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HÜSEYNi SAnAT ei-GÜRİ 
(IS)~! ..::.ıl.:ıL..ı ~) 

(ö. 729/1329'dan sonra) 

Emir (Mtr) Rüknüddtn Hüseyn b. Alim 
b. Muhammed el-Gür! el-Herevl 

İranlı mutasavvıf şair. 
_j 

Afganistan sınırları içinde bulunan Gür 
şehrinin Guzlv köyünde doğdu. Gür'dan 
göç eden ailesiyle birlikte küçükyaşta He
rafa geldi. Hayatının büyük bir bölümünü 
burada geçirdi. Eserlerinden iyi bir öğre
nim gördüğü anlaşılan Hüseynl dini ilim
lerin yanı sıra tasawuf alanında da ken
dini yetiştirdi. Gençliğinde babası ile bir
likte Hindistan'a gitti. Mültan'da Sühre
verdiyye şeyhlerinden Bahaeddin Zeke
riyya Mültanl'ye intisap etti ve şeyhinin 
kızıyla evlendi. Türk Del hi sultanlarından 
iltutmış döneminde ( ı2ıı-ı236) şeyhiyle 
birlikte Delhi'yi ziyaret etti. Her at ve çev
resinde çıkan karışıklıklar sebebiyle Bala
ban ( ı 266- 1287) ve F1rGz Şah Halaci ( 1290-
ı296) dönemlerinde Mültan'da ikamet 
etti. Bu hükümdarlardan F1rGz Şah için 
kasideler yazdı. Daha sonra tekrar He
rat'a döndü. Cami ölüm tarihini 16 Şev
val718 (11 Aralık 1318) olarak kaydeder. 
Ancak Zi'ıdü'1-müsafirin adlı eserini 729'
da (1329) tamamladığını ifade ettiğine 
göre bu tarihten sonra ölmüş olmalıdır. 

Kabri Herat'ta Abdullah b. Ca'fer et-Tay
yar'ın türbesinin içindedir. Herafta otur
duğu yer bugün Mahalle-i Mir Hüseynl 
Sadat adını taşımaktadır. 

Hüseynl Sadat'ın cevaplandırılmasını 
isteyerek Tebriz alimlerine gönderdiği 
sorular Mahmud-ı Şebüsterl'nin (ö. 720/ 
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ı320) Gülşen-iRaz adlı eserinin yazıl
masına sebep olmuştur. 

Eserleri. 1. Zadü'l-müsi'ıtirin. Tasav
vufi düşüncelerini masal ve hikayelerle 
açıklama konusunda büyük kabiliyeti olan 
müellifin, Seniii'nin Ifadi~atü '1-J:ıa~i]fa'
sını örnek alarak yazdığı eser sekiz bölüm 
ve yaklaşık 1250 beyitten meydana gelir. 
istanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nde 
(FY, nr. 538, vr. 539•-554• kenarında) ol
dukça eski bir nüshası bulunan Zddü '1-
müsafirin basılmıştır (N ivalkişor 1884; 
Tahran 1354). Z. Nüzhetü'1-ervi'ıJ:ı (Bom
bay ı 322). Müellifin tasawufi düşünce
lerini ihtiva eden eser yer yer mensur ve 
manzum olarak yazılmıştır. Manzum kı
sımları yaklaşık 2000 beyit kadar olan 
eserin bazı nüshalarında mensur kısım

lar eksiktir. 3. Kenzü'r-rumuz. Tasawufi 
konuların ele alındığı mesnevinin Türkiye 
kütüphanelerinde (Nuruosmaniye Ktp., 
nr. 2633/1, vr. ı b_ 35•; iü K tp., FY, nr. 1160, 
vr. ı b_ 29b) yazma nüshaları bulunmakta
dır (diğer nüshaları için bk. Rieu. ll , 845; 
Ethe, nr. 1830- 1831 , Tahran ı282) . 4. Ta
rabü'1-meca1is. Tasawufi, felsefi ve ah
laki konuların işlendiği eserin bir nüsha
sı Nuruosmaniye Kütüphanesi'ndedir (nr. 
4964, vr. ı b_ 57•). Tarabü'l-meci'ılis, Eşi'

'atü'l-lema'at adlı eserin kenarında ba
sılmıştır (Tahran 1353 hş.) . S. Sini'ıme . 

Otuz tasawufi aşk mektubundan oluşan 
bu mesnevinin Nuruosmaniye (nr. 4964, 

vr. 32•- 65• kenarında) ve Süleymaniye (Şe
hi d Ali Paşa, nr. 1188/3) kütüphanelerin

de iki yazma nüshası bulunmaktadır. 6. 
Penc Gene. Senal'nin bazı tasawufi ka
sidelerine nazlre olarak kaleme alınmış 

beş büyük kasideden meydana gelen ese
rin bir nüshası Nuruosmaniye Kütüpha-

nesi'ndedir (nr. 4964, vr. 22•- 28b kenarın

da). Kaynaklarda adı geçen Şıratü'1-müs
ta~im, )\n]fa-yı Mugrib, RuJ:ıu'l-ervaJ:ı, 
Kalendername, Mir'i'ıtü'1-bedi' fi aJ:ı
vali'n-Na]fşibendiyye, Mecma'u'l-in
şa', Divan-ı Eş' ar ve Sırname adlı eser

leri günümüze ulaşmamıştır. 
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~ K. A. NıZAMI 

HÜSEYNi-AŞİRAN 
(..;ıl~~) 

Türk milsikisinde bir perde 
ve birleşik makamın adı. 

_j 

Hüseyni-Aşiran Perdesi. Türk mOsiki
si ses sistemi içinde orta sekizlinin doku
zuncu perdesi olan sesin adıdır. Eski de
virlerde bu perde sadece "aşiran" adıyla 
anılmıştır. Herhangi bir değiştirme (arıza) 

işareti taşımayan ana perdelerden olan 
bu ses, ayrıca yegah perdesine bir tanini 
diyezi veya acem-aşiran perdesine bir ba
kıye bemolü getirilerek de elde edilebilir. 
Bugün kullanılmakta olan Batı mOsikisi 
n ota sisteminde portenin birinci çizgisine 
yazılır, adı "mi"dir. 
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Pest sekizlide kaba hüseynl-aşiran. tiz 
sekizlide hüseynl, en tiz sekizlide ise tiz 
hüseynl adını alır. Hüseynl-aşiran perde-


