
HÜSEYiN HABLi 

alan Habli'nin'hat sanatını öğrenme müd
deti on yıldan daha fazla sürmüştür, çün
kü Hatız Osman 111 O' da ( 1698) vefat et
miştir. Bu sebeple Kebecizade Mehmed 
Vasfi'nin düzenlediği hattat silsilename~ 
sinde yer alan, "Kırk dörtyaşında yazıya 
başlamış ve kırk beş yaşında idlzet almış
tır" ifadesini kabul etmeye imkan yoktur. 

Hüseyin Efendi, Beyazıt'taki Eski Sa
ray'da meşk muallimi olarak vazifeliyken 
114S'te ( 1732) "katib-i saray-ı sultan'i" sı
fatıyla Topkapı Sarayı'nın hat hocalığına 
ve Eminönü'ndeki Yeni Valide Camii'nin 
ikinci imamlığına getirilmiş, ayrıca Aya
sofya mektebinde de hat muallimliği 
yapmıştır. 

Birçok mushaf, en'am, delail. evrad, kı
ta. murakka' {TİEM, nr. 2472, 1149/1736) 
yazan Hüseyin Habl'i 11 57 yılı Şabanının 
ilk günlerinde (1744 Eylül ortaları) vefat 
ederek Karacaahmet Mezarlığı'na defne
dilmiştir, kabri bugün yok olmuştur. . 

Hatız Osman'dan bu yana süregelen 
hattatlar silsilesinde muteber mevkii ve 
çok sayıda talebesi bulunan Hüseyin Hab
l'i'nin yetiştirdiği mühim isimler şunlar
dır : Yahya Pahreddin (imam Sarı Yahya). 
Mehmed Harndi (Karalamacı), Yamakzade 
Salih, Derviş Ali (Üçüncü) ve ibrahim Afif. 
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HÜSEYiN HALiD BEY 
(1853-1920) 

Türk musikisi bestekarı. 

ı 
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İstanbul'da doğdu. Makam-ı Seraskeri 
Muhasebat Dairesi mümeyyizlerinden 
Hafız Said Bey'in oğludur. Küçük yaşta 
Enderun'a alındı. MGsiki kabiliyetiyle dik
kati çekerek kısa zamanda Muzıka-i Hü
mayun'a geçti. Temel mGsiki bilgilerini 
buradan edindiği anlaşılmaktad ır. Bir 
müddet sonra mü~zzin-i şehriyariler ara
sında yer alan Halid Bey bu vazifesinde 
sermüezzinliğe kadar yükseldi. Sermüez
zinlik görevine hangi padişah zamanında 
getirildiğine dair bilgi mevcut değilse de 
bunun ll. Abdülhamid döneminde olma
sı kuwetle muhtemeldir. Bu görevinden 
kolağası rütbesinde iken emekliye ayrılan 
Halid Bey Üsküdar'da Nuhkuyusu'ndaki 
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evinde vefat etti ve Karacaahmet Mezar
lığı'nın Selimiye Tekkesi karşısındaki bö" 
tümüne defnedildi. Ağabeyi Kemani Ali . 
Haydar Bey, eserlerinde Türk mOsikisi 
makam ve usullerini kullanmasıyla tanı
nan ilk operet bestekarlarındandır. 

Saraydaki görevinden dolayı Müezzin 
Halid ve Müezzinbaşı Halid Bey olarak da 
anılan Hüseyin Halid, bestekarlığının yanı 
sıra iyi bir kanunicracısı ve mGsiki hocası 
olarak da bilinmektedir. Dini ve din dışı 
sahada bestelediği eserlerden tevş'ih. ila
hi, saz semaisi ve şarkı formlarındaki on 
altıs ı günümüze ulaşmış olup bunlar ara
sında güftesi Aziz Mahmud Hüdayi'ye ait, 
"Sadr-ı cem'i'l-mürsel'in sensin ya ResG
Iallah" mısraı ile başlayan dügah tevş'ihi 
en meşhurlarındandır. Talebeleri arasın
da Bulgurlulu Hafız Hüsnü ile kendisin
den kanun dersi alan Abdülkadir Töre 
özellikle zikredilmesi gereken sanatkar
lardır. 
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HÜSEYiN HALis EFENDi 
(ö. 1919) 

