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UÞÞAK

Halvetî Uþþâkîyiz” mýsralarýyla baþlayan ilâ-
hileri uþþak makamýnýn en güzel örnekleri
arasýndadýr.
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Halvetiyye-Ahmediyye tarikatýnýn
Hüsâmeddin Uþþâk¢’ye

(ö. 1001/1593)
nisbet edilen bir kolu.˜ ™

Yiðitbaþý Ahmed Þemseddin’in tesis et-
tiði Halvetiyye’nin orta kolu Ahmediyye ta-
rikatýnýn dört ana þubesinden biridir (di-
ðerleri Sinâniyye, Ramazâniyye, Mýsriyye).
Tarikatýn silsilesi Hüsâmeddin Uþþâký’nin
þeyhi Emîr Ahmed Semerkandî vasýtasýyla
Yiðitbaþý Ahmed Þemseddin’e ulaþýr. Bazý
kaynaklarda Hüsâmeddin Uþþâký’nin genç-
lik döneminde Kübreviyye’nin Nurbahþiy-
ye koluna intisap ettiði kaydedilmektedir.
Bu intisap, muhtemelen ya memleketi
olan Buhara’da veya daha sonra uðradýðý
Herat ve Meþhed dolaylarýnda ya da Ana-
dolu’da gerçekleþmiþtir. Bursa, Balýkesir
ve Uþak civarýnda Kübreviyye tarikatýnýn az
sayýda mensubu bulunduðu kaynaklarda
zikredilmektedir. Bundan dolayý Uþþâkýy-
ye’nin Nurbahþiyye ile Halvetiyye’nin bir
karýþýmýndan ortaya çýktýðý söylenebilir.

Ahmed Hüsâmî Efendi’nin Silsiletü’l-
evliyâ’sý (Harîrîzâde, II, vr. 291b), Tabibzâ-
de Mehmed Þükrü’nün Silsilenâme-i Tu-
ruk-ý Sûfiyye’si (Hacý Selim Aða Ktp., Aziz
Mahmud Hüdâyî, nr. 1098) ve Ahmed Muh-
yiddin Efendi’nin Tomar-ý Kebîr’indeki lis-
telerin birleþtirilmesinden Hüsâmeddin Uþ-
þâký’nin doksan dokuz halifesi olduðu an-
laþýlmaktadýr. Ancak tarikat, halifelerinden
Saruhanlý Memican Efendi (ö. 1008/1599-
1600) kanalýyla devam etmiþ, ikinci pîr Ce-
mâleddin Uþþâký ve üçüncü pîr Abdullah
Salâhî Uþþâký tarafýndan sistemleþtirilmiþ-
tir. Kaynaklarda Cemâliyye ve Salâhiyye’-
nin yaný sýra Kilitbahir’de medfun Þeyh Ah-
med Câhidî’ye (ö. 1070/1659-60) nisbet edi-
len Câhidiyye de Uþþâkýyye’nin þubesi ka-
bul edilmektedir. Önceleri Ýstanbul mer-
kezli bir tasavvuf mektebi olan Uþþâkýy-
ye, Ýstanbul’da Cemâleddin Uþþâký’ye nis-
betle Cemâliyye ve ardýndan Salâhî Uþþâ-
ký’ye nisbetle Salâhiyye þubeleriyle de tem-
sil edilmiþ, bir taraftan halifeler vasýtasýy-
la daha çok Ege ve Rumeli’ye doðru yayýl-
mýþtýr. Nazilli, Edirne, Keþan, Gelibolu, Ça-
nakkale, Gümülcine, Filibe, Belgrad, Peç,
Budin, Týmýþvar, Kandiye Uþþâký tekkeleri-
nin görüldüðü yerlerdir. Evliya Çelebi, Ka-
hire’de mahmil-i þerif alayýna katýlan ta-
rikat erbabýný sayarken Uþþâký derviþleri-
ni de zikreder, Halep’te de bir Uþþâký tek-
kesi olduðunu söyler.

