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I. Girifl
‹SLÂM medeniyetinin temelindeki üç terim flunlard›r: Allah, müslüman ve
mescid. Buna dördüncü terimi eklemek istersek o da peygamberdir. Peygamber, insanlara nas›l Müslüman olunaca¤›n›, Allah’a nas›l ibadet edilece¤ini ö¤reten insand›r.
Din e¤itiminin ilk muallimi Hz. Peygamber, ilk mektep binas› da Mescid-i
Nebevî olmufltur. Daha sonraki yüzy›llarda co¤rafyan›n büyümesiyle ihtiyaçlara göre müesseseler ço¤alm›fl, mektep / medrese / tekke gibi kurumlar devreye girmifltir. Bir baflka ifadeyle Hz. Peygamber’in tek bafl›na yürüttü¤ü e¤itim,
kendilerinden sonra alt bafll›klara ayr›larak farkl› kifli ve kurumlarca yürütülmüfltür.
‹slam medeniyetinde din e¤itimi ile ilgili olarak üç kurum öne ç›kmaktad›r:
mescid, medrese, tekke. Bu üç kurum bazen ayn› külliyede yer al›rken bazen de
ba¤›ms›z yap› veya yap›lar toplulu¤u olarak görülmektedir. Bazen mescid ayn›
zamanda medrese ve tekkenin görevini görmüfl bazen de tekke olarak yap›lan
bir binaya vakfiye gere¤i atanan kiflinin müderris olma flart›n›n koflulmas› hizmetlerin bir çat› alt›nda toplanmas›na sebep olmufltur. Baz› mescidlerin medrese baz› tekkelerin mescid görevi görmesi bir tarafa, genel durum de¤iflmemektedir: Mescidler ibadetler için, medreseler ilmî faaliyetler için tekkeler ise
tasavvufî-kalbî yolculuklar içindir.
‹slam dünyas›n›n büyümesi ve geliflmesi sebebiyle ilmî / fikrî / felsefî / ahlâkî / içtimaî / bediî anlay›fl ve yorumlarda da farkl›laflmalar ortaya ç›km›flt›r.
Baz› âlimler Kur’an ve Hadisin metnini anlamaya çal›fl›rken bir bölümü de bu
iki kayna¤›n tuttu¤u ›fl›kla insan›, kainat› ve hakikati kavramaya gayret etmifltir. Farkl› anlay›fl ve kavray›fllar mezhep ve ekollerin temellerini atarken tart›flmalar›n fliddetini de zaman zaman yükseltmifltir.
* Prof. Dr., Uluda¤ Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi
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Hz. Peygamber’in vefat›ndan yaklafl›k yüz sene sonra farkl› tav›r ve yorumlar›yla dikkat çeken insanlar da vard›. Bunlara âbîd, nâsik, zâhid gibi isimler veriliyordu. Bu insanlar daha çok ibadet ve taatle meflgul oluyor, dünyadan çok
ahireti düflünüyor, maddeden çok manâya önem veriyor, kal›ptan çok kalbe yöneliyor, dinî vecd ve coflku için ellerinden geleni yap›yor, kendileri gibi düflünenlerle bir araya gelip sohbet etmeye önem veriyor, içinde yaflad›klar› dünyay› ve içerlerinde yaflayan alemi anlamaya ve anlamland›rmaya çal›fl›yorlard›.
Bir müddet sonra bu “haldafl” ve “fikirdafl”lar› bir araya getiren bir mekân
da oluflturdular. Zaman içinde çok yayg›nlaflacak olan bu basit yap› tekke, zaviye, düveyre, savma‘a, dergâh, hangâh, asitane, ribat gibi çok de¤iflik isimlerle an›lacak ve medeniyetin aslî unsurlar›ndan biri haline gelecektir.
Tekkelerde verilen e¤itimin detaylar›na geçmeden maddî/mimarî yap›n›n
özelliklerine k›saca temas etmekte fayda vard›r.
Tekkelerin mimarî yap›lar›n›, içinde bulunduklar› tabiat flartlar›n›n tayin
etti¤ini söylemek zor de¤ildir. Dolay›s›yla Ba¤dat flehrinde yap›lan bir tekke ile
Belgrat flehrinde infla edilen bir zaviyenin d›fl görünüflü ayn› olmayacakt›r.
Ama her iki mekân›n ibadet ve sohbet etmeye elveriflli, ö¤renmeye ve dinlenmeye uygun bölümleri olacakt›r.
Tarihî ve mimarî bilgilerden ulaflabilece¤imiz tespitler flöyle s›ralanabilir:
1. Basit bir gölgelikten, tek bir odadan ibaret tekkeler oldu¤u gibi bahçeli bir
mekanda tek veya çift katl› binalar da vard›r.
2. Cami, medrese, hamam, türbe, çarfl› gibi de¤iflik yap›lar› ihtiva eden külliyelerde müstakil bir kurum olarak hizmet veren dergâhlar da vard›r.
3. Zengin vak›flarla desteklenen baz› tekkeler hizmet alanlar›n› da çeflitlendirmifltir. Kendi dervifllerinin yan›nda gelip geçenler için bir sosyal güvenlik
kurumu özelli¤i tafl›yan dergâhlar insan›n ruhuyla beraber bedenine de
hizmet etmifltir.
4. Genifl bir arazi üzerinde kurulan “tam teflekküllü” bir zaviyede flu bölümler
vard›: Mescid / fieyh evi, harem / Dervifl odalar› / Mescid / Kütüphane /
Ah›r / Mutfak / Avlu / Mezarl›k.
5. Osmanl› co¤rafyas›nda daha çok ahflap malzemeden yap›lan tekkelerin büyük k›sm› yang›n, deprem gibi tabiî afetler, bir k›sm› da ilgisizlik sebebiyle ortadan kalkm›flt›r. Bir bölümü tamirlerle XX. yüzy›la ulaflm›flt›r. Bugün ise orijinal fleklini koruyan tekke bulma ihtimali, imkâns›z derecesinde azalm›flt›r.
6. Baz› tekkeler ba¤l› oldu¤u tarikat›n özelliklerine, ritüellerine göre flekil alm›flt›r: Sema’/mukabeleye uygun olarak infla edilen Mevlevîhaneler bunun
en güzel örne¤idir. Halvet için küçücük odalar› ihtiva eden Halvetî tekkeleri de vard›r.
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Bu genel bilgilerden sonra tekke e¤itiminin özelliklerine geçilebilir.

