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TEKKE CAMÝÝ ve KÜLLÝYESÝ

cemaat yeriyle birlikte dikdörtgen biçimin-
de bir planý olan yapý sakýflý mescidler ti-
pinde yapýlmýþ, üstü kiremit kaplý ahþap
bir çatý ile örtülmüþtür (Eyice, sy. 6 [1965],
s. 141). Caminin mihrabýnýn eski haliyle
dört sýra stalaktitli olduðu bilinmektedir;
ancak çeþitli dönemlerdeki tamirler esna-
sýnda üstleri sývanmýþtýr. Küçük ve basit
bir minbere sahip caminin ahþap tavaný
kasetli þekilde yapýlmýþtýr ve oldukça sa-
dedir. Ýki ahþap direk üstüne oturan mah-
fil de çok sade olup mahfili taþýyan direk-
ler üstte tavaný desteklemektedir. Camide
altta sekiz, üstte altý adet pencere mev-
cuttur. Cami duvarlarý ve pencereleriyle
ilgili son tamirat neticesinde aslî þeklinin
kaybolduðu gözlenmektedir (Ayverdi, Av-
rupa’da Osmanlý Mimârî Eserleri III, s. 144).
Caminin batý cephesinde yer alan mina-
reye harimin mahfil kýsmýndan geçilmek-
tedir. Minare kaidesi ve küpü kaba yont-
ma taþtandýr ve küpün bir kýsmý gövde ile
beraber sývalýdýr. Þerefede üst simidin al-
týnda çift bilezik, dört sýra testere diþi sta-
laktit benzeri sarkýtlar vardýr. Kesme taþ
minare klasik üslûba uygundur.

Camiye kuzeydoðu yönünden bitiþik ola-
rak inþa edilen Zeynelâbidin Tekkesi iki
katlý olup alt katýnda kýþlýk kahve ocaðý ve
misafir odasý þeklinde kullanýlan mekân-
lar, üst katýnda yazlýk kahve ocaðý bulun-
maktadýr. Alt kattaki kýþlýk kahve ocaðý bir
kapý ve bir pencere ile camiye baðlanmak-
tadýr. Tekke ile cami birbirinden ayrý yapý-
larmýþ gibi görünüyorsa da temelleri bir-
likte inþa edilmiþtir. Son cemaat yerinden
bir merdivenle çýkýlan sahanlýkta abdest
alma yerleri vardýr. Tekke Halvetiyye’den
Ramazâniyye tarikatýnýn Hayâtiyye kolu-
na aittir. Tekkenin kurucusu Buharalý Pîr
Mehmed Hayâtî önce Edirne’ye gelip Þeyh
Hasan Sezâî’nin yanýnda bir süre bulun-

duktan sanra Serez Halvetî Tekkesi’nde
Þeyh Hüseyin Þîrâzî’nin yanýnda kalmýþ ve
XVII. yüzyýl ortalarýnda hilâfet icâzeti ala-
rak önce Kýrçova’ya (Makedonya), oradan
Ohri’ye tekke kurmaya gelmiþtir (krþ. Pa-
likruševa – Tomovski, s. 205; Behaji@, s.
113). Bölgedeki þehir ve kasabalarda Hal-
vetî tekkelerinin kurulmasýný saðlayan Pîr
Mehmed birçok tarikat þeyhine icâzet ver-
miþtir. Pîr Mehmed Hayâtî’nin ardýndan
dokuz þeyh burada görev yapmýþ ve 1990’-
larda vefat eden son þeyh Abdülkadrî’den
sonra tekkenin þeyhliði boþ kalmýþtýr (ay-
rýca bk. RAMAZÂNÝYYE). Cadde üzerindeki
tekkenin avlu giriþ kapýsýnda üzerinde son
yýllarda konulmuþ “Pîr Muhammed Meh-
med Hayâtî Halvetî Dergâhý ve Türbesi
1720” ibaresi yazýlý bir levha bulunmak-
tadýr.

