
KU$ADALI İBRAHiM EFENDi 

tanınan Ahmed Amiş Efendi geçmiş, mü
cahedatın bir kısmını Kuşadalı'nın. geri 
kalanını da kendisinin kaldırdığın ı söyle
yen Ahmed Amiş Efendi. döneminde ta
rikat tam anlamıyla Melameti bir nitelik 
kazanarak günümüze ulaşmıştır. Şeyhül

vüzera Namık Paşa. Abdülaziz Mecdi To
lun. Osman Nuri Ergin, Süheyl ünver, Fet
hi Gemuhluoğlu bu tarikattan feyiz alan 
önemli şahsiyetlerdir. 

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 Re
fet Efendi'nin hankahında irşad faaliye
tini sürdürmüşlerdir. 

Kuşadalı'nın. Bektaşiliği tarikat ve tek
kelerin yozlaşmasına çarpıcı bir örnek ola
rak gösterdiğine, yeniçeriliğin kaldırılması 

ve Bektaşiliğin yasaklanması konusunda 
ll. Mahmud'un izlediği politikayı destek
lediğine dair görüşlerin (Öztürk, s. 3, 4; 
ist.A, IV. 125) bir kanıtı bulunmamakta
dır. 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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KUŞADALI TEKKESİ 

İstanbul Aksaray'da 
XIX. yüzyıl sufilerinden Kuşadalı 

İbrahim Efendi adına 
inşa edilen tekke. 

_j 

Katip Muslihuddin mahallesinde, Katip 
Muslihuddin Camii sokağı ile Sancaktar 
Müezzin sokağının sınırladığı arsa üzerin
de yer almakta olup 123S'te ( 1820) Hacı 
Halil Ağa tarafından tesis edilmiştir. 
1248'de (1832) çıkan bir yangında orta
dan kalkan tekke. 1840'tan sonra Halve
tiyye'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 Ca
mii sokağının karşı yakasında bulunan kü
çük hazire günümüze ulaşabilmiştir. 

Tek bir yapıdan oluşan Kuşadalı Tekke
si'nde selamlık ve tevhidhane doğu yö
nünde, harem batı yönünde yer almakta, 
cümle kapısı Katip Muslihuddin Camii so
kağına. harem kapısı Sancaktar Müezzin 
sakağına açılmaktaydı. Ahşap karkaslı 

olan yapı iki katlıydı. Zemin katın doğu
sundaki alt kesimde ahşap dikmelerin 
arası tuğla hatılla moloz taşlarla örülmüş. 
bunun dışında kalan bütün duvarlar içe
riden bağdadi sıva. dışarıdan ahşap kap
lamayla teşkil edilmişti. Dikdörtgen veya 
kare planlı olduğu anlaşılan tevhidhane
ye cümle kapısından ve selamlığı meyda
na getiren giriş bölümünden geçilerek 
varılmaktadır. İki kat yüksekliğindeki bu 
mekanın üst kesiminde kafeslerle kapa
tılmış yuvarlak kemerli açıklıklara sahip 
kadınlar mahfili, bunun yanında da ahşap 
korkulukları olan hünkar mahfili, dikdört-
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gen panolar içinde eklektik kalem işleri
nin bulunduğu zemin kat duvarlarında 
ise selamlığı tevhidhaneye bağlayan ka
pıyla şerbethaneye ve meydan odasına 
açılması muhtemel iki servis penceresi 
bulunmaktaydı. Kuşadalı Tekkesi dış gö
rünümü itibariyle küçük boyutları. hiçbir 
süslemenin görülmediği cepheleri ve ala
turka kaplı kırma çatısıyla XIX. yüzyıla ait 
sıradan bir İstanbul konutunu andırır. 
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Safiyyüddin Ahmed b. Muhammed 
b. Yunus ed-Decani 

ei-Makdisi el-Medeni ei-Kuşaşi 
(ö. 1071/1661) 

Mutasavvıf ve alim. 
L _j 

991'de (1583) Medine'de doğdu (es

Simtü 'L-mecid, vr. 67a). Soyunun baba ta
rafından Hz. Ali'ye ulaştığı (Muhibbl, 1, 
343-344) ve Kudüs yakınlarındaki Decan 
köyünden Medine'ye göç ettikleri nak
ledilir. Dedesi Yunus ucuz ve değersiz 
eşya (kuşaşe) sattığı için Kuşaşi nisbe
siyle anılmış . Safiyyüddin Ahmed de bu 
nisbeyle tanınmıştır. ilk eğitimini döne
min alim ve safilerinden olan babasın
dan alan Kuşaşi babasıyla birlikte 1 o 11 '
de (1602) Yemen'e gitti ve orada Şeyh 
Eminüddin b. Sıddik ei-Meravihi. Sey-