II-Tekke E¤itiminin Baz› Özellikleri
Tekke e¤itiminin baz› özelliklerini s›ralamaya geçmeden önce flunu belirtelim: Konu ile ilgili ne e¤itim tarihi ne de tasavvuf tarihi uzmanlar›nca yeterli bir
çal›flma yap›lm›flt›r. Belki her iki alana hâkim olan insan(lar)›n böyle bir araflt›rma ve inceleme yapmas› gerekecektir.1
1. Tekke E¤itimi Zorunlu De¤ildir
Dinin esaslar›n› ö¤renmek, iman, ibadet ve ahlâk›n ana ilkelerini kavramak,
abdest namaz gibi dinî pratiklerin uygulamas›n› yapmak, k›saca farzlar› ve haramlar› tan›mak zorunludur. Her Müslüman bunlar› ergenlik ça¤›na eriflti¤inde ö¤renmeli ve uygulayabilmelidir.
Tekke e¤itimi ise bu safhalardan sonra bafllayan bir e¤itim olup tabiri caizse zorunlu de¤il seçmelidir. Ancak, belli bir yafla geldi¤i halde yukar›da s›ralanan temel ilkeleri ö¤renemeyen müridlere bu esaslar ö¤retilir, daha sonra esas
derse geçilir.
K›saca tekke e¤itimi almak dinî aç›dan zorunlu de¤ildir. Sufîlere göre Allah’a giden yollar s›n›rs›zd›r. Bunlardan biri de tasavvuf yoludur. Bu yol da kendi içinde yollara ayr›l›r. Bu “yol”lar›n çeflitlili¤i insan yarat›l›fl›ndan kaynaklanmaktad›r.
2. Belli Bir Yafl S›n›r› Yoktur
Tekke e¤itiminin bafllama yafl› yoktur. Çok erken yafllarda bu yola girenler
oldu¤u gibi, geç dönemde veya medrese tahsilini tamamlad›ktan sonra böyle
bir tercih yapanlar da vard›r. Belli bir yafla kadar ifl-güç meflgalesiyle tekke ta1 Konu ile ilgili, yeterli olmamakla beraber, bir tak›m çal›flmalar yap›ld›¤›n› belirtmeliyiz. Örnek olarak bkz. Kadir Özköse, Tasavvuf ve Gönül E¤itimi, Nasihat Yay›nlar›, Ankara, 2007;
Osman E¤ri, Bektaflilikte Tasavvufi E¤itim, ‹stanbul: Horasan Yay›nlar›, 2001; fiakir Gözütok, Tasavvufta fiahsiyet E¤itimi, ‹stanbul: Seha Neflriyat, 1996; Osman Türer “Bir E¤itim
Müessesesi Olarak Tasavvuf”, ‹slâm’da Aile ve Çocuk Terbiyesi Sempozyumu 1, 15-17
Ekim 1993, Urfa, 1994, ss. 287-293; Mehmet Demirci, “Bir E¤itim Arac› Olarak Mevlevî Çilesi”, Marife, Konya, 2007, cilt:7, say›: 3, ss. 105-122; Nadir Al, “XVIII. Yüzy›lda Siirt Yöresinde ‹lmi Kurumlar ve ‹lim Adamlar›”, Yüksek Lisans tezi, Uluda¤ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001; ‹smail Çelik, “Bir E¤itim Kurumu Olarak Tekke ve Zaviyeler”, Yüksek Lisans tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005; fiakir Gözütok, “Bir
Din E¤itimi Disiplini Olarak Tasavvuf”, Yüksek Lisans tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1992; Zübeyr Akçe, “Osmanl› Devleti’nin Kurulufl Dönemindeki E¤itim
Müesseseleri Üzerine Bir Deneme”, Yüksek Lisans tezi, Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995.
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raf›na dönüp bak(a)mayanlar dervifl olabilece¤i gibi, derviflli¤in flartlar›n› yerine getiremedi¤i için bu yoldan ayr›lanlar da vard›r. Çünkü tasavvufî hayat bilgiden çok duygu merkezli bir hayatt›r. Duygu al›flverifli olmay›nca geliflme ve
güzelleflme ol(a)mamaktad›r.
Yafl s›n›r›n›n olmamas› müridle mürflid aras›ndaki yafl fark›n› da ortadan
kald›rmaktad›r. Yani çok genç bir mürflidin çok yafll› bir müridi olabilmektedir.
Bu durum gönül al›flverifline engel olmamaktad›r.
3. Mürflid Gereklidir
Dinin “olmazsa olmaz”lar› bellidir. Bunlar› iki bafll›k alt›nda toplamak
mümkündür: Farzlar ve haramlar. Bu iki konuya dikkat ederek yürüyen bir
Müslüman hedefledi¤i noktaya ulaflabilir. Fakat sözkonusu yolculu¤u tasavvufî
bir neflve ile yapmak isteyenlerin bir fley daha yapmas› gerekir: Bu yolda kendisine rehber olacak bir flahs› bulmak ve onunla yürümek. Yani tasavvufî yol, kendimizin icad etti¤i usullerle veya kitaplar okuyarak, belgeseller seyrederek kat
edilebilecek bir yol de¤ildir. “fieyhi olmayan›n fleyhi fleytand›r” sözü bu anlamdad›r. Yoksa “tasavvufî hayata girmeyenin hali harapt›r” anlam›nda de¤ildir.
Yaflayan bir insandan feyz almadan gönlünü saf hale getirenlere ise “Üveysî”
denir. Ancak bu istisnaî bir durumdur. Bilindi¤i gibi istisnalar kaideyi bozmaz.
4. Mürflidi Aramak Bulmak Gerekir
‹lk e¤itim genellikle en yak›n kurumlarda yap›l›r. Dinî e¤itim mahalle camiinde bafllar, mektepte devam eder. Tasavvufî e¤itimde mürflidini herkes
kendisi arar ve bulur: Eve yak›n olan tekkeye veya aile fertlerinin mensup oldu¤u fleyh efendiye ba¤lanmak diye bir esas yoktur. Aksine kifli kendisi arayacak, araflt›racak, tan›flacak, görüflecek sonra karar verecektir. Çünkü bu e¤itim
bir gönül al›flverifli oldu¤u için mizaç ve tabiatlar›n uyumu da önemlidir. Bir
insan için çok faydal› ve ufuk aç›c› olan bir mürflid, bir baflka kifliye hitap etmeyebilir. Sizin mürflidi de¤il de mürflidin gelip sizi bulmas› ise istisnaî bir durumdur.
5. Birebir E¤itimdir
Mürflid müridlerle tek tek ilgilenir. Ruhî yap›lar›na ve kültürel düzeylerine
göre kendilerine “vazife” verir, onlar› takip eder. Umuma yönelik yap›lan sohbette genel ilkeler anlat›l›r. Tek tek görüflmelerde ise müride daha çok eksik ve
kusurlar› ile yanl›fl davran›fllar› hat›rlat›l›r, tashihi istenir. Müridlerin çok kalabal›k olmas›, mürflidlerin istemedi¤i bir fleydir. Bunun iki tehlikesi vard›r. Birincisi tek tek ilgilenmenin zorlaflmas›, ikincisi ise flöhrettir. Yani müridi çok
olan mürflidin meflhur olmas›. “fiöhret afettir” ifadesi tekke muhitlerinde çok
yayg›nd›r.
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Tekke e¤itiminde “bafl bafla” esas olmakla beraber belli bir seviyeye gelen
mürid bazen mektuplarla da e¤itilebilir.
6. Mürflidler Aras›nda Mürid Al›flverifli Vard›r
Normal flartlarda bir mürflidden el alan mürid, e¤itimini o flah›stan tamamlar. fieyh vefat ederse genellikle onun yerine geçen zata biatini yeniler, yürüyüflüne devam eder. Bazen de mürflid gerekli görürse müridini bir baflka yerde/flehirde hizmet veren meslektafl›na gönderir. Bunun farkl› sebepleri olabilir.
Önemli olan müridin kabiliyetleri istikametinde en üst noktay› yakalamas›d›r.
Bu al›flverifle “farkl› alanlarda ihtisas”, “yatay geçifl” fleklinde bakmak mümkündür. Bu konuda mürflidler o kadar rahatt›r ki müridini bir baflka tarikata mensup
bir tekkeye de gönderebilir. Gerçek mürflidler için “tarikat taassubu”nun olmad›¤›n› söylemeye ihtiyaç yoktur. Çünkü taassup küçük düflünenlerin g›das›d›r.
Bahâüddîn Nakflbend’i yetifltiren Emîr Külâl’in sînesini göstererek mürîdine
flöyle dedi¤ini Nefahâtü’l-üns’de okuyoruz: “Ruhâniyetimizin kuflu befleriyet
yumurtas›ndan ç›kana kadar sana meme verdim, memede süt kuruyana kadar
seni emzirdim. Fakat himmetinizin kuflu çok yüksekte uçtu¤undan bundan
sonra serbestsin. Türk olsun, Tacik olsun nerede kimden burnuna bir koku gelirse o flahs› ara, himmetinin gere¤ini yerine getirmede kusur etme.” (s. 415)
7. Teslimiyetçi Bir E¤itimdir
Mürflidini aray›p bulan ve mürflidinin de kabulüyle intisab› gerçekleflen
flahs›n art›k bu yolun esaslar› ile ilgili konularda itiraz hakk› yoktur. Mürflidinin
rehberli¤ine teslim olmal›d›r. Çünkü mürflid bu yolu daha önce bir kiflinin rehberli¤inde kat etmifltir. Müride düflen görev onun tecrübesine teslim olmakt›r.
‹tiraz gönülden gönüle olan ba¤› keser, al›fl-verifli engeller. fiüphesiz hayat›n
di¤er konular›yla ilgili mürflidine dan›flabilir, ancak o konularda “teslim olma”
flart de¤ildir. ‹stiflare eder, uyup uymamakta serbesttir.
8. Süresi Belli De¤ildir
Tasavvufî e¤itimin bafllama yafl› olmad›¤› gibi uzunlu¤u da önceden tespit
edilemez. Çok k›sa bir sürede icazetnamesini alarak “s›n›f atlayanlar” oldu¤u
gibi uzun seneler boyu son noktay› koyamayanlar da vard›r. Bu yolculu¤un konaklama yerlerine “makam” ad› verilir. Bu makamlardan birine “tak›l›p kalan”
ve yola devam edemeyen gönül adamlar›na “meczûb” denir. Meczuplar Allah’›n dostlu¤unu kazanm›fl olabilir, ancak mürflid olarak görevlendiril(e)mezler. Çünkü “yol”un bütününe ait tecrübeye sahip olamam›flt›r.
9. Yat›l›d›r / Gündüzlüdür
Gece gündüz tekkede kalan tasavvuf erbab› oldu¤u gibi gündüzleri normal
ifl hayat›n› sürdüren talipler de vard›r. Devaml› tekkede kalanlar, kurumun iç
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hizmetlerini de yürütürler. Özellikle toplu zikirlerin yap›ld›¤› “ihya geceleri”nde tekkedeki hizmetleri yürütmek önemli bir meseledir. Dergâhtan halvete giren dervifllerin de ihtiyaçlar›, girmeyen kardefller taraf›ndan karfl›lan›r. Bu
iç hizmetleri görenlerin de kendi aralar›nda bir meratibi vard›r. Ona dikkat edilir. Maddî durumu yerinde olan müridler dergâh›n ihtiyaçlar›n› karfl›lamak için
elinden geleni yapar. Dostlar›n› teflvik eder, vak›flar kurar, kurulmufl olan vak›flar› takviye eder. Dolay›s›yla toplumun din e¤itimine destek olur.
10. Masraflar› Genellikle Vak›flar Karfl›lar
Cami ve medreselerde oldu¤u gibi Osmanl› toplumunda tekkeleri de ayakta tutan malî gücün kayna¤› vak›flard›r. Tekkelerin vâk›flar› genellikle kurucu
fleyhlerdir. Daha sonra müridler, muhibler halkas› geniflledikçe vak›f gelirleri
de artmakta, bazen de devlet yetkililerinin ilgisiyle bu imkânlar en üst noktaya
ç›kmaktad›r. “‹rfan de¤irmeni”nin suyu vak›flardan geliyorsa da bu imkân›
kullanmak için maalesef birçok “tats›z” olay›n oldu¤u ilave edilmelidir. Maddî
imkanlar bazen “post kavgalar›”n› körüklemifltir. Üst düzey yetkililerinin sa¤lamak istedi¤i imkânlar› almak istemeyen sufîler de vard›r. Çünkü “Kurb-› sultan âtefl-i sûzand›r”
‹fl hayat›yla tasavvufî hayat iç içedir. Dervifller günün belli bir k›sm›n› ba¤da bahçede çal›flarak geçirirler. Abdullah ‹lâhî ile beraber Buhara’dan Kütahya’n›n Simav ilçesine gelen Ahmed Buharî’yi dinleyelim: “Hz. fieyh’in bir merkep ve kat›r› vard›. Günefl do¤duktan sonra her gün onlarla da¤dan odun getirirdim. Ö¤le namaz›ndan sonra çift sürerdim. Orak vaktinde orak biçerdim.
Bazen s›rt›mda çal›-ç›rp› tafl›rd›m. ‹kindiden sonra fleyhin huzuruna var›rd›m.”
(Nefehât, s. 467)
11. Özel Bir Mekân Gereklidir
Tekkeler tasavvufî e¤itimin özelliklerine göre yap›lan binalard›r. Melâmîler
hariç bütün tasavvuf ehli tekke ad›n› alan bu özel mekânda sözkonusu e¤itimi
gerçeklefltirmifllerdir. Melâmîler ise sufîlere has özel bir mekân ile gösterifl aras›nda ilgi kurduklar› için özel bir mekâna ve özel bir k›yafete karfl› ç›km›fllard›r.
Di¤er tarikatlara mensup flah›slar e¤itim için dergâhlar› tercih ederken Melâmîler, bulufltuklar› yerlerde (cami, dükkan, ev vb.) gönül al›flveriflinde bulunmufllard›r. Yukar›da iflaret edildi¤i gibi malî imkân ve ihtiyaçlara göre tekkelerin mimarî yap›lar›nda de¤iflme ve büyüme olmufltur.
12. Türkçe, Arapça, Farsça Ö¤retilir
Bilindi¤i gibi ‹slâm medeniyetinin üç temel dili vard›r. Arapça, Farsça ve
Türkçe. Tekkenin fleyhi veya onun tayin etti¤i kimseler klasiklerin okunmas›nda dervifllere yard›mc› olurlar. Bu derslerde okunan kitaplar›n en meflhurlar›
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‹bn Arabî’nin Fusûsu’l-hikem’i, Mevlâna’n›n Mesnevî’si, ‹mam Rabbanî’nin
Mektubat’›d›r. Tarihî kay›tlardan, vakfiyelerden bu kitaplar›n d›fl›nda pek çok
eserin tekke atmosferinde okundu¤u anlafl›lmaktad›r. Özellikle Farsça’n›n ö¤renilmesi büyük oranda tekke çat›s› alt›nda gerçekleflmifltir. Türk tasavvuf edebiyat› bafll› bafl›na bir aland›r. Bugün bile Balkanlarda Türkçe bilmeyen Müslümanlar zikir meclislerinde, Türkçe ilâhileri coflku ile okuyabilmektedirler. Tekkelerde kurulan kütüphaneler ise kültür tarihimizin önemli bir “damar”›n›
canl› tutmufl ve bu yadigârlar› asr›m›za tafl›m›flt›r. Bugün Süleymaniye Kütüphanesi baflta olmak üzere yazma eserler kütüphanelerinin raflar›n› dolduran
kitaplar›n mühim bir k›sm› 1925 sonras›nda bu kurumlar›m›za intikal eden
“Tekke kütüphaneleri”dir.
13. Baz› Klasikler Topluca Okunur
Müridlerin yetiflmesinde sohbet esas ise de, mürflidin veya görevlendirece¤i bir flahs›n yönetiminde baz› tasavvuf klasiklerinin okunmas› da yayg›n bir
gelenektir. Birlikte okunup flerhedilen bu eserlerin bafl›nda, ‹hyau ulûmi’d-din,
Avârifu’l-meârif, Fusûsu’l-hikem, Futûhat-› Mekkiyye, Mesnevî, Kûtu’l-kulûb,
Hikem-i Atâiyye, Mektûbât-› Rabbânî, Râmuzu’l-ehâdis gelmektedir.
Bu eserler dervifllere tasavvufun derinliklerini tan›t›rken bir taraftan da
sohbetlerde sözkonusu edil(e)meyen konular hakk›nda da bilgi vermektedir.
fiüphesiz tekke e¤itiminin bu halkas›na kat›lanlar, ilim ve irfan dünyalar› daha
zengin olan kimselerdir. Bunlar›n da bir k›sm› “yar›n”›n müellifleri, flârihleri
olacaklard›r.
14. Günlük Dualar Okunur
Tekke e¤itiminde “bir bilen”in “rahle-i tedrîs”inden baz› kitaplar› okumak
gelene¤i oldu¤u gibi müridin kendi kendine okudu¤u kitaplar da vard›r. Bunlar›n bafl›nda, hizib, vird, delâil gibi eserler gelir. Dua ve Hz. Peygamber’e salat
u selâm merkezli bu kitaplar dervifllerin el kitaplar›ndand›r.
Fasl› Cezulî’nin (ö.1465) kaleme ald›¤› Delâilu’l-hayrat bunlar›n en meflhuru olup renkli flekil, tasvir ve minyatürlü nüshalar› vard›r. Türkçe baflta olmak
üzere de¤iflik dillere tercüme ve flerhi yap›lan eserin, M›s›r, ‹stanbul, Petersburg bask›lar› vard›r. Delâil, mürflidin tavsiyesine göre her gün bafltan sona
okunabilece¤i gibi, yedi bölüm halinde haftal›k okunan bir salavat kitab› da
olabilir. Bu ve benzeri eserlerin Allah, Peygamber sevgisin art›rmaya yönelik
oldu¤unu söylemeye gerek var m›?
15. Güzel Sanat E¤itimi de Verilir
Tasavvufî seyr u sulûk devam ederken müridlere, kabiliyetleri do¤rultusunda güzel sanatlarla ilgili bilgiler de verilir. Özellikle fliir, musikî ve hat sanat› en
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çok ilgi gören alanlard›r. Zikir meclislerinde okunan ilahîlerin dervifllere ait olmas›, onlar› besteleyenlerin de tekke mensubu olmas› bu yöneliflleri teflvik etmifltir. Dolay›s›yla tekkeler güzel sanatlara kabiliyeti olanlar›n beslendi¤i, rehber buldu¤u mekânlar haline gelmifltir. Büyük flair, bestekâr ve hattatlar›m›z›n
dervifl olmas›n›n sebebi de budur. O dönemin “Güzel Sanatlar Fakültesi” tekkelerdir. Bu sanatlara kabiliyetli olanlar, tekkenin dervifli olsun olmas›n sözkonusu imkândan istifade etmifl ve bu tecrübeyi kullanabilmifltir.
Bir misal verelim. 1876’da vefat eden Kazasker Mustafa ‹zzet Efendi bir
Nakflîbendî derviflidir, flairdir, neyzendir, bestekârd›r ve dünya flaheserlerinden olan ve Ayasofya camiinde bulunan “ciharyâr-i güzin”in hattat›d›r.
16. E¤itimi Bitiren Herkes Mürflid Olmaz
Tekke e¤itimini bitirenlere –ilk as›rlarda yoksa da- icâzetname/hilâfetnâme denilen bugünkü anlamda diploma verilir. Bu belgede Hz. Peygamber’e kadar ç›kan “mürflidler silsilesi”nde yer alan mutasavv›flar›n ad› zikredilir.
Bu icazetnameyi alan herkes mutlaka fleyh olur diye bir kaide yoktur. Mürflidler, bu yolculu¤u bir flekilde bitiren herkesin mürflid olmas›n› uygun bulmaz, ve herkese “irflad izni” vermezler. Çünkü baflka insanlar› e¤itmek, farkl›
kabiliyetlerin bulunmas›n› gerektirir. Bazen mürflid yetifltirdi¤i “halife”lerine
s›n›rl› yetki verir. Meselâ, sadece zikir telkini vermek, sadece rüyalar› tabir etmek.. gibi. Tekkedeki e¤itimini tamamlayan mürflid adaylar›n›n görev yerlerini genellikle mürflid tayin eder. Kendi bafl›na hareket eden ve yumuflak bir
“muhalefet”i seslendirenler de görülür.
17. Birden Çok Tarikattan El Al›nabilir
Tasavvufî e¤itimde yayg›n olan usûl fludur: Mürid bir tarikata mensub olan
mürflide intisab eder ve e¤itimini tamamlayabilirse o tarikatta mürflid olur. Talibleri, adaylar› yetifltirir. Adedleri az olsa da birden çok tarikat mensubunun
yan›nda seyr u sülûkünü tamamlayan ve icazet alan mutasavv›flar da vard›r.
Bunlar müridlerini böyle yetifltirebilirler. Bunun tabiî neticesi olarak ayn› kifli
bir Nakflî dergâh›nda Kadirî e¤itimi de verebilir. Bir Rifaî tekkesinde Sa‘dî usûluyle dervifl yetifltirebilir. Baz› sufîlerin isimlerinden sonra pefl pefle yer alan
Halvetî, Sa‘dî, Bedevî kelimeleri bu tarikatlardan el ald›¤›n› gösterir. Bazen da
mürflidler di¤er meslekdafllar›na “teberrüken” h›rka giydirir, icazet verir. Bu
günümüzdeki “fahrî doktora”ya benzer bir durumdur.
18. Hayat Boyu E¤itim Vard›r
Dinî hayat beflikten mezara kadar devam etti¤i gibi tekke e¤itimi de hayat
boyu devam eden bir e¤itimdir. ‹nsanlar seyr u sulûkünü tamamlasa bile ba¤l› bulundu¤u tekke ile irtibat›n› kesmez, sohbetlerine kat›l›r. Özellikle “ihya ge-
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celeri”ne ifltirak eder, dostlar›yla birlikte iç âlemini ayd›nlat›r. Kitap okumaya,
anlamaya, anlatmaya devam eder. Kendini yeniler, gücü varsa yazar. Hassas
bir konu da fludur: Sürekli “ö¤retici” olmak da zamanla bir “ç›kmaz” olabilir.
Sûfîler buna da dikkat eder. “Benlik” tuzaklar›n›n çok ve gizli oldu¤unu bilir.
“Hay›r” gibi görünen baz› fleylerin “fler”, “fler” gibi görünen baz› konulardan
“hay›r” ç›kt›¤›n›n fluurunda olur.
Sürekli e¤itim de¤iflik sebeplere de dayand›r›labilir: Hac› Bayram-› Velî’nin
yan›nda tasavvufî terbiyesini tamamlayan Eflrefo¤lu Rûmî bir Bayrâmî fleyhi
olarak ‹znik’te dergâh›n› kurmufl ve tâlibleri yetifltirmiflti. Y›llar sonra içinde
hissetti¤i “boflluk” sebebiyle tekrar mürflidine baflvurmufl, mürflidi ona Suriye’nin Hama flehrinde bulunan Abdülkâdir Geylânî’nin torunu Hüseyin Hamevî’yi tavsiye etmiflti. Emrin gere¤ini yerine getiren Rûmî, y›llar sonra memleketine Kâdirî fleyhi olarak dönmüfltü. Bütün Osmanl› topraklar›nda yayg›nlaflan Kâdiriyye’nin Eflrefiyye kolunun pîri olmufltu.

