
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 



Sin d bad (Senfad veya Sen baz) adlı bir kişi is
yan ederek Mezdeki, Şii ve Zerdüştiler'
den oluşturduğu bir ordu ile Nişabur'dan 
Rey'e hareket etti. Cibal ve Taberistan'
dan iltihak eden kuvvetlerle güçlenen 
Sindbad Arap hakimiyetini sona erdirip 
Kabe'yi yıkacağım , Ebü Müslim'in ölmeyip 
kısa bir süre sonra mehdi olarak ortaya çı
kacağını ileri sürdü. Abbasi Halifesi Man~ 
sur'un kumandanlarından Cehver b. Mer
rar ei-İcli kumandasındaki orduyla Rey ve 
Hemedan arasındaki Mefaze'de karşılaşıp 
savaşa tutuşan Sindbad yetmiş gün sonra 
mafjlüp edilerek öldürüldü, böylece Hür
remiyye'nin ilk isyanı bastırılmış oldu (Ta
beri, VII, 495). 

Bundan kısa bir müddet sonra (muh
temelen 140/757 yılında) Ebu Müslim'in 
ölmediğini, Rey dağlarında yaşadığını, 
onun Zerdüşt'ün dinini ıslah edeceğini id
dia eden İshak et-Türk Maveraünnehir'de 
yeni bir isyan başlattı. Fakat onun faali
yetleri ve isyanının neticesi hakkında kay
naklarda kesin bilgi bulunmamaktadır. 

Ebü Müslim'in ölümünden yaklaşıkyir

mi yıl sonra ortaya çıkan, Rizamiyye tırka
sına mensup olduğu bilinen ve Maveraün
nehir'de bir ihtilal hareketinin liderliğini 
yapan Mukanna' ei-Horasani'nin faaliyet
leri de islam kaynaklarınca genel olarak 
Hürremiyye hareketinin bir uzantısı ola
rak kabul edilir (bk. KEYSANiYYE). 

ll. (VIII.) yüzyıl ortalarında iran'ın batı
sındaki Mezdekiler de yaygın olarak Hür
remiyye adın ı kullanıyorlardı. 162 (779) 
yılında Cürcan'da isyan eden Muhammi
re. Müslimiyye ile davalarını birleştirmek 
suretiyle Ebu Müslim'in sağ olduğunu ve 
çağını ıslah edeceğini ileri sürmüş, ve 
onun genç tarunu Ebü'I-Gaza'yı kendile
rine lider seçip Rey'e kadar ilerlemeye mu
vaffak olmuşlarsa da ömer b. Ala kuv
vetleri tarafından mağlüp edildiler. Bun
dan sonra da zaman zaman lsfahan, Cür
can, Azerbaycan, Hemedan ve Rey'de 
çeşitli isyanlar çıkaran Hürremiler devlet 
güçleri karşısında tutunamamışlardır. 

Hürremiyye'nin Arap ve islam aleyhtarı 
hareketi, Babek ei-Hürremi'nin 201-223 
(816-838) yılları arasında Azerbaycan'da 
başlatıp sürdürdüğü isyanla zirveye ulaş
tı. Me'mün ve Mu'tasım devirlerinde yirmi 
yılı aşkın bir süre devlet güçlerini meşgul 
eden bu isyan, Mu'tasım'ın kumandanı 
Afşin tarafından Bez Kalesi zaptedilip Ba
bek'in yakalanarak öldürülmesine kadar 
devam etti. Babek'in ölümünden sonra 
da 300 (912-13) yılına kadar isfahan'da 

çeşitli aralıklarla isyanlar görüldü. IV. (X.) 
yüzyılda Fars, Ahvaz, İsfahan, Burç. Say
mere. Dinever, Kum. Rey. Kaşan, Taberis
tan dağları, irminiye, Cürcan ve Hora
san'da da muhtelif Hürreml gruplarının 
mevcut olduğu kaynaklarda belirtilmek
tedir (İbnü'I-Eslr, VI ll, 269) Hürremiyye'
nin VI. (XII.) yüzyılda Hemedan'ın kuzey
batısındaki Ensabaz, Derkezin ve Azer
baycan'da bulunuşu fırkanın en son anıl
maları olarak görülür ( Bündarl, s. 124). 

