KU$ADALI İBRAHiM EFENDi
tanınan

Ahmed Amiş Efendi geçmiş, mübir kısmını Kuşadalı'nın. geri
kalanını da kendisinin kaldırdığın ı söyleyen Ahmed Amiş Efendi. döneminde tarikat tam anlamıyla Melameti bir nitelik
kazanarak günümüze ulaşmıştır. Şeyhül
vüzera Namık Paşa. Abdülaziz Mecdi Tolun. Osman Nuri Ergin, Süheyl ünver, Fethi Gemuhluoğlu bu tarikattan feyiz alan
önemli şahsiyetlerdir.
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KUŞADALI TEKKESİ

cahedatın

Kuşadalı ' nın yukarıda adı

geçen men-

suplarından Keçecizade HafızAli İzzet.
Mehmed Kırımi ve Ahmed izzet efendiler.

Fatih Çarşamba'da Lokmacı sokağında
bulunan Rumeli Kazaskeri Hacı Hasan Refet Efendi'nin hankahında irşad faaliyetini sürdürmüşlerdir.
Kuşadalı'nın. Bektaşiliği tarikat ve tekkelerin yozlaşmasına çarpıcı bir örnek olarak gösterdiğine , yeniçeriliğin kaldırılması
ve Bektaşiliğin yasaklanması konusunda
ll. Mahmud'un izlediği politikayı desteklediğine dair görüşlerin (Öztürk, s. 3, 4;
ist.A, IV. 125) bir kanıtı bulunmamaktadır. Mehmed Esad adlı birine yazılmış
mektuptan hareketle bu kişinin, Yeniçeri
Ocağı'nın kaldırılması ve Bektaşitekke
lerinin kapatılmasına dair Üss-i Zafer
adlı eseri yazan Vak'anüvis Mehmed Esad
Efendi olmasının kuwetli bir ihtimal ve
bunun yukarıdaki görüşü kesinleştiren bir
kanıt olduğu ileri sürülmüşse de (Öztürk,
s. 3, ı 36) mektubun Akhisar'da ikamet
eden Kazasker Şehrizade Mehmed Esad
Efendi'ye yazıldığının tesbit edilmesiyle
(Aza mat, IV [ ı 984], 328) bu ihtimalin doğ
ru olmadığı anlaşılmıştır.
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İstanbul Aksaray'da
sufilerinden Kuşadalı
İbrahim Efendi adına
inşa edilen tekke.

yüzyıl

_j

Katip Muslihuddin mahallesinde, Katip
Muslihuddin Camii sokağı ile Sancaktar
Müezzin sokağının sınırladığı arsa üzerinde yer almakta olup 123S'te ( 1820) Hacı
Halil Ağa tarafından tesis edilmiştir.
1248'de (1832) çıkan bir yangında ortadan kalkan tekke. 1840'tan sonra Halvetiyye'nin Bekriyye koluna bağlı Şamlı Şeyh
İbrahim Efendi tarafından ihya edilerek
tekrar faaliyete geçirilmiştir. Tekkelerin
kapatılmasının (ı 925) ardından kaderine
terkedilen yapı zamanla harap olmuş,
19SO'Ierin başında tamamen ortadan
kalkmış , yalnızca Katip Muslihuddin Camii sokağının karşı yakasında bulunan küçük hazire günümüze ulaşabilmiştir.

gen panolar içinde eklektik kalem işleri
nin bulunduğu zemin kat duvarlarında
ise selamlığı tevhidhaneye bağlayan kapıyla şerbethaneye ve meydan odasına
açılması muhtemel iki servis penceresi
bulunmaktaydı. Kuşadalı Tekkesi dış görünümü itibariyle küçük boyutları. hiçbir
süslemenin görülmediği cepheleri ve alaturka kaplı kırma çatısıyla XIX. yüzyıla ait
sıradan bir İstanbul konutunu andırır.
BiBLİYOGRAFYA :
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olan yapı iki katlıydı. Zemin katın doğu
sundaki alt kesimde ahşap dikmelerin
arası tuğla hatılla moloz taşlarla örülmüş.
bunun dışında kalan bütün duvarlar içeriden bağdadi sıva. dışarıdan ahşap kaplamayla teşkil edilmişti. Dikdörtgen veya
kare planlı olduğu anlaşılan tevhidhaneye cümle kapısından ve selamlığı meydana getiren giriş bölümünden geçilerek
varılmaktadır. İki kat yüksekliğindeki bu
mekanın üst kesiminde kafeslerle kapatılmış yuvarlak kemerli açıklıklara sahip
kadınlar mahfili, bunun yanında da ahşap
korkulukları olan hünkar mahfili, dikdört-
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Tekkesi'nin
tevhidhanesinin
1939 yılındaki
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KUŞAşi
(~ı.;.QJf)

