
çevirilerden ibarettir. 4. Hediyye-yi Sal 
(istanbul 1330). Tevfik Fikret'e ithaf etti
ği bu Farsça manzumesinde İran'ın o dö
nemdeki içtimal ve siyasi durumu anla
tılmaktadır. S. Ta'lim-i Lisfın-i Ffırsi(is
tanbul 1331-1332) Dört kitaptan oluşan 
eserin birinci kitabı Farsça dil bilgisidir. 
İkinci kitap metinler ve alıştırmalar, üçün
cü kitap manzum ve mensur parçalardan 
meydana gelir. Dördüncü kitap, liselerde 
okutulmak üzere hazırlanmış muhtasar 
bir edebiyat tarihidir. 6. Kunckfıvi der 
Zerdüşt. 1918 nevruz bayramı dolayısıy
la yazılan Farsça küçük bir risaledir. Zer
düşt hakkında bilgi veren mensur bir bö
lümden sonra Zerdüştlliği öven bir kasi
de gelmektedir. 7. Seramedan-ı Sül]an 
(istanbull327/l912). Darülfünun Edebi
yat ve ilahiyat fakülteleriyle Darülmualli
mln'in edebiyat bölümlerinde okutulmak 
üzere hazırlanmış Farsça bir antolojidir. 
Müellif, Batılı araştırmacılardan yararla
narak Farsça hakkında bilgi verdikten 
sonra Hudeki'den başlayarak Hafız'a ka
dar on altı şairin biyografileriyle şiirlerin
den parçalara yer verir. a. Rubfıiyyat-ı 
Ömer Hayyfım (istanbull340/l922, Rıza 
Tevfik'le birlikte). Şarkiyatçı Edward Oran
ville Browne'a ithaf edilen bu çeviri, Hü
seyin Daniş'in Hayyam hakkında yazdığı 
kendi şiirleri dışında 11 O sayfalık uzun bir 
mukaddime ile başlar. Hüseyin Daniş bu
rada Batı ve Doğu'da yapılan araştırma
lardan büyük ölçüde faydalanmıştır. 9. 
Fransızca-Türkçe Hukuki ve Medeni 
Lugat (istanbul 1934). Hukukla ilgili bir 
kısım Fransızca terimiere bulunan Türk
çe karşılıklardan meydana gelmektedir. 
10. Münazarfıtım (istanbul 1334). Ru
bQiyyfıt-ı Ömer Hayyum dolayısıyla M. 
Fuad Köprülü ile yaptığı tartışmaları ih
tiva etmektedir. 
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HÜSEYiN DEDE 
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Dini musiki bestekarı. 
_j 

Kaynaklarda "EyyGbl" nisbesiyle anıldı
ğı için istanbul'un Eyüp semtinde doğdu
ğu veya burada yaşadığı anlaşılan beste
karın ölüm tarihi bilinmediği gibi hayatı 
hakkında da yeterli bilgi bulunmamak
tadır. Eski kayıtlarda yer alan "Yenikapı 
Mevlevlhanesi çilekeşlerinden" ifadesi, 
onun Mevleviyye tarikatına mensup oldu
ğunu ve adı geçen mevlevlhanenin müda
vimleri arasında bulunduğunu göstermek
tedir. Sadettin Nüzhet Ergun'un XIX. yüz
yılın önemli ayin bestekarları arasında zik
rettiği sanatkarın nühüft ayin-i şerifı Yeni
kapı Mevlevlhanesi'nde sık sık okunmuş
tur. Aynı devirde yaşayan Yenikapı Mev
levlhanesi'nin kudümzenbaşısı Hafız Ali 
Efendi, Hüseyin Dede'nin bu sanat değe
ri yüksek ayininin yaygınlaşması için aynı 
makamda kendisinin bestelediği ayini 
neşretmemiştir. Zekaizade Ahmed lrsoy, 
kaynak göstermeden bu ayininin ilk defa 
1276 ( 1859) yılında Yenikapı Mevlevlhane
si'nde okunduğunu bildirir (Türk Musikisi 

Klasiklerinden Meuleui Ayinleri, X lV, 730). 
Bu bilgiler dikkate alındığında, Yılmaz Öz
tuna'nın yine kaynak zikretmeden Hüse
yin Dede'nin vefat tarihini 1740 olarak 
göstermesinin doğru olmadığı anlaşılır. 

Ayrıca Öztuna, onun bestelediği on adet 
peşrev ve saz semaisinden söz ederse de 
Türk mGsiki tarihinde başka Hüseyin de
d eler mevcut olduğuna göre bu eserle
rin bestekara ait olup olmadığı hususun

da kesin bir hükme varabiirnek için başka 
kaynakların desteğine ihtiyaç bulunduğu 
kesindir. 

HÜSEYiN EFENDi, Cinci Hoca 
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HÜSEYiN EFENDi, Ahizade 

(bk. AHizADE HÜSEYiN EFENDi). 

HÜSEYiN EFENDi, Cinci Hoca 
(ö. 1058/1648) 

Sultan İbrahim'i 
etkisi altına alarak 

devrin siyasi olaylarında 
rol oynayan padişah hocası 

ve Anadolu kazaskeri. 
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Safranbolu'da doğdu . Dedesi oranın ileri 
gelenlerinden V aiz Şeyh Karabaş İbrahim 
Efendi, babası Şeyh Mehmed Çelebi'dir. 
Kendi ifadesine göre nesli Sadreddin Ko
n evi'ye uzanan (Naima. lV, 36) Hüseyin 
Efendi ilk eğitimini babasından aldı, ay
rıca ondan sihir ve efsun la ilgili bilgiler 
edindi. Öğrenimini tamamlamak için İs
tanbul'a gitti, bir süre Süleymaniye med
reselerinden birine devam etti: burada 
Berber Siraderi Hasan Efendizade Şeyh 
Mehmed Efendi'den ders aldı. Bu arada 
çevresinde "kuwetli nefesi" ile tanındı, 
okuduğu duaların dertiiiere şifa olduğu 
haberleri yayılmaya başladı . Hocasının İz
mir kadılığına tayini üzerine açıkta kalınca 
geçimini tamamen bu işten sağlamaya 
koyuldu. Efsun ve sihir işleriyle uğraşma
sı, başta hacası olmak üzere diğer mü-
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