Hürremiyye kendi arasında çeşitli tırka
lara ayrılm ıştır. Mes'Gdl kendi zamanında 
bunların Küdekiyye (KOdşahiyye veya Kürd
şahiyye) ve Lüdşahiyye olarak iki kısma ay
rıldığını, bu iki fırkanın çoğunluğu teşkil 
ettiğini belirtir. Küdekiyye'nin, Ebü Müs
lim'in kızı Fatıma'dan oğlu veya tarunu 
olan ve Küdek-i Dana denilen Mehdi b. 
Feyrüz'dan dolayı bu ismi almış olması 
muhtemeldir. 

Kaynaklarda, islam öncesi İran inançla
rı ve aşırı Şia düşüncelerinin tesiri altında 
kaldığı belirtilen Hürremiyye'nin inanç ve 
ibadetleri hakkında en sağlıklı bilgileri fır
ka mensupları ile şahsi temaslar kurup 
kitaplarını okumaksuretiyle elde ettiği
ni belirten Mutahhar b. Tahir ei-Makdisi, 
Hürremiyye'nin nur ve zulmet esasını ka
bul eden, tenasühe inanan düalist bir fır
ka olduğunu söyler. Bu fırka mensupları, 
ruhun arnellerine göre bedenden bede
ne intikal ederek ceza veya mükatat gör
düğünü ileri sürerler. Bu arada ruhun hay
van cesetlerine intikal suretiyle azap gö
receği de kabul edilir. Ayrıca bütün ruh
ların yeniden dünyaya döneceği şeklinde 
rec'ate benzeyen bir çeşit tenasühe de 
inanırlar. Kitapları ve akldeleri ne olursa 
olsun bütün peygamberler bir tek ruhtan 
ilham alırlar. Peygamberlere gelen vahiy 
hiçbir zaman kesilmez. Gusül, namaz, 
oruç, hac ve zekat gibi temel ibadet ko
nularıyla ilgisi bulunmayan bu gruba gö
re bir dine inanan herkes mükatat ümit 
edip cezadan korktuğu müddetçe doğru 
yoldadır. Cemaatlerine kötülükyapmayan 
ve dinlerine dil uzatmayan kimseye kö
tülük yapmak veya böylesini aşağılamak 
doğru değildir. Ayaklanma gibi bir durum 
olmadıkça kan dökımekten şiddetle kaçı

nılmalıdır. Ebü Müslim'e karşı duyulan 
sevgi Hürremiyye'nin bütün tırkalarında 
görülen bir özellik olup onu öldürdüğün
den dolayı Ebü Ca'fer ei-Mansür'a lanet 
okurken Fatıma bint Ebü Müslim'in oğlu 
Mehdi b. Feyrüz'a salat ve selam edip rah
met dilerler. Hukuki problemlerini çözmek 

HÜRREMiYYE 

için başvuracakları imamları ve "firişteh" 
(melek) denilen dini rehberleri vardır. Şa
rap ve diğer alkollü içkileri içmek en ha
yırlı ve bereketli bir hareket olarak kabul 
edilir. Bu arada Masebezan ve Mihrican-ı 

Kazak'ta gördüğü kimselerin temizliğe 
son derece riayet ettiğini, insanlara karşı 
iyilik ve şefkatle davrandıklarını belirten 
Makdisi bunlardan bir kısmının, kadınların 
razı olması halinde serbest cinsi ilişkinin 
ve herhangi bir kimseye zararı dokunma
dığı takdirde nefsin arzu ettiği her şeyin 
mubah olduğuna inandığını kaydetmek
tedir (el-Bed' ve't-taril], IV, 30-31 ). Bu ara
da fırkanın servet ortaklığına dayanan bir 
sistem kurduğu yolunda kesin bilgi bulun
mamaktadır. 

Hürremiyye'nin Mezdekiyye temelleri 
üzerine kurulmuş bir sistem olduğu anla
şılmaktadır. Bununla birlikte Karamita ve 
ismailiyye'nin bu fırka ile yakın ilişkisi ol
duğu ve fikir alışverişinde bulundukları 
hususu ihtiyatla karşılanmalıdır. Zira Hür
remiyye'nin ismailiyye doktrini üzerinde 
etkili olduğu yahut Hürremiler'in geniş 
ölçüde ilk ismailiyye'ye uydukları konu
sunda yeterli bilgi mevcut değildir. 
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