
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. 

_j 

ı 

_j 

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 



dört-on yedi yaşlarında iken Hafsa Sul
tan veya Makbul ibrahim Paşa tarafından 
henüz şehzade olan Kanuni Sultan Süley
man'a takdim edildi. Kendisine güler yüz
lü olmasından dolayı Hürrem veya Hür
remşah adı verildi ve sarayda iyi bir ter
biye gördü. Çok geçmeden zekası ve ca
zibesi sayesinde Kanuni'nin gözdesi oldu. 
1521 'de Şe h zade Mehmed'i dünyaya ge
tirdikten sonra haseki unvanını aldı. Hür
rem Sultan'ın 1522'de Kanuni'den Mihri
mah adında bir kızı ile daha sonra arka 
arkaya Abdullah, Selim, Bayezid ve Cihan
gir adında oğulları oldu . Bunlardan Ab
dullah küçükyaşta öldü (ı 526) Padişahın 

kendisine olan teveccühünden dolayı, Ka
nuni' nin daha önceki hanımı ve en büyük 
şehzade Mustafa'nın annesi Mahıdevran 
Gülbahar Sultan ile aralarında şiddetli bir 
mücadele başladı. Oğlu üzerinde büyük 
otoritesi bulunan ve iki gelini arasında 
denge kurmaya çalışan Valide Hafsa Sul
tan'ın ölümünden sonra Kanüni Mahıdev
ran Gülbahar Sultan'ı Manisa'da vali ola
rak bulunan büyük oğlu Mustafa'nın ya
nına gönderdi ve ardından cariyeleri e ni
kah mecburiyeti olmamakla birlikte Hür
rem Sultan'la nikahlandı. Çağdaş bazı 
kaynaklarda Hürrem Sultan'ın büyü ya
parak sarayda mevkiini kuwetlendirdiği 
ve padişahın sevgisini kazandığı nakledil
mektedir (Busbecq, s. 42, 103). Gerçekten 
padişahın büyük sevgisine mazhar olan 
Hürrem Sultan kısa sürede onun üzerin
de büyük nüfuz ve hakimiyet kurmayı ba
şardı. Kanüni'nin batı ve doğu seferleri 
münasebetiyle istanbul'da bulunmadığı 
zamanlarda ona gönderdiği mektupların
dan bu sevginin derecesi anlaşılmaktadır 
(Uluçay, Osmanlı Sultanianna Aşk Mek
tupları, s. 5 vd.). 

Sarayda tam bir otorite kuran Hürrem 
Sultan, daha sonra kendi oğullarından bi
rinin kocasından sonra padişah olması için 
mücadele etmeyi hayatının yegane gaye
si haline getirdi. O s ı ra larda oğulları için 

Hürrem 
Sultan'ı 

tasvir eden 
yağlı boya 
tablo 
(Jak Arram 

özel 

koleksiyonu) 

Hürrem 
Sultan 

vakfiyesinin 
ilk iki sayfası 

(TİEM, nr. 2191) 

en büyük tehlike saltanata aday gibi gö
rülen Şehzade Mustafa'nın varlığı idi. Zi
ra gerek Veziriazam Makbul ibrahim Pa
şa gerekse henüz hayatta bulunan Valide 
Hafsa Sultan bu şehzadeye veliaht gözüy
le bakıyor. asker ve halk da bu şehzadeyi 
çok seviyordu. Hürrem Sultan faaliyetle
rine Şehzade Mustafa'ya taraftar olan 
devlet adamlarını ortadan kaldırtmak
la başladı. Esasen Valide Hafsa Sultan 
1 534'te ölünce işi önemli ölçüde kolaylaş
mıştı. Şark seraskerliği esnasında adı ba
zı olaylara karışan Makbul ibrahim Paşa'
nın lrakeyn Seferi'nden döndükten sonra 
padişahın gözünden düşmesinde ve kısa 
süre sonra da öldürülmesinde Hürrem 
Sultan'ın önemli rol oynadığı sanılmak
tadır. 