III- Tekke E¤itiminin Kaynaklar› ve Literatür
A- ‹lk Dönem Klasikleri
Tasavvufî hayat için kullan›lan “Hâl ilmidir kâl ilmi de¤ildir” ifadesi do¤ru
ise de bu cümle “Tasavvufta sözün ve yaz›n›n hiçbir önemi yoktur” anlam›nda
kullan›lmamal›d›r. Tasavvufî kültürün canl›l›¤›n›n ve hayatiyetinin günümüze
kadar korunmas›nda kitap ve risalelerin rolü büyüktür. Yani “kâl” yönü de
önemlidir. “Tekke e¤itiminin temel klasikleri nelerdir?”, “Bu ilmi ve anlay›fl› kurup gelifltiren sufîler hangi eserlerden beslenmifltir?” fleklindeki sorulara cevap
arayanlar Arapça, Farsça ve Türkçe birçok eserle karfl›laflabilirler. Bu silsileye
Abdullah b. Mübarek, Ahmed b. Hanbel ve Beyhakî’nin kaleme ald›¤› Kitâbu’zzühd isimli eserlerle bafllamak gerekir. Daha sonra flu eserler s›raya girer:
er-Ri‘âye li hukûkillah,2 Hatmu’l-evliya,3 el-Luma‘ fi’t-tasavvuf,4 et-Taarruf
li mezhebi ehli’t-tasavvuf,5Kûtu’l-kulûb,6 Hilyetu’l-evliya,7 er-Risale fi’t-tasav2 Haris Muhasibî (ö. 243/857), Hülya Küçük / fiahin Filiz (çev.), ‹stanbul, 2000
3 Hâkim Tirmizî (ö. 285/898), Salih Çift (çev.), ‹stanbul, 2007
4 Ebu Nasr Serrac Tusî (ö. 378/988), Hasan Kâmil Y›lmaz (çev.), ‹stanbul 1996
5 Kelâbazî (ö. 380/990), Süleyman Uluda¤ (çev.), ‹stanbul, 1979
6 Ebu Tâlib Mekkî (ö.386/996), Muharrem Tan (çev.), ‹stanbul, 1999
7 Ebu Nuaym Isfahanî (ö. 430/1039), (Allah Dostlar› isimli eserin içinde tercümesi vard›r.)
8 Abdülkerim Kufleyrî (ö. 465/1072), Süleyman Uluda¤ (çev.), ‹stanbul, 1978
9 Hucvirî (ö. 470/1077), Süleyman Uluda¤ (çev.), ‹stanbul, 1982
10 Abdullah Herevî (ö. 482/1088), Abdurrezzak Tek (çev.), Bursa, 2008
11 Gazzâlî (ö. 505/1111), Türkçe tercümeleri vard›r. ‹slâm dünyas›nda yayg›n olan dolay›s›yla
çok okunan eserlerden biridir.
✒
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vuf,8 Keflfu’l-mahcûb,9 Menazilu’s-sâirîn,10 ‹hyau ulûmi’d-din,11 el-Gunye li talibi tarîki’l-Hak,12 Meflrebu’l-ervâh.13
Tekke e¤itimiyle iç içe olan bu eserler kaleme al›nd›¤› y›llarda baz› sufiler de
tekke hayat›n›n adâb ve erkân›yla ilgili görüfl ve fikirlerini olgunlaflt›r›yordu. Bu
iflin en k›demli “usta”s› Horasan bölgesinde yaflayan Ebu Saîd Ebu’l-Hayr’d›r.
(ö. 440/1049). Ebu Saîd’in torunlar› taraf›ndan kaleme al›nan ve bir Rus müsteflriki taraf›ndan yay›nlanan menk›beleri vard›r: Hulâf u Suhanân14 ve Esrâru’t-tevhîd.15
B- ‹kinci Dönem Klasikleri
‹lk befl as›rda, kurulup geliflen tekke düflüncesi önemli mimarlar›n›n kaleminden temel eserlerini ortaya koymufl ve tart›flmaya açm›flt›r. Yap›lan tenkit
ve tart›flmalar ›fl›¤›nda yürüyen tasavvuf düflüncesinin hayatiyetini, yeni yol ve
ekollerle sürdürmesi gerekiyordu. Tarîkat ad›n› alan bu “yol”larla ikinci dönem bafllam›fl oluyordu
‹kinci dönemde tekke e¤itimine yön veren yol gösteren pek çok eser kaleme al›nd›. XIII-XV. yüzy›llarda kaleme al›nan klasiklerin bir k›sm› flöyle s›ralanabilir: Tezkiretu’l-evliya,16 Mant›ku’t-tayr,17 Usûlü’l-aflere / Fevâihu’l-cemâl /
Risâle ile’l-hâim,18 Fütûhâtü’l-Mekkiye / Fusûsu’l-hikem,19 Mesnevî / Dîvân-›
Kebîr,20 Mirsâdü’l-ibâd,21 Makâlât,22 Hikemü’l-atâiyye,23 Gülflen-i Râz,24 Envarü’l-âfl›kîn,25 Müzekki’n-nüfûs.26
12 Abdülkâdir Geylanî (ö. 561/ 1165), Kahire, 1288. Bütün kitaplar› Türkçeye çevrilen Geylanî’nin Futûhu’l-Gayb isimli eserinin ‹bn Teymiye taraf›ndan flerh edilmesi kaydedilmelidir.
13 Ruzbihan Baklî (ö. 606/1209). 1001 tasavvuf terimini aç›klayan bu eser de Türkçeye henüz
çevrilmemifltir. Nflr. Nazif Muharrem Hoca, ‹stanbul, 1973.
14 Muhammed b. Ravh, V. Jukousky (nflr.), Petersburg, 1899
15 Muhammed b. Münevver, V. Jukovsky (nflr.), Petersburg, 1899. Süleyman Uluda¤ taraf›ndan Türkçeye çevrilmifl ve Tevhidin S›rlar› ad›yla bas›lm›flt›r (‹stanbul, 2005).
16 Feridduddin-i Attâr (ö. 620/1220), (Farsça), Süleyman Uluda¤ (çev.), Bursa, 1984.
17 K›rflehirli Gülflehrî’nin Gülflennâmesi bu eserin tercüme ve flerhidir. Kemal Yavuz (nflr.),
Ankara, 2007.
18 Necmeddin-i Kübra (ö. 618/1221), Tasavvufî Hayat, Mustafa Kara (çev.). Usûlü’l-aflere ‹smail Hakk› Bursevî taraf›ndan flerh edilmifltir.
19 Muhyiddin ‹bn Arabî (ö. 638/ 1240). Ekrem Demirli (çev.). Fusûs’un ilk Türkçe flerhi Abdullah Bosnevî’ye (ö. 1644), son Fusûs flerhi Ahmet Avni Konuk’a aittir (ö. 1938). Mustafa Tahral› ve Selçuk Erayd›n taraf›ndan neflredilmifltir. ‹bn Arabî’nin en meflhur talebesi Sadreddin-i Konevî’dir. Onun da eserleri Ekrem Demirli taraf›ndan tercüme edilmifltir.
20 Mevlâna Celâleddin Rumî (ö. 672/1273), (Farsça), Abdülbakî Gölp›narl› (çev.). Tercüme ve
flerhleri vard›r. Tam veya k›smen çeflitli dünya dillerine tercüme edilmifllerdir.
21 Necmeddin Razî (ö. 654/1256). Sivas’ta kaleme al›nan ve Abdurrahim Karahisarî taraf›ndan Farsçadan XV. as›rda yap›lan Türkçe tercümesi yazma halindedir. Razî, Necmeddin-i
Kübra’n›n mürididir.
✒
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C- Manzum Eserler
Tekke hayat› bafl›ndan beri güzel sanatlarla beraber olmufltur. ‹lk yüzy›llarda “semâ” ad›n› alan ve musikî eflli¤inde icra edilen sohbet ve zikir meclisleri
fliirle musikîyi bir araya getirmifltir. Bu birliktelik giderek güçlenmifl ve yayg›nl›k kazanm›flt›r. Tekke atmosferinde farkl› dillerde yaz›lan ve bestelenen manzumeler gönül e¤itimine destek olmufl “güzeler güzeli”ni arayan insanlara yeni ufuklar›n, derunî heyecanlar›n kap›s›n› açm›flt›r.
Türkçenin en büyük flairlerinin “dervifl” olmas› bir tesadüf de¤ildir. Tekkede bu fliir ve bestelerle yo¤rulan dervifller o mecrada söz söylemek için gayret
göstermifl, böylece “Türk Tasavvuf Edebiyat›” oluflmufltur. Bu alanda yüzlerce
eser kaleme al›nd›¤› rahatl›kla söylenebilir. Bunlar›n en meflhurlar›ndan birkaç
tanesi s›ralanabilir: Divan-› Hikmet,27 Divan,28 Garibnâme,29 Divan,30 Mevlid,31 Divan,32 Divan,33 Divan,34 Muhammediye,35 Divan,36 Divan,37 Divan,38
Divan,39 Divan.40
Her as›rdan birer-ikifler örnek vererek yap›lan bu listeye pek çok kitap, divan ve manzume ilave edilebilir. Derviflin iç dünyas›na ›fl›k tutan ve tekke ter22 Hac› Bektafl Veli (ö. 669/1271), (Arapça). XV. yüzy›lda yap›lan Hatibo¤lu tercümesini M.
Esad Coflan neflretti. ‹stanbul, 1980.
23 ‹bn Ataullah ‹skenderî (ö. 709/1309), Çev. Mustafa Kara. ‹stanbul, 1989. el-Muhkem fi flerhi’-Hikem isimli Türkçe flerhi Kastamonulu Ahmet Mahir Efendi’ye aittir (ö. 1925). Muhtelif dillere tercümesi ve flerhleri vard›r.
24 Mahmud fiebusterî (ö. 720/1320), (Farsça). Elvan-› fiirazî nazmen tercüme etmifltir. Çev.
Abdülbakî Gölp›narl›, ‹stanbul, 1968. fierhi de vard›r.
25 Yaz›c›zade Ahmet Efendi (ö. 870/1466), Ahmet Kahraman (nflr.), ‹stanbul, 1973. Hac› Bayram-› Veli’den feyz alm›flt›r. Eser 1624 y›l›nda Janos Hazi taraf›ndan Macarca’ya tercüme
edilmifltir.
26 Eflrefo¤lu Rumî (ö. 874/ 1469), Osmanl› topraklar›nda en yayg›n halk kitaplar›ndan biridir.
Abdullah Uçman (nflr.), ‹stanbul 1996.
27 Ahmet Yesevî (ö. 565/ 1167), Kemal Eraslan (nflr.), Ankara, 1981.
28 Yunus Emre (ö. 720/ 1320), Mustafa Tatc› (nflr.), Ankara, 2005.
29 Afl›k Pafla (ö. 733/1332), Kemal Yavuz (nflr.), Ankara, 2000
30 Eflrefo¤lu Rumî (ö. 874/1469), Mustafa Günefl (nflr.), ‹stanbul, 2002
31 Süleyman Çelebi (ö. 825/1422), Necla Pekolcay (nflr.), ‹stanbul, 1981.
32 Fuzulî (ö. 963/ 1556), Ali Nihad Tarlan (nflr.), ‹stanbul, 1987
33 Aziz Mahmud Hüdayî (ö. 1038/1628), Mustafa Tatc› (nflr.), ‹stanbul, 2005
34 Niyazî-i M›srî (ö. 1105/1694), Kenan Erdo¤an (nflr.), Ankara, 1998.
35 Yaz›c›zade Mehmet Efendi (ö. 855/1451), Amil Çelebio¤lu (nflr.), Ankara, 1990. ‹smail Hakk› Bursevî taraf›ndan Ferahu’r-rûh ad›yla flerh edilmifltir. Mustafa Utku (nflr.), Bursa, 2005.
36 fiah ‹smail-i Safevî (ö. 931/1524), Sadettin Nüzhet Ergun (nflr.), ‹stanbul, 1956.
37 ‹smail Hakk› Bursevî (ö. 1137/1725), Murat Yurtsever (nflr.), Bursa, 2000
38 fieyh Galib (ö. 1214/ 1799), Naci Okçu (nflr.), Ankara, 1993
39 Hamza Nigârî (ö. 1304/1886), Azmi Bilgin (nflr.), ‹stanbul, 2003.
40 Hilmî Mehmed Ali (ö. 1325/1907), ‹stanbul, 1909.
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biyesinin esaslar›n› anlatan Mesnevîler bile bafll› bafl›na bir konudur. Bunun
için Emine Yeniterzi41 ve Ahmet Kartal’›n42 makalelerine bak›labilir.
Tekke e¤itiminde önemli bir yeri olan “Mektuplar” da böyledir. Bu alan›n
en meflhur flahsiyeti Hindistanl› ‹mam Rabbanî’dir (ö. 1035/1625). Yine e¤itici
yönü a¤›r basan menak›bnameler müstakil olarak ele al›nmas› gereken genifl
bir konudur.
D- Adâb-Erkan Kitaplar›
Tekke e¤itimi ile ilgili detay bilgi veren kitap çeflitlerinden biri adâb-erkân
kitaplar›d›r. Müridlerin yirmi dört saati hakk›nda pratik bilgiler veren, yol gösteren, yap›lmas› ve yap›lmamas› gereken iflleri s›ralayan, fleyhle ve di¤er müridlerle olan münasebetleri düzenleyen bu kitaplar müstakil olarak kaleme
al›nd›klar› gibi baz› tasavvufî eserlerin içinde özel bir bölüm olarak da görülebilmektedir. Bu eserler bazen “Adab-› Nakflibendiyye” gibi tarikat›n ismi zikredilerek kaleme al›n›r. Bazen daha umumî isimlendirmeler yap›l›r:
1. Âdâbu’l-muridin,
2. Edebu’l-murid,
3. Tarikatname,
4. Adâbu’s-sulûk,
5. Adabu’s-sûfiye
6. Usûl-› tarikat,
7. Rehber-i sâlikîn,
8. Hediyyetü’s-Sâlikîn,
9. Kitabu’s-sülûk,
10. Adâbu’z-zakirin,
11. Necâtu’s-salikin
12. fiurût-› tarik
Ancak bunlar›n en meflhuru Ebu’n-necib Abdullah Suhreverdî’nin (ö.
563/1167) Adâbu’l-murîdîn isimli eseridir.
Ebu’n-necib’in ye¤eni Suhreverdiyye tarikat›n›n piri fiehabeddin Suhreverdî (ö. 632/1236) ise Avârifü’l-ma‘ârif isimli eserinde amcas›n›n risalesini gelifltirerek ve zenginlefltirerek tasavvuf alemine sunmufltur. Altm›fl üç babdan
meydana gelen bu çok yayg›n eserin konu bafll›klar›n› s›ralamak bize tekke e¤itimi ile ilgili “ipucu” verecektir:
Sûfîlerin ‹limlerinin Kayna¤›
Sûfîlerin Hak Sözü Güzelce Anlamalar›
Tasavvuf ‹lminin Fazileti
41 “Anadolu Türk Edebiyat›nda Ahlakî Mesnevîler”, TAL‹D, 2007, c. 5, sy. 10, s. 433-468.
42 “Eski Türk Edebiyat›nda Mesnevî”, TAL‹D, 2007, c. 5, sy. 10, s. 353-432.