Son dönem 
zakirbaşılarından, bestekar. 
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İstanbul'da doğdu ve burada yaşadı. 
Döşemeci İbrahim Efendi'nin oğludur. Son 
devrin meşhur zakirbaşılarından Balat 
İmamı diye tanınan Hafız Hasan Efendi'
den faydalandı ve ondan pek çok ilahi ve 
şuğuJ meşketti. Bu arada hıfzını tamam
ladı. Evkaf Mahkemesi mümeyyizliği yap
tı ve Şehremini'de Remli Mehmed Efendi 
Kadir'i Dergahı şeyhliğinde bulundu. 7 
Muharrem 1338 (3 Ekim 1919) tarihinde 
vefat ederek tekkenin haziresine defne
dildi. Kardeşi Şeyh Raşid Efendi devrinin 
önemli ·zakirbaşı ve mGsikişinaslarından
dı. Son dönem zakirbaşılarından Selahat
tin Gürer de yeğenidir. 

Kıyami ve devrani zakirbaşılarından 
olan Hüseyin Halis Efendi, zakirbaşılıkta
ki şöhreti kadar dini eserleriyle de beste
karlıktaki gücünü ortaya koymuştur. No-

tası günümüze ulaşmış altı ilahisinden 
güftesi Eşrefoğlu Rumi'ye ait. "Ben dost 
hevasına düştüm" mısraı ile başlayan 
rast ilahisiyle güftesi Ümmi Sinan'a ait. 
"Erenlerin sohbeti ele giresi değil" mısraı 
ile başlayan bayati ve dügah ilahileri meş
hurdur. 
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HÜSEYiN b. HAMDAN 
b. HAMDÜN 

(..:ı,~ ..:i. .,:ıl~ ..:i. ı:r--->) 

Ebu Abdiilah (Ebu Ali) Hüseyn 
b. Hamdan b. HamdOn 

b . el-Haris ei-Adevi et-Tağlibi 
(ö. 306/918) 

Abbasiler'in Hamdaniler'e mensup 
vali ve kumandanlarından. 

Hamdan'iler'e adını veren Hamdan b. 
HamdOn'un oğlu, aynı hanedanın kurucu
su kabul edilen Ebü'I-Heyca Abdullah'ın 
kardeşi ve H alep Hamdan'i Emiri Seyfüd
devle'nin amcasıdır. Abbas'i halifeleri Mu'
tazıd-Billah. Müktefi- Billah ve Muktedir
Billah dönemlerinde çeşitli görevlerde bu
lunan Hüseyin. Hamdan'iler'in kuruluşun
da önemli hizmetleri görülen bir em'irdir. 

Hüseyin'in tarih sahnesine çıkışı. Hari
d isyancılarından Harun eş-Şart' nin müt
tefiki olan babasının Erdümüşt Kalesi'ni 
ona bırakarak kaçması ile başladı (282/ 
895). Sorumluluğu yüklendiği ilk günler
de askeri dehasını kullanarak kaleyi Hali
fe Mu'tazıd - Billah'a teslim eden Hüseyin 
onun en çok güvendiği yardımcılarından 
biri oldu. Hüseyin'in ilk görevi Harun eş
Şarl'nin takibi ve yakalanması oldu. Bu sa
yede daha önce şart koştuğu üzere hem 
hapisteki babasını serbest bıraktırdı, hem 
kabilesi Tağlib'in ödemesi gereken vergi
sini affettirdi, hem de SOO kişilik bir süvari 
birliğinin kumandanlığını elde etti (2B3/ 
896). Cibal bölgesinde Bekir b. Abdülaz'iz 
b. Ebu Dülefe karşı düzenlenen hareket
te de Hüseyin kendini gösterdi. Hüseyin b. 
Hamdan. AbbEısi hilafetine asıl hizmetle
rini Suriye ve lrak'ı kasıp kavuran Karma~ 
t'iler'e karşı verdiği mücadelelerle yaptı . 

