
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-
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rak kaybettiği tahtını ele geçirmekten 
ümidini kesen Hüseyin Şah Bengal'deki 
Kahlgaon'a (Colgong) çekildi ve 911 (1505) 
yılında ölümüne kadar Bengal Sultanı Ala
eddin Hüseyin Şah'ın emanı altında yaşa
dı. Onun 905'te (1500) öldüğü de rivayet 
edilir (EF [İng . ]. III, 632). Böylece Şarki 
Sultanlığı da (mü!Qkü'ş-Şark) sona ermiş 
oldu. Arzusu üzer ine naaşı CavnpOr 'a 
nakledilerek Şeyh Isa Tae b. Ahmed Isa'
nın el-Camiu'ş-Şark' ın yakınındaki hanka
hı içinde bulunan aile kabristanına defne
dildi. Hüseyin Şah döneminde tamamla
nan bu cami Şarki Sultanlığı mimarisinin 
en güzel örneğidir. Güzel sanatlara düş
kün olan ve kültürlü bir em'ir olarak te
mayüz eden Hüseyin Şah aynı zamanda 
bir müzisyendi ve Hint mOsikisinde "ha
yal" adıyla bilinen nağmeyi icat etmişti. 
MOsiki alanındaki kabiliyet ve ehliyeti ona 
"Naik" (mQsiki üstadı) lakabını kazandır

mıştır (S . ikbal Ahmed, s. 548-555) . 
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HÜSEYiN TEVFiK PAŞA 
(1832-1901) 

Osmanlı devlet adamı 
ve matematikçis i. 

_j 

Günümüzde Bulgaristan sınırları için
de yer alan Vidin'de doğdu. Hem bundan 
dolayı hem de kendisi gibi matematikçi 
o!an sınıf arkadaşı Tevfik Paşa'dan ayırt 
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edilmek için daha çok Vidinli lakabıyla 
anıldı. Babası Hasan Tahsin Efendi'dir. İlk 
okulu ve rüşdiyeyi Vidin'de okuduktan 
sonra on beş- on altı yaşlarında iken İs
tanbul'a giderek Hasköy'deki Mühendis
hane-i Serri-i Hümayun'un resim sınıfı
na kaydoldu. Resim hocasının perspektif 
üzerine yaptığ ı açıklamaları kavrayama
dığından şikayet etmesi üzerine daha ön
ce Öklid geometrisi okumadığı anlaşılın
ca Maçka'daki askeri idad'iye gitmesi uy
gun görüldü. Bu okulu bitirdikten sonra 
Mekteb-i Harbiyye'ye girdi. Burada Cam
bridge Üniversitesi mezunu matematik 
öğretmeni Tahir Paşa onun üstün mate
matik yeteneğini farkederek kendisine 
özel dersler verdi ve yanına yardımcı alıp 
bazı günler kendi yerine derslere girme
sini sağladı. Böylece Hüseyin Tevfik bir 
yandan öğrenim görürken bir yandan da 
küçük sınıfiara öğretmenlikyaparak kısa 
sürede hem hocalar hem öğrenciler ara
sında şöhrete kavuştu. Sonraları Hüseyin 
Tevfik, "Her ne elde ettimseTahir Paşa 
sayesinde olmuştur" diyerek ona karşı 
beslediği minnet duygusunu dile getir
miştir. 1859'da diplomasını alınca Erkan-ı 

Harbiyye'ye girdi ve 1860 yılında buradan 
mezun olduktan sonra muallim kadro
suyla Harbiye'ye ve muallim muavini kad
rosuyla Erkan-ı Harbiyye'ye tayin edildi. 
Tahir Paşa'nın vefatı üzerine üst sınıfla
ra cebir, yüksek cebir, geometri. analiz. 
diferansiyel ve entegral hesap, mekanik 
ve astronomi derslerini de o verdi. Bu sı
ralarda Tahir Paşa'nın Avrupalı matema
tikçiler tarzında yazdığı ce bir kitabına da 
türevler ve seriler bahislerini eklemiştir 
(aş. bk.) . 