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Sûfîlerin Halleri ve Tarikatlar›
Tasavvufun Mâhiyeti
Sûfî Kelimesinin Kökü
Mutasavv›flar ve Onlara Benzeyenler
Melâmetîlik ve Melâmetîler
Sûfî Olmad›klar› Halde Sûfîlere Nisbet Edilenler
Mürflidlik Rütbesi ve Mürflidlerin Hizmeti
Hakikî Hizmet Ehli ve Ona Benzeyenler
Bey‘at H›rka ve ‹rflad
Ribat ve Tekkelerde Kalman›n Fazileti
Ribattakilerin Suffe Ashab›na Benzemesi
Ribat ve Tekkelerdeki Sûfîlerin Özellikleri
Sûfîlerin Sefer ve ‹kâmet Âdab›
Seferin Farzlar› ve Faziletleri
Seferden Dönme Âdâb›
Sebeplere Sar›lmada Sûfîlerin Tutumlar›
Mânevî Fetihler ve ‹lâhî ‹hsanlar
Sûfîlere Göre Evlilik ve Bekârl›k
Semâ Hakk›nda Sûfîlerin Görüflü
Semâ› Reddedenler
Semâa ‹htiyaç Duymayanlar›n Hâli
Semâ Âdâb›
Halvet (Çilehâne) Âdâb›
Halvette Zuhûr Eden Mânevî Fetihler
Halvete Girifl Âdâb›
Sûfîlerin Ahlâk Anlay›fl›
Sûfîlerin Ahlâk›
Tasavvufta Edeb
Ehlullah›n ‹lâhî Huzurdaki Edebi
Tahâret Âdâb›
Abdestin Edeb ve S›rlar›
Havass›n Abdest ve Âdâb›
Namaz›n Fazileti ve Yüceli¤i
Kurbiyyet Ehlinin Namaz›
Namaz›n Edebleri ve S›rlar›
Orucun Fazilet ve Faydas›
Sûfîlerin Nafile Oruç Konusundaki Tutumlar›
Orucun Edebleri
Yemenin Fayda ve Zararlar›
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Yeme-‹çme Âdâb›
Sûfîlerin Giyim Kuflamdaki Edebleri
Gece ‹bâdetinin Fazîleti
Gece Kalkmaya Yard›mc› Sebepler ve Uyku Âdâb›
Gece Namaz› ve Uyku Âdâb›
Gece ‹bâdetinin Taksimi
Gündüzü Karfl›lama Âdâb›
Günlük ‹bâdet ve Zikirlerin Taksimi
Müridin Mürflidine Karfl› Edebleri
Mürflidin Riâyet Edece¤i Âdâb
Sohbetin Fayda ve Tesirleri
Allah ‹çin Kardeflli¤in Sorumluluklar›
Sohbet ve Kardeflli¤in Edebleri
Rûh, Kalb, Ak›l ve Nefsin Mahiyeti
Kalbe Gelen Düflüncelerin Tan›nmas›
Hâl, Makâm ve Aralar›ndaki Fark
Makâmlar›n ‹zâh›
Makâmlar Hakk›nda Sûfîlerin Görüflleri
Hallerin Aç›klanmas›
Hallere Dâir Baz› Tasavvufî Ist›lahlar
Bidâyet ve Nihâyet Hallerinin S›hhati
Osmanl›lar döneminde “Tarikatnâme” ad›yla yaz›lan adâb-erkân kitaplar›n›n en “k›demli”lerinden biri Eflrefo¤lu Rumî’nin Tarikatname isimli Türkçe
eseridir.43
E- Vakfiyeler
‹slâm dünyas›nda yayg›n olan geleneklerden biri de vak›ft›r. Malî/maddî
imkânlar›n Allah r›zas› için toplumun çeflitli ihtiyaçlar›na sarf edilmesi demek
olan vak›f, tekke hayat›yla da ilgilidir. Di¤er kurumlarda oldu¤u gibi tekke ve
zaviyelerin giderleri genellikle vak›flar yoluyla karfl›lanm›flt›r.
Vâk›f taraf›ndan kaleme al›nan ve mahkemece tescil edilen vakfiyelerin
metni tekke e¤itimi ile ilgili pek çok konuya ›fl›k tutar. Bunlar flöyle s›ralanabilir:
1. Tekkenin mimarî durumu
2. Tekkede yap›lan faaliyetler
3. Tekkede bulunan insanlar ve yapt›klar› çeflitli hizmetler
43 Esra Keskink›l›ç (nflr.), ‹stanbul, 2002.
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4. Tekkede okunan kitaplar
5. Tekkenin irtibatl› oldu¤u kurumlar
6. Tekkede yaflayanlar›n birbirleriyle olan iliflkileri
7. Maddî imkânlar›n sarf yerleri
8. Tekkede sunulan di¤er sosyal ve kültürel hizmetler
9. Tekke kütüphanelerinin çal›flma esaslar›
Mesela XVIII. yüzy›l vakfiye kay›tlar›nda kitapla, kitap okumakla ilgili olarak
geçen terimler flunlard›r: Ammehân / Aflirhân / Buharîhân / Cüzhân / Delâil-i
hayrathân / Devirhân / Eczâhân / Ed‘›yye-i me’sûrehân / En‘amhân / Fetihhân /
Hatimhân / Hatm-i hâcegânhân / ‹hlashân / Mesnevîhân / Mevlidhân / Muhammediyehân / Müslimhân / Na‘athan / Risale-i Birgivîhân / fiahidîhân / Tebârekehân.
Bu terimler bize söz konusu yüzy›lda çok okunan kitaplar› da göstermektedir.
F- Son Dönem Kaynaklar›
Tasavvufî kültürün yayg›nlaflmas›, sûfîlerin tesir halkalar›n›n büyümesi
dikkatlerin tekkeler üzerinde yo¤unlaflmas›na sebep olmufltur. Bunun tabiî neticesi olarak tekke hayat› ile ‹slâm devletlerinin merkezî yönetimi aras›nda
iliflkiler kurulmufltur. Bu iliflkiler genellikle iyi olmakla birlikte bazen iki taraf›
da rahats›z etmifltir.
Bu genelleme Osmanl›lar için de geçerlidir. Tekke mensuplar› genellikle siyasî mekanizmayla ilgilenmeyen, “kendi ifline bakan” kimselerdir. Ama zaman
zaman bu konulara ilgi duyan, gönül sultan› olarak di¤er sultanlara kafa tutan,
farkl› tav›r ortaya koyan “muhalif” kimseler de bu ocaklarda yetiflmifltir.
Konunun detaylar›na girmeden Tanzimat’›n ilan›ndan önce vuku bulan ve
tekke e¤itimini yak›ndan ilgilendiren iki olay› zikretmek gerekir. Birincisi; 1811
y›l›nda tekke vak›flar›n›n “Evkaf-› Hümayun”a ba¤lanarak kontrol alt›na al›nmas›d›r. Bu, tekkenin özerk/muhtar olufluna yap›lan ciddi bir müdahaledir.
‹kincisi ise; 1826’da Yeniçerilerle birlikte Bektaflîlik tarikat›n›n yasaklanmas›d›r. 1811’de malî özerkli¤ini kaybeden tekke flimdi de idarî özerkli¤ini kaybetme telafl›na düflmüfltür. Devletin hedef ald›¤› tekke, Bektaflî tekkeleri olmakla
beraber arada di¤er tekkelere de “çekidüzen” verilmifl, çeflitli kontrol mekanizmalar› gelifltirilmifltir. Kellesi al›nan ve tekkesi y›k›lan baz› Bektaflîler di¤er tekke mensuplar›na da “ders” olmufltur.
Tanzimat’›n ilan›ndan sonra tekke hayat›n› ilgilendiren en mühim düzenleme ise 1866’da kurulan Meclis-i Meflây›h’t›r. fieyhülislaml›¤a ba¤l› olarak teflekkül eden bu kurum tekke mensuplar›ndan meydana geliyordu. Ancak fley-
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hülislaml›¤a ba¤l› olmas› bir “ilk”ti ve 1826’da bafllayan idarî özerkli¤e müdahalenin geliflmifl fleklini temsil ediyordu. On y›l sonra bafllayan II. Abdülhamid
Han döneminin ise “nev-i flahs›na münhas›r” oldu¤u bilinmektedir. Bu çizgi II.
Meflrutiyet’e kadar devam etmifltir.
1909’la birlikte tekkelerle ilgili en ciddi soru gündeme gelmifltir: ‹lga m›
edelim, ›slah m›?
Bu y›llarda pek çok dernek kuruldu, pek çok dergi yay›nland›. Bunlar›n bir
k›sm› da dervifllere aitti. Hepsinde ayn› soruya cevap arand›: Tekkeleri kapatal›m m›, kapatmay›p ›slah m› edelim?
Cemiyet-i Sufîyye’nin ç›kard›¤› Tasavvuf Dergisi’nin yan›nda Bektaflî meflreb
dervifllerinin ç›kard›¤› Muhibbân isimli dergide, tekkelerin mazisi, hali ve istikbali ile ilgili makaleler yer al›yordu. Ceride-i Sûfîyye de ayn› yolun yolcusuydu.
“Tekke e¤itiminin çöktü¤ü” konusunda, en Bat›c› olanlarla tekke mensuplar› ayn› fikirdeydi. Fakat ne yap›lmas› gerekti¤i konusunda farkl› fikirler ileri
sürülüyordu.
1. Dervifllerle beraber büyük bir ço¤unluk çareyi “›slah”ta görüyordu. ‹slâmc›lar ve Türkçüler bu görüflteydi.
2. Abdullah Cevdet’in ‹ctihâd’›nda yazan K›l›çzade Hakk› baflta olmak üzere
“Bat›c›” yazarlar, tekkelerin miad›n› doldurdu¤unu ve birçok Osmanl› kurumuyla birlikte tarihe mâl olmas› gerekti¤ini savunuyordu.
Devlet birinci görüflü tercih etti ve 1917’de Meclis-i Meflayih’i yeniden ele
ald›. Tekkelerle ilgili mevzuat› gelifltirdi. Meclis-i Meflayih Nizamnamesi ve ona
ba¤l› olarak ç›kart›lan Talimatnameler bu sahan›n son geliflmeleridir.44
G- Ça¤dafl Çal›flmalar
Selçuklu ve Osmanl› as›rlar›n›n din ve kültür hayat›yla yak›ndan ilgili olan
tasavvufî eserlerin büyük bir ço¤unlu¤u günümüze ulaflm›flt›r. Arapça, Farsça
ve Türkçe dilleriyle kaleme al›nan bu eserlerin hepsini tan›tmak mümkün de¤ildir.45 Daha çok son yüzy›l içinde ülkemizde kaleme al›nan bu eserler listesine “mini literatür” olarak bakmak gerekir. Bu yadigârlar› 1925’ten önce kaleme
44 Bu konu hakk›nda flu eserlere bak›labilir: Hür Mahmut Yücer, Osmanl› Toplumunda Tasavvuf (19. Yüzy›l), ‹stanbul: ‹nsan Yay›nlar›, 2003; Mustafa Kara, Metinlerle Günümüz Tasavvufi Hareketleri, ‹stanbul: Dergâh Yay›nlar›, 2001; ‹rfan Gündüz, Osmanl›larda DevletTekke Münâsebetleri, ‹stanbul: Sehâ Neflriyat, 1984; Bilgin Ayd›n, “Osmanl› Devleti’nde
Tekkeler Reformu ve Meclis-i Meflây›h’›n fieyhülislâml›k’a Ba¤l› Olarak Kuruluflu, Faliyetleri ve Arflivi”, ‹stanbul Araflt›rmalar›, 1998, sy. 7, s. 93-109; Ekrem Özer, “Osmanl›’da Tekke-Tarîkat Islahâtlar›-II. Mahmud ve Sonras›”, Doktora tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.
45 Daha tafsilatl› bir bibliyografya için Mustafa Aflkar taraf›ndan haz›rlanan Tasavvuf Tarihi
Literatürü (‹stanbul: ‹z Yay›nc›l›k, 2006) adl› esere bak›labilir.
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alanlar genellikle bir tarikata mensup dervifl kimselerdir. Bu tarihten sonra gün
›fl›¤›na ç›kanlar ise daha çok ilmî bir araflt›rma-inceleme özelli¤i tafl›maktad›r.
Tekke ile ilgili literatürde hangi tür eserler vard›r?
1. Tekke kültürü hakk›nda genel bilgi veren ve sûfîlerce te’lif veya tercüme
edilen eserler.
2. Tasavvufî terim veya terimleri belli bir s›ralamayla anlatan veya flerh eden
eserler.
3. Bir tekke fleyhinin veya fleyhlerinin hayat›n›, görüfl ve tavsiyelerini ihtiva
eden eserler.
4. Bir flehrin tekkelerini, temsilcileriyle birlikte tan›tan eserler.
5. Bir tarikat›n silsilesinde yer alan sufîleri ele alan eserler.
6. Bir tarikat›n bir tekkesini, tarih ve tesirleriyle beraber inceleyen eserler.
7. Bir flehrin tekkelerini, mevcut fleyhinin ad›n› ve zikir gününü bildiren eserler.
8. Bir fleyhin sohbetlerinde tutulan notlardan meydana gelen eserler.
9. Bir tarikat›n adâb ve erkân›n› anlatan eserler.
10. Bir fleyhin müridlerine yazd›¤› e¤itim maksatl› mektuplar› bir araya getiren eserler.
Afla¤›da konu ile ilgili baz› eserler s›ralanacakt›r. Ancak bu “listeler”in tam
olmas› çok zordur. Dolay›s›yla böyle bir iddiam›z yoktur. Bu eserleri, muhtevalar›n› esas alarak grupland›racak olursak;
1. Tekkeler ve fieyhler Hakk›nda Bilgi Veren Genel Mahiyetteki Eserler
Mecmua-i Tekâya46
1889 y›l›nda ‹stanbul’da hizmet veren 305 tekkenin ad›, bulundu¤u yer,
mensup oldu¤u tarikat, o günkü fleyhini gösteren bir listedir.
Her tekkenin bir zikir günü “ihya gecesi” oldu¤u için bu liste haftan›n günlerine göre düzenlenmifltir. Dolay›s›yla hangi gün hangi tekkede zikir icra edilece¤ini gösteren bir flehir rehberi mahiyetindedir. “Yevm-i mahsus” ad›n›
alan bu günleri ve sözkonusu günlerde “zikir” deveran› olan tekkelerin adedini verelim:
Tarikatlara göre tekkelerin adedi ise flöyledir:
Cuma
Cumartesi
Pazar41
Pazartesi

