
HÜSEYNTLER 

yı tanımadı ve bölgeye donanınayla asker 
gönderme girişiminde bulundu; ancak o 
sırada İngiltere'nin Mısır'a yerleşme ha
zırlıklarına başlaması sebebiyle bunu ba
şaramadı. 

İşgal üzerine bazı Tunuslu vatan sever

ler İstanbul'a giderek ll. Abdülhamid 'in 
siyasetini etkilerneye çalıştılar. Osmanlı 
Devleti Tunus'ta Fransız işgalini ve idare
sini hiçbir zaman kabul etmedi. Fransız 
işgal idaresi Hüseynl ailesine dokunma

dı ; fakat asıl idare genel valinin elindey
di. 1882'de Mehmed Sadık Paşa'nın ölü
mü üzerine kardeşi Seydi Ali Bey'i Tunus 
beyi tayin eden Fransa, onunla imzaladı

ğı 8 Haziran 1883 tarihli Mersa Mukave
lesi ile bazı haklar daha kazandı. Bey na
zarf olarak emaretin hükümdan sayılıyor
du; vekiller heyetinin başkanı ise Fransız'
dı. Seydi Ali Bey'den sonra sırasıyla Mu
hammed el-Hadi ( 1902-1906). Muham
med en-Nasır ( 1906-1922), Muhammed 
ei-Hablb ( 1922-1929), Ahmed ( 1929-1942). 

Munsıf ( 1942-1943) ve Larnin ( 1943-1957) 
Tunus beyi oldular. 19S6'da, 1900'lerde 
başlayıp 1920'lerde hızlanan milliyetçilik 
hareketleri ve Destur Partisi'nin faaliyet
leri sonucu Fransız işgaline, ertesi yıl cum
huriyet idaresi kurulunca da Hüseynl aile
sinin hükümranlığına son verildi. 

Hüseynller dönemi Tunus'un sosyal ha
yatında büyük değişikliklere yol açmış, 
özellikle eğitim ve mimariyi etkileyerek 
önemli şahsiyetlerin yetişmesine ve ba
yındırlık eserlerinin yapılmasına imkan 
sağlamıştır. 
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HÜSEYNİYYE 

(bk. NECCARİYYE). 

HÜSEYNİYYE 
(~1) 

Hariciler'den Ebü'l-Hüseyin 
adlı kişinin görüşlerini 

benimseyenlere verilen ad 
(bk. HAR.İclLER). 

HÜSEYNİYYE 
(~1) 

Sahibü Fah diye tanınan 
Hüseyin b . Ali 'ye 

(ö. 169/ 786) 
mensup olanlara verilen ad 

(bk. HÜSEYİN b. ALİ , Sahibü Fah). 
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HÜSEYNİYYE 
(~1) 

İmametin 
Muhammed el-Bakır' dan 

Ebu Mansur el-İcli'ye, 
ondan da oğlu Hüseyin' e 
intikal ettiğini ileri süren 

aşırı Şii Mansuriyye fırkasının 
bir kısmına verilen ad 

(bk. iMAMiYYE; KEYSANİYYE). 

HÜSEYNİYYE 
(~1) 

Hz. Peygamber neslinden olup 
torunu Hüseyin gibi 

Allah'a çağıranlara itaat etmenin 
gerekli olduğunu benimseyen 

Zeydiyye'den bir gruba verilen ad 
(bk. ZEYDİYYE). 

HÜSEYNİYYE 
(~ ) 

Şia'nın muharrem ayında 
toplu matem merasimlerini 

icra ettiği yerlerin genel adı. 
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Başlangıçta taziye merasimlerinin ya
pıldığı köy ve şehirlerdeki dört yol kavşak
larında bulunan büyük meydanlar bu isim
le anılmıştır. Irak ve Lübnan'da hüseyniy
ye, İran'da hüseyniyye veya tekiye, U man 
ve Bahreyn'de me'tem adıyla anılan bu 
yapılar Hindistan'da imambara, azaha
ne ve aşürhane diye bilinir. Bazı kaynak
larda, IV. (X.) yüzyılda Bağdat'ta kaba ku
maşlardan çadırların kurulduğu büyük 
meydanlarda muharrem merasimlerinin 
icra edildiği, katılanlar için de muhafaza

lı yerler hazırlandığı şeklindeki beyanlar 
dikkate alındığında ilk hüseyniyyelerin 
açık meydanlar olduğu anlaşılır. Bir kısım 
kervansaraylar. ileri gelen kimselerin ev
lerinin avluları ve camiler de geçici bir za

man için hüseyniyye görevi ifa etmiştir. 
Bunların kalıcı olanları XVIII. yüzyıl başla
rında Hindistan'da inşa edilmiştir (Peter
son . s. 65). Daha sonra özellikle İran 'da 
ravza oku n ması ve taziye merasimlerinin 
icra edilmesi için özel bir plana göre ya
pılmış binalar da bu isimle anılmaya baş

lanmıştır. 