Veziriazam ibrahim Paşa'nın ortadan 
kaldırılmasından sonra devlet işlerine da
ha çok karışmaya başlayan Hürrem Sul
tan, 25 Ocak 1541 gecesi Eski Saray'da 
(Saray-ı Atık-i Amire) çıkan bir yangının ar
dından haremi Yeni Saray'a (Topkapı) ta
şıdı ve harem protokolünü başlattı. Aynı 
yıl içinde Şehzade Mustafa'nın Manisa'
dan alınarak istanbul'a daha uzak Amas
ya'ya gönderilmesinde etkili oldu. Kızı 

Mihrimah'ın Rüstem Paşa ile izdivacından 
sonra ise onun kısa süredevezir ve çok 
geçmeden veziriazam olmasında faal rol 
oynadı. Ancak saltanata aday yapmak is
tediği oğlu Şehzade Mehmed'in Manisa'
da ölümü üzerine (I 543) Hürrem Sultan 
hayatta kalan oğullarından Bayezid ve Se
lim'den birinin, özellikle daha iyi yetişmiş 
olan Bayezid 'in veliaht olması için çaba 
sarfetti. Manisa ve Karaman sancak bey
liklerinde bulunan Selim ve Bayezid'in, 
kendilerini ispatlamaları ve buna bağlı 
olarak asker ve halkın teveccühünü ka
zanmaları için 1548'de iran'a sefer yapıl
masında etkili oldu. Böylece Selim Edir-

. HÜRREM SULTAN 

ne'de kaymakam olarak bulunma, Baye
zid Halep'te babasına katılma emrini alır
ken en büyük şehzade Mustafa Amasya'
da adeta itibar ve teveccühten düşmüş 
bir halde bırakılmıştı. 1553 i ran seferi es
nasında Şehzade Mustafa'nın öldürülme
sinde kızı Mihrimah Sultan ve damadı 
Rüstem Paşa ile birlikte Hürrem Sultan'ın 
büyük rolünün bulunduğunda şüphe yok
tur (All, vr. 431 '). Nitekim bu olayın asker 
arasında meydana getirdiği hoşnutsuzluk 
yüzünden Rüstem Paşa sadrazamlıktan 
alınmış, yerine ikinci vezir Kara Ahmed 
Paşa getirilmiştir. Hürrem Sultan ise Ka
nuni'ye gönderdiği bir mektubunda Rüs
tem Paşa'nın öldürülmemesi ricasında 
bulunmuştu. Ancak iki yıl sonra yine Hür
rem Sultan'ın tesiriyle Ahmed Paşa da 
katiedildi ve yerine tekırar Rüstem Paşa 
tayin edildi. Şehzade Mustafa'nın öldürül
mesinden birkaç ay sonra bu olaya çok 
üzülen Şehzade Cihangir de H alep'te ölün
ce Hürrem Sultan'ın hayatta sadece Ba
yezid ve Selim adlı oğulları kalmıştı. Hür
rem Sultan bundan sonra kendisini hayır 
işlerine verdi. bazı diplomasi faaliyetleri
ne katıldı . Şah Tahmasb'ın kız kardeşiyle 

haberleştiği gibi Süleymaniye Camii'nin 
inşasından sonra şahtan hediyeler gelince 
karşılığında bir teşekkür mektubu yazdı 
(Feridun Bey, Il, 65). 

Hürrem 
Sultan'ın 

Süleymaniye 
Camii 

haziresindeki 
türbesi
istanbul 
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HÜRREM SULTAN 

Hürrem Sultan 26 Cemaziyelahir 965'
te (15 Nisan 1558) istanbul'da öldü ve Sü
leymaniye Camii haziresine defnedildi. Me
zarının üzerine daha sonra Kanuni tarafın
dan büyük bir türbe yaptırılmıştır. Hür
rem Sultan adına Avrupa'da ve Türkiye'de 
tiyatro ve opera oyunları sergilenmiştir. 

