HÜSEYiN HABLi
alan Habli'nin'hat sanatını öğrenme müddeti on yıldan daha fazla sürmüştür, çünkü Hatı z Osman 111 O' da ( 1698) vefat etmiştir. 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 Saray'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 geti rilmiş, ayrıca Ayasofya 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 defnedilm iştir, kabri bugün yok olmuştur. .
Hatız Osman'dan bu yana süregelen
hattatlar silsilesinde muteber mevkii ve
çok sayıda talebesi bulunan Hüseyin Habl'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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evinde vefat etti ve Karacaahmet Mezartası günümüze ulaşmış altı ilahisinden
güftesi Eşrefoğlu Rumi'ye ait. "Ben dost
lığı'nın Selimiye Tekkesi karşısındaki bö"
tümüne defnedildi. Ağabeyi Kemani Ali . hevasına düştüm" mısraı ile başlayan
Haydar Bey, eserlerinde Türk mOsikisi
rast ilahisiyle güftesi Ümmi Sinan'a ait.
makam ve usullerini kullanmasıyla tanı
"Erenlerin sohbeti ele giresi değil" mısraı
nan ilk operet bestekarlarındandır.
ile başlayan bayati ve dügah ilahileri meş
hurdur.
Saraydaki görevinden dolayı Müezzin
Halid ve Müezzinbaşı Halid Bey olarak da
Hüseyin Halid, bestekarlığının yanı
sıra iyi bir kanunicracısı ve mGsiki hocası
olarak da bilinmektedir. Dini ve din dışı
sahada bestelediği eserlerden tevş'ih. ilahi, saz semaisi ve şarkı formlarındaki on
altısı günümüze ulaşmış olup bunlar arasında güftesi Aziz Mahmud Hüdayi'ye ait,
"Sadr-ı cem'i'l-mürsel'in sensin ya ResGIallah" mısraı ile başlayan dügah tevş'ihi
en meşhurlarındandır. Talebeleri arasın
da Bulgurlulu Hafız Hüsnü ile kendisinden kanun dersi alan Abdülkadir Töre
özellikle zikredilmesi gereken sanatkaranılan

BİBLİYOGRAFYA :

HÜSEYiN HALiD BEY
(1853-1920)
Türk musikisi

L

bestekarı.

_j

NuRi ÖzcAN

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)
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(ö. 1919)
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Son dönem
bestekar.

zakirbaşılarından,
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İstanbul'da doğdu ve burada yaşadı.
Döşemeci İbrahim Efendi'nin oğludur. Son

devrin

meşhur zakirbaşılarından

Balat

İstanbul'da doğdu. Makam-ı Seraskeri

İmamı diye tanınan Hafız Hasan Efendi'-

Muhasebat Dairesi mümeyyizlerinden
Hafız Said Bey'in oğludur. Küçük yaşta
Enderun'a alındı. MGsiki kabiliyetiyle dikkati çekerek kısa zamanda Muzıka-i Hümayun'a geçti. Temel mGsiki bilgilerini
buradan edindiği anlaşılmaktad ır. Bir
müddet sonra mü~zzin-i şehriyariler arasında yer alan Halid Bey bu vazifesinde
sermüezzinliğe kadar yükseldi. Sermüezzinlik görevine hangi padişah zamanında
getirildiğine dair bilgi mevcut değilse de
bunun ll. Abdülhamid döneminde olması kuwetle muhtemeldir. Bu görevinden
kolağası rütbesinde iken emekliye ayrılan
Halid Bey Üsküdar'da Nuhkuyusu'ndaki

den faydalandı ve ondan pek çok ilahi ve
şuğuJ meşketti. Bu arada hıfzını tamamladı. Evkaf Mahkemesi mümeyyizliği yaptı ve Şehremini'de Remli Mehmed Efendi
Kadir'i Dergahı şeyhliğinde bulundu. 7
Muharrem 1338 (3 Ekim 1919) tarihinde
vefat ederek tekkenin haziresine defnedildi. Kardeşi Şeyh Raşid Efendi devrinin
önemli · zakirbaşı ve mGsikişinaslarından
dı. Son dönem zakirbaşılarından Selahattin Gürer de yeğenidir.
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Abbasiler'in Hamdaniler'e mensup
vali ve kumandanlarından.
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Kıyami ve devrani zakirbaşılarından
olan Hüseyin Halis Efendi, zakirbaşılıkta
ki şöhreti kadar dini eserleriyle de bestekarlıktaki gücünü ortaya koymuştur. No-

Hamdan'iler'e adını veren Hamdan b.
HamdOn'un oğlu, aynı hanedanın kurucusu kabul edilen Ebü'I-Heyca Abdullah'ın
kardeşi ve Halep Hamdan'i Emiri Seyfüddevle'nin amcasıdır. Abbas'i halifeleri Mu'tazıd- Billah. Müktefi- Billah ve MuktedirBillah dönemlerinde çeşitli görevlerde bulunan Hüseyin. Hamdan'iler'in kuruluşun
da önemli hizmetleri görülen bir em'irdir.
Hüseyin'in tarih sahnesine çıkışı. Harid isyancılarından Harun eş-Şart' nin müttefiki olan babasının Erdümüşt Kalesi'ni
ona bırakarak kaçması ile baş l adı (282/
895). Sorumluluğu yüklendiği ilk günlerde askeri dehasını kullanarak kaleyi Halife 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 sayede daha önce şart koştuğu üzere hem
hapisteki babasını serbest bıraktırdı, hem
kabilesi Tağlib'in ödemesi gereken vergisini affettirdi, hem de SOO kişilik bir süvari
birliğinin kumandanlığını elde etti (2B3/
896). Cibal bölgesinde Bekir b. Abdülaz'iz
b. Ebu Dülefe karşı düzenlenen harekette de Hüseyin kendini gösterdi. Hüseyin b.
Hamdan. AbbEısi hilafetine asıl hizmetlerini 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 görevlendirilen Muhammed b. Süleyman'ın
ordusunda sağ kanat kumandanı olarak
görev aldı . Kendine "mehöı, em'irü'l-mü'minin" unvanı veren Hüseyin'in yakalan-

