
HÜSEYNI 

N eva perdesi de üzerinde rast veya bO
selik çeşnileriyle kalınan diğer bir asma 
karar perdesidir. Ayrıca rast perdesinde 
de rast çeşnisiyle asma karar yapılabilir. 

Hüseynl makamı tiz taraftan iki şekil
de genişler. Birincisi. güçlü perdesi üze
rindeki uşşak dörtlüsünün, muhayyer 
perdesine bir büselik beşiisi getirilerek 
hüseynide uşşak dizisi halinde uzatılması 
suretiyle meydana gelir. Bu. hüseyni ma
kamının en çok kullanılan. yeni dizi olu
şumu şeklindeki genişlemesidir: 

İkinci genişleme ise karar perdesi üze
rinde bulunan hüseyni beşlisinin simetrik 
olarak tiz durak mu hayyer üzerine göçü
rülmesi suretiyle meydana gelir. 

İnici - çıkıcı bir seyir takip eden hüseyni 
makamının seyri ne güçlü hüseyni perde
si civarından başlanır. Diziyi meydana ge
tiren çeşnilerde, hüseyni perdesi merkezli 
karışık gezindikten sonra güçlü perdesin
de uşşak çeşnisiyle yarım karar yapılır (B u 

perdedeki kürdTli kalışlar genellikle asma 
karardır, ancak bazı eserlerde yarım karar 
olarak kalındığı da görülmüştür). Diziyi 
meydana getiren çeşnilerde, gerekli asma 
kararlar ve diğer özellikler de gösterilip 
istenirse genişlemiş bölgede de dolaşıl
dıktan sonra hüseyni dizisiyle dügah per
desinde hüseynili tam karar yapılır. 

Zaharya'nın berefşan usulünde, "Şeb
nem gibi saçılsın hOn-i eşk-i pür-reva
nım", Ebubekir Ağa'nın remel usulünde 
"Canım yerine geldi ki cananımı gördüm" 
mısraı ile başlayan besteleri. yine Zahar
ya'nın "Tal'atın devr-i karnerde mihr-i 
alem- tab eder" mısraı ile başlayan ağır 
semaisi. Tab'i Mustafa Efendi'nin "Ben 
gibi sana aşık-ı üftade bulunmaz" mısraı 
ile başlayan yürük semaisiyle Kara İs 
mail Ağa'nın "Gönüller uğrusu bir yar-i 
bi-amanım var" mısraı ile başlayan nakış 
yürük semaisi bu makamın seçkin eser
leri arasındadır. Ayrıca TanbOri Ali Efen
di'nin aksak semai usulünde "Nice bir 

22 

Hüseyni makamında 
eksik segah ve 
eksik ferahnak 

çeşnili 

asma kararlar 

Hüseyni 
makamının 

genişlemesi ' ı 

r•ı o 

Segahta eksik 
ferahnak besiisi 

Yerinde 
hüseyni beşiisi 

ı f M F 
1 

r 

Yerinde eksik 
segah besiisi 

F F t 

Hüseynide ussak dizisi 

Hüseynide 
uşşak dörtlüsü 

'E r T 

Mu hayyerde 
büselik besiisi 

qt E != € 

Yerinde hüseynf makamı dizisi 
(Ana dizi) 

Genişlemis bölge 

H useyni 
makamının 

' 
ikinci çeşit ı . 

geniş lemes i ı' 1 
li 

Verinde 
hüsevni besiisi 

J f r 

Hüseynfde 
ussak dörtlüsü 

F • t F 

Muhayyerde simetrik 
hüsevni besii si 

Yerinde hüseyni makamı dizisi 
(Ana dizil 

Genisiemiş bölge 

hasret-i canana tahammül edeyim", Şev
ki Bey'in curcuna usulünde "Nedir bu 
haletin ey meh-cemalim" , Hatız Yusuf 
Efendi'nin curcuna usulünde "Saçın bü
kümleri gönül bağıdır" mısraıyla başla
yan şarkıları ve Hamamizade İsmail Dede 
Efendi'nin yürük semai usulünde "Nur-i 
fahr-i aleme bir zerre olmaz afitab" mıs
raı ile başlayan tevşihi ile Balat Şeyhi Ke
mal Efendi'nin devr-i revan usulünde 
"Varsam bir arnile sorsam halimi" mısraı 
ile başlayan ilahisi de hüseyni makamı
nın yaygın örneklerindendir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Kantemiroğlu . İlmü 'l-mQsikf, 1, 3, 62-65, 119; 
Abdülbaki Nasır Dede, Tedkik u Tahkik, Süley
maniye Ktp., Nafiz Paşa , nr. 1242/ 1, vr. ll ', 14'; 
Haşim Bey Mecmuası, istanbul 1280, s. 31; Ez
gi, Türk Musikisi,l, 94-101; IV, 209-210; Özkan, 
TMNU, s. 156-161; Arel, Türk Musikisi, s. 1, 49-
50, 344-346. 