İran şehirlerinde hemen her semtte 
mevcut olan hüseyniyyelerin bir kısmı 

zengin kimseler tarafından inşa edilmiş, 
bir kısmı da merasirnin icra edileceği yer
deki mahalle sakinleri ve esnafın yardım
ları ile yapılmıştır. Ayrıca çeşitli adaklara 
bağlı olarak kurulmuş çok sayıda hüsey-



niyyeler de vardır. Bunların çoğu vakıfla
rından gelen gelirler veya kira bedelleriy
le desteklenir. Bazan da esnaf birlikleri. 
Sebzevar'daki attar ve kumaşçıların hü
seyniyyeleri gibi bu kurumları tesis edip 
ihtiyaçlarını sağlarlar. Bu arada devlet ta
rafından inşa ettirilenler de bulunmakta
dır. Binlerce kişiyi alabilecek büyüklükte
ki hüseyniyyeler yanında çok daha küçük 
olanlar da görülmektedir. Mimari tarzı 
bakımından daha çok dairevi bir tiyatro 
binasını andıran hüseyniyyelerdeki ravza
hani merasimlerinde. Hüseyin Vaiz-i Ka
şifi'nin (ö . 910/1504) Hz. Hüseyin'in Ker
bela'da çektiği ıstırapları hissi bir şekilde 
tasvir eden Farsça eseri Ravzatü 'ş-şü
hedô.' ravzahanlar tarafından ağlayıp 
feryat edilerek okunur. Safeviler devrin
den itibaren teşvik gören bu uygulama 
Hz. Hüseyin'in düşmanlarının Osmanlı
lar'la özdeşleşmesinde tesirli olmuştur. 
Daha sonra yapılan taziye merasimlerin
de ise ortada bulunan sahnede Hz. Hüse
yin ve taraftarları ile düşmanlarının mü
cadeleleri dramatik bir şekilde canlandı
rılır. 

1840'lardan itibaren abidevi bir mima
ri özellik kazanmaya başlayan hüseyniyye
ler gittikçe önemli gelişmeler kaydetmiş

tir. XIX. yüzyılda İran'da hakim olan Kaçar 
ailesi daha çok itibar kazanmak amacıyla 
hüseyniyye yapımına ağırlık vermiştir. Ka
çar Hükümdan Nasırüddin Şah'ın İngilte
re seyahatinde konser için gittiği Albert 
Hall'den etkilenmesi hüseyniyye mimari
sinin gelişmesine büyük ölçüde yardımcı 
olmuştur. İran'a döndüğünde onun em
riyle Gülistan Sarayı'nın güneybatısında 
1870'te inşa edilen Tekiye-i Devlet en 
büyük hüseyniyye olarak bilinmektedir 
(a.g.e., s. 69). Burada toplanan halkın ya
nında yabancı misafirler de muharrem 
ayında taziye gösterilerinde hazır bulu
nurlardı. 1920 yılına kadar hizmet veren 
bu yapı, merasimler vesilesiyle toplanan 
çok sayıdaki izleyici için güvenli olmadığı 
gerekçesiyle kapatılmış. yerine yenisi ya
pılacağı belirtilerek 1950'li yıllarda yıktı
rılmıştır. Esterabad, Kirmanşah Muavi
nülmülk. Yezd Mir Çakmak hüseyniyye
leri de İran'daki tanınmış hüseyniyyeler 
arasındadır. 

Pehleviler döneminde hüseyniyyelerde
ki merasimlerin dini- siyasi bir çizgide bir
leşmesi ve İmam Hüseyin'i zulüm ve ada
letsizliklere karşı mücadele eden bir öncü 
olarak takdim etmek suretiyle hükümet 
aleyhtarı gösterilere dönüşmesi sonucun
da iran'da 1928'de matem merasimleri 

kısıtlanmış ve 1935'te tamamen yasak
lanmış. böylece hüseyniyyelerin fonksiyo
nu önemli ölçüde ortadan kalkmıştır. Bu
nunla birlikte 1965 yılında Tahran'da halk
tan ve aydın kişilerden toplanan paralar
la inşa edilen, İran gençliğini yabancı kül
türlerin etkisinden korumak ve onlara İs
lam kültürünü öğretmek amacıyla kurul
muş olan Hüseyniyye-i İrşad son derece 
modern bir eğitim müessesesi iken 1967-
1973 yılları arasında Ali Şeriati'nin burada 
verdiği dersler tahrik edici unsurlar içer
diği gerekçesiyle hükümet tarafından 
1973'te kapatılmıştır. 1979 inkılabının 
ardından matem uygulamasına izin ve
rilmesi ve bunun devletten teşvik görme
si hüseyniyyelerin geniş ölçüde yeniden 
toplum hayatına girmesine vesile olmuş
tur. 