65
25

Sal›

39

Çarflamba

38

Perflembe

83

30

46 Band›rmal›zâde es-Seyyid Ahmet Münîb Üsküdarî, ‹stanbul: Ak›n Matbaas›, 1307/1889
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Kâdirî
Halvetî
Rifâî
fiâzelî
Mevlevî
Bedevî
Sa‘dî
Nakflî
Bayramî

57
13
35
3
5
8
23
65
4

Sünbülî
Celvetî
fia‘banî
Uflflâkî
Sinânî
Gülflenî
Cerrâhî

23
22
25
4
3
3
14

Mecmua-i Tekâya47
‹stanbul Tekkeleri Silsile-i Meflây›h› diye de bilinen bu eser II. Meflrutiyet’ten önce kaleme al›nm›fl ve yazma nüshas› ‹stanbul Belediye Kütüphanesi’ne ba¤›fllanm›flt›r.
Kitab› ba¤›fllayan zat, kitab›n okuyucuya verilmesinin flart kofltu¤u için sözkonusu eseri görmek pek çok kifli için mühim bir “olay” olmufltur. Nihayet fiinasi Akbatu’nun çal›flmas› ‹slâm Medeniyeti Mecmuas›’nda yay›nland›¤› gibi
Tayflî/Kreiser neflri de gerçekleflmifltir.
Yüz altm›fl kadar tekkenin ad› ve bu tekkelerde postniflin olarak hizmet veren fleyh efendilerinin isim ve vefat tarihlerini veren risale, Band›rmal›zâde’nin
eseriyle birbirlerini tamamlamaktad›rlar.
Rehber-i Tekâyâ48
Band›rmal›zâde’nin Mecmua-i Tekâyâ’s› esas al›narak kaleme al›nan bu risale Mustafa Aflkar taraf›ndan neflredilmifltir (bkz. Tasavvuf, sy. 3). Müellif
1954’te vefat etmifltir.
Yadigâr-› fiemsî/Bursa Dergâhlar›49
Bursa M›srî dergâh›n›n son fleyhi olan Mehmed fiemseddin Efendi (ö. 1936)
bu flehrin tarih ve kültürüyle ilgili pek çok eser kaleme alan velûd bir yazard›r.
Yadigâr-› fiemsî ad›n› verdi¤i bu eserde son alt› as›rda Osmanl›’n›n ilk baflkentinde kurulan tekkeleri genifl bir flekilde incelemifltir.
Altm›fl kadar tekkeyi postniflinleriyle birlikte birçok yazma ve matbu eserin
yan›nda bizzat tan›d›¤› ve flahit oldu¤u kifli ve olaylarla anlatan ve tan›tan M›srî, tekke edebiyat›n›n da en güzel örneklerinden birini vermifltir. Bu eserle sadece Bursa’n›n de¤il genelde tasavvuf kültürünün birçok konusuna ›fl›k tutulmufl, tasavvufî flahsiyetlerin görüfl ve tav›rlar› gün ›fl›¤›na ç›kar›lm›flt›r.
47 Zâkir fiükrî Efendi, Mehmed Serhan Tayfli/Klaus Kreiser (nflr.), ‹stanbul, 1980
48 Yeflilzâde Mehmed Salih Efendi (Süleymaniye Kütüphanesi, T›rnoval›, Nu. 1035).
49 Mehmed fiemseddin M›srî, Mustafa Kara/Kadir Atlansoy (nflr.), ‹stanbul, 1997.
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Tomâr-› Tekâyâ50
‹stanbul’da bulunan 252 tekke hakk›nda bilgi veren bir eserdir.
Bursa’da Tarikatlar ve Tekkeler51
Girifl’i Tasavvuf Kültürünün Anadolu’ya Girifline, Birinci Bölümü Bursa
Tekkelerine Genel Bak›fl’a tahsis eden kitab›n di¤er bölümleri flu bafll›klar› tafl›maktad›r:
1. Kazeruniye Ebu ‹shak fiirazî ve Bursa Kazerunî Zaviyesi
2. Yeseviye Geyikli Baba ve Abdal Musa Dergâhlar›
3. Bektafliye ve Ramazan Baba Dergâh›
4. Mevleviye Ahmed Cununî Dede ve Bursa Mevlevihanesi
5. Nakflibendiye Abdullah ‹lâhî ve Simav Tekkesi
6. Yo¤urtlu Baba Dergâh› ve Ahmed-i ‹lâhî
7. Zeyniye Abdullatif-i Kudsî ve Zeyniye Dergâh›
8. Semerkandiye Hüsameddin Bursevî ve Temenye Dergâh›
9. Celvetiye Üftade ve Üftade Dergâh›
10. ‹smail Hakk› Bursevî ve Dergâh›
11. M›sriye Niyazî-i M›srî ve Dergâh›
12. Ahmet Gazzî ve Dergâh›
13. Gülfleniye Ali Mest Edhemî ve Zaviyesi
Balkanlarda Tasavvuf52
Makedonyal› Metin ‹zetî’nin ‹stanbul’da Prof. Dr. Mustafa Tahral›’n›n dan›flmanl›¤›ndan yapt›¤› doktora tezi olan bu eser, Osmanl› as›rlar›nda Balkanlar’da faaliyet gösteren tekkeler ve fleyhler hakk›nda önemli bilgiler vermektedir.
Bölgesel dillerde kaleme al›nan kaynaklar› da kullanan ‹zetî, özellikle Mevlevî, Nakflî, Halvetî, Kâdirî, Sa‘dî, Bektaflî ve Melâmî tekkeleri üzerinde durmufl, tespit ve tahliller yapm›fl, tekkelerin günümüzdeki durumu hakk›nda bilgi vermifltir.
Dersaadet Dergâhlar›53
Band›rmal›zâde ve Zâkir fiükrü’nün yan›nda di¤er kaynaklar› ve arfliv belgelerini kullanarak kaleme al›nan eser tasavvufî fliir ve menk›belerle zenginlefltirilmifltir.
50 Ahmed Muhyiddin Efendi.
51 Mustafa Kara, ‹stanbul, 2001.
52 Metin ‹zetî, ‹stanbul, 2004.
53 Mustafa Özdamar, ‹stanbul, 1994.
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Türkiye Mevlevihaneleri54
Bir foto¤raf albümü olan eserde yer alan metinleri Prof. Dr. Haflim Karpuz
kaleme alm›flt›r.
‹stanbul’daki Tekke, Zaviye Ve Hankahlar Hakk›nda
1199 Tarihli Önemli Bir Vesika55
1199 (1784) y›l›n›n 1 Muharreminde Padiflah I. Abdülhamid’in tarikat erbab›na da¤›taca¤› hediyeler sebebiyle ‹stanbul’da bulunan tekkelerin semtlere
göre yap›lan listesidir.
Müfredat defterinde 233 tekkenin ad› s›ralanm›flt›r.
II. Milletleraras› Osmanl› Devletinde Mevlevîhaneler Kongresi, 199356
Derginin bu özel say›s›nda tan›t›lan baz› Mevlevihaneler flunlard›r:
1. Konya Mevlevîhanesi
2. Trabulusflam Mevlevîhanesi
3. Tokat Mevlevîhanesi
4. Kütahya Mevlevîhanesi
5. Kayseri Mevlevîhanesi
6. Yenikap› Mevlevîhanesi
7. Saraybosna Mevlevîhanesi
8. Afyonkarahisar Mevlevîhanesi
9. Bursa Mevlevîhanesi
10. Sivas Mevlevîhanesi
11. Bolvadin Mevlevîhanesi
12. Kilis Mevlevîhanesi
13. Amasya Mevlevîhanesi
14. Hanya Mevlevîhanesi
15. Urfa Mevlevîhanesi
Birinci Uluslar Aras› Mevlana, Mesnevî ve
Mevlevihaneler Sempozyumu57
Celal Bayar Üniversitesi’nce tertiplenen sempozyumda flu mevlevihanelerle ilgili tebli¤ sunulmufltur:
1. Manisa Mevlevîhanesi
2. Halep Mevlevîhanesi
55 Atillâ Çetin, Vak›flar Dergisi, sy. XIII, 1981.
56 Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araflt›rmalar› Dergisi, Konya, 1996.
57 Manisa, 2002
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3. fiam Mevlevîhanesi
4. Belgrad Mevlevîhanesi
5. Saraybosna Mevlevîhanesi
6. Galata Mevlevîhanesi
Mevlana Mesnevî ve Mevlevîhaneler Sempozyumu58
Mevlana Araflt›rma Kültür Sanat Dergisi’nce tertiplenen toplant›da flu mevlevîhanelerle ilgili tebli¤ sunulmufltur:
1. Mu¤la Mevlevîhanesi
2. fianl›urfa Mevlevîhanesi
3. Filibe Mevlevîhanesi
2. Bir Tekke Hakk›nda Bilgi Veren Eserler
Yenikap› Mevlevîhanesi59
Mevlevihanede hizmet veren postniflinler ayr› ayr› ele al›narak incelenmifl,
eser ve faaliyetleri de¤erlendirilmifltir.
Tuhfe-i Rumî60
Tekkeler hakk›nda genel bilgi veren eserler oldu¤u gibi, yukar›da iflaret edildi¤i üzere, bir tekkeyi ele al›p tan›tan eserler de vard›r. Tekkelerde olup bitenleri nesir ile anlatan risaleler oldu¤u gibi söyleyeceklerini manzum olarak nakledenler de vard›r.
Tuhfe-i Rumî, ‹stanbul Tophane’de bulunan Kâdirî Asitânesi’nin 1056 beyitlik manzum tarihçesidir. Eserin orijinaliyle birlikte bas›lm›flt›r.
Konya Mevlâna Dergâh›61
Dergâh hakk›nda toplu bilgi veren eserlerden biridir.
Hanya/Girit Mevlevihanesi62
1880-1924 y›llar› aras›nda Akdeniz’in ortas›nda insanlara hizmet veren
Mevlevîhane ile ilgili araflt›rma, tekkenin arflivine dayanmaktad›r.
Mevlevîhanenin son fleyhi fiemseddin Dede’nin torunu Kevser Atay’›n söz
konusu belgeleri ‹smail Kara’ya vermesiyle bu eserin de temelleri at›lm›fl oldu.
58 Manisa, 2006. Ayr. bkz. Mürflid Akgün, “Bursa Tekke Vakfiyeleri (17-20. Yüzy›llar)”, Yüksek
Lisans tezi, Uluda¤ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999; Seda Y›lmaz, “Özbek Tekkeleri”, Yüksek Lisans tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.
59 ‹htifalci Ziya Bey, ‹stanbul, 1913.
60 Seyyid S›rr› Ali, Mustafa S. Kaçalin (nflr.), ‹stanbul, 1992.
61 Hasan Özönder, Ankara, 1980
62 fieyh Ailesi, Müfltemilat›, Vakfiyesi; Mübadelesi, ‹smail Kara, ‹stanbul, 2006.
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Sünbüliye Tarikat› ve Koca Mustafa Pafla Külliyesi63
Halvetiyenin kollar›ndan olan Sümbüliye’nin piri Yusuf Sümbül Sinan
Efendi (ö. 1529) olup merkez dergâh ‹stanbul Koca Mustafa Pafla’da kurulmufltur. Arfliv belgelerine dayanan bu eserde sözkonusu dergâhta postniflin olarak
hizmet veren fleyhler geniflçe tan›t›lm›flt›r. Araflt›rmada Vak›flar Genel Müdürlü¤ü Arflivi de kullan›lm›flt›r.
Galata Mevlevihanesi Divan Edebiyat› Müzesi64
‹stanbul’da hizmet veren befl mevlevîhaneden biri olan ve fieyh Galib gibi
birçok din, edebiyat ve sanat büyü¤üne feyiz kayna¤› olan Galata Mevlevihanesiyle ilgili bilgileri bir araya getiren eserin görsel boyutu Sami Güner’in foto¤raflar›yla güzellefltirilmifltir.
Gölcük Örcün Köyü ve Baba Sultan Zaviyesi65
Arfliv belgelerine dayanarak yap›lan bu çal›flma II. Beyaz›t devrinde Gölcük
ilçesinin Örcün köyünde kurulan bir zaviyeyi tan›tmaktad›r.
Zaviyenin kurucu fleyhi Baba Sultan’›n hayat› ile zaviyenin tarihçesi geniflçe izah edildi¤i gibi vak›flar üzerinde de durulmufltur.
Kitap arfliv belgelerinin bir k›sm›n› da ihtiva etmektedir.
Bir Tekkenin Dinî ve Sosyal Tarihi66
XVI. as›rda Sivas’ta kurulan ve günümüze kadar yaflayan bir tekkenin kültür
tarihi aç›s›ndan incelenmesi bize bu eseri kazand›rm›flt›r. Bas›l› eserlerin ve arfliv belgelerinin yan›nda kullan›lan esas kaynak, tekkenin son fleyhinin torunlar›nda bulunan “tekke arflivi”dir.
Kitap üç bölümden meydana gelmifltir:
1. Ali Baba’n›n Kimli¤i
2. Ali Baba Zaviyesi
3. Ali Baba Zaviyesi’nin Vak›flar›
Manisa Rifaî Dergâh› Entekkeliler, Bir Tekkenin Tasavvufî
ve Sosyal Tarihi67
Matbu eserler ve arfliv belgelerinin ›fl›¤›nda tekkenin tarihi gün ›fl›¤›na ç›kar›lm›fl, günümüze ulaflan postniflinlerin hayat ve tesirleri hakk›nda bilgi verilmifltir. Tekkenin fleyhleriyle tan›flan meflhur yazarlar›m›zdan Yakup Kadri Karaosmano¤lu “Anam›n Kitab›” adl› eserinde konu ile ilgili bilgi vermektedir.
63 Nazif Velikâhyao¤lu, ‹stanbul, 2000.
64 Can Kerametli, ‹stanbul, 1977.
65 Ahmed Nezih Galitekin, Gölcük, 1998.
66 Sâim Savafl, ‹stanbul, 1992.
67 Necdet Okumufl, Manisa, 2003.
