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93) Divan-ı Hümayun, 911'de (1505) Ha
zine-i Amire katipliğine tayin edildi. ı. Se
lim'in tahta geçmesi üzerine (ı 5 ı 2) hoca
sı ile birlikte Alemdağı'nda inzivaya çekil
di. Emekli olduktan sonra Üsküdar'da ika
met etti. 

Hüsameddin Şah'ın ölüm tarihiyle ilgili 
farklı rivayetler vardır. Hüseyin Hüsamed
din. şer'i sicillerde gördüğü bir kayda da
yanarak 949'da (1542) vefat ettiğini ile
ri sürmektedir; ancak hattatın yazdığı 
bir en'am-ı şerif ketebesinden onun 965 
( 1557 -58) yılında hayatta olduğu anlaşıl
maktadır. M üstakimzade Tuhfe'de 1000 
(1591-92) yılına kadar ömür sürdüğünü 
kaydetmişse de bu uzak bir ihtimaldir. 
Hüsameddin Şah'ın Şeyh Hamdullah'ın 
yanına defnedildiği bilinmekle beraber 
bugün kabrinin yerini tesbit etmek müm
kün değildir. 

Şeyh Hamdullah üslübunda pek çok 
eser vererek talebe yetiştirmiş olan Hüsa
meddin Şah bu mektebin gelişmesinde 
önemli rol oynamıştır. Fakat onun istan
bul kütüphanelerinde sadece iki eseri tes
bit edilebilmiştir. Bunlardan biri, Thpka
pı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde kayıtlı 
(Emanet Hazinesi. nr. 355) 12,3 x 18,6 cm. 
ebadında, 965 (1557-58) tarihli, nesih 
hattıyla yazılmış . her sayfasında on bir 
satır bulunan. serlevha ve durakları tez
hipli yirmi bir varaklık en 'am-ı şeriftir. 

Türk ve islam Eserleri Müzesi'nde kayıtlı 
(nr. 243 ı) murakka' içinde ise nesih kıta
ları vardır. Ayrıca Sabancı koleksiyonunda 
serlevhası tezhipli, ketebeli, tarihsiz, her 
sayfada sekiz satır bulunan nesih hattıy
la yazılmış bir dua mecmuası mevcuttur. 

514 

BİBLİYOGRAFYA : 

Gülzar- ı Sauab, s. 56; Suyolcuzade. Deuha
tü '1-küttab, s. 35; Müstakimzacte. Tuh{e, s. 177; 
Habib. Hat ue Hattatan, istanbul 1305, s. 108; 
Hüseyin Hüsameddin [Yasar] . Amasya Tarihi, 
Süleymaniye Ktp., Mikrofilm Arşivi, nr. 3681-
3682, IX, 23-25; Muhittin Serin. Hattat Şeyh 
Hamdullah: Hayatı, Talebeleri, Eserleri, istan
bul 1992, s. 63; M. Uğur Derman. Sabancı Ko
leksiyonu, istanbul 1995, s. 72. 

li MuHiTTiN SERiN 

ı 
HÜSAMEDDiN PAŞA CAMii 

ı 

Makedonya'nın İştip şehrinde 
XV-XVI. yüzyıllarda 

L 
yapıldığı tahmin edilen cami. 

_j 

Hüsam Paşa Camii olarak da anılır. Ne 
zaman yapıldığı kesin biçimde tesbit edi
lemeyen cami. Ekrem Hakkı Ayverdi'nin 
bildirdiğine göre Vakıf Defteri'nde (nr. 
758, s. 67- ı ı) Tekye-i Bala mahallesinde 
gösterilmektedir. Evliya Çelebi 1 072'de 
(1661-62) uğradığı i ştip 'teki (Stip) cami
ler arasında bu eserin adını da vermekte
dir. Mimarisi Osmanlı yapı sanatının er
ken bir dönemine işaret eder. Ayverdi'nin 
oldukça harap durumda ve kapalı buldu
ğu cami günümüzde ( 1998) Ortodoks ki
lisesi olarak kullanılmaktadır. 