Münîrî-i Belgradî (ö. 1026/1617), Silsi-
letü’l-mukarrebîn adlý eserinde Belgrad’-
da bir Uþþâký þeyhiyle tanýþtýðýný, bu þey-
hin Belgrad’da âþýk ve sâdýklarýn toplan-
dýðý güzel bir tekkesi bulunduðunu, her
ramazan ayýnýn son on gününde büyük bir
toplulukla itikâfa girdiklerini ve sürekli oruç
tuttuklarýný belirtmektedir. Belgradî’nin,
“Zikirleri oturduklarý yerde idüp raks ve
semâ itmezlerdi” sözü ilk dönem Uþþâký-
ler’inin âyinlerinde devranî deðil kuûdî zi-
kir yaptýklarýna iþaret eder. Bayramî-Me-
lâmîleri’nden Sarý Abdullah Efendi de Uþ-
þâkýler’in dehr orucu tuttuklarýný, devam-

Tiz taraftan yapýlan bu geniþlemeler de
tamamen teoriktir ve uþþak ile çok yakýn
olan bayâtî makamýnýn geniþlemeleridir.
Uþþak makamýnda çârgâh perdesinde çâr-
gâh çeþnisiyle sýkça asma kararlar yapýl-
dýðýnda uþþak hûzî makamý meydana ge-
lir. Uþþak makamýnýn seyrine durak per-
desinden, duraðýn civarýndaki seslerden
veya pest taraftaki geniþlemiþ bölgenin
seslerinden baþlanýr. Önce durak üzerinde-
ki uþþak dörtlüsünün seslerinde dolaþýldýk-
tan sonra dizinin iki tarafýnda yani güçlü
üzerinde karýþýk gezinilip nevâ perdesinde
yarým karar yapýlýr. Bu arada gerekli as-
ma kararlar ve diðer özellikler gösterilir.
Nihayet bütün dizide ve geniþlemiþ böl-
gede gezinildikten sonra dügâh perdesin-
de uþþak çeþnili tam karar yapýlýr.

Nâyî Osman Dede’nin devr-i kebîr usu-
lündeki peþrevi, Neyzen Aziz Dede’nin ak-
sak semâi usulündeki saz semâisi, Kemâ-
nî Tatyos Efendi’nin devr-i kebîr usulün-
deki peþrevi ve saz semâisi, Haydar Tatlý-
yay’ýn düyek usulündeki peþrevi ve saz se-
mâisi, Þerif Muhittin Targan’ýn saz semâ-
isi; Zekâi Dede’nin sakýl usulünde, “Pey-
mân-ý dilberâna inanmam kefîl ile” mýs-
raýyla baþlayan bestesiyle, “Severim gerçi
seni bana vefakâr olasýn” mýsraýyla baþla-
yan aðýr semâisi; Çömlekçizâde Receb Çe-
lebi’nin, “Rûh-i nâb-ý mey-i nâb ile kaçan
gül gül olur” mýsraýyla baþlayan yürük se-
mâisi; Hacý Ârif Bey’in düyek usulünde,
“Nazar kýl hâlime ey mâh-melek”, Þevki
Bey’in aksak usulünde, “Gülzâra nazar kýl-
dým vîrâne-misâl olmuþ” ve, “Daðlar da-
yanmaz enînine dil-i mahzûnumun”, Le-
mi Atlý’nýn müsemmen usulünde, “Neler
çekti neler cânân elinden”, Giriftzen Âsým
Bey’in curcuna usulünde, “Cânâ rakîbi han-
dân edersin”, Tatyos Efendi’nin sofyan
usulünde, “Gamzedeyim devâ bulmam”,
Þerif Ýçli’nin devr-i hindî usulünde, “Göz-
lerin hayran bakarmýþ görmeyip ýsrârýmý”
mýsralarýyla baþlayan þarkýlarý; Nâyî Os-
man Dede’nin Mevlevî âyini; Zekâi Dede’-
nin nîm-sofyan usulünde, “Allah emrin tu-
talým”, Muallim Ýsmail Hakký Bey’in sof-
yan usulünde, “Dü cihânýn mefhari enbi-
yâlar serveri”, Süleyman Erguner’in (ö.
1953) düyek usulünde, “N’oldu bu gönlüm
n’oldu bu gönlüm”, Hüseyin Sebilci’nin
sofyan usulünde, “Vâsýl-ý feyz-i Hudâyýz
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rikatlarý ve Bayramî-Melâmîleri’yle yakýn
iliþkiler kurmasý, daha geç dönemlerde ta-
rikatta zâhidlikten rindmeþrepliðe doðru
geliþen bir tasavvuf anlayýþýnýn öne çýk-
masýna yol açmýþtýr. Önceleri Bektaþî ol-
duðu rivayet edilen Nazillili Hulûsi Baba ile
baþlayan bu meþrep Ahmed Tâlib-i Ýrþâdî
ile günümüze kadar ulaþmýþtýr. Bu meþ-
rep mensuplarý kendilerini Nâzenîn-i Uþþâ-
ký diye tanýmlamýþlardýr.