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Bat›da Bir Nakflî Cemaat› fieyh Naz›m K›br›sî Örne¤i68
K›br›sî cemaatinin ‹ngiltere’de kurdu¤u tekke ve derviflleri üzerine yap›lan
antropolojik bir araflt›rmad›r. Dan›flman› Bozkurt Güvenç’tir.
Menzil Nakflili¤i Sosyolojik Bir Araflt›rma69
Ülkemizin bugünkü flartlar›yla varl›¤›n› sürdüren Ad›yaman/Menzil Nakflîli¤i üzerine yap›lan bir din sosyolojisi çal›flmas›d›r.
Gümüflhanevî Halifelerinden fieyh Osman Niyazî Efendi ve Güneyce/Rize’deki Tekkesi70
Nakflibendiyenin Halidiye koluna mensup olan Ziyaeddin Gümüflhanevî’nin yan›nda yetiflen Osman Niyazî Efendi’nin (ö. 1909) kendi köyünde kurdu¤u tekke hakk›nda bilgi verilmektedir. Tekke binas›, bölgenin en de¤erli ahflap yap›lar›ndan olup günümüzde cami olarak hizmetine devam etmektedir.
3. Tekke Kültürü ve Tarikatlerin Sosyal-Siyasî ‹liflkilerine Dair
Bilgi Veren Eserler
Menâk›b-› Hâce-i Cihân ve Netice-i Cân71
Tekke kültürü hakk›nda bilgi veren, de¤iflik tarikat ve meflreplere mensup
derviflleri tav›r ve k›yafetleriyle tan›tan bu eser 920/1514’te kaleme al›nm›flt›r.
Eserin kurgusu flöyledir: Horosanl› Hâce-i Cihan ile o¤lu Netice-i Cân Medine’de bir dergâh kurarlar ve bu dergâhta konaklayan derviflleri bütün özellikleriyle tan›t›rlar. Bir nevi “belgesel” olan bu eseri, bir as›r sonra Karakaflzâde
Ömer Efendi Nûru’l-Hudâ li men ihtedâ ad›yla taklit edecektir.
Kelâmî Dergâh›ndan Hat›ralar72
Tekkelerin kapat›ld›¤› günlerde ‹stanbul’a gelen ve tasavvufî hayatla ilgili
tecessüslerini gidermek ve toplad›¤› bilgileri ilgililere iletmek üzere çal›flmalara bafllayan Danimarkal› Carl Vett, Muhammed Esad Erbilî ile Kelâmî Dergâh›’nda tan›fl›r.
68 Tayfun Atay, ‹stanbul, 1996.
69 Niyazi Usta, Ankara, 1997.
70 ‹smail Kara, ‹stanbul, 2004. Bu konuda yap›lan tezlere örnek olarak bkz. Salih Çift, “Bursa’da Bektafli Kültürü ve Ramazan Baba Dergah›”, Yüksek Lisans tezi, Uluda¤ Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995; ‹smail Akbulut, “Bursa’da Sa’diye Kültürü ve Zincirî Ali
Efendi Zaviyesi”, Yüksek Lisans tezi, Uluda¤ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996;
Mustafa Ekinci, “Erdebil Tekkesi’nin Kuruluflu, Geliflmesi ve Anadolu’daki Dini ve Siyasi
Faaliyetleri”, Doktora tezi, Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997.
71 Vâhidî, Ahmed Karamustafa (nflr.), Harward 1993.
72 Carl Vett, Ethem Cebecio¤lu (çev.), ‹stanbul, 1993. Ayn› eser Tekke Günlü¤ü ad›yla Ercümend Asil ve Haflim Koç taraf›ndan da tercüme edilerek yay›nlanm›flt›r (Ankara, 2004).
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Eser bir yabanc›n›n tekke atmosferine bak›fl›n› ve bu atmosferi teneffüs edifl
biçimini aktar›r.
Türkiye Maarif Tarihi73
Tekkeler kapat›ld›ktan sonra uzun y›llar konu gündeme gelmedi. Geldi¤inde de afla¤›lamak için geldi. Bunun ilk istisnas› Osman Nuri Ergin’in (ö.1961)
eserleridir. Gerek 1936’da yay›mlad›¤› Türkiye’de fiehircili¤in Tarihi ‹nkiflaf›
gerekse daha sonra yay›mlad›¤› Türkiye Maarif Tarihinde tekkelerin din ve kültür hayat›m›zda gördü¤ü önemli hizmetleri anlatt›. Baz› olaylara bakarak tekkeleri toptan karalaman›n yanl›fl oldu¤unu söyledi. Bu kurumlar›n din, hayat,
sanat, hatta sa¤l›k ve spora kadar uzanan tesir halkas›n› anlatt›.
Eski Sosyal Hayat›m›zda Tasavvuf ve Tarikat Kültürü74
Bu eser, Osmanl› dönemi din ve kültür tarihimizin gayretli araflt›r›c›lar›ndan biri olan Revnako¤lu’nun (ö. 1968) tekke ve tasavvuf kültürüyle ilgili yaz›lar›ndan yap›lan bir “seçme”dir. M. Do¤an Bay›n ve ‹smail Derviflo¤lu’nun yay›na haz›rlad›¤› eserde yer alan baz› makalelerin bafll›klar› flu flekildedir:
1. Tekke Mûsikisinde Nevbe
2. Son Devrin Meflhur Nevbezenleri
3. Tarikat Mensuplar›na Ait Zarif F›kralar
4. Tarikatlarda Cenaze Törenleri
5. Tekkelerin Kuruluflu ve Çöküntü Sebepleri
6. Tekke ile Medrese Aras›ndaki Görüfl Farklar›
7. Kapat›l›fl›n›n Ard›ndan Tekke ve Zaviyeler
8. Kadirîhane’de Erbaîn Helvas›
Dervifl Çeyizi Türkiye’de Tarikat Giyim Kuflam Tarihi75
Tasavvufi k›yafetler ve tekkelerde kullan›lan eflya hakk›nda yap›lan en genifl
araflt›rmad›r. Sanat tarihi uzman› olan Prof. Dr. Nurhan Atasoy’un k›yafetlerini ele ald›¤› tarikatlar flunlard›r:
Bistamiye / Bayramiye / Celvetiye / Bedeviye / Bektafliye / Halvetiye / Cerrahiye / Nasuhiye / Sünbüliye / fiabaniye / Kadiriye / Mevleviye / Nakflibendiye / Rifaiye / Sa‘diye / fiazeliye
Eserde görsel malzeme eflli¤inde tan›t›lan tekke eflyalar› flunlard›r: Tac, Gül,
H›rka, Haydarî, Destegül, Tennure, Kemer, R›da, Mengüs, T›¤bend, Nefir, Keflkül, Cilbend, Sofra, Teslim Tafl›, Habbe, Palheng, Kanberiye, Asa, Teber, Nize,
Seccade, Post.
73 (I-V), Osman Nuri Ergin, ‹stanbul, 1939-1943.
74 Cemaleddin Server Revnako¤lu, ‹stanbul, 2003.
75 Nurhan Atasoy, Ankara, 2005.
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Hofl Gör Ya Hû Osmanl› Kültüründe Mistik Semboller Nesneler76
Sanat Dünyam›z dergisinin eki olarak yay›nlanan bu eser tekke kültürüyle
ilgili k›sa ve özlü bilgiler vermektedir. Tekkelerde kullan›lan eflya ve hatlar hakk›nda k›sa aç›klamalar yapmaktad›r.
Din Hayat Sanat Aç›s›ndan Tekkeler ve Zaviyeler77
Cumhuriyet döneminde tekkelerle ilgili kaleme al›nan ilk eserdir. Süleyman Uluda¤’›n uzun takriz yaz›s›yla bafllayan araflt›rma bir girifl ve yedi bölümden meydana gelmifltir.
1. Tekke ve ‹lmî Hayat
2. Tekke ve ‹ktisadî Hayat
3. Tekke ve Sosyal Hayat
4. Tekke ve Askerî Hayat
5. Tekke ve Sanat Hayat›
6. Bat›ya Yönelifl ve Tekkeler
7. Tekkeler ve Bugün
Osmanl›larda Devlet-Tekke Münasebetleri78
Konu flu bafll›klar alt›nda ifllenmifltir:
1. ‹darî Hayat ve Tarikatlar
2. ‹lmî Hayat ve Tarikatlar
3. Askerî Hayat ve Tarikatlar
4. ‹ktisadî Hayat ve Tarikatlar
5. Yenilik Hareketleri ve Tekkeler
6. Bat›l›laflma Gayretleri ve Tekkeler
7. Tanzimat Öncesi Tekkeleri Islah Tedbirleri
8. Tanzimat’tan Sonra Tekkeleri Islah Tedbirleri
9. Tanzimat-Tekke Münasebetleri
10. Meflrutiyet Dönemi ve Tekkeler
Zaviyeler Dinî, Sosyal ve Kültürel Tarih Aç›s›ndan Bir Deneme79
Kültür tarihçisi Ahmet Yaflar Ocak taraf›ndan kaleme al›nan makalede tekke ve zaviyeler genel hatlar›yla de¤erlendirilmifltir. Milli E¤itim Bakanl›¤› ‹slâm
Ansiklopedisi’nin “Zaviye” maddesini de Ocak ve Suraiya Faroqhi birlikte yazm›flt›r (c. XIII).
76 Erken Ifl›n-Selahaddin Özpalab›y›klar, ‹stanbul, 1999.
77 Mustafa Kara, ‹stanbul, 1977.
78 ‹rfan Gündüz, ‹stanbul, 1984.
79 Ahmet Yaflar Ocak, Vak›flar Dergisi, 1978, sy. XII.
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Vatan Savunmas›nda Mevlevihaneler (Balkan Savafllar›ndan Milli Mücadeleye)80
Tekkeler “nefisle mücahede”nin yeri olmakla birlikte gerekti¤inde cephelerde düflmanla mücadele eden dervifller de yetifltirmifltir.
Arfliv belgelerine dayanarak haz›rlanan eser yak›n tarihin birçok olay›na da
›fl›k tutmaktad›r.
Osmanl› ‹mparatorlu¤unda Bir ‹skân ve Kolonizasyon Metodu Olarak
Vak›flar ve Temlikler I. ‹stila Devirlerinin Kolonizatör Türk Derviflleri ve
Zaviyeler81
Cumhuriyet döneminde zaviyelerle ilgili olarak kaleme al›nan en genifl makale budur. “Klasik” haline gelen bu araflt›rma arfliv belgeleriyle konuya ›fl›k
tutmaktad›r. Barkan (ö. 1979) ‹ktisat Tarihi profesörüdür.
‹slam ve Türk ‹llerinde Fütüvvet Teflkilat›82
Osmanl› toplumunda esnaf teflkilat› ile tekke teflkilat› bir baflka ifade ile esnaf e¤itimi ile tekke e¤itimi iç içedir. Fütüvvet teflkilat›n›n ana metinleri olan
fütüvvetnâmeler ve ahi zaviyeleri bunun en aç›k belgesidir.
Abdülbakî Gölp›narl› 1950’li y›llar›n ilk senelerinde sözkonusu mecmuada
bu teflkilat ile ilgili çok önemli metinler neflretmifltir.
Cumhuriyet döneminde tasavvuf ve tarikatlar›n tarihiyle ilgili olarak eser
yazanlar›n en bafl›nda Abdülbakî Gölp›narl› (ö. 1982) say›lmal›d›r.
4. Tekke Mimarisine Dair Bilgi Veren Eserler
Osmanl› Mimarisi83
Mimarl›k tarihimizin en gayretli flahsiyetlerinden biri olan Ayverdi’nin
eserleri konumuz aç›s›ndan çok zengindir. Ba¤dat’tan Bosna’ya kadar bütün
abidelerimizin hayat›n› yazarak onlar› “dirilten” Ayverdi (ö. 1984), kendisinden
sonra eser kaleme alan “usta”lar›n iflini de kolaylaflt›rm›flt›r.
80 Nuri Köstüklü, Konya, 2005.
81 Ömer Lütfi Barkan, Vak›flar Dergisi, 1942, sy. II.
82 Abdülbakî Gölp›narl›, ‹stanbul Üniversitesi ‹ktisat Fakültesi Mecmuas›. Konuya iliflkin tezlere örnek olarak bkz. Gönül Türk (Gülflen), “Tasavvuf Kültüründe Dervifl Kitap Münasebeti ve Tekke Kütüphaneleri”, Yüksek Lisans tezi, Uluda¤ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995; Züleyha Aktafl, “Tekke, Zaviye, Tarikatlar›n ve Türbelerin Kald›r›lmas›”, Yüksek Lisans tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998; Erkan Övüç, “Bir Osmanl› Soka¤›n›n Tasavvuf Merkezli Tahlili: Üsküdar ‹nadiye Caddesi Örne¤i”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.
83 Ekrem Hakk› Ayverdi, ‹stanbul.
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‹stanbul Tekkeleri Mimarisi Eklentileri ve Restorasyonu84
Y›ld›z Teknik Üniversitesi’nde Doç. Dr. Can Binan’›n dan›flmanl›¤›nda yap›lan bu doktora tezi henüz bas›lmam›flt›r.
Türkiye Mevlevihanelerinin Mimarî Özellikleri85
Türkiye’de Mevlevihaneler üzerine yap›lan en genifl araflt›rma özelli¤i tafl›yan bu eser henüz neflredilememifl olan bir doktora tezidir.
Mevlana ve Mevlevîlik kültürü ile ilgili genifl bilgiler sunulduktan sonra
Türkiye s›n›rlar› içinde bulunan 26 mevlevîhane tarihçesi ve mimarî özellikleriyle birlikte tan›t›lm›flt›r.
