
HÜSEYiNSAHTLER 

L 

HÜSEYİNŞAHiLER 

1494-1538 yılları arasında 
Bengal' de hüküm süren 

bir İslam hanedanı . 
_j 

Hanedanın kurucusu Seyyidü's-sadat 
Ebü'I-Muzaffer Alaeddin Hüseyin Şah 'tır. 
Babası Seyyid Eşref Hüseynl ve Mekkl nis
beleriyle anılır. Hüseyin Şah'ın Bengal'de 
yerleşmiş Hz. Hüseyin'in soyundan gelen 
bir aileye mensup olduğu ileri sürülmek
te ve bundan dolayı kurduğu hanedana 
Seyyidller de denilmektedir. Mahalli riva
yetlere göre ise ailesinin aslı Kuzey Ben
gal'in RangpQr bölgesindendir. ÇandpQr 
eyaJetinin küçük Radh kasabasına yerle
şen babasının Tirmiz'den geldiği de söy
lenir. 

Hüseyin Şah ilk eğitimini Radh kadısm

dan aldı ve daha sonra onun kızıyla evlen
di. Ardından Bengal'de hüküm süren Ha
beşller'den Şemseddin Muzaffer Şah'ın 
hizmetine girerek üstün kabiliyet ve me
ziyetleri sayesinde vezirliğe kadar yüksel
di. Ancak daha sonra ordunun başına ge
çerek hükümdarın baskıcı tutumu karşı
sında ayaklanan halkın yanında yer aldı 
ve sarayı zaptedip öldürttüğü Şemseddin 
Muzaffer Şah'ın tahtına oturdu. Adına 
basılmış 900 ( 1494) tarihli bir altın sikke
ye dayanarak tahtı bu tarihte veya biraz 
önce ele geçirdiği söylenebilir. Hüseyin 
Şah, ilk iş olarak sarayın zaptından sonra 
şehri yağmalamaya devam eden asker
lere durmaları için bir ferman çıkardı ve 
emrine uymayan yaklaşık 12.000 kişiyi öl
dürttü. Arkasından daha önceki yönetim
de saray muhafızlığı yapan kimseleri da
ğıttı ve onun yerine yeni güvenlik birim
leri oluşturdu. Ayrıca iş başında bulunan 
Habeşller'i ülkeden uzaklaştırdı ve Şern
seddin Muzaffer Şah'ın kendisine muha
lif olmalarından çekinerek görevden aldı
ğı HindQ ve müslüman aristokratlara es
ki itibarlarını iade etti. Bu tedbirler sa
yesinde halkın teveccühünü kazanıp ikti
darını kuwetlendirdikten sonra yönetim 
merkezini Gavr'dan İkdala'ya taşıdı ve 
"hallfetullah" unvanını kullanmaya baş
ladı . 

1495 yılında CavnpQr Sultanı Hüseyin 
Şah Şarki, Delhi Sultanı İskender-i LQdl ile 
Sihar'dayaptığı savaşı kaybederek Hüse
yin Şah'a sığındı. Başlangıçta bundan ha
beri olmayan İskender-i LQdl, daha sonra 
harekete geçerek DarveşpQr'dan Bengal 
sınırındaki TuğlukpQr'a doğru ilerledi. Bu
nun üzerine Hüseyin Şah oğlu Danyal' i ona 
karşı gönderdi. İki ordu Patna'nın doğu-
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sundaki Barh'ta kamp kurduysa da bir ça
tışmaya girmeden anlaşmaya vardı. Ya
pılan antlaşmaya göre Danyal, LQdller'in 
düşmaniarına sığınma hakkı tanımaya