~ İSMAİL HAKKI ÖZKAN 

Hüşeyni 

makamının 

seyir 
ömeği 

ı 
HÜSEYNi, Ebü'I-Mehasin 

ı 

(~f 0-"'l=o..o.lf~f) 

Ebü'l-Mehasin (Ebu Abdillah) 
Şemsüdd!n Muhammed b. All 

b. el-Hasen el-Hüseyn! ed-Dımaşkı 
(ö. 765/1364) 

L 
Hadis ve fıkıh alimi, tarihçi. 

_j 

Şaban 71 S'te (Kasım 1315) Dımaşk'ta 
doğdu. İshak el-Amidi, izzeddin İbn Ce
maa, Muhammed b. Ebu Bekir b. Abdüd
daim, Yusuf b. Abdurrahman el-Mizzi ve 
Zehebi gibi alimlerden ders okudu. Mı
sır'a giderek burada Ebü'l-Feth Sadred
din Muhammed b. Muhammed el-Mey
dOmi'nin derslerine devam etti. Dımaşk'
taki ilmi mirasa şahit olan ve Darü'l-ha
disi'l-Bahaiyye şeyhliği görevinde bulu
nan Hüseyni'nin güzel bir hattı olduğu ve 
çok s üratli yazı yazdığı kaydedilmekte, İbn 
Hacer. Zehebi'ye ait el-'İber adlı eseri 
onun beş günde yazdığım nüshanın sonu
na kendisi tarafından düşülen nota atıfta 
bulunarak belirtmektedir. 

Zeynüddin el-lraki bazı yönlerden Mo
ğultay b. Kılıç. Ebü'Hida İbn Kesir. İbn 
Rati' ve Hüseyni arasında mukayeseler 
yapmış, muasır alimleri ve hadis tahrici
ni en iyi bilenin Hüseyni olduğunu. ancak 
hıfz açısından diğerlerinin gerisinde bu
lunduğunu söylemiştir. Zehebi de onun 
tahric konusunda üstün bir muhaddis ve 
fakih olduğunu kaydetmiştir. İbn Nasırüd
din ve Takıyyüddin İbn Fehd ise Hüseyni'-



nin güzel ahlakına ve sika oluşuna temas 
etmişlerdir. 

Hüseynl29 Şaban veya 1 Ramazan 765'
te (1 veya 2 Haziran 1364) Dımaşk'ta vefat 
etti; Salihiyye'de KasiyOn dağı eteklerinde 

defnedildi. Bazı kaynaklarda vefat günü

nün pazar olarak belirtilmesinden hare

ketle onun ölüm tarihinin 1 Ramazan 765 
şeklinde tesbit edilmesi gerektiği anlaşıl

maktadır. 

Eserleri. 1. et-Te?;kire bi-ma'rife ti ri
cdli kütübi'l-'aş ere (et-Te?kire fi rica li '1-
'aşere). Mizzl'nin Teh?;ibü'l-Kemal'inde
ki biyografilerden Kütüb-i Sitte'de riva
yeti bulunmayanların çıkarılması . buna 
karşılık esere Ahmed b. Hanbel'in el
Müsned'i. imam Malik'in el-Muvatta'ı. 
Şafii'nin el-Müsned' i ve Ebu Abdullah 
Hüseyin b. Muhammed b. Hüsrev ei-Bel
hl'nin Müsnedü Ebi fianife 'sindeki rica
lin ilave edilmesi suretiyle meydana geti
rilmiş olup müellif hattıyla yazılmış bir 

nüshası Köprülü Kütüphanesi'nde (nr. 
263). bu nüshadan alınmış bir fotokopisi 
de İslam Araştırmaları Merkezi Kütüpha
nesi'nde (nr. 8449) bulunmaktadır (ayrı
ca bk. Brockelmann, GAL Suppl. , ll, 69) . 

