatta iran'ın 

497 



HÜRMÜZ 

burada bir karantina binası yapma girişi
mini engellemişti. 

1964'te Benderabbas sahillerine bü
yük tonajlı gemilerin yanaşabileceği mo
dern liman tesisleri yapıldı . Hürmüz'de çı
karılan demir cevheri karşı sahildeki Ben
derabbas'tan ihraç edilmektedir. 
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HÜRMÜzAN-ı FARİSİ 
(IS".ıl.3 wf)<ıjb ) 

(ö. 23/644) 

Hz. Ömer'in ölümünden 
sorumlu tutularak katledilen 

Sasanl kumandanı. 

-, 

_j 

Huzistan merzübanı olan, Urfut laka
bıyla da tanınan ve Sasani dönemi İran'ı
nın önde gelen sülalelerden birine men
sup bulunan Hürmüzan-ı Farisi el-Mihri
cani'nin asıl adı Hamerz'dir. Kadisiye Sa
vaşı'nda ( 16/637) İran ordusunun sağ ka
nadına kumanda etti; başkumandan Rüs
tem'in öldürülmesi ve Farslar'ın dağılma-
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sından sonra kumandanlarla birlikte Me
dain'e çekilerekmüslümanlara karşı koy
maya çalıştı. Ancak Sasani kumandanları 
başarılı olamadılar ve çeşitli bölgelere da
ğıldılar ; Hürmüzan da memleketi Huzis
tan'ın başşehri Ahvaz'a giti. Celula Sava
şı'na katıldığı da rivayet edilir (Belazür!, 
S. 551 ). 

Hürmüzan kısa zamanda Huzistan'a ye
niden hakim oldu ve Nehritira'dan müs
l ümanların müstahkem sınır şehirleri 
Meysan'a ve çevresine baskınlar düzen
lemeye ve halkı taciz etmeye başladı. Bu 
gelişmeler üzerine Utbe b. Gazvan. Sa'd 
b. Ebu Vakkas'tan onun üzerine yürümek 
için izin ve takviye kuwet istedi; Sa'd da 
Nuaym b. Mukarrin ile Nuaym b. Mes'ud'u 
gönderdi (Th.ber1,1V, 72) . Hürmüzan, Neh
ritira'ya kadar ilerleyen İslam ordusu kar
şısında ağır bir yenilgiye uğradı ve Sukul
ahvaz Köprüsü'nden geçerek Düceyl neh
rinin doğusuna çekildi: müslümanlar da 
Sukulahvaz'da karargah kurdular. Hür
müzan Utbe'den barış isteyip Menazir 
ile Nehritira'yı ve Sukulahvaz'ın bir kıs
mını müslümanlara bırakmak zorunda 
kaldı. 

Sasani Hükümdan lll. Yezdicerd. Kadi
siye yenilgisinden sonra vasal ve kuman
danlarını devamlı şekilde müslümanlara 
karşı kışkırtıyordu; bu maksatla Hürmü
zan'a da çeşitli mektuplar yollamıştı. Bu 
durum Hürmüzan'ın bir defa daha hare
kete geçmesine ve müslümanlara karşı 
tehditkar tavır almasına sebep oldu. Hz. 
Ömer de Sa'd b. EbQ Vakkas'a bir mek
tup yazarak bu meseleyi kökünden hal
letmesi emrini verdi. Hürmüzan, üzerine 
gönderilen Nu'man b. Mukarrin kuman
dasındaki kuwetlere yenilerek Ramhür
müz'ü bırakıp Şüster'e (Tüster) çekildi 
(a.g.e., ıv. 83-84 ). İslam ordusu bu şehri 
uzun süre ( 18 ay veya 2 yıl) kuşattıysa da 
alamadı. Nihayet Ebu Musa el-Eş' ar! Bas
ra kuwetlerinin başında yardıma geldi ve 
görevlendirdiği Ebu Sebre ei-Amiri'nin 
kumandasındaki askerler Hürmüzan'ı iç 
kaleye çekilmeye mecbur ettiler. Artık kur
tuluş imkanı kalmadığını anlayan Hürmü
zan yakın adamlarını öldürüp onlara ait 
değerli eşyaları da müslümanların eline 
geçmesin diye nehre attıktan sonra EbQ 
Musa'dan eman dileyerek teslim oldu (211 
642). Ebu Musa onu, ileri gelen on iki İranlı 
ile birlikte Enes b. Malik'in gözetiminde 
Medine'ye gönderdi. Şüster'in fethinden 
sonra bütün Huzistan müslümanların eli
ne geçti. 
Hürmüzan'ın Medine'ye getirilişive Hz. 

Ömer'in huzuruna çıkaniışı İslam tarihçi-

leri tarafından çok ayrıntılı bir şekilde an
latılır. Halife ile konuşan Hürmüzan onun 
kendisini İslam'a davetini reddettiği hal
de eman almayı başardı ve maiyetiyle bir
likte ikamete mecbur tutulduğu Mısır'a 
gitmek üzere yola çıktı; fakat yolculuk sı 

rasında gemisi kazaya uğradı ve zorlukla 
kurtularak Medine'ye geri döndü. Hürmü
zan burada müsiüman oldu, kendisine 
zaman zaman İran hakkında danışman
lık yaptığı Hz. Ömer'in emriyle 2000 dir
hem ata bağlandı. 

Hürmüzan, 26 Zilhicce 23 (3 Kasım 644) 
tarihinde Hz. Ömer'i şehid eden İranlı hı
ristiyan köle Ebu Lü'lü'ün (FfrQz en-Niha
vendl) öldürülmesinden sonra onu azınet
tirdiği gerekçesiyle halifenin oğlu Ubey
dullah tarafından katledilmiştir. 
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HÜRRE es-SULEYHİYYE 
(~!Q_);o.Jf) 

Erva bintAhmed b. Ca'fer 
(ö. 532/1138) 

Yemen'de hüküm süren 
Suleyhller'in son hükümdan 

(bk. SULEYHILER). 

HÜRREM SULTAN 
(ö. 965/1558) 

Kanuni Sultan Süleyman'ın hanımı 
ve II. Selim'in annesi. 
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Muhtemelen bugün Ukrayna sınırları 
içinde kalan, o dönemde Lehistan hakimi
yetinde bulunan Rogatin (Rohatyn. Ruthene) 
bölgesinde yaşayan fakir bir Katalik papa
zının kızı olup asıl adı Alexandra Lisowska'
dır. Batı kaynaklarında Rossa, Roza, Ro
sanna, Rvziae, daha yaygın olarak da Ro
xelane adlarıyla, Osmanlı kaynakların
da ise hemen sadece Haseki Sultan olarak 
geçer. Yavuz Sultan Selim döneminde Kı
rımlılar'ın Ukrayna ve Galiçya'ya kadar 
uzanan akınları esnasında esir alındı. On 