Tezin üçüncü cildi ise resim, foto¤raf, kroki ve planlara tahsis edilmifltir.
Eserin yay›nlanmas› büyük bir bofllu¤u dolduracakt›r.
‹stanbul Tekkelerinin Mimarî ve Süsleme Özellikleri
Tipoloji Denemeleri86
Semavî Eyice’nin yönetiminde yap›lan bir doktora tezi olan eser henüz bas›lmam›flt›r. Ancak yazar Dünden Bugüne ‹stanbul Ansiklopedisi ile Türkiye Diyanet Vakf› ‹slam Ansiklopedisi’nde konu ile ilgili yazd›¤› maddeler büyük bir
bofllu¤u doldurmufltur.
Osmanl› Mimarisinde Tarikat Yap›lar› Tekkeler, Zaviyeler ve Benzer Nitelikteki Fütüvvet Yap›lar›87
‹stanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Mimarl›k Fakültesi’nde 1977’de
yap›lan doktora tezinin ço¤alt›lm›fl flekli olup 336 sayfad›r. Tezin ana bölümleri flöyledir:
1. ‹slamiyet’te Tarikatlar›n ve ‹lk Tarikat Yap›lar›n›n Ortaya Ç›k›fllar›
2. Osmanl› ‹mparatorlu¤unda Tarikat ve Fütüvvet Yap›lar›n› Oluflturan Kurumlar
3. Tekke, Hangâh, Dergâh, Asitâne, Ribat, Buk’a, Derbent, ‹maret
4. Tekke Mimarisinin Özellikleri, Bektafli Tekkeleri, Mevlevi Tekkeleri
5. Tarikat Zaviyeleri
6. Fütüvvet Camileri
7. Ahi Zaviyeleri
Prof. Dr. Do¤an Kuban’›n yönetiminde yap›lan tez birçok flekil, plan ve çizimi de ihtiva etmektedir. Mimarl›k bölümünde yap›lan ilk çal›flmad›r.
84 Esin Demirel ‹flli, ‹stanbul, 1998.
85 fi. Barihuda Tanr›korur, Doktora tezi, Selçuk Üniversitesi SBE, 2000.
86 Baha Tanman, Doktora tezi, ‹stanbul Üniversitesi, 1990.
87 Ahmet Ifl›k Do¤an, ‹stanbul, 1977
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Erken Osmanl› Mimarl›¤›nda Çok ‹fllevli Yap›lar:
Kentsel Kolonizasyon Yap›lar› Olarak Zaviyeler I-II88
Mimarl›k dal›nda doktora tezi olarak haz›rlanan bu eserin dan›flmanlar›
Prof. Dr. Ayda Arel ve Prof. Dr. Semra Ögel’dir
Birinci ciltte ele al›nan Tokat Zaviyeleri flunlard›r:
Ebu fiems Hangâh› / Zaviye-i Meknün / Halet Hangâh› / Sünbül Zaviyesi /
Abdullah b. Muhyi Zaviyesi
‹kinci ciltte ise Organ Gazi döneminin flu yap›lar› incelenmifltir:
‹znik Orhan ‹mareti / Bilecik Orhan imareti / Bursa Orhan imareti / Yeniflehir Postinpufl Baba Zaviyesi
Foto¤raf ve flekillerle zenginlefltirilen eserde Bursa fleriyye sicillerinin verileri de de¤erlendirilmifltir.
‹lk Osmanl› Devrinin Dinî-‹çtimaî Bir Müessesesi:
Zaviyeler ve Zaviyeli Camiler89
Sanat tarihi uzman› Eyice’nin bu araflt›rmas› konunun mimarî boyutu kadar sosyal tesirlerine de ›fl›k tutmaktad›r.
5. Tekke Edebiyat ve Sanat›na Dair Bilgi Veren Eserler
Tekke fiiiri Antolojisi90
XIII. yüzy›lda yaflayan Hoca Ahmet Fakih’le bafllayan ve R›za Tevfik ile sona
eren 170 kadar tekke flairinden fliirler ihtiva eden eser bu isimle bas›lan kitaplar›n en eskisidir.
Türk Musikisi Antolojisi Dini Eserler I-II91
1925’te tekkeler s›rland›¤›nda ‹stanbul Hallaç Baba Dergâh›nda fleyh olan
Hüseyin Sadeddin Efendi (ö. 1946) kaleme ald›¤› eserlerle tekke e¤itim ve kültürünü Cumhuriyet dönemi insanlar›na aktaran en önemli yazarlar›m›zdan
biridir.
Bu eserde tekke hayat›yla iç içe olan iki büyük sanat dal›n›n beraberli¤i sergilenmektedir: fliir ve musikî. Bu iki sanat dal›m›z› teflvik ve himaye eden tek88 Sedat Emir, ‹zmir, 1994.
89 Semavi Eyice, ‹stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuas›, 1963, XXI, ‹stanbul. Bu çerçevede bkz. N. Esra Diflören, “‹stanbul’daki Ahflap Cami, Mescit ve Tekkeler”, c. I-II, Yüksek Lisans tezi, ‹stanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1993; Esin Demirel ‹flli, “‹stanbul Tekkeleri Mimarisi, Eklentileri ve Restorasyonu”, Doktora tezi, Y›ld›z Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998.
90 Vasfi Mahir Kocatürk, Ankara, 1955.
91 Sadeddin Nüzhet Ergun, ‹stanbul, 1942, 1943.
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kelerde yüzlerce flair binlerce bestenin do¤du¤unu söylemek mübala¤a say›lmamal›d›r.
Sadeddin Nüzhet, Antoloji’de tasavvuf musikisi ile ilgili çok detayl› bilgiler
verdi¤i gibi bestelenerek terennüm edilen ilahîlerin güftelerini aktarmay› da
ihmal etmemifltir.
Tekke musikîsinin ayr›lmaz unsurlar› olan ayinhân, mevlidhân, mersiyehân, zakirbafl›, kudumzen, neyzen, nevbezen gibi sanatkârlar geleneksel çizgileriyle tan›t›lm›flt›r.
‹lahileri güfte ve notalar›yla yay›nlayan önemli bir çal›flma da Yusuf Ömürlü taraf›ndan ‹lâhîler ad›yla yap›lm›flt›r. Ömürlü, Ali R›za fiengel ve Abdülkadir
Töre’nin koleksiyonlar›n› Mustafa Tahral› ile beraber neflretmifltir (Sekiz cilt,
‹stanbul, 1979, 1996).
R›za Tevfik’in Tekke ve Halk Edebiyat› ‹le ‹lgili Makaleleri92
Tasavvufî edebiyat›n özellikle Bektaflî neflvenin en büyük temsilcilerinden
biri olan R›za Tevfik’in konu ile ilgili makalelerini bir araya getirmifltir. Baz›
makalelerin bafll›klar› flöyledir:
1. Devriyeler ve Haflim Baba’n›n Devriyesi
2. ‹lahilere Dair
3. Türkçe Manzum Mevizeler
4. Gizli Fakat Ruhlu Canl› Bir Edebiyat
5. Yunus Emre’yi Ziyaret
6. Tasavvuf Hakk›nda
R›za Tevfik ile ilgili aile arflivinin mühim bir k›sm› Abdullah Uçman’›n nezdindedir.
Tekke fiiiri Dinî ve Tasavvufî fiiirler Antolojisi93
99 flairden 352 fliir ihtiva eden antoloji Fuat Köprülü, Ahmet Yaflar Ocak,
Abdülbakî Gölp›narl›, R›za Tevfik, Rauf Mutluay, Cavit Sunar, ‹brahim Aslano¤lu, Mehmet Dânifl ve Ömer Tu¤rul ‹nançer’in konu ile ilgili makaleleriyle
bafllamaktad›r.
Daha sonra 1166’da vefat eden Ahmed Yesevi’nin m›sralar›yla bafllayan antoloji, 1915’te vefat eden Edib Harabî’ye kadar uzanmaktad›r.
92 Abdullah Uçman, ‹stanbul, 2001
93 Ahmet Necdet, ‹stanbul, 1997. Bu bafll›k alt›nda mütalâa edilebilecek tezlere örnek olarak
bkz. Mehmet Adan›r, “Tekke Musikisinde Zekai Dede’nin Yeri ve Önemi”, Yüksek Lisans
tezi, ‹stanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1989; Sema Gümüfl, “Tarikatlar›n Sanata Yaklafl›m›”, Yüksek Lisans tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997; Aflk›n Güney, “Halvetilerde Musiki”, Yüksek Lisans tezi, ‹stanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997.
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II- fiiir Hikâye Roman
Tasavvuf klasikleri tekke e¤itiminde olan ve olmas› gereken konular› bize
aktar›rlar. Bu fliir ve mesnevî kal›b›yla olabildi¤i gibi hikâye ve menak›bname
türüyle de olabilir. Mesnevî tarz›nda yaz›lan eserlerin ço¤u bugünkü hikâye ve
roman kal›plar›na yak›n durum arz eder.
Günümüz hikâye ve roman yazarlar›n›n kültür tarihimizle ilgilenenleri için
enteresan detaylar tafl›yan konulardan biri de tekkelerdir. Reflat Nuri Güntekin’in Miskinler Tekkesi, Refik Halid Karay’›n Kad›nlar Tekkesi, Yakup Kadri
Karaosmano¤lu’nun Nur Baba’s›yla bafllayan bu çizgi Ahmed Hamdi Tanp›nar’dan Abdülhak fiinasi Hisar’›n Ali Nizamî Bey’in Alafrangal›¤› ve fieyhli¤i’ne
(1952) kadar uzanm›flt›r. fiüphesiz bu sahan›n y›ld›z› Samiha Ayverdi’dir (ö.
1993).
Hikâyede ise Ömer Seyfeddin, Sabahaddin Ali, Ahmet Hikmet Müftüo¤lu
ile bafllayan bu çizgiyi Rasim Özdenören, Mustafa Kutlu sürdürmektedir. Konu
ile ilgilenen roman yazarlar›ndan Emine Ifl›nsu Okçu, Orhan Pamuk, Ahmet Altan say›labilir.
III- Sonuç
Cumhuriyet döneminde özellikle son otuz y›lda tekkelerle ilgili pek çok
yay›n yap›ld›. De¤iflik tarikatlara mensup tekkelerin vakfiyeleri neflredildi.
Postniflinleri tan›t›ld›. Tekke e¤itiminin nas›l gerçeklefltirildi¤ine dair bilgiler
gün ›fl›¤›na ç›kar›ld›. Yaln›z burada 1925’e kadar yay›nlanan eserlere göre bir
farkl›l›k vard›. Osmanl› döneminde sözkonusu eserleri kaleme alanlar o tekkelerden feyz alan, o müesseseyi “içerden” tan›yan kimselerdi. Son otuz y›lda bu literatürü ilim âlemine sunanlar›n ise böyle bir flans› olmad›¤› için kitaplardaki bilgileri belli bir üslupla te’lif etmekten baflka yapabilecekleri bir
fley yoktu.
‹kinci problem tekke ve tarikat üzerindeki bask›d›r ki, bu da birçok insan›
daha temkinli konuflmaya, daha dikkatli yazmaya, resmî tav›rla ters düflmemeye sevk etmifltir. Bu “kay›fl”lar giderek makas› açm›fl, gelenekten uzaklaflma tabiî bir tav›r gibi alg›lan›r hale gelmifltir. “Zaman›m›z tarikat zaman› de¤ildir”
diyenler oldu¤u gibi “Eskiden tekke mi vard›?” sorusunun ard›na saklananlar
da olmufltur.
Son dönem tasavvufî literatürün ciddi problemlerinden biri de -b›rak›n›z
Füsus’u, Mesnevî’yi okutmas›- mensup oldu¤u tarikat pirinin Osmanl›ca yazd›¤› kitab› okumaktan âciz insanlar›n bir fleyh(!) olarak bu sahada kalem oynatmalar›d›r. Dolay›s›yla yak›n zamanlarda fleyh durumunda olan insanlar›n yay›nlad›klar› eserlerin büyük bir ço¤unlu¤u ma’lûldur.
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“Kaht-› rical”in hüküm sürüdü¤ü bu y›llarda mistik açl›k hissedenlerin söz
konusu “serap”lara do¤ru koflmaktan baflka –maalesef- yapabilecekleri bir fley
yoktur.
fiunu da itiraf etmek gerekir: Resmî ideolojinin tekke ve tarikat alan›yla ilgili yapt›¤› bask› ve kamuoyunda oluflan menfi tutum özellikle ‹lâhiyat fakültesi
ö¤retim elemanlar›n›n araflt›rmalar›n› “korkak” ve “ürkek” duruma düflürmüfltür. Seksen befl y›ll›k Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›’n›n konu ile ilgili bir eser ortaya
koyamamas›n›n da ana sebebi bu olmal›d›r. Buna karfl›l›k ‹lâhiyat ve Diyanet
camias›n›n d›fl›nda sosyal tarih, sosyoloji ve antropolojide yetkin dan›flman
hocalar›n rehberli¤inde yap›lan çal›flmalar daha “cesur” görülmektedir. Çünkü
araflt›r›c›n›n “tarikatç›” diye yaftalanma korkusu yoktur.
Çözüm yolu ise bellidir: Bu da din ve vicdan hürriyetinin tabiî bir parças›
olan mistik/tasavvufî hayat›n önündeki engelleri kald›rarak “korku” tabular›n›
y›kmak, ifli tabi seyrine b›rakmakt›r.