2. Zeylü Te?;kireti'l-J:ı.uffaz; (leylü Taba
ktiti'l-f:ı.uff~)- Zehebl'nin Te?;kiretü'l-]J.uf
tdz;'ının zeyli olup Takıyyüddin İbn Fehd 
el-Mekl<i'nin La]J.z;ü'l-el]J.dz; bi-?;eyli Ta
bakiiti 'l-]J.uffaz; ve Süyütl'nin Zeylü Ta
bakati 'l-]J.uffa z; adlı eserleriyle birlikte 

neşredilmiş ( Dıma ş k 1347/ 1 928), daha 
sonra Beyrut'ta ofset baskısı yapılmıştır 
(Darü ihya i 't-türas i' I-Arabl, ts .). 3. el-İk
mal fi ?;ikri men lehCı rivaye fi Müsne

di 'l-İmôm A]J.med min e 'r-ricôl sivô 
m en ?;ükire ii Teh?;ibi'l-Kemal. Abdül

mu'tl Emin Kal' aci'nin tahkikiyle neşre
dilmiştir (MansOre 1409/1989). Eseri ayrı

ca Abdullah b . Sürür Muhammed yüksek 
lisans tezi olarak tahkik etmiştir ( 1408. 

Ca miatü ' l-imam Muhammed b. Su Od el

islamiyye- Külliyyetü usOii 'd-dln) 4. el-İl
mam (el-imam) bi-ddôbi du]].Cıli 'l-J.ıam

mam (Köprülü Ktp., nr. 1214; Nuruosma
ni ye Ktp., nr. 140 ı; ayrıca b k. Brockelmann, 
GAL Suppl., ll, 69) s. el-İktifd' fi'cj. -cj.u
'ata'. Darü'J-kütübi'l-Mısriyye'de bir nüs
hasının bulunduğu zikredilmektedir (ley 

lü Te?kireti'l-f:ı.uff~ [neş redenin mukad
dirnesi [, s. 1) . 6. Zeylü '1- 'İ b er. Zehebl'
nin el- 'İ b er ii ]].aberi m en gaber adlı 
eserine kendisi tarafından yazılan zeylin 
zeyli olup her iki eser bir arada Min ?; üyCı
li'l- 'İber adıyla Muhammed Reşad Ab
dülmuttalib'in (Küveyt 1970) ve ZüyCı
lü '1- 'İber fi ]].ab eri m en gaber adıyla 
Ebu Hacer Muhammed Said'in (Beyrut 
140 5/1985) tahkikiyle yayımlanmıştır. 7. 

el-Keşşôf fi ma'rifeti'l-Etraf. Mizzl'nin 
el-Etraf ının (Tuf:ı.fetü '/-eşraf bi-ma'rifeti'I
Etraf) muhtasarı olan eserin 1 ve ll. ciltle

ri Darü'l-kütübi'I-Mısriyye'de bulunmak
tadır (Hadis. nr. 445) 

Ebü'I ·Mehasin ei· Hüseyni'nin et-Te?kire bi-m a'ri(eli rica/i kütübi'l-'aşere adlı eserinin ilk iki sayfas ı 

(Köprülü Ktp ., nr. 263) 
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Hüseynl'nin bunlardan başkaet-Ta'lik 
'ald Mizani'l-i'tidôl (Zehebl' nin Mfza
nü '1-i' tidati üzerinde yapılmış bir ça lı ş ma 

olup kitaptaki pek çok yan lı şa işaret edil
diği ve yen i isimler ek l end i ğ i belirtilmek

tedir), el-Mu'cem (kendi hocalarının bi
yografi leri), Riyôzü'z-zahidin ii mend
kıbi 'l-]].ulefa'i'r-rôşidin, el- 'Arfü'z-ze
ki fi 'n-nesebi 'z-zeki ve el-İ'tibdr fi ?;ik
ri't-tevôri]]. v e'l -a]].bdr adlı eserlerinin 

bulunduğu kaynaklarda zikredilmektedir. 
İbn Kadi Şühbe onun Sünenü'n-Nesa'i'
ye şerh yazmaya başladığını belirtmekte; 
ayrıca İbnü'I-Kayseranl'nin el-Etraf li'1-
efrad li 'd-Dôrekutni adlı eserini ihtisar 
ettiği ve 'Aberü '1-a'şdr ve ]].aberü '1-
emşdr adlı bir eserinin bulunduğu (Zi
rikll, VII. 177) kaydedilmektedir. 

Selahaddin ei-Müneccid. Hüseynl'nin 
Ebu Nuaym'e ait fiilyetü'1-ev1iya' adlı 
eseri Mecma'u '1-a]J.bdb (al]bar) adıyla 
ihtisar ettiğini söylüyorsa da kaynakları 
arasında yer alan İbnü 'I-İmad 'ın Şe?;erd
tü'?;-?;eheb 'indeki (VI. 205-206, 244) bir 
başka Hüseynl ile (Muhammed b. Hasan, 
ö. 776/ 1374) onu karıştırdığı ve hayatıyla 

ilgili olarak verdiği bilgilerde aynı hataya 
düştüğü anlaşılmakta. e1-İkmal'in naşi
ri Abdülmu'tl Emin Kal' aci'nin de Münec
cid'in yanlışını tekrarladığı görülmekte

dir. 
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