Caminin kuzeydoðu cephesi önünde yer
alan türbe iki bölümden oluþmaktadýr. Ka-
re planlý, üzeri içten kubbe ile, dýþtan se-
kizgen çatý ile örtülü mekânda dört kabir,
dikdörtgen planlý, üzeri meyilli çatý ile ör-
tülü giriþ mekânýnda ise dokuz kabir bu-
lunmaktadýr. Türbede Pîr Mehmed Hayâtî
ile beraber üç tekke þeyhi, giriþ dehlizin-
de sekiz sandukada tekkenin diðer þeyh-
leri defnedilmiþtir. Ayrýca giriþte kime ait
olduðu bilinmeyen bir sanduka, türbenin
içerisinde çok yýpranmýþ bir sancak bulun-
maktadýr. Türbenin kuzey köþesine bitiþik
bir þadýrvan mevcuttur. Þadýrvanýn tür-
beyle birleþtiði doðu köþesinde giriþ kapý-
sý yer almaktadýr. Dýþa taþkýn beþ cepheli
þadýrvanýn her cephesinde basýk kemerli
ikiþer pencere vardýr. Ýçten kubbe, dýþtan
meyilli piramidal çatý ile örtülüdür. Þadýr-
vanýn iç kýsmýnda günümüzde mermerden
bir fýskýye tesbit edilmiþtir. Ancak þadýrva-
nýn içi tamamen tekkeye ait eþya ile dolu-
dur ve ciddi bir tamire ihtiyacý vardýr. Tek-
kenin avlusunda geniþ bir hazîre bulun-
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Ohri’de Osmanlý dönemine ait
cami, tekke ve türbe.˜ ™

Makedonya’nýn Ohri þehrinde Ýskender-
bey mahallesinde Aliaðazâde Zeynelâbi-
din Paþa tarafýndan inþa ettirilen imaret
içerisinde bugün sadece cami, bitiþiðinde-
ki tekke, tekkeye ait türbe ve türbenin ku-
zey cephesine bitiþik yedigen bir þadýrvan
yapýsý bulunmaktadýr. Külliyeye ait medre-
se ve imaret günümüzde mevcut deðil-
dir. Bugün faaliyetini hâlâ sürdüren Tek-
ke Camii aslýnda bir Halvetî tekkesidir
(Eyice, sy. 6 [1965], s. 141). 1133 (1721) ve
1198 (1784) yýllarýnda kaydedilmiþ Evkaf
kuyûd-ý kadîmesinin ayrý ayrý defterlerin-
de Aliaðazâde Zeynelâbidin Paþa’ya ait iki
vakfiye mevcuttur. Bunlardan birinde bâ-
ni bey, diðerinde paþa diye geçmektedir
(Ayverdi, Avrupa’da Osmanlý Mimârî Eser-
leri III, s. 142). Belki de bu sebeple buraya
Zeynelâbidin Tekkesi adý da verilmektedir.
Ayrýca kurulduðu dönemde Âsitâne-i Ha-
yâtiyye ismiyle zikredilmektedir (Behaji@,
s. 113-114).

Halvetî tekkesinin semâhâne / mesci-
di içten 7,95 × 7,90 m. ölçülerinde kare
planlý bir yapýdýr. Bu caminin duvarlarý ve
minare XVII. yüzyýl sonundan kalmýþtýr.
Beden duvarlarýnda alt sýra pencerelerin
sivri kemerli alýnlýk altýnda dikdörtgen açýk-
lýklý, üst sýra pencereleri ise sivri kemerli
açýklýklý olduðu anlaþýlmaktadýr. XIX. yüz-
yýlda empire üslûbunda yeniden ele alýnan
camide dikdörtgen açýklýklý pencerelere sa-
hip cemaat yeri önünde yuvarlak kemerli
açýklýklý merdiven sahanlýðý mevcuttur. Ca-
minin harim kýsmý namaz dýþýnda tekke-
nin semâhânesi olarak kullanýlmaktadýr.
Yapýnýn iç tezyinatý tamamen yenidir. Son

Tekke Camii’nin þadýrvaný

Tekke Camii ve içinden bir görünüþ (Ohri / Makedonya)
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masý gerektiði görüþündedir. Osmanlý dö-
neminde tekke edebiyatý ürünlerine este-
tik bir deðer verilmese de bir tür kutsiyet
izâfe edildiði anlaþýlmaktadýr.

