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HÜSEYiN MiRZA 
( fjr-o ,y..-> ) 

(ö . 1139/ 1 726) 

Safevi hükümdan 
(1694 -1722). 

Safevi Hükümdan Şah Süleyman'ın bü
yük oğludur. Tahta geçtiğinde yirmi beş
yirmi altı yaşlarında bulunduğuna göre 
1668 veya 1669'da doğmuş olmalıdır. Dini 
(Şii) akidelere önem vermesinden ve aza 
kanaat etmesinden dolayı Molla Hüseyin 
adıyla da anılır. Çocukluk ve gençlik yıl
larını sarayda geçirdiği için kaynaklarda 
gerek fizik gerek zihni bakımdan hüküm
darlığa uygun bir kişi olmadığı belirtil
mektedir. 

Babasının ölümü üzerine 14 Zilhicce 
11 05'te (6 Ağustos 1694) halası Meryem 
Begüm ve harem ağalarının desteğiyle 
tahta çıktı. Hüseyin de babası gibi Şeyhü
lislam Muhammed Bakır el-Meclisi'nin 
etkisi altına girdi ve süfilik kılıcını onun 
elinden kuşandı; içki içmeyi, savaş talim
lerini ve güvercin uçurtma sporunu ya
sakladı. Mollaların etkisi altında hüküm 
sürmeye başlayan Hüseyin Mirza'nın sal
tanatının ilkyılları sakin geçti. Osmanlı
lar'la iyi geçinmeye çalıştı; hatta 11 09'
da (1697-98) Basra'nın , urban reisierin
den Beni Müntefık Şeyhi Mani'in isyanı 
neticesinde Huveyze aşireti tarafından iş
gali üzerine burayı kurtararak o sıralarda 
batıda birçok devletle savaştığı için böl
geyle yeteri derecede ilgilenemeyen Os
manlılar'a geri verdi. ll. Mustafa bu dost
luktan çok memnun kaldı ve Basra'nın 
anahtarlarını getiren elçi Rüstem Han'a 
değerli hediyeler verdi ( Defterdar Sarı 
Mehmed Paşa, s. 636, 637). 

Şah Hüseyin idaresindeki Safevi Devle
ti 'nde sükunet önce Belücistan'da çıkan 

bir ayaklanma ile bozulduysa da isyan he
men bastırıldı. öte yandan Gürcistan'ın 
Gürcü Valisi Xl. Giorgi de isyan etmiş. fa
kat daha sonra kendini affettirmek için 
isfahan'a gitmişti. islamiyet'i kabul etti
ğini bildiren Giorgi, Gurgin veya Navaz 

Han adıyla Kandehar'a vali tayin edildi. 
Ancak bu tayin halkının çoğunluğu Sünni 
olan, ayrıca öteden beri Hindistan'daki 
Babürlü Devleti ile Safeviler arasında tar
tışma konusu bulunan Kandehar'da bü
yük bir isyana yol açtı. Gılzey oymağının 
reisi olan ve Mekke'deki din alimlerinden 
"dinsiz Gürcüler"le savaşmak için fetva 
alan Mir Veys Sünniler' i bir araya toplaya
rak 1708'de isyan etti. Kandehar Kalesi'ni 
ele geçirip Gurgin Han'ı öldürdü. Bu ha
dise Şah Hüseyin'i uzun süre uğraştırdı. 
1715'te Mir Veys'in ölümü üzerine yerine 
geçen kardeşi Abdülaziz'in (baz ı kaynak
larda Abdullah) Safeviler'Ie anlaşma te
şebbüsü, Safevi idaresine girmek isteme
yen Sünni Kandehar halkının tepkisine yol 
açtı . Halkın desteğiyle Mir Veys'in oğlu Mir 
Mahmud Kandehar' ın idaresini eline ge
çirdiği gibi Her at civarındaki Abdali kabi
lesi de ayaklanıp ona tabi olmuştu. Öte 
yandan kuzeydoğudan Özbekler Safevi 
topraklarına girmişler, Maskat Arapları 
ise ll. Sultan İbn Seyfidaresinde Bahreyn'i 
ele geçirmişlerdi (ı 7 ı 7). İki yıl sonra Gü
ney Dağıstan'daki Lezgiler. Gürcüler'in 
topraklarına saldırmışlar, fakat Gürcis
tan Valisi VI. Vahtang. Şah Hüseyin adına 
onları geri püskürtmüştü. 