Halife Müktefi-Billah tarafından Karmat'i 
lideri Hüseyin b. Zikreveyh'i takiple gö
revlendirilen Muhammed b. Süleyman'ın 
ordusunda sağ kanat kumandanı olarak 
görev aldı . Kendine "mehöı, em'irü'l-mü'
minin" unvanı veren Hüseyin'in yakalan-



masında (291/904) en büyük payHüseyin 
b. Hamdan'a ait olmuştur {ibnü'l-Eslr, VII, 
524,531) 

Hüseyin b. Zikreveyh'in öldürülmesin
den sonra kendine Nasr adını takan Ebu 
Ganim Abdullah b. Said, bedevi Arap ka
bileleri arasında Karmati propagandası 
yapıp taraftar toplamaya başladı . Ebu Ga
nim de daha ziyade Kelb, Asbağ ve Uleys 
kabilelerinden topladığı kişilerle Suriye'yi 
kasıp kavurdu. Bunları bastırmakla yine 
Hüseyin b. Hamdan görevlendirildi. Onun 
geldiğini öğrenen Karmatiler konaklama 
yerlerindeki su kuyularını tahrip ederek 
çöle kaçtılar. Susuzluk yüzünden onları 

takip edemeyen Hüseyin Rahbe'ye geri 
döndü. Serbest kalan Karmatller ise kı
yımlarına devam ettiler. Halife Müktefi
Billah bu defa onların üzerine Muhammed 
b. İshak'ı gönderdi ve Hüseyin b. Ham
dan'a da ona yardımcı olmasını emretti. 
Kıstırıldıklarını anlayan Karmatller reisie
ri Ebu Ganim Nasr'ı öldürdüler (293/905-
906)_ Bundan sonra Karmatller ikiye ay
rıldı; bir grup pişmanlık duyarken diğer 
grup savaşa devam etti. Pişmanlık du
yanlar halife tarafından bağışlandı; diren
ıneye devam edenlerse Hüseyin b. Ham
dan tarafından imha edildi (294/907) Bu 
arada Hüseyin, 292'de (905) Mısır Toluno
ğulları Hükümdan Harun b. Humareveyh'i 
bertaraf etmek üzere görevlendirilen or
du kumandanı Muhammed b. Süleyman'a 
refakat etti. Mısır'ın yeniden Abbas! kont
rolüne girmesinden sonra Hüseyin'e Mı
sır valiliği teklif ediidiyse de bunu kabul 
etmedi ve Bağdat'a döndü. 29S'te (907-
908) Hüseyin b. Hamdan. başta Kelb ol
mak üzere Tay ve Esed kabileleri bedeVı- · 
leriyle uğraşmak zorunda kaldı. Önce Kel
biler'i, ardından da ei-Cezire'yi yağmala
yan Temimliler'i Hunasira yakınlarında 
mağiCıp etti. 

Askeri başarılarla güçlenip nüfuz kaza
nan Hüseyin, Bağdat'ta Müktefi- Billah'ın 
halefinin tayini konusunda rol oynayacak 
duruma geldi. Halife Müktefi'nin yerine 
Mu'tazıd- Billah'ın henüz on üç yaşındaki 
oğlu Muktedir-Billah'a biat edilmesi üze
rine aralarında Hüseyin b. Hamdan'ın da 

-bulunduğu emir, kadı ve kiltipler Vezir 
Abbas b. Hasan ei-Cercerai'nin yanında 
toplanarak Abdullah b. Mu'tez - Billah'ın 

halife olmasını kararlaştırdılar. Abdullah 
b. Mu'tez-Billah da bu teklife kan dökül
memesi şartıyla razı oldu. Muktedir- Bil
lah tarafını tutan Abbas b. Hasan ise baş
larında Hüseyin'in bulunduğu grup tara
fından öldürüldü. Muktedir hal'edilerek 
Abdullah b. Mu'tez-Billah'a biat edildi 
(296/909)_ 

Muktedir- Billah'ın kısa sürede hakimi
yeti yeniden sağlaması üzerine ona mu
halif grup içinde yer alıp kendisini öldür
mek için başarısız bir girişimde bulunmuş 
olan Hüseyin b. Hamdan Musul'a kaçtı. 
Kardeşi ve Musul Valisi Ebü'I - Heyca'nın 