Tek bir yapıdan oluşan Kuşadalı Tekkesi'nde selamlık ve tevhidhane doğu yönünde, harem batı yönünde yer almakta,
cümle kapısı Katip Muslihuddin Camii sokağına. harem kapısı Sancaktar Müezzin
sakağına açılmaktaydı. Ahşap karkaslı

M.

Safiyyüddin Ahmed b. Muhammed
b. Yunus ed-Decani
ei-Makdisi el-Medeni ei-Kuşaşi
(ö. 1071/1661)
Mutasavvıf

L

ve alim.

991'de (1583) Medine'de

_j

doğdu (es-

Simtü 'L-mecid, vr. 67a). Soyunun baba tarafından

Hz. Ali'ye ulaştığı (Muhibbl, 1,
343-344) ve Kudüs yakınlarındaki Decan
köyünden Medine'ye göç ettikleri nakledilir. Dedesi Yunus ucuz ve değersiz
eşya (kuşaşe) sattığı için Kuşaşi nisbesiyle anılmış . Safiyyüddin Ahmed de bu
nisbeyle tanınmıştır. ilk eğitimini dönemin alim ve safilerinden olan babasın
dan alan Kuşaşi babasıyla birlikte 1o11 'de (1602) Yemen'e gitti ve orada Şeyh
Eminüddin b. Sıddik ei-Meravihi. Sey-
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yid Muhammed ei-Garb. Şeyh Ahmed
es-Satlha ez-Zeylal, Seyyid Ali el-Kab',
Şeyh Ali Mutayr gibi alim ve şeyhler
den faydalandı. Bir müddet sonra Mekke'de Seyyid Ebü'I-Gays Şecer, Şeyh Sultan ei-Meczüb gibi alimierin sohbetlerine katıldı. Ardından Medine'ye döndü
ve burada Şeyh Ahmed b. Fazi. Ömer b.
Kutb ei-Adill, Şehabeddin ei-Melkanl ve
diğer bazı alimierin meclislerine devam
etti.
Kuşaşi babasından Ahmediyye. Rifaiyye. Kuşeyriyye. Şazeliyye ve Kadiriyye icazeti aldı (es-Simtü'l-mecid, vr. 25a·b.
53b-54•). Medine'de hadis ve diğer bazı ilimleri tahsil ettiği şeyh Ahmed b .
Ali eş-Şinnavl'nin kızıyla evlendi , onun
ölümünden sonra halifesi olarak yerine geçti. Ayrıca ondan Gavsiyye tarikatının temel kitapları arasında sayılan Muhammed Gavs'ın ei-Cevahirü'I-l]ams adlı eserini okudu (a.g.e., vr.
29•). Şinnavl'den başta Şüttariyye olmak
üzere Sıddlkıyye (TayfQriyye), üveysiyye,
Hızriyye, İlyasiyye, Cüneydiyye, Kuşeyriy
ye, Nakşibendiyye. Kadiriyye, Gülşeniy
ye, Sühreverdiyye, Çiştiyye, Rifaiyye, Ahmediyye, Şazeliyye , Hemedaniyye, Vefaiyye ve Firdevsiyye-i Kübreviyye hilafeti aldı
(silsileler için bk. a.g.e., vr. 28•-33b, 44•45b, 52•-57•). Kuşaşi ayrıca, hem Muhammed Gavs yoluyla hem de birinde Şeha
beddin es-Sühreverdl. diğerinde Muhyiddin İbnü'I-Arabl'nin bulunduğu iki ayrı
yolla Veysel Karani'ye ulaşan silsilesini
kaydetmiş. Muhammed Gavs'a Bayezld-i
Bistaml, Abdülkadir-i Geylani. Şehabed
din es-Sühreverdl gibi zatlardan batıni
olarak gelen hilafetlerin de kendisine ulaş
tığını belirtmiştir (a.g.e., vr. 34•). Onun
Şinnavl'nin plrdaşı Seyyid Es'ad Belhl'nin
sohbetlerine de katıldığı ve bu zatın ahvaline varis olduğu nakledilir. Harlrlzade.
Kuşaşi'nin Şinnavl vasıtasıyla Zeyniyye
tarikatının bir şubesinden de hilafet aldığını gösteren bir silsileyi kaydetmiş
tir (Tibya n, II, vr. 106b). Kendisine ulaşan
bütün silsilelerden icazet verdiğini belirten Kuşaşl, ölümünden sonra yerine geçen İbrahim b. Hasan el-KGrani ile Isa b.
Muhammed es-Sa'lebl'yi en yetkin halifeleri olarak zikreder (es-Simtü'l-mecid, vr.
34b). Diğer ileri gelen halifeleri Açeli Abdürraüf es-Sinkill, Seyyid Abdurrahman
ei-Mağribl ei-İdrlsl. Şeyh Mehna b. İvaz,
Seyyid Abd uIlah Ba- Fakih 'tir. Kuşaşl' den
sonra Medine'de İbrahim ei-Küranl'den
de hilafet alan Abdürraüf es-Sinkill, Açe'ye dönerek Şüttariyye tarikatını yaymaya çalışmıştır. Öğrencileri vasıtasıyla tari-