Uþþâkýler her ne kadar ilk dönemlerinde
sadece kuûdî zikir yapmýþ olsalar da da-
ha sonra tarikatýn zikir ve âyin usulleri Hal-
vetiyye’nin diðer kollarýna uyarak devranî
olmuþtur. Ýstanbul Uþþâký tekkelerinde du-
rak, cumhur ilâhisi, usul ilâhisi, devran ilâ-
hisi gibi Ýstanbul tavrý tekke mûsikisi icra
edilirken Anadolu’da bu tavýr yerini mahallî
formlara býrakmýþtýr. Nâzenîn-i Uþþâký ve
Melâmî Uþþâkýler’de ise devran yoktur. Pîr
Hüsâmeddin Uþþâký’ye nisbet edilen Evrâ-
dü’l-kebîr, Þerhu Virdi’s-settâr isimli vird
kitaplarý bir Uþþâký sâlikinin günlük dua ki-
taplarýdýr. Uþþâký âdâb ve erkânýný Salâhî
Uþþâký Tu¼fetü’l-£Uþþâšýyye adlý risâle-
de toplamýþ, eser son devir Uþþâký þeyhle-
rinden Abdurrahman Sâmi Efendi tara-
fýndan geniþletilerek tercüme edilmiþtir.
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UÞÞÂKœZÂDE ÝBRÂHÝM EFENDÝ

(ö. 1136/1724)

Osmanlý âlimi ve tarihçisi.
˜ ™

1075’te (1664) Ýstanbul’da doðdu. Ýlmi-
ye sýnýfý arasýnda özel bir yeri olan Uþþâký-
zâde ailesinden Abdülbâki Efendi’nin oð-
ludur. Babasýnýn dedesi Halvetiyye’den Uþ-
þâkýyye’nin kurucusu Hüsâmeddin Uþþâký
Efendi, anne tarafýndan dedesi Nakîbüleþ-
raf Seyrekzâde Seyyid Abdurrahman Efen-
di’dir. Ýbrâhim Efendi önce babasýndan,
onun ölümü üzerine Muttalibzâde Meh-
med Sâlih Efendi, Kazasker Ak Mahmud
Efendi ve Kazasker Abdülbâki Ârif Efen-
di’den ders aldý. Babasýnýn Receb 1090’-
da (Aðustos 1679) Mekke kadýlýðýna tayin
edilmesiyle mülâzemete kabul edildi. Bir
süre alt derece medreselerde görev yaptý.
11 Cemâziyelevvel 1098’de (25 Mart 1687)
Þeyhülislâm Ankaravî Mehmed Emin Efen-
di’den imtihaný geçerek Muharrem Aða,
10 Rebîülevvel 1101’de (22 Aralýk 1689)
Þehzadebaþý’ndaki Ebülfazl Mahmud Efen-
di, 16 Safer 1105’te (17 Ekim 1693) yine
Þehzadebaþý yakýnlarýndaki Hamâmiyye,
6 Zilhicce 1106’da (18 Temmuz 1695) Ûlâ-
yý Hüsrev Kethüdâ, 11 Zilkade 1110’da (11
Mayýs 1699) Sahn-ý Semân medreselerin-
den birine, 22 Safer 1112’de (8 Aðustos
1700) Çarþamba’da Kovacýdede mahalle-
sindeki Ûlâ-yý Zekeriyyâ Medresesi’ne, 14
Þevval 1113’te (14 Mart 1702) yine Edirne-
kapý’daki Ayþe Sultan Medresesi’ne tayin
edildi. Bu arada Zeyl-i Atâî’yi ikmal et-
meye çalýþtýðý Þeyhülislâm Seyyid Feyzul-
lah Efendi tarafýndan duyulunca 1702’de
Edirne’ye davet edildi. Kendisine Evreþe
kazasý arpalýk tevcih edildi; bu arada Fey-
zullah Efendi ile samimiyetini ilerletti ve
onun meclislerinde yer aldý.