Dıştan 12 x 12 m. kadar ölçülerde kare 
planlı olan cami. düzenli bir teknikle itinalı 
biçimde işlenmiş kesme taşlardan yapıl
mıştır. Girişinde dört sütuna dayanan üç 
bölümlü ve sivri kemerli bir son cemaat 
yeri vardır. Kıble tarafına nisbetle kot far
kı olduğundan son cemaat yeri yüksekte 
kalmıştır. Buraya tam ortada iki taraflı 
yedişer basamaklı merdivenle çıkılır. Son 
cemaat yerinin orta kemeri. yanlarda bu
lunan iki kemerden daha değişik olarak 
beyaz ve kırmızı taşlardan örülmüştür. Or
ta kemerin daha gösterişli olmasına itina 
edilmiştir. Dört sütundan ikisine mukar
naslı başlık konulmasına karşılık köşeler

dekilerin daha sade baklavalı başlıkları 
vardır. Caminin girişi de yine çift renkli 
taşlardan bir sivri kemer içinde açılmıştır. 

Sütunlardan yanlardakiler beyaz mermer
den, ortadakller ise renkli porfirdendir. 

Hüsameddin Paşa Camii'nin kıble tara
fında kare bedeninden dışarı taşan beş 
köşeli, apsisleri andıran bir mihrap çıkin
tısı vardır. Böyle köşeli mihrap çıkıntıları , 

istanbul'da Fatih Sultan Mehmed döne
mi mimarisinde az da olsa görülmüştür. 
Çinili Köşk'ün arka cephesinde böyle bir 
unsur yer aldıktan başka Davud Paşa Ca
mii'nde de mihrap İştip'tekinin benzeri bir 
çıkıntı içine yerleştirilmiştir. Ayrıca 1918 

yangınından sonra bütünüyle yok olan Fa
tih Külliyesi Darüşşifası'nın ana mekanı 
kare ve kubbeli bir plana sahip olup önün
de aynen Hüsameddin Paşa Camii gibi beş 
cepheli ve pencereli bir çıkintısı bulunu
yordu. Yine istanbul'da Eğrikapı'da XVI. 
yüzyıl sonlarında yapılan ivaz Efendi Ca
mii'nde mihrap dışarı taşan bir çıkıntı için
de olmakla beraber bu kısım dikdörtgen 
planlıdır. Edirne'de XV. yüzyıl eseri Bey
lerbeyi Camii'nin mihrabı da beş köşeli bir 
çıkıntı içindedir. Bu benzerlikler ve duvar
larının taş işçiliği, Hüsameddin Paşa Ca
mii'nin XV-XVI. yüzyıllarda yapılmış bu
lunduğunu destekleyen unsurlardır. 

Çıkintıda altta sivri hafifletme kemeri 
altında dikdörtgen pencereler vardır. Üst
te ise yine sivri kemerli daha ufak pence
reler sıra lanmıştır. Çıkintının yarım kub
besi de beş köşeli pencereli bir kasnağa 
oturur. Kare biçimli harimin üstündeki 
ku b be sekiz köşeli ve pencerelidir. Daha 
çok Rumeli 'deki Osmanlı dönemi eserle
rinde rastlanan bir özellik olarak kubbe 
kasnağı Hüsameddin Paşa Camii'nde de 
hayli yüksek tutulmuştur. Ayverdi, ziyare
tinde bu eserin pencerelerinin büyük kıs
mının moloz taşlarla doldurulmuş oldu
ğunu bildirmektedir. Geniş profilli silme
ler yapının duvar, kasnak ve kubbe ayırı
mını kuwetli biçimde vurgular. 

Sağ da bulunan ve esas bina gibi kesme 
taştan olduğu anlaşılan minarenin sade
ce çok cephe li kürsüsü ile pabuç kısımla
rı ayakta kalmıştır. Pa b uç bitimine işaret 
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eden bilezikten yukarısı yıkılarak ortadan 
kaldırılmıştır. Kürsü kısmında. istanbul'
da Koca Mustafa Paşa Camii minaresin
de de olduğu gibi satıhların silmelerle ha
reketlendirildiği görülmektedir. 

Cami minaresinin az ötesinde sekiz kö
şeli, içinde tek bir lahit bulunan türbe var
dır. Meydin Baba adlı bir vellye ait olduğu 
söylenen bu türbenin üstü kiremit kaplı 
bir çatı ile örtülüdür. Caminin hemen ya
nında bulunuşu. bu türbenin banisine ait 
olabileceği ihtimalini akla getirirse de Ev
liya Çelebi burada Şeyh Muhyiddin Rumi 
hazretlerinin yattığını bildirdiğine göre 
Meydin adının Muhyiddin'den geldiği dü
şünülebilir. 
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HÜSAMEDDİN UŞŞAKİ 
(ö. 1001/1593) 

Halvetiyye tarikatının 
Uşşakıyye kolunun kurucusu. 