caklarına dair söz verdi (ı 498) . Ancak İs
kender-i LQdl'nin bölgeden ayrılmasından 
sonra Bengal Sultanlığı'nın Kuzey Sihar'ın 
bütününü ve Güney Sihar'ın bir kısmını 
ele geçirdiği anlaşılmaktadır. Aynı yıl Hü
seyin Şah, sınırlarını Karatoya'nın doğu 
kıyılarına kadar genişleten KamtapQr 
Kralı Nilambara'ya karşı da İsmail Gazi ku
man dasında bir ordu gönderdi. Uzun bir 
kuşatmadan sonra Kamtapfır'u ele geçi
ren İsmail Gazi bölge topraklarını sultan
lığın sınırlarına kattı ve Hüseyin Şah bu
ranın valiliğine oğlu Danyal'i tayin etti. 
Daha sonra Tippera h bölgesine yapılan ilk 
üç seferde ordularının ağır yenilgi alma
sı üzerine bizzat askerin başına geçerek 
şiddetli çarpışmaların ardından bazı yer
leri ve Çitagong'u zaptetti ve buraya Fet
habad adını verdi (ı 5 ı 2) . Hüseyin Şah'ın 
harekatını ileriye doğru sürdürmesini fır
sat bilen güneydeki Arakanlılar bir ara Çi
tagong'u ele geçirdilerse de 1517'de ve
liaht şehzade Nasırüddin kumandasında 
bölgeye gönderilen kuwetler şehri geri 
aldılar. 

1519 yılında Hüseyin Şah'ın vefatı üzeri
ne oğlu Nasırüddin, Ebü'I-Muzaffer Nus
ret Şah unvanıyla tahta geçti. Nusret Şah 
da babası gibi devletin sınırlarını geniş
letmeye devam etti. 1521 'de saraya Por
tekizli bir elçinin gelmesi Bengal'in Av
rupa ile bilinen ilk diplomatik ilişkisidir. 
1522'de Sihar'da ortaya çıkan Luhanl 
Krallığı'nın LQdller karşısında durumunu 
korumak için Bengal Sultanlığı ile dost
luk kurmak zorunda olması Nusret Şah'ın 
işine yarad ı ve hakimiyetini Tirhut'a ka-
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dar genişleterek o bölgenin yönetimini 
kayınbiraderleri Alaeddin'e ve MahdQm-i 
Aıem'e verdi. 

1526'da Babür'ün Luhanller'i Cavnpfır'
dan çıkarıp Bengal üzerine sefer hazırlık
Iarına başlaması üzerine Nusret Şah Ba
bürlü sarayına bir elçi gönderdi. Bu dip
lomatik girişimin sonucunda Babür Ben
gal seferini durdurdu. Ancak bir süre son
ra Gogra'ya ulaşabilmek için Bengal top
raklarından geçiş izni istedi ve Nusret Şah 
buna yanaşmadığı için ordusunun başın
da Saran'a kadar ilerledi (ı 529); Nusret 
Şah kumandanlarının da etkisiyle istenen 
izni vermek zorunda kaldı. 1530'da Ba
bür'ün yerine Hümayun geçince Nusret 
Şah onun muhtemel saldırılarını önlemek 
amacıyla Gucerat Sultanı Sahadır Şah'la 
bir ittifak kurma girişiminde bulundu: an
cak kesin sonuç alamadan bir kölesi tara
fından öldürüldü ( 1532). 

Nusret Şah'tan sonra yerine oğlu Ebü'l
Muzaffer Alaeddin FlrQz Şah geçtiyse de 
birkaç ay sonra amcası Abdülbedr tara
fından öldürüldü (ı 533). Gıyaseddin Mah
mud unvanıyla tahta çıkan hanedanın son 
hükümdan Abdülbedr. Gucerat'ta çarpı
şan Babürlüler'e askeri bir darbe indire
ınediği gibi politikada da başarılı olama
dı. O sırada henüz Şlr Han adıyla anılan · 
komşusu SQrl Afganlar'ın reisi Şlr Şah SOr 
ile bir ittifak kurabilecekken düşmanı Pat
na Lu hanileri'yle iş birliği yaparak onun 
karşısında yer aldı . Şlr Han, önce Gıyased
din Mahmud'un Bihar'ı ele geçirmek üze
re yolladığı Kutu b Han 'ı mağ!Qp edip öl
dürttü: arkasından da eskiden beri ara
sının açık olduğu Kuzey Bihar Valisi Mah
dQm-i Alem'i kendi yanına çekti. Gıyased
din Mahmud 1534 yılında SQrajgarh 'ta 
meydana gelen savaşta Şlr Han karşısın
da ağır bir yenilgiye uğradı. Bu yenilginin 
en önemli siyasi neticesi, onun toprak ve 
itibar kaybetmesinden çok Şlr Han'ın hü
kümdarlık yolunda büyük bir mesafe ka
zanmasıdır. . 

