
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. 

Hüsameddin ussaki'nin Dolapdere'deki türbesi- Kasım
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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. 
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İstanbul Kasımpaşa'da 
Halvetiyye-Uşşakıyye tarikatının 
asitanesiyle pir evi olan tekke. 

L _j 

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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