The Literature on Education in Dervish Lodges
Mustafa KARA
Abstract
The presence of tekkes (sufi lodges), which are known as one of the principal
educational institutions in the Islamic world, can be dated back to the first centuries.
Appealing to the mystical, ethical and aesthetic dimensions of mankind, they have
also directly influenced the development of the spiritual life. Dedicated men of heart
who teach at the lodges are among the most influential figures in the formation of
Islamic culture. The lodges have been organized in a systematic manner over the
years and have answered the needs of individual regions by increasing their impact.
Their main mission is the moral education of the believers and the elements of this
education continue to appeal to the researchers.
Keywords: Tasawwuf (Sufism), Tarikat (religious path), Tekke (Sufi lodge), Dervish

Tekke E¤itimi ve Literatürü
Mustafa KARA
Özet
‹slam toplumunda insan e¤itimine hizmet veren temel kurumlardan biri olan tekkeler
ilk yüzy›llardan beri varolagelmifltir. ‹nsan›n mistik, etik ve estetik boyutuna hitap
eden tekkeler fikrî, hissî hayat›n da geliflmesine do¤rudan tesir etmifltir. Tekkelerde
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gönül e¤itimini gerçeklefltiren gönül adamlar› ‹slam kültürünün oluflumunda eme¤i
olan insanlar›n bafl›nda yer alm›fllard›r. Zamanla organize olan tarikatlarla birlikte
tesir ve yayg›nl›¤› artan tekkeler bölgenin ihtiyaçlar›na göre farkl› alanlarda da hizmet
vermifllerdir. Temel görevi müminlerin ahlak e¤itimi olan bu kurumlar ve
temsilcilerinin bulduklar› e¤itim unsurlar› bugün de konu ile ilgilenenlerin dikkatini
çekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Tasavvuf, Tarikat, Tekke, Dervifl