Hümayun'un Gucerat ile meşgul olma
sından faydalanan Şlr Han, Bengal Sultan
lığı'na karşı daha kesin bir tavır ortaya ko
yarak 1536'da başşehirlerine doğru yü
rüdü. Bengalliler Portekizliler'in de yar
dımıyla Taliagarhi Geçidi'ni şiddetle sa
vundular. Ancak Şlr Han, bir manevra ya
pıp oğlunu geçitte bırakarak yanındaki 
kuwetle Gavr'a ulaştı ve çok zor durum
da kalan Gıyaseddin Mahmud tazminat 
ödemek şartıyla ateşkes antiaşması im
zaladı. Bir müddet sonra Şlr Han tazmi
natın ödenmemesini bahane ederek tek
rar Gavr üzerine sefere çıktı. Ancak bu 
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sırada Ş'ir Han'ın gittikçe güçlendiğini gö
ren Hümayun onun başşehri Çunar' ı ku
şattı. Ş'ir Han'ın geri dönmesine rağmen 
kumandanları Gavr'ı düşürdüler (ı 538). 
Gıyaseddin Mahmud Kuzey Bihar'a kaça
rak canını kurtardıysa da bir süre sonra iki 
oğlunun Afganlar tarafından öldürüldü
ğü haberini alınca üzüntüsünden öldü. 

Hüseyinşah'i hanedanının özell ikle Hü
seyin Şah ve Nusret Şah dönemleri Ben
gal Sultanlığı'nın altın çağı sayılır. Hüse
yin Şah müslüman veya HindO olsun bü
tün tebaasının güven ve sevgisini kazan
dı. Hatta aralarından bazılarını vezir ve 
debir-i has gibi yüksek mevki! ere getirdi
ği HindQlar kendisini Krişna'nın "avatar"ı 

(insan şeklinde tecessüm etmiş hali) sayıp 
ona Nripati 11lak (kralların tacı) ve Jagat
Bhushan (alemin süsü) lakaplarını taktılar. 
Aynı zamanda bir alim olan Hüseyin Şah 
ilim adamlarını himaye etti ve Bengal di
linin gelişmesini sağladı. Nusret Şah da 
babası gibi ilim ve edebiyatın ilerlemesi
ne yardımcı oldu; öncelikle ünlü Mahab
harata'yı Sankritçe'den Bengalce'ye ter
cüme ettirdi. Her iki hükümdarın hima
yesinde bugün Bengal edebiyatının kla 
sikleri sayılan Man as d-Vijayana, Pad
ma-Purdna ve Krna-Manasdgala gibi 
eserler yazıldı. Hükümdarlığının çok kısa 
sürmesine rağmen FlrOz Şah'ın da Ben
gal edebiyatma yakın ilgi duyması adının 
unutulmamasını sağladı. O da şehzadeli
ğinde şair Sridhara'ya meşhur aşk hika
yesi Vidya-Sundara'yı yazdırmıştı. Bu 
dönemde İslam minyatür sanatı da ge-

' li J F 

Seg8hta 
ferahnc'ık besiisi 

r F F 
ı • i r r ı J r 

lişme göstermiş ve çoğu Farsça olan bir
çok kitap minyatürlerle bezenmişti r. Hü
seyinşah'iler zamanında özellikle mimari
ye büyük önem verilmiş ve gerek hüküm
darlar gerekse tayin ettikleri valiler Ben
gal'in başlıca şehirlerini cami , medrese, 
türbe. çeşme ve köprü gibi mimari eser
lerle süs l emişlerdir. 
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HÜSEYiNzADE ALİ 

(bk. TURAN, Ali). 