Hüseyin Tevfik 1863 yılında kolağasılı
ğa , 1867'de binbaşılığa ve 1869'da kay-

Hüseyin 
Tevfik Pasa 

makamlığa yükseltilmesinden sonra pek 
iyi geçinemediği sı nıf arkadaşı Şevket Pa
şa' nın Harbiye kumandanı olması üzeri
ne Harbiye'deki dersleri de uhdesinde 
kalmak şartıyla Tophane-i Amire'de kuru
lan Tecrübe ve Muayene Komisyonu'na 
üye tayin edildi. Bunun üzerine Harbiye'
den Bahriye'ye geçmek istediyse de ken
disinden çok şey bekleyen yeni serasker 
Hüseyin Avni Paşa onu, önce balistik ve 
tüfek i malatı üzerine incelemelerde bu
lunmak üzere Fransa'ya göndereceğini 
söyleyerek ikna etti. Hüseyin Tevfik iki yıl 
Paris'te kaldı ve bu süre zarfında bir silah 
fabrikasının yanı sıra Paris Üniversitesi'
ne ve College de France'a da devam ede
rek matematik bilgisini geliştirdi: bu ara
da Namık Kemal başta olmak üzere ora
da bulunan zamanın aydınlarından da bü
yük itibar gördü. 1872 yılında geri döndü
ğünde miralaylığa terfi etti ve 1bphane-i 
Amire'deki görevine başladı. Bu görevi 
sırasında silahlar hakkında Paris'te elde 
ettiği bilgileri daha da geliştirmiş . ayrıca 

dürüstlüğü ve çalışkanlığı ile de tanınmış
tır. 1 Ağustos 1872'de Winchester Şirke
ti'ne 200.000 ve 1873'te de Providence 
Tool Kumpanyası'na 500.000 adet Mar
tini-Henry tüfeği sipariş edilmişti. Tüfek
lerin şartlara uygun imal edilmesini de
netlemek ve silahl arı teslim almak üzere 
görevlendirilen komisyonda bulundu. 
imalatın başlamasından altı ay önce İngi
lizce öğrenmek amacıyla Amerika'ya git
ti. Bu görevi esnasında mirlivalık rütbe
sini aldı. Söz konusu silahlar 1876'da Hü
seyin Avni Paşa'nın seraskerliği zamanın

da askerlere dağıtılınaya başlanmıştı. 

Silahlar la birlikte geriye döndüğünde 
ferikliğe yükseltilen Hüseyin Tevfik Paşa 
Mühendishane-i Berr'i-i Hümayun nazır
lığına, henüz bir yıl dolmadan Tophane-i 
Amire Meclisi reisliğiyle beraber UmOr-ı 
Nafia Komisyonu üyeliğine tayin edildi. 
Ardından 23 Aralık 1880'de Maliye nazır
lığına getiriidiyse de27 Temmuz 1881'de 
görevden alındı. 15 Ağustos 1882'de Top
hane-i Amire fabrikaları müfettişliğine 
ve 1 883 yılında ortaelçilikle Washington 
sefirliğine gönderildi. Üç yıl sonra Askeri 

· Teftiş Kurulu üyeliğine getirildi. Bu görev 
çerçevesinde Mauser tüfeklerinin (mav
zer) muayenesi için Almanya'ya yollanan 
komisyonun başkanlığını yürütürken bir 
jurnal üzerine geri çağrılıp Roma sefırli
ğine tayin edildi, fakat bu göreve gitme
di : 1891'de Ticaret ve Nafia nazırlığına 
getirildi. 1893'te müşir oldu ve beş yı l ka
dar Nafia nazırlığı yaptıktan sonra Divan-ı 
Muhasebat reisliğine tayin edildi. 2 Ekim 
1897'de ikinci defa Maliye nazırı oldu ve 