Haseki Hürrem Sultan'ın yaptırdığı en 
büyük hayır eseri istanbul'da halen Hase
ki adıyla anılan semtteki cami, medrese, 
mektep, imaret ve darüşşifadan oluşan 
külliyedir (bk. HASEKİ KÜLLİYESİ). Hür
rem Sultan yine istanbul'da Kariye adıyla 
anılan tekkeyi daha sonra medreseye çe
virtmiştir (Ata!, s. 168) . Ayasofya civarın
daki çifte hamamın da banisi olup ayrıca 
Kudüs'te, Mekke ve Medine'de hayır eser
leri vardır. Başta Haseki Külliyesi olmak 
üzere yaptırdığı bütün eserler için yüksek 
gelirli vakıflar bırakmıştır (İstanbul Vakıf· 
ları Tahrir Defteri 953 [1546], s. 434-435). 

Ayrıca Kanuni Sultan Süleyman zevcesi
nin ölümünden sonra onun için Mekke ve 
Medine'de imaretler yaptırmış, Edirne'ye 
su getirterek birçok çeşmeden akıtmış, 
Cisr-i Mustafa Paşa'da kervansaray, cami 
ve imaret inşasıyla buralar için gelir kay
nakları vakfetmiştir (Feridun Bey, I, 608 

vd.) . 968 (1561) yılında da Hicaz halkına 
3000 altın göndermiştir. 
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HÜRREMİYYE 
( ~_,.;.JI ) 

Mezdek tarafından kurulan 
dini harekete 

ve aşın Şia'nın tesiriyle gelişen 
İran kaynaklı Arap aleyhtan 
değişik fırkalara verilen ad. 

_j 

Büyük ihtimalle Mecusiiik'le eş anlamlı 
olarak kullanılan ve "iyi, isabetli din" an
lamına gelen Bihdin isminden etkilenile
rek Hürremdiniyye olarak da anılan fırka
nın bu ismi almasının sebebi kesin olarak 
bilinmemektedir. Müslüman müelliflerin 
çoğu. fırka mensuplarının her şeyi hoş ve 
mubah saydıklarını göz önünde bulun
durarak kelimenin Farsça hurrem (şen, 
neşeli) isminden geldiğini ileri sürerler 
(mesela bk. Deyleml, s. 25) . Bu arada Mez
dek'in. öğretisinin eski bir merkezi olan 
Erdebil yakınlarındaki Hürrem kasabası
na, Hürremiyye adlı bir dağa yahut Belh'in 
Hürremabad köyüne nisbetle fırkanın bu 
isimle anıldığı şeklindeki görüşler yanında 
kocasının öldürülmesinin ardından ön
ce Medain'e, daha sonra Rey'e kaçan ve 
mezhebi orada yaymaya çalışan Mez
dek'in karısı Hürreme'den dolayı fırka
nın bu ismi aldığı da söylenmektedir. 

Hürremiyye bazan Mezdekiyye ile eş 
anlamlı olarak kullanıldığı gibi farklı ola
rak da düşünülmektedir. Kırmızı renkli 
elbiseler, işaretler ve bayraklar kullandık
ları için Hürremiyye'den Muhammire diye 
bahseden ibnü'n-Nedim, bu isimle mez
hebin bir bölümünü değil genel olarak 
Mezdek'in hareketini kastetmektedir (el
Fihrist, s. 405). Hürremiyye'yi iki gruba 
ayıran Abdülkahir ei-Bağdfıdi ise birinci 
grubun islam'dan önceki Mezdekiler, di

ğerinin de onların devamı Qıan Babekiyye 
ve Mazyariyye fırkaları olduğunu söyle
mekte ve bu ikincileri Hürremdiniyye 
adıyla zikretmektedir (el-Far~. s. 266). 