_j 

Buhara'da doğdu. Hayatı hakkında bil
gi veren oğlunun tarunu ve Zeyl-i Şe
kiiik müellifi Uşşakizade İbrahim Hasib 
doğumuyla ilgili olarak herhangi bir tarih 
vermez. Uşşaki meşayihinden Ahmed Hü
sameddin Efendi'nin Hüsameddin Uşşaki 
için yazdığı bir manzumede doğum tari
hi olarak verdiği 880 (1475) yılı sonraki 
müelliflerce de kabul görmüştür. 

Hüsameddin Uşşaki ilk dini bilgileri ti
caretle uğraşan babasından aldı. Onun 
ölümünden sonra bir süre ticaretle meş
gul oldu. Daha sonra gördüğü bir rüya 
üzerine kendisine kalan mirası kardeşine 
bağışlayıp tasawufayöneldi ve Anadolu'
ya gidip Uşak'ta Halveti şeyhlerinden Emir 
Ahmed-i Semerkandi'ye intisap etti. An
cak Anadolu'ya gidip tarikata intisap et
tiği ve hilafet aldığı tarihler belli değildir. 
Şeyh Ahmed Hüsameddin, sözü edilen 
manzumesinde onun Anadolu'ya gelme
den önce memleketinde Nfırbahşiyye ve 
Kübreviyye şeyhlerinden feyiz aldığını , 

930 (1524) yılında şeyhlik makamında bu
lunduğunu söyler. Yukarıda verilen do
ğum tarihi doğru kabul edilirse Hüsamed
din Uşşaki bu yıllarda elli yaşlarında olma
lıdır. Hüseyin Vassaf ve Sadık Vicdani şifa
hi rivayetlere dayanarak şeyhine Erzin-

can'da intisap ettiğini ve onun emriyle 
Uşak'a gidip yerleştiğini ifade ederler. 

ll. Selim'in oğlu Şehzade Murad Mani
sa valisi iken Hüsameddin Uşşakl'ye bir 
mektup göndererek tahtın kendisine na
sip olması için dua etmesi ricasında bu
lunmuş. gönderilen kişi daha mektubu 
teslim etmeden şeyh, "Şehzade İstan
bul'a doğru yola çıksın, şu vakit Osmanlı 
tahtına oturacaktır" demişti. Bu sözün 
gerçekleşmesi üzerine lll. Murad tarafın
dan İstanbul'a davet edilmiştir (Uşşaki
zade ibrah im. S . 34). lll. Murad Ramazan 
982'de (Aralık 1574) padişah olduğuna gö
re Hüsameddin Efendi Uşak'ta yaklaşık 
elli yıl kadar kalmıştır. Bu durumda istan
bul'a geldiğinde 1 00 yaşlarında olmalıdır. 

istanbul'da Aksaray'da kendisine tah
sis edilen bir konağa yerleşen Hüsamed
din Uşşaki, ziyaretçilerinin giderek ça
ğ alması üzerine padişahtan izin isteyip 
Uşak'a dönmeyi talep etmişse de bu arzu
su kabul edilmemiş, lll. Murad şeyhe Ka
sımpaşa' da bir tekke yaptırarak İstan
bul'un bu sakin bölgesinde ikametini sağ
lamıştır. Daha sonra Uşşakıyye tarikatının 
asitanesi olan bu tekkede ölümüne kadar 
irşad görevinde bulunan Hüsameddin Uş
şaki hac dönüşü Konya'da vefat etti; ce
nazesi İstanbul'a getirilerek tekkesine 
defnedil di. 

