
HÜSEYiN RACi EFENDi 

Ma'JUmat'ın 11 Muharrem 131 S (11 
Haziran 1897) ve 27 Zilhicce 1317 (28 Ni
san 1900) tarihli sayılarında dört manzu
mesi yayımlanan Hüseyin Raci Efendi'nin 
Eser-i Aşk, Bedreka, İlzô.m-ı Avô.m, İl
cam-ı Hisô.n adlı manzum eserleriyle bir 
kısım şiirlerini topladığı divançesinin ne 
olduğu bilinmemektedir. 
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HÜSEYiN RAHMi GÜRPlNAR -, 

(bk. GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi). 
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HÜSEYiN ŞAH 
-, 

(bk. HÜSAMEDDİN HÜSEYiN ŞAH). 
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HÜSEYiN ŞAH, Alaeddin 
(o(..;. ıJ.:-> ..:,.ı~~~~ ) 

(ö. 925/1519) 

Bengal' de hüküm süren 
Hüseyinşahller hanedanının kurucusu 

ve ilk hükümdan 
(1494-1519) 
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(bk. HÜSEYİNŞAHİLER). 
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HÜSEYiN ŞAH ARGUN 
(ö. 962/1555) 

Argun hanedam hükümdarlarından 
(1524-1554). 

876'da (1471-72) veya 896'da (1491) 
Kandehar'da doğdu. Şah HasanArgun ve 
Mirza Şah Hasan adlarıyla da anılır. Soyu 
Cengiz Han'a kadar ulaşmaktadır. Ba
bürlüler Kandehar' ı ele geçirince Hüseyin 
Şah'ın babası Şah (Şah Şüc.3) Bey İndus kı
yısındaki Bakkar'ı başşehir yaptı ( 1522). 

Şah Bey'in 1 S24'te ölümü üzerine yerine 
daha önce Sultan Babür'ün hizmetine 
girmiş olan oğlu Hüseyin Şah geçti ve Ba
bür adına hutbe okutarak bağlılığını bil
dirdi. Daha sonra hakimiyetini tanıma
yan Cam Flrüz üzerine yürüdü ve onu 
mağlüp ederek Tatta'yı ele geçirdi. Ve
kayi'de Hüseyin Şah'ın faaliyetlerinden 
sık sık bahsedilmektedir. 

Mültan'daki Lengah hanedam Argun
lular için tehlike arzetmekte ve zaman za
man Argunlu arazisine saldırmaktaydı. 
Mültan sıkı bir muhasaraya alındı ve uzun 
süren bir kuşatmadan sonra şehir zapte
dildi ( 1526). Hüseyin Şah. kalenin idaresi
ni güvenilir bir kimse olan Hace Şemsed
din Mahünl'ye bırakarak geri döndü. Da
ha sonra da Argunlular'a karşı h ücum ha
zırlığı içinde olan Kutç hakimi Ray Han
gar'a karşı sefere çıkarak onu da ağır bir 
bozguna uğrattı. Bu dönemde Babürlü 
Sultanı Hümayun ile Delhi Sultanı Şlrşah 
arasındaki mücadele Argun Hanedam'nı 
da etkiledi. Şlrşah karşısında mağlüp olan 
Hümayun Sind'e sığındı, fakat Hüseyin 
Şah Şlrşah'tan çekindiği için ona yardım 
edemedi. Hümayun daha sonra Sind'e 
saldırıp Sihvan'ı kuşattı. Hüseyin Şah. Ar
gun'un başarılı müdafaası karşısında hiç
bir sonuç alamadan Cün'a çekildi. Hüse
yin Şah hayatının son yıllarında akli den-

Saray köyünde 
Hüseyin 
Şah camii 
ve Türbesi 
ile planı
üsküp 1 
Makedonya 

gesini kaybetti. Bunun üzerine devlet ile
ri gelenleri onu tahttan indirdiler ve ye
rine geçecek oğlu bulunmadığından aynı 

soya mensup Mirza Muhammed Isa Tar
han'ı sultan ilan ettiler ( 1554 ı. 

Osmanlı kaptan-ı deryalarından Seydi 
Ali Reis Hint sahillerine yaptığı sefer sıra
sında fırtınaya tutulup Gucerat'a sığın
mıştı. Geri dönüşü esnasında Hüseyin Şah 
tarafından huzura kabul edilmiş, ondan 
ilgi ve itibar görmüştür (Mir'atü '1-mema
Lik lnşr. Ahmed Cevdet ı. s. 37). 

el-Melikü'l-Müeyyed unvanıyla anılan 

Hüseyin Şah 12 Reblülewel962'de (4 Şu
bat 1555) Alipoto köyünde öldü ve Tatta 
yakınında Makll'de toprağa verildi. iki yıl 
sonra naaşı Sind'den alınarak Mekke'ye 
nakledildi ve Cennetü'l-Mualla'da baba
sının yanına defnedildi. Onun ölümüyle 
Argun hanedam sona ermiş oldu. Hüse
yin Şah ilimle de meşgul olup Muslihud
dln-i Lari ve Şeyh Yünus es-Semerkan
dl gibi alimlerden ders okumuştu. ilim 
adamlarını sever, onlara ihsanda bulu
nurdu. 
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~ ENVER KoNUKÇU 

HÜSEYiN ŞAH CAMii 
ve TÜRBESi 

Üsküp yakınında 
XVI. yüzyıl ortalarında inşa edilen 

cami ile hanisinin türbesi. 