kat Cava ve Endonezya'ya da götürülmüştür. Endonezya'da faaliyet gösteren
tarikatlardan birinin Kuşaşiyye diye kaydedilmesi (DİA, Xl, 199). tarikatın zaman
içinde Şeyh Kuşaşi'ye nisbetle de anıldığı
nı veya bu isimle bir kol oluştuğunu akla
getirmektedir. 1071 (166 1) yılı sonunda
Medine'de vefat eden Kuşaşl. Baki' Mezarlığı ' na defnedildi. Maliki iken şeyhi Şin
navl'nin Şafii olması sebebiyle kendisi de
bu mezhebe geçen Kuşaşl. döneminde
vahdet-i vücudu savunanların önderi olarak tanınmış, kendisini asrın "hatmü'l-evliya " sı olarak görmüş ve devri n ileri gelen
birçok şeyhi tarafından zamanın imamı
kabul edilmiştir.
Kuşaşi'nin çoğu

tasawufa dair
eser kaleme aldığı ve
bunlardan elli kadarının kaynaklarda zikredildiği belirtilmektedir. 1. es-Simtü'Imecid fi selôsili ehii'I-bey'a ve ilbasi'l -l]ır]fa ve't-taşavvufve süiCı.ki ehii'ttevJ:ıid (Süleymaniye Ktp., Şehid Ali Paşa,nr.ll97, 122l;EsadEfendi,m 1491) .
Zikrin çeşitleri ve tarikatiara göre usulleri, hırka giyme, biat adabı gibi konuları
ve müellifin hilafet aldığı tarikatların silsilelerini kaydettiği eser basılmıştır (Haydarabad 1327) z. ed-Dürretü '§ -§emine
fima Ii-za'iri'n-nebi (a.s.) ile 'I-Medineti'I-münevvere. Hz. Peygamber'i ziyaret etmenin adabı ve bunun sağladı
ğı manevi faydalar hakkındadır (Mısır
1326). 3. MiftôJ:ı min mefatiJ:ıi'r-raJ:ıme
ii i~a'ati kerame min kerameti'I-ümme
(Hac ı Selim Ağa Ktp., Kemankeş Emir Hoca, nr. 246). Bazı mübarekgün ve gecelerle bu zamanlarda yapılması tavsiye edilen nafile ibadetlere dairdir. 4. Keiimetü'I-cCıd 'aie'I-]favli bi-vaJ:ıdeti'I-vücCıd
(Süleymaniye Ktp., Reşid Efendi, nr. 428).
Mustafa Tuncay tarafından yüksek lisans
tezi olarak hazırlanmıştır ( ı 997. Mü Sosyal Bi liml er Enstitüsü). s. ei-İfade bima
beyne'I-il]tiyari'I-ilahi ve 'I-irade. 6.
Kitôbü Sureti's-sa'ade bi-tilaveti kitôbi'I-ibda' ve'I-i'ade. Kuşaşl. Süleymaniye Kütüphanesi'nde aynı mecmua içinde
bulunan (Reşid Efendi, nr. 428) bu eseriyle bir önceki eserinde Muhyiddin İbnü'I
Arabl'nin bazı görüşlerine açıklık getirmiştir. 7. ei-Man~Cıme fi'l-'a]fa'id (Süleymaniye Ktp., Ca rull ah Efendi. nr. 1251;
Şehid Ali Paşa, nr. 1696, 2722) İtikadl konuların manzum olarak anlatıldığı birkaç
varaklı k risale, Kuşaşi'nin halifesi İbrahim
b. Hasan el- KGrani tarafından Kaşdü's
sebil ila tevJ:ıidi'I-J:ıa]f]fi'I-vekil adıyla
şerhedilmiştir (Süleymaniye Ktp., Bağdat
lı Vehbi Efendi, nr. 795; Şehid Ali Pa şa, nr.
Eserleri.

