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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. 

8 -xo & .. 

Pest sekizlide kaba hüseynl-aşiran. tiz 
sekizlide hüseynl, en tiz sekizlide ise tiz 
hüseynl adını alır. Hüseynl-aşiran perde-



si klasik ebced nota sisteminde dal harfi 
( ~ ). Abdülbaki Nasır Dede'nin nota sis
teminde ( ~ ). Kantemiroğlu notasında 
(-..:) harfleriyle gösterilmiş. Hamparsum 
notasında ( ,._, ) şekli kullanılmıştır. Bu 
perde ayrıca (birinci çizgideki mi olarak) 
saba-aşiran. hüseyni-aşiran. büselik
aşiran. nühüft. canfeza vb. bir grup ma
kam.ın da karar perdesidir. 

Hüseyni- Aşiran Makamı. Eski devirler
de bir ara "vech-i hüseyni" olarak da ad
landırılan makamın dizisi. yerindeki hü
seyni makamı dizisine hüseyni -aşiran 
perdesinde bir uşşak dörtlüsünün eklen
mesinden meydana gelmiştir: 

Nota yazımında donanımına hüseyni 
makamı gibi si için koma bemolü (segah). 
fa için bakıye diyezi (eviç) yazılır. gerekli 
değişiklikler ise eser içerisinde gösterilir. 
Makamın yedeni yegah, durağı hüseynl
aşiran perdesidir. 

Hüseyni- aşiran makamı seyrinin büyük 
bir bölümünde hüseyni makamı hakim 
olduğundan hüseyni makamının güçlüsü 
olan hüseyni perdesi hüseyni- aşiran ma
kamının da güçlüsüdür ve bu perde üze
rinde uşşak çeşnisiyle makamın yarım ka
rarı yapılır. Hüseyni dizisinin karar perde
si olan dügah perdesi ise ikinci mertebe 
güçlü olup bu perdede hüseyni çeşnisiyle 
asma karar yapılır. 

Bu makamın önemli bir kısmını meyda
na getiren hüseyni makamının bütün as
ma kararları bunun için de geçerlidir. Bu 
münasebetle çargahta çargahlı. nevada 
rastlı ve büselikli, segahta segahlı ve fe
rahnaklı. rast perdesinde de rastlı asma 
kararlar, hüseyni makamında olduğu gi
bi hüseyni-aşiran makamında da aynen 
kullanılır. Ayrıca dügahta hüseynl çeşni
siyle, ırak perdesinde segahlı, yegahta da 
rast çeşnisiyle bir asma karar yapılabilir. 
ancak başka bir makama benzeme ihti
mali göz önünde bulundurularak segahlı 

HÜSEYNI- ASiRAN 

Yerinde inici hüseyni makamı dizisi 
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asma kararda fazla ısrar edilmemesi uy
gun görülmüştür. 

Bütün bu asma kararlardan başka özel
likle büyük formlu eserlerde yapılması 
adet olan bir geçki daha vardır. O da tam 
karara yaklaşıldığında gösterilen yerinde 
hicaz ve nikriz çeşnileridir. Bu çeşnilere 
makamın karar perdesi üzerinde bulunan 
uşşak dörtlüsü eklenildiğinde hüseyni
aşiran perdesi üzerinde bir karcığar geç
kisi meydana gelmektedir. Ancak tam ka
rara yine makamın kendi dizisiyle gidil
mesi gerekir. 

Hüseynl -aşiran makamı dizileri on bir 
seslik bir ses sahası içinde yer almaktadır. 
Fazla tizlere çı kılması makamın özelliğine 
uygun olmadığından bu ses sahası içinde 
seyir onun genel karakteri için yeterlidir. 
Bununla beraber çok gerekirse dügah 
üzerindeki hüseyni beşlisi. tiz durak mu
hayyer üzerine simetrik olarak göçürüle
bilir .veya hüseyni üzerindeki uşşak dört
lüsü, muhayyer perdesine bir büselik beş
Iisi getirilmek suretiyle hüseynide uşşak 
dizisi halinde genişletilebilir. 

Hüseyni · asiran 
makamın ın 

seyir 
ömegi 

Hüseyni asiranda 
ussak dörtlüsü 

dı 

İnici olarak kullanılan hüseynl- aşiran 
makamının seyri ne yerindeki hüseyni di
zisiyle ve hüseyni perdesi civarından baş
lanır. Diziyi meydana getiren çeşnilerde 
gezinip gerekli asma kararlar gösterildik
ten sonra güçlü hüseyni perdesinde uş
şak çeşnisiyle yapılan yarım kararın ardın

dan yine karışık gezinilir ve dügah perde
sinde hüseyni dizisi sona erdirilir. Nihayet 
hüseyni-aşiran perdesindeki uşşak dört
lüsünün seslerinde de dalaşılıp sona doğ
ru hicaz ve nikriz geçkileri yapılır. Tekrar 
hüseynl-aşirandaki uşşak dörtlüsüne dö
nülmesinin ardından da bu dörtlü ile hü
seyni- aşiran perdesinde tam karar yapılır. 

Hacı Sildullah Ağa'nın zencir usul ünde, 
"Azimetin nereden böylebi-nikab senin" 
ve hafif usul ünde, "Nevbahar oldu yine 
azm-i gülistan görünür" mısraları ile baş
layan besteleri. "O müşgin turralar kim 
ol büt-i dil-cüda gördüm ben" mısraı ile 
başlayan ağır semaisi ile, "Dilber olucak 
aşıkina eyleye çare" mısraı ile başlayan 
yürük semaisinden oluşan takımı bu ma
kamın en güzel örnekleri arasındadır. Ay
rıca Zekai Dede'nin curcuna usulünde, 
"Cemalin şem'ine pervane gönlüm" mıs
raı ile başlayan şarkısı ve Ali Rıza Şen
gel'in evsat usulünde, "Ey Huda ben eyle
rim çok masivaya iltifat" mısraıyla başla
yan ilahisi de bu makamda bestelenmiş 
seçkin eserlerdendir. 
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