HÜSEYNİ 
(~) 

_j 

Türk miisikisinde bir perde 
ve makamın adı. 

_j 

Hüseyni Perdesi. Türk mOsikisi ses sis
temi içinde tiz sekizlinin dokuzuncu per
desi olan sesin adıdır. Herhangi bir değiş
tirme (arıza) işareti taşımayan ana perde
lerden olan bu ses ayrıca neva perdesine 
bir tanini diyezi veya acem perdesine bir 
bakıye bemolü getirilerek elde edilebilir. 
Bugün kullanılan Batı mOsikisi nota sis-

Yerinde 
segah bestisi 
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d r ı 
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Hüseyni makamında 
segah ve· 
ferahnak çeşnili 
asma kararlar 

HÜSEYNI 

teminde portenin dördüncü aralığına ya
zılır, adı "mi"dir. 
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Orta sekizlide hüseyn'i- aşiran, en tiz se
kizlide tiz hüseyn'i adını alır. Bu perde ge
rek klasik ebced gerekse Abdülbaki N ası r 
Dede'nin ebced nota sistemlerinde (lS") , 
Kantemiroğlu notasında ( --» ), harfleriy
le gösterilmiş . Hamparsum notasında 
ise ( ~ ) şekli kullanılmıştır. 

Hüse yni Makamı. Dizisi, yerinde hü
seyn'i beşlisine hüseyn'i perdesinde uşşak 
dörtlüsünün eklenmesinden m eydana 
gelmiştir: 

Yerinde 
hüseyni besiisi 

Hüseynide 
ussak dörtlüsü 

Yerinde hüseyni makamı dizisi 

Hüseyn'i makamının seyri sı rasında ve 
özellikle inici nağmelerde iniş cazibesiyle 
bazan eviç perdesi yerine acem perdesi
nin kullanı lması sonucu hüseyn'ideki uş
şak dörtlüsünün yerin i kürd'i dörtlüsü 
alır. Bu durumda "acemli ~üseyn'i dizisi" 
adlı yeni bir dizi teşekkü l eder. Bu dizi 
makamın ikinci dizisi olup hemen bütün 
hüseyn'i eserlerde kullanılır: 

Yerinde Hüseynide 
hüseyni besiisi kürdf dörtlüsü 
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Yerinde acemli hüseyni dizisi 

N ota yazımında dönanımına si için ko
ma bemolü (segah) , fa için bakıye diyezi 
(eviç) yazılır, gerekli diğer değişiklikle r 

eser içerisinde gösterilir. Makamın yede
ni rast, durağı dügah, güçlüsü hüseyn'i 
perdesidir. 

Hüseyn'i makamının en önemli ve ka
rakteristik asma karar perdesi çargahtır. 

Acemli hüseyn'i dizisi kullanıla rak yukarı

dan i nildiğinde bu perdede yapılan asm a 
karar çargah çeşnili olup hüseyn'i makamı 
için çok önemlidir. Ayrıca eviç perdesiyle 
inildiğinde yapılan pencgahlı kalişın çok 
az kullanıldığını da belirtmek gerekir : 

cargahta 
c3rgah besiisi 

carg3hta 
pençgah besiisi 

Makamın ikinci derecede önemli asma 
karar perdesi ise segahtır. Bu perde üze
rinde segah veya ferahnak çeşnili, eğer 

acemli hüseyn'i dizisiyle inilip kalınırsa ek
sik segah veya eksik ferahnak çeşnili as
ma kararlar yapılır . 
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