yetmiş civarında

Sencer

1696). KGrani bu şerhini daha sonra ihtisar etmiştir (Süleymaniye Ktp., Şehid Ali
Paşa, nr. 2722). 8. ei-İşabe fi şer]J_i Dürreti'I-]falô'id (TSMK, Hazine, nr. 180). 9.
Kitôbü'I-Mi]fyas fi neyii ma'rifeti'I'urefa'i billahi'I-i]fyas(Süleymaniye Ktp.,
Reşid Efendi, nr. 428).
Kuşaşi'nin ayrıca Abdülkerlm ei-Cill'nin ei-İnsanü 'I-kamil adlı eserinin SOS4. bölümlerine yaptığı bir şerhi bulunmaktadır (Süleymaniye Ktp., Reşid Efendi ,
n r. 428) . Kaynaklarda adı geçen diğer bazı
eserleri de şunlardır: Kitabü'n-Nuşuş,
Bustônü'I-'abidin ve ravzü'I-'arifin,
Şer]J_u 'A]fideti İbn 'Atil, ei-Keiimetü'Ivüsta fi şerJ:ıi lfikemi İbn 'Ata' (diğer
bazı eserleri için bk. Muhibbl. 1, 345; Hediyyetü '1-'arifin, ı. 161; Abdülhay el-Kettanl. ll. 971 ). Kuşaşi'nin bir de divanı vardır.
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ve ilba.si 'l-J:wl!:a ve't- taşavvuf ve sülüki ehli't·
tev/:ıid, Sü leymaniye Ktp., Şehid Ali Paşa, nr.
1197, tür. yer.; Ayyaşi, er-Ri/:ıletü '1-'Ayyaşiyye,
Fas 13 16, 1, 407 -429; Muhibbi, /julaşatü'l-eşer,
ı , 343-346; Haririzade. Tibyan , ll , vr. 106"; Serkis. Mu'cem, ll , 1513; Hediyyetü'l-'ari{in, 1,
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Osmanlı Devleti'nin
ilk istihbarat kurumu olan
Teşkilat-ı Mahsusa'nın kurucusu
ve ilk başkanı.
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İstanbul'da doğdu. Babası Sultan Abdülaziz'in kuşçubaşısı Mustafa Nuri Bey'dir.
Dedesi de Osmanlı sarayında kuşçubaşı
olan Eşref Sencer bunu önce unvan, daha sonra soyadı olarak aldı. Ailesi baba
tarafından Çerkezler'in Ubuh kol una. anne tarafından Sultan Sencer'e bağlıdır.
Öğrenimini askeri okulda yaptı. Mekteb-i
Harbiye'nin son sınıfında iken Sultan Abdülhamid'e karşı olan Yeni Osmanlılar ' la
iş birliği yapan babasıyla birlikte Hicaz'a
sürüldü. Bir yıl kadar Taif'te kaldı; buradan firar ederek kardeşi Selim Sami Bey'le birlikte mücadeleye başladı. Etrafına
topladığı genç subaylarla isyan edip üze-
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