Şeyh Ahmed Hüsameddin'in, "Kendi 
pirinden alıp irşadı pes 1 Hem dahi üm mi 
Sinan etmiş nefes" mısraından, Hüsa
meddin Uşşaki'nin Halvetiyye'nin Sinaniy
ye kolunun kurucusu İbrahim ümmi Si
nan'dan da icazet aldığı anlaşılmaktadır. 
Ümmi Sinan 976'da (1568) vefat ettiğine 
göre Hüsameddin Uşşaki bu tarihten önce 
Uşak'ta onunla görüşmüş olmalıdır. Hüse
yin Vassaf, Uşşaki Tekkesi'nde Hüsamed
din Uşşaki'ye ait eşyalar arasında Sinani 
tae ve hırkanın da bulunduğunu söyler. 
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HÜSAMEDDİN USSAKi TEKKESİ 

Hüsameddin Uşşaki'nin tarikat silsilesi 
Halvetiyye'nin ana kollarından Ahmediy
ye'nin kurucusu Yiğitbaşı Ahmed Şern
seddin Efendi'ye ulaşır. Kurucusu olduğu 
Uşşakıyye tarikatından Edirneli Cemaled
din Uşşaki'ye ( ö ı ı 64/1 751) nisbet edilen 
Cemaliyye, Cemaliyye'den deSalahaddin 
Uşşakl'ye (ö. 1197/ 1 783) nisbet edilen Sa
lahiyye ve Cahidi Ahmed Efendi'ye (ö. 
ı 070/1659) nisbet edilen Cahidiyye şube
leri meydana gelmiştir. 

HalvetHer arasında büyük öneme sahip 
olan Yahya-yı Şirvani'nin "Virdü's-settar"ı

na Hüsameddin Uşşaki bazı ilaveler yap
mıştır. Tertip ettiği "Evradü'l-kebir", "l:liz
bü't-tai:ırir ve Al)zabü'l-üsbCı'iyye" adlı ev
radın bir kısmı Gümüşhanevl'nin Mecmil
'atü'l-al_ızab'ında bulunmaktadır (I. 306-

405). Şeyh Ahmed Hüsameddin'in man
zumesindeki ifadelerinden bir divanı oldu
ğu anlaşılmaktaysa da herhangi bir nüs
hasına rastlanmamıştır. Sultanahmet'te
ki Kaygusuz Dergahı'nın şeyhi Şevki Efen
di Hadaiku'l-envar adlı eserine Hüsa
meddin Uşşakl'nin bir mısraını iktibas et
miş, bu mısra Hüseyin Vassattarafından 
tahmis edilmiştir (Sefine, IV. 182). 

Hüsameddin Uşşaki'nin Mustafa (Ata!, 
s. 7 ı 3). Abdülaziz (Uşşakizade ibrahim. s. 
35) ve Abdürrahim (a.g.e., s. 432-434) ad
larını taşıyan üç oğlu ilim yolunu tercih 
ederek çeşitli yerlerde kadılık görevinde 
bulunmuşlardır. Zeyl-i Şekaik müellifi 
Uşşakizade İbrahim Hasib, Abdürrahim'in 
torun udur. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Atiii, Zeyl-i Şekaik, s. 71 3; Uşşakizade İbra
him, Zeyl-i Şekaik (nşr. H.) . Kiss ling). Wiesba 
den 1965, s. 31-36,432-434, 477-481; Müsta
kimzade. Risale-i Taciyye, İÜ Ktp., TV, nr. 6700, 
vr. 142'; Haririzade, Tibyan, ll, vr. 290', 292'; 
Gümüşhanevi, Mecmü'atü ' 1- a/:ızab, İstanbul 
1311, I, 306-405; Tomar-Halvetiyye, s. 103-
1 06; Hüseyin Vassaf. Se{ine, IV, 179-184; Zakir 
Şükrü. Mecmüa-i Tekaya (Tayşi). s. 42; Mehmed 
H azmi [Tura]. "Hüsameddin-i Uşşaki". Ceride-i 
Sü{iyye, sy. 146, İstanbul24 Temmuz 1334, s. 
440-442. r..ı 

~ MEHMET AKKUŞ 

1 HÜSAMEDDİN UŞŞAKİ TEKKESi
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İstanbul Kasımpaşa'da 
Halvetiyye-Uşşakıyye tarikatının 
asitanesiyle pir evi olan tekke. 
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Uşşaki Asitanesi, Pişva-yı Tarilkat-ı Aliy
ye-i Uşşakıyye, Perşembe Tekkesi, Şimşirli 
Tekke olarak da anılmakta olup Uşşakıy
ye'nin piri Hüsameddin Uşşaki tarafından 
XVI. yüzyılın son çeyreğinde kurulmuştur. 

Tekkenin Hüsameddin Uşşaki'ye teveccü-
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