Hindistan Şiileri'nin muharrem ayında 
toplandığı. mersiyelerin okunup taziye 
merasimlerinin yapıldığı binalar kuzey 
kesimlerde imambara. güneyde aşürha
ne ve azahane adıyla anılır. İmambara di
ye anılmayan. fakat aynı fonksiyonu icra 
eden ilk yapı Evediler'den Safder Ceng 
(ı 708-l 754) tarafından Delhi'de inşa edil
miştir. Buna benzer bir bina, tarunu Asa
füddevle tarafından Leknev'de yaptırılmış 
olup İmambara-i Asafi olarak anılmak
tadır. Daha sonra imambara inşası geliş
miş ve bu binaları yapan ailelerin reisieri 
imambara dahilinde defnedilmeye baş
lanmıştır. imambaraların yapı tarzında 
zaman içinde değişiklikler görülmüştür. 
Mesela Muhammed Ali Şah ( 1837-1842) 

tarafından Hindistan'da yaptırılan Hüse
yinabad imam barası'nda Avrupai bir mi
mari tarz uygulanmıştır (Hollister. s. 164-

167). 
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(bk. HÜSÜN ve KUBUH). 

_j 

L 

HÜSNü AŞK 

HÜSNü AŞK 
(~~~) 

Şeyh Galib'in 
(ö. 1213/1 799) 

kaleme aldığı divan edebiyatının 
son büyük tasavvufi mesnevisi. 
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Şeyh Galib eserin "sebeb-i te'lif" bölü
münde, kendisinin de bulunduğu bir mec
liste Nabi'nin Hayrô.bô.d adlı eserinin 
methedildiğini. bir benzerinin yazılama
yacağı ileri sürülünce Hayrô.bô.d'ın bazı 
kusurları olduğunu söyleyerek bu görü
şe karşı çıktığını . meclistekilerin daha iyi
sini yazmak mümkünse bunu kendisinin 
yapmasını istediklerini anlatır. İki yıl önce 
divanını tertip eden ve o sırada yirmi altı 
yaşında bulunan Şeyh Galib Hüsnü Aşk'ı 
bu olay üzerine yazmaya başlamış ve altı 
ay ,gibi kısa bir sürede tamamlamıştır. 

Mesnevi kısmı 2041 beyitten meydana 
gelenHüsnü Aşk'ın beyit sayısı. aralara 
serpiştirilen ve her biri altı kıtadan olu
şan dört tardiyye ile beraber 21 O 1 'e ulaş
maktadır. Şair klasik tarza uyup tahmid. 
na't, mi'raciyye, iki ayrı başlık altında 
Mevlana Celaleddin-i Rumi ve kendi ba
bası Mustafa Reşid Efendi hakkındaki on 
sekizer beyitlik methiye bölümlerinden 
sonra telif sebebini anlatıp esere başlar. 

Eserin konusu kısaca şöyledir: Arap
lar'ın içinde Beni Mahabbet adlı bir kabi
le vardır. Bir gece bu kabilede, biri kız. di
ğeri erkek iki çocuk dünyaya gelir. Kıza 
Hüsn. erkeğe Aşk adı verilir ve kabilenin 
ileri gelenleri tarafından birbiriyle nişan
lanırlar. Aşk ile Hüsn tahsil çağına gelince 
Mekteb-i Edeb . adı verilen bir okula gidip 
Molla-yı Cünün adlı bir hocadan ders oku
maya başlarlar. Mektepteyken araların
da aşk başlayan Hüsn ile Aşk. zaman za
man buluşup beraberce "nüzhetgeh-i 
ma'na" denilen bahçede dolaşır, burada 
yer alan "havz-ı feyz" kenarında sohbet 
ederler. Bahçenin sahibi, her şeyi bilen 
ve istediği zaman her kılığa girebilen Sü
han adlı bir ihtiyardır. Sühan bunların 
dertlerini anlar. Fakat kabileden Hayret 
adlı bir kişi. Hüsn ile Aşk'ın bir arada bu
lunmalarına ve birbirleriyle görüşmeleri
ne engel olur. Birbirinden ayrılan Aşk ve 
Hüsn Sühan vasıtasıyla mektuplaşırlar. 
Aşk'ın Gayret adlı bir lalası. Hüsn'ün de 
İsmet adlı bir dadısı vardır. İsmet Hüsn'e 
sabır tavsiye eder. Öte yandan Aşk'a da 
lalası Gayret yardım sözü verir. Bunun 
üzerine Aşk kabile reisierine başvurarak 
onlardan Hüsn'ü ister. Kabile reisieri bu 
isteği alayla karşılarlar ve "Kalp diyarı"-
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