ı 

~ 

Makedonya'da Üsküp şehrinin 1 O km. 
kadar dışında, Kalkandelen'e giden eski 
anayolun kenarındaki Saray köyünde bu
lunan cami. kapısı üstündeki dört beyit
lik Arapça kitabeye göre 961 (1554) yılın
da Hüseyin Şah tarafından yaptırılmıştır. 
Ancak kitabede bani için kullanılan "mer
hum" ibaresi kabir taşındaki 974 (1566-



67) tarihiyle tezat teşkil etmekte. bazı 
araştırmacılar. buradan hareketle ilk 
tarihin inşaata başlama yılı olabilece
ğini ve mabedin muhtemelen 974'ten 
sonra bitiriimiş bulunduğunu ileri sür
mektedir (Lidija Kumbaradzi- Bogoevi C. 
s. 76-77). 

Caminin banisi Hüseyin Şah Rumeli'de 
vakıfları bulunan Karlı- ili beyleri soyun
dandır. Bulgaristan'da Karlova kasabasın
da da vakıfları vardır (bk. ALİ BEY CAMii). 

Yine aynı ailenin Üsküp'te 1925'te yıktırı
lan bir camisiyle bir türbesi vardı. Elezo
vic, bu aileye dair inanılması güç bazı söy
lentilere dayanarak Toko adında Mağribli 
bir Fransız soyundan geldiğini bildirir ve 
caminin Avusturyalılar'ın istilası sırasın
da XVII. yüzyıl sonlarında harap olarak 
o tarihten beri öylece kaldığına işaret 
eder. Ayrıca 191 5'te Üsküp'ün Bulgar is
tilasına uğraması sırasında caminin mih
rap ve mahfeli yıkıldı ğı gibi tür be de tah
rip edilmiştir. 1963 Üsküp depreminde 
zarar gören mabed, ancak 1977'de Tari
hi Eserler Koruma Kurumu'nun hazırlat
tığı proje uyarınca restore edilmiştir. Ca
mi ile kurucusunun türbesinin Saray adı
nı taşıyan bir köyde olması Karlı-ili bey
lerinin saraylarının burada bulunduğunu 
gösterir. Nitekim buranın eskiden Hüse
yin Şah adıyla anıldığını Bogoevic de be
lirtmektedir (a.g.e., s. 76). 

Hüseyin Şah Camii 8,25 x 8,25 m. öl
çülerinde kare planlı bir yapı olup harimi 
basık sekizgen, sağır bir kasnağa oturan 
bir kubbe örter. Duvarların kubbe kas
nağı eteğinde dört köşesi aşağıya doğ
ru meyillidir. Bu pahlar ve kubbe 1160 
(1747) yılına ait bir bilgiye göre kurşunla 
kaplı iken şimdi alaturka kiremitle örtül
müştür. Moloz taşlardan inşa edilen bi
nanın dış cepheleri sıvanmıştır. Mabed 
oldukça gösterişli bir eser olmasına rağ
men kagir bir son cemaat yerine sahip 
değildir. Fakat giriş cephesinde görülen 
kiriş deliklerinden ahşaptan bir son ce
maat yerinin varlığı anlaşılmaktadır. Ha
rimde kareden kubbeye geçiş köşelerde 
tromplarla sağlanmıştır. Bunların altın
da köşeyi trompun alt kenarına yediren 
birkaç dizi mukarnas görülür. Mekan üç 
cephede açılmış pencerelerle aydınlan
mıştır. Bunlar altta iki, ortada iki ve en 
üstte tek olmak üzere beşer adettir. Alt 
sıra pencerelerin sivri biçimli boşaltma 
kemerleri beyaz ve kırmızı renkli taşlar
dan yapılmıştır. Mukarnaslı mihrap kav
sarasının dışında içeride sanat değeri-

ne sahip başka bir mimari unsur yoktur. 
Minber ise alelade tahtalardan yapılmış 
çok basit ve perişan görünüşlüdür. Cami
nin belki bir yangın geçirdiği ve bu yüz
den mimarisiyle bağdaşmayan bu duru
ma girmiş olduğu düşünülebilir. 

Çok köşeli bir kürsü üstünde yükselen 
minare 22,5 m. olup Rumeli'deki birçok 
benzeri gibi yanındaki camiye nisbetle çok 
uzundur. Çok köşeli gövdesi yassı taşlar
dan yapılmış. şerefe altı çıkmaları ise mu
karnaslı olarak işlenmiştir. 1929'da yayım
lanan eski fotoğrafında şerefe korkuluk
ları yokken sonraları bu eksiklik gideril
miştir. 