Safevi Devleti'ndeki bu iç karışıklıklar 
Osmanlı Devleti'nin dikkatini çekmeye 
başladı. Pasarofça Antiaşması'ndan (ı 7 ı 8) 
sonra Osmanlı-Safevi münasebetlerinde 
gerginleşme olmuş. bazı devlet adamla
rı batıda kaybedilen toprakların doğuda 
telafi edilmesi yolunda tekliflerde bulun
muşlardı. Ancak Nevşehirli Damad İbra
him Paşa'nın sadrazamlığa getirilmesiyle 

Osmanlı-Safevi münasebetlerinde yeni 
bir döneme girildi. Öte yandan 1711 Prut 
Savaşı'nda yenilen Ruslar, Hazar- Karade

niz arasından güneye ilerleme siyasetine 
başlamışlardı. Dağıstan'daki Sünni-Şii 

mücadelesi Osmanlılar'ın bu bölgeyle ilgi
Ienmesini gerektiriyordu. iran'daki olay

ların iç yüzünü iyice öğrenmek isteyen Da
mad İbrahim Paşa, 1132 Şewalinde (Ağus

tos 1720) Dürri Ahmed Efendi'yi elçi ola
rak bu ülkeye gönderdi. Safevi merkezin
de önce i'timadüddevle (başvezir). sonra 
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da Şah Hüseyin Mirza ile görüşen Ahmed 
Efendi, İbrahim Paşa'dan aldığı özel emir 
gereğince Safevi Devleti'nin iç durumu 
hakkında bilgi toplayıp 15 Safer 1134'te 
(5 Aralık 1721) istanbul'a döndü. Verdiği 
raporda Safevi Devleti'nin yıkilmaya yüz 
tuttuğunu belirtiyordu. Ruslar ise daha 
önce 1715-1717 yılları arasında Volynsky'
yi göndererek Safevi Devleti'nin iç duru
mundan haberdar olmuşlardı. 

Öte yandan Safeviler'le yeniden mü
cadeleye başlayan Kandehar hakimi Mir 
Mahmud 1132'de (1720) Kirman'ı , ardın

dan Meşhed'i zaptederek isfahan'a yak
laştı ve Safevi başşehrin i kuşattı (ı ı 34/ 
ı 722). Bu esnada bazı Safevi devlet adam
ları Safevi hanedan ı mensuplarının esir 
düşmesinden korkarak Şah Hüseyin'in 
oğlu Tahmasb'ı Kazvin taraflarına kaçır
dılar. Aynı yıl Hacı Davud Bey liderliğinde
ki Şirvan Sünnileri ise Şemahi. Şaburan. 
Ereş vb. yerleri zaptettikten sonra Os
manlı Devleti'ne katılmak için müracaat 
etmişler. Osmanlı hükümeti de Davud 
Bey'i Şirvan hanlığına getirmişti. 

Bu arada 1133 Saferinde (Aralık 1720) 
Lutf Ali Han'ın başkumandanlığında Mir 
Mahmud Han'ın üzerine yürüyen Safevi 
ordusu onu geri çekilmeye zorladı. Ancak 
onun önce Bahreyn üzerine gitmesini is
teyenler Lutf Ali Han'a gerekli mühimma
tı göndermeyince o da Kirman'dan dö
nüşte Şiraz'a kadar bütün çiftlikleri ve 
malikaneleri yağmalatarak aldığı levazı
matı askerlerine dağıttı . Böylece Mir Mah
mud Han rahatça isfahan'ın kuzeydoğu
sundaki Gülnabact'a geldi. Fakat Afganlı
lar'ın ordusu az ve savaş aletleri eksik ol

duğundan kuşatma uzuyordu. O sırada 
başlayan kıtlık sebebiyle Şah Hüseyin tes
lim oldu ve isfahan'ı Mahmud'a bıraka
rak onun lehine tahttan feragat etti (Mu
harrem I ı 35/Ekim ı 722). Onun tahttan in

dirilip hapse atılması sırasında daha önce 
veliaht tayin edilmiş olan oğlu Tahmasb 
kuvvet toplamaya çalışıyordu . Ancak 
babasına yardım için geç kaldı ve Mah
mud'un baskısı üzerine Safevi şahı olarak 
ilan edildiği Kazvin'den kaçtı. Daha sonra 
Nadir Han'ın desteği ve himayesi altında 
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Afganlılar ile mücadelesini sürdürme
ye çalıştı . Mlr Mahmud'u bertaraf eden 
( 1725) Gılzeyler'den Eşref Han. bu kuwet
lere karşı başarılı alamayınca hem intikam 
almak hem de o sırada i ran'ın büyük bö
lümünü ele geçirmiş olan Osmanlıl ar'ın 

tahta çıkarmalarını önlemek için mahpus 
bulunan Hüseyin Şah ' ı öldürttü (Muhar
rem 11 39/Eylül 1726) . Bazı kaynaklarda 
Hüseyin Şah' ın esir iken Osmanlı hüküm
darına gizlice mektup gönderdiği. İran'ın 
Afganlılar'dan , kendisinin de esaretten 
kurtarılmasını rica ettiği, bunun üzerine 
Sadrazam İbrahim Paşa'nın Eşrefe İsfa
han ' ı bırakıp Kandehar'a çekilmesi için ih
tarda bulunduğu, sadrazarnın mektubu
nu alan Eşref'in de Hüseyin'in kesik başı
nı elçiye göstererek meselenin kılıçla hal
ledilebileceğini ima ettiği rivayeti naklo
lunur (iA , XI. 650) . Şah Hüseyin, vesayet 
altında olmadan hüküm süren son Safe
vi hükümdan olup bazı tarihçilerce müs
takil Safevi hakimiyetinin sona eriş tarihi 
onun tahttan çekildiği 1722yılı olarak ka
bul edilir. 
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HÜSEYİN MÜNİS 
( ._,...; ~ .:.r--> ) 

(1912-1996) 

Mısırlı İsla.m tarihçisi , 
gazeteci -yazar. 