Bağdildi'nin bu ifadesinden Hürremdiniy

ye'nin islam'dan sonraki Hürremiyye ol
duğu şeklinde bir sonuç çıkarmak müm
kündür. Bu arada Ali b. Hüseyin ei-Mes
'udi'nin Hürremiyye'nin Mezdekiyye'den 
farklı olduğu şeklindeki ifadesi ise ll. (VIII.) 

yüzyıl başlarında cereyan eden bazı olay
lara bağlı bir değerlendirme şeklinde ka
bul edilmelidir. Zira Mes'uöı, Hürremiyye'
yi Horasanil Ebu Müslim'in mensupları ile 
aynı fırka olarak kabul etmektedir (Mü
rucü'?·?eheb, III, 305). Önceleri iran'da Ci
bal bölgesinde yoğun biçimde bulunma
larına rağmen Mezdekiler'den bahset-

meyen islami kaynakların, Keysaniyye'ye 
. bağlı aşırı Şii unsurlarla birleşerek Emevl 
devri sonlarına doğru çıkardıkları isyan
lardan sonra bu fırkayı ele aldıkları görül
mektedir. Bu husustaki ilk rivayetlerden 
biri, Abbas! daisi Hıdaş'ın 11 8 (736) yılın
dan önce Nlşabur ve Merv'de faaliyet gös
terdiği. Hürremiler gibi düşündüğü ve 
serbest cinsi münasebete izin verdiği şek
lindedir (Taberl, VII, 109). 

Ebu Hatim er-Razi'ye göre Abdullah b. 
Muaviye'nin aşırı taraftarı olan ve onun 
ölümünden (ı 29/7 46-4 7) sonra kendileri
ne değişik liderler seçen Harisiyye fırka
sı da Hürremdiniyye adıyla anılmıştır 
(Kitabü'z-Zine, s. 298). Bundan, Harisiyye 
ve Hıdaşiyye'nin Horasan ve Batı iran'da 
kısmen çevredeki eski Mezdekiler'den te
şekkül etmiş ve Abdullah b. Muaviye ta
rafından bir müddet kontrol altında bu
lundurulmuş olması sonucu çıkarılabilir. 
Genel olarak islam müelliflerine göre Hür
remiyye fırkasının kuruluş amacı hakimi
yetin Araplar'dan Acemler'e geçmesini 
sağlamaya dayanmaktadır (mesela bk. 
Makdisl, V, ı 34) . Bundan dolayı Emeviler'i 
ortadan kaldıran ihtilalin lideri, Arap ha
kimiyetine karşı iranlılar'ın kendilerini is
pat etm esinin sembolü kabul edilen ve 
sonunda Abbfısi zulmüne uğrayan Hora
sanlı Ebu Müslim Mezdeki HürremTier'i 
en çok etkileyen kişi olmuş, daha sonra da 
Hürremiyye ile Ebu Müslim taraftarlığı 
özdeşleşmiştir. Bu sebeple birçok müellif 
Hürremiyye'yi Ebu Müslim'i imam, pey
gamber ve hatta Allah'ın kendisine hult11 
ettiği kimse olarak kabul eden Müslimiy
ye ile aynı fırka olarak kabul etmiştir. Bazı 
kaynaklar Hürremiyye'yi, Ebu Müslim'in 
öldürülmesinden sonra onun radikal Ab
bas! aleyhtarı olan taraftarları şeklinde 
açıklamaktadır. Mes'udi'ye göre Horasan 
Hürremiyyesi Ebu Müslim'in 137 (755) yı
lında Halife Mansur tarafından idam edil
mesinden sonra belirgin bir şekilde ortaya 
çıkmış. bunların Müslimiyye diye anılan 

. bölümü Ebu Müslim'in ölmediğini. asla 
ölmeyeceğini ve dünyada adaleti hakim 
kılacağını iddia ederken diğerleri onun 
ölümünü kabul ederekyerine kızı Fatıma'
nın imam olduğu düşüncesini benimse
mişlerdir. Fatımiyye ismini alan bu fırka

nın mensupları, Fatıma'nın neslinden ge
lecek bir kişinin yeryüzüne hakim olacağı
na ve Abbfısi idaresini yıkıp kendi saltana
tını kuracağına inanıyorlardı ( Mürucü '?
?eheb, lll, 305). 

Ebu Müslim'in idam haberinin yayıl

ması üzerine onun eski dostlarından olan 