Þeyhülislâm Feyzullah Efendi’nin ilmî ve
idarî kadrolarý çocuklarýna ve yakýnlarýna
tevcih ettirmesi terfi bekleyen ulemâ ve
diðer idareciler arasýnda hoþnutsuzluða yol
açmaktaydý. Bunun sonucunda ortaya çý-
kan ve Edirne Vak‘asý diye bilinen isyanda
Uþþâkýzâde de zarar gördü. Þeyhülislâma
yakýnlýðý sebebiyle rütbesi tenzil edilerek
Beþiktaþ’taki Barbaros Hayreddin Paþa
Medresesi’nde görevlendirildi. 1704 yýlýn-
dan itibaren yeniden yükselmeye baþladý.
20 Rebîülâhir 1116’da (22 Aðustos 1704)
mûsýle-i Süleymâniyye rütbesiyle Sâniye-i

lý ibadet ettiklerini, insan takatini aþacak
derecede halvet ve uzlet ehlinden olduk-
larýný, nefis tezkiyesine ve bâtýn tasfiyesi-
ne önem verdiklerini söyler (Semerâtü’l-
fuâd, s. 142-143). Mehmed Nazmi Efendi,
Anadolu’daki Halvetî þeyhlerine dair kýy-
metli bilgiler içeren Hediyyetü’l-ihvân
adlý eserinde Pîr Hüsâmeddin Efendi’den
sonra Rumeli’de bazý halifelerin faaliyet
gösterdiklerini, bunlara Uþþâkýler dendiði-
ni, mücâhede ehli ve Hakk’ýn rýzasýný ka-
zanmýþ kimseler olarak etraflarýnda mü-
rid ve muhiblerin bulunduðunu aktarýr.

Ýstanbul’da Uþþâkýliðin faaliyet göster-
diði ana tekke Hüsâmeddin Uþþâký Tekke-
si’dir. Kasýmpaþa’da yer alan ve Pîr Hüsâ-
meddin Uþþâký’nin türbesini barýndýran bu
tekke Uþþâkýliðin âsitânesi ve pîr makamý-
dýr (bk. HÜSÂMEDDÝN UÞÞÂKœ TEKKESÝ).
XVI. yüzyýlýn son çeyreðinde Hüsâmeddin
Uþþâký tarafýndan kurulmuþ, tekkelerin
kapatýldýðý 1925 yýlýna kadar aralýksýz fa-
aliyetine devam etmiþtir. Uþþâký Âsitâne-
si’nden baþka Eðrikapý dýþýndaki Cemâled-
din Uþþâký, Fatih Haydar’daki Tâhir Aða,
Üsküdar’daki Halim Gülüm, Eyüp Defter-
dar’daki Balçýk, Fatih Keçeciler’deki Mah-
mud Bedreddin, Fatih Haydar’daki Hoca-
zâde tekkeleriyle Karagümrük Uþþâký Zâ-
viyesi, Yedikule’deki Hâlid Efendi, Aksa-
ray’daki Mehmed Emin Efendi, Fatih Þeh-
remini’deki Deniz Abdal, Kayserili Musta-
fa Efendi ve Fatih Niþanca’daki Havuzlu
Uþþâký tekkeleri Ýstanbul’da tarikata ait
diðer tekkelerdir. Tarikatýn, üçüncü pîr Ab-
dullah Selâhaddin Uþþâký’den sonra özel-
likle Rumeli’de ve Batý Anadolu’da yayýlýr-
ken yer yer Mevlevî, Bektaþî, Gülþenî ta-

UÞÞÂKœZÂDE ÝBRÂHÝM EFENDÝ

Hüsâmeddin Uþþâk¢’nin adýna düzenlenen bir levha

Uþþâk¢ tacý