Süveyş 'te doğdu. 1934't e Kahire Üni
versitesi Edebiyat Fakültesi 'nin Tarih Bö
lümü'nü bitirdi ve aynı üniversit ede eş
Şar~u'l-İsldmi fi'l- 'aşri'l-J:ıadi§ başlıkl ı 
yüksek lisans tezini hazırladı. Daha sonra 
Fransa'ya giderek Paris Üniversitesi Or
taçağ Tarihi Kürsüsü'nden ve Ecole des 
Hautes Etudes'den mezun oldu. 1939-
1945 yılları arasında Zürih Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi 'nde ders verdi ve bu 
arada Essai sur la chute du califat 
umayyade de Cordoue adlı tezle dok
tor unvanını ald ı ( 1943). Mısır'a döndük
ten sonra 1954'te Kah ire Üniversite
si'nin İslam Tarihi Kürsüsü'ne hoca ola
rak tayin edildi; ayrıca 1955'te Talim 
ve Terbiye Bakanlığı Kültür Dairesi genel 
müdürlüğüne getirildi. 1957-1969 yılları 
arasında İspanya'da Mısır Büyükelçiliği 
kültür ataşeliğinde bulundu ve Madrid 
islam Araştırmaları Enstitüsü'nün yöne
ticil i ğini yaptı. 1969-1977 yıllarında Kü
veyt Üniversitesi Tarih Bölümü'nde önce 
öğretim görevlisi. ardından bölüm başka
nı oldu . Hüseyin Munis Kahire'de vefat 
etti. 

Mısır'ın kültür hayatında önemli rol oy
nayan Hüseyin Munis. ilmi eserlerinin yanı 
sıra çok sayıda hikaye ve roman türünde 
eser kaleme aldığı gibi bazı dergi ve ga
zetelerde editörlük yapmış ve buralarda 
çok sayıda yazı yayımlamıştır. Süleyman 
Cevdet' in verdiğ i bilgiye göre Hey'etü'l
kitab'a bağışladığı 3000 ciltlik kütüpha
nesi Mısır'da tarih ve özellikle Endülüs ta
rihi konusunda en zengin koleksiyana sa
hiptir ( Cerfdetü 'L-Vefd !19.111.1992 J) . 

Hüseyin Münis 

Hüseyin MGnis "İslam tarihi" ve "İsla
mi tarih" terimlerini tenkit ederek İslam 
ve müslüman kavramları arasında ayırım 
yapılması gerektiği görüşünü savunmuş

tur. Çünkü söz konusu tarih din olarak İs
lam'ın tarihi değil müslümanların tari
hidir. Ona göre Araplar'ın ve müslüman
ların hatalarla dolu tarihini dine mal et
memek gerekir (Sami Di ya b, el-Ehram 

!05.Vl996J) . Ayrıca müslümanların ken
dilerine çekidüzen vermeye ve İslam'ı sa
vunmak için kuwetli olmaya çaba harca
madıklarını. buna karşılık İslam düşman
larının çok çalıştığını . bunun ise şevklerini 

büsbütün kırdığını söylemektedir. İmad 
ei-Miğzall. Hüseyin Munis'in müslüman
ların geri kalmasının İslam'la bir ilgisinin 
bulunmadığını söylediğini bildirmektedir 
(Cerfdetü 'I-Vefd 130 111.19921). 

İslam tarihindeki bazı olayların birta
kım devlet adamlarının müdahalesi sebe
biyle yanlış aktarıldığını ileri süren Hüse
yin Munis'e göre bazı devlet adamları ta
rihçilere baskı yapmışlar ve gerçekleri 
yazmalarını engellemişlerdir. Hüseyin MQ
nis. bu yüzden bazı tarihçilerin kitapların
daki yanlışları d üzeltmek için sonradan 
eksiitme ve ilaveler yaparak eserlerini 
tekrar kaleme aldıkl arı kanaatindedir 
(Muhammed Bekir, Cerfdetü'L-enba'i'I-Kü

veytiyye !03 .Xl.l995J) . 

Yerli ve yabancı birçok kuruluşun üyesi 
olan ve çeşitli ülkelerdeki üniversitelerde 
dersler veren Hüseyin MQnis çalışmaların
dan dolayı birçok ödül aldı. Üçüncü dere
ceden Mısır cumhuriyet nişanı . Mısır dev
let takdir ödülü ve Alfansa nişanı (İspan
ya) bunların başlıcalarıdır. 
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