Caminin yanında yer alan türbenin ka
pısı üstünde vakfın kurucusu olan Hüse
yin Şah'ın adını veren 974 (1566-67) ta
rihli, dört kartuş içine istiflenmiş sekiz 
satırlık bir kitabe yer almıştır. Sekizgen 
biçiminde ve üstü kiremit kaplı bir kub
be ile örtülü olan türbe, yanındaki cami 
ile yarışırcasına hemen hemen onunla ay
nı yüksekliktedir. Bunun da her cephesin
de altlı üstlü iki pencere vardır ve altta 
olanların kemerleri camidekiler gibi çift 
renkli taşlardandır. Kubbe sekizgen bir 
kasnağa oturur. Yanındaki hazlrede Hü
seyin Şah'ın 1 032'de ( 1622-23) vefat 
eden oğlu Ali Bey'in üstüvane biçiminde, 
kavuksuz ve çok sade mezar şahidesi bu
lunmaktadır. 
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HÜSEYiN ŞAH LENGAH 
( Q lQ Q l.!ı .y,:-:> ) 

(ö. 908/1502) 

Mültan 'da hüküm süren 
Lengah hanedanının kurucusu 

ve ilk hükümdan 
(1469-1502) 

(bk. LENGAHLAR). 
_j 
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HÜSEYiN SAH SARKi 

HÜSEYiN ŞAH ŞARKİ 
( ~r- Ql.!ı .y,:-:>) 

Hüseyn Şah b. Mahmud Şah Şarkı 
(ö. 911/1505) 

Cavnpur'da hüküm süren 
Şarki Sultanlığı'nın son hükümdan 

(1458- 1495). 
_j 

Delhi Sultanı BehlQH LQdl'ye karşı baş
latılan bir savaşta ölen ağabeyi Muham
med Şah'ın yerine tahta geçti (863/1 458) 
ve hemen ardından BehlQI ile dört yıllık 
bir antlaşma imzaladı. Bundan faydala
narak Tirhut ve Orissa'ya doğru güçlü bir 
ordu sevketti. Her iki yeri de ele geçirip 
Orissa HindQ emirini yüklü bir fidye öde
meye mahkum etti. 871'de (1466) Rac
püt veliahdı Man Singh'in elindeki Gval
yor Kalesi'ni muhasara altına aldı ve sa
vaş tazminatını ödeterek barış yaptı. Mül
teci Delhi Sultanı Alaeddin'in kızı olup 
M elike-i Cihan diye maruf olan gözde me
likesi Blbl Hunza'nın babasının tahtını 
tekrar ele geçirmesi yönündeki baskıları 
neticesinde878'de (1473) BehlQI'ün Pen
cap'tan uzakta olmasını fırsat bilerek Del
hi üzerine yürüdü. Oldukça kalabalık bir 
orduya sahip olmasına rağmen barış is
teyen BehlQI'ün bu talebini reddetti. Fa
kat çatışmalar sonunda şartlar aleyhine 
dönünce canını kurtarmak için kaçmak 
zorunda kaldı. Aralarında melikenin de 
bulunduğu haremi BehlQI'ün eline geçti. 
Hüseyin Şah, 879 (1474) yılında bu yenil
ginin intikamını almak için Kutu b Han LQ
dl'nin elindeki Etave'ye saldırdı ve yine 
yenildL Üçüncü girişiminin sonunda da 
aynı akıbete uğradı. 883'te ise (1478) as
keri taktikleriyle LQdller'i yenmeyi başar
dı. Ancak ordusu geri dönerken BehlQI ta
rafından arkadan vuruldu ve Kanpll, Pa
tiall ve Doab'daki diğer şehirlerden çekil
mek zorunda kaldı. Bu darbeden sonra 
Hüseyin 892'de (1487) Sunhar'da (Etave 
bölgesi) BehlQI ile karşılaştıysa da bozgu
na uğradı. Bunun üzerine CavnpQr düştü 
ve ilk önce Mübarek Han'ın, sonra da Beh
IQI'ün oğlu Barbek Şah'ın eline geçti. Zor 
durumda kalan Hüseyin Bihar'a kaçtı, 
BehlQI tarafından Ganj üzerindeki Hal
di'ye kadar takip edildi. Sihar'da kaldığı 
müddet zarfında. Cavnpür'a hakim olan 
Barbek Şah ile Del hi Sultanlığı'nın başın
daki kardeşi iskender-i LQdl'yi birbirine 
düşürmek için entrika çevirmeye devam 
etti. Sonunda iskender başarılı bir ma
nevra ile Barbek'i yen di ve esir alınan Bar
bek'in hakimiyetindeki topraklar Delhi LG
di Sultanlığı'na katıldı. 900 (1495) yılında 
Sihar'da İskender-i LQdl'ye mağlüp ola-

13 