kendisini takiple görevlendirildiğini öğre
nince Sincar'a doğru yola çıktı. Yolda kar
deşiyle g irdiği çatışmada yeniidiyse de 
kaçınayı başardı. Daha sonra Musul'dan 
Bağdat'a gitmekte olan Ebü'I-Heyca ile 
Tikrit yakınlarında tekrar karşılaştı ve ona 
önemli kayıplar verdirdi. Ebü'I-Heyca'nın 
Bağdat'a gidişinden sonra Hüseyin, kar
deşi İbrahim ve Vezir İbnü'I-Furat aracıh
ğı ile Halife Muktedir'den eman aldı. Bir 
süre sonra Kum ve Kaşan valiliklerine ta
yin edildi. 297 (91 O) yılında Saffari Emiri 
Leys b. Ali'nin Fars eyaletini istila etme
sinden sonra Errecan'a kaçan Sübkera'ya 
yardım için Muktedir-Billah tarafından 
görevlendirilen MCınis ei-Muzaffer'e (el
Hadım) destek vermek amacıyla Hüseyin 
Kum'dan Beydil'ya geldi. Hüseyin'i yaka
lamak isteyen Leys'in ordusu ağır zayiat 
verdi. Bunun üzerine Leys MCınis'in or
dusunun önüne düştü ve savaşı kaybet
ti. 298'de (911) mağiCıp edilen asi Süb
kera'nın Abdullah b. Muhammed el-Kat
tat adlı kumandanını esir alan Hüseyin da
ha sonra Bağdat'a döndü ve Diyarırebia 
valiliğine gönderildi. 301 (913) yılında Bi
zans'a karşı başarılı bir sefer düzenledi. 
Ancak Hüseyin b. Hamdan'ın ei-Cezire 
bölgesinde halifeye itaati pek uzun sür
medi. 303'te (915) istiklalini ilan ederek 
kendi adına vergi toplamaya başladı. İb
nü'I-Eslr'e göre bu isyanın sebebi, Vezir 
İbnü'I-Cerrah Ali b. Ysa'nın Hüseyin'den 
topladığı vergileri kendisine yolladıktan 
sonra bölgenin idaresini Bağdat'tan gön
derilen memurlara bırakmasını istemiş 
olmasıdır (el-Kamil, VIII, 92). Canard ise 
bu konuda vezirin eyaletin mali sorum
luluğunu Hüseyin'in elinden alması, Hü
seyin'in mali yükümlülüğünü yerine ge
tirememesi veya onun hep bağımsızhğı 
düşünmesi_ ihtimalleri üzerinde durmak
tadır (EJ2 ıFr.]. lll. 640)_ 

Muktedir- Billah tarafından üzerine 
gönderilen Emirü'I-ümera İbn Raik ku
mandasındaki orduyu mağiCıp eden Hü
seyin daha sonra Emir MCınis el-Muzaffer 
kuwetlerine yeniidi ve İrminiye'ye doğru 
kaçarken yakalandı. Bağdat'a getirilerek 
hapse atıldı . Harndiini emirlerine güveni 
sarsılmış olan Muktedir'in emriyle Ebü'I
Heyca dahil bütün kardeşleri de hapse
dildi. İki yıldan fazla bir süre hapiste ka
Ian Hüseyin, Cemaziyelewel 306'da (Ekim 

HÜSEYiN b. HAMDAN b. HAMDÜN 

918) HalifeMuktedir -Billah'ın emriyle 
idam edildi. Hüseyin'in idam edilme
si, Azerbaycan ve İrminiye Valisi Yusuf b. 
Ebü's-Sac'ın isyanıyla irtibatlandırılmak

tadır. Muhtemelen Vezir İbnü'I-Furat'ın, 
Hüseyin'in serbest- bırakılarak isyanı bas
tırmakla görevlendirilmesi teklifi üzeri
ne adı geçen kişilerin kendisine karşı bir 
komplo düzenlemek için ittifak ettiklerin
den şüphelenen Muktedir- Billah onun öl
dürülmesini emretmiştir. Hüseyin'in ha
pisten çıkması halinde tekrar isyana kal
kışacağı korkusu da bu karara tesir etmiş 
olabilir (İbnü'I-Eslr, VIII, lll; EJ2 ı Fr. ı, lll, 
640) 

Abbasi Devleti'ne önemli hizmetler ver
miş olan Hüseyin dönemin dini ve siyasi 
hareketlerinde etkili olmuştur. Onun fa
aliyetleri Hamdaniler'in müstakil bir ha
nedan kurmasına giden yolu açmıştır. 
Hamdaniler'in meşhur şairi Ebu Firas, 
Seyfüddevle'yi konu edinen şiirlerinde am
cası Hüseyin'e de yer verir ve kahraman
Iıklarından bahseder. Hüseyin'in Hallac-ı 
Mansur'la da ilişkisi olduğu ve Hallilc'ın 
ona es-Siyase adlı bir eserini ithaf ettiği 
nakledilmektedir (İbnü'n-Nedlm, s. 243). 
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