Tasavvufta ele alýnan konulardan biri
varlýktýr. Mutasavvýf þairler varlýðýn esasý-
nýn “zât-ý mutlak, vücûd-ý mutlak, hüsn-i
mutlak” diye nitelendirilen Allah olduðuna
inanmýþlardýr. Diðer bütün varlýklar geçi-
ci sûretlerdir ve O’nun bir yansýmasý ya da
gölgesidir. Seyrü sülûk ile mânevî açýdan
geliþen insan kendi varlýðýndaki ilâhî sýrrý
keþfedip nefsini eðiterek ölmeden önce
ölüp Allah’a ulaþmayý hedeflemelidir. Gü-
zel ameller iþleyen, ibadet ve zikirle meþ-
gul olan kiþinin gönlünde ilâhî tecelliler zu-
hur etmeye baþlar. Bütün bu duyuþ, dü-
þünüþ ve haller tekke edebiyatýnýn konu-
sunu meydana getirir. Tasavvuf düþünce-
sinde vahdet-i vücûd anlayýþý tasavvufî ma-
hiyette olmayan þiirleri de etkilemiþtir. Çe-
þitli fikir cereyanlarýnýn hiçbiri Ýslâmî ede-
biyatlarda tasavvuf kadar sanata nüfuz
etmemiþtir. Bu cereyanýn doðuþu ve ge-
liþmesi Arap edebiyatýnda baþlar, buradan
Fars edebiyatýna geçer. Mecazi aþk ile ha-
kiki aþk arasýnda kuvvetli baðlar kuran, or-
tak mazmunlarýn bulunduðu bir þiir çizgi-
sinde geliþimini sürdüren tasavvuf edebi-
yatý Anadolu’da Nesîmî, Kadý Burhâned-
din, Þeyhî gibi þairler vasýtasýyla divan þi-
irinin doðuþuna zemin hazýrlamýþtýr. Ýslâ-
miyet’ten önce mistik görev yüklenen Türk
þairleri Tanrý’ya ilâhiler söylüyor ve yaka-
rýþta bulunuyordu. Ýslâmiyet’in kabulün-
den sonra Karahanlýlar döneminde yazýlan
Kutadgu Bilig’deki dört alegorik þahsi-
yetten biri olan Odgurmýþ zâhid bir sûfîyi
temsil eder. Ýslâmlaþma sürecinde bölgeye
gelen ilk zâhidler Odgurmýþ’ýn kiþiliðinde
yansýtýlmýþtýr (Þeker, s. 348-353). Eserin
son bölümünde Türk tasavvufunun derin
bilgi, inanýþ ve düþünüþ unsurlarýnýn dile
getirilmesi önemlidir.

Tekke edebiyatýnýn ilk örnekleri Ahmed
Yesevî’nin hikmetleriyle ortaya çýkmýþtýr.
Ahmed Yesevî bu þiirleriyle Taþkent ve Si-
riderya çevresinde büyük bir nüfuz kazan-
mýþ, Ýslâmiyet’i halkýn anlayacaðý bir dille
anlatmýþ, gönüllere hitap ederek Ýslâmi-
yet’i büyük kitlelere sunmuþtur. Yesevî
hem medrese hem tasavvuf kültürüne
sahip olduðu için hikmetlerinde tasavvufî
söylemin yanýnda Kur’an ve hadislerdeki
Ýslâmî öðretinin de verilmeye çalýþýldýðý gö-
rülmektedir. V. (XI.) yüzyýldan itibaren Rum
abdallarý, Kalenderî, Haydarî, Vefâî gibi
deðiþik tasavvufî zümreler Anadolu’ya gel-
miþ ve Selçuklular döneminde henüz ku-
rumsallaþmasa da güçlü bir tasavvuf kül-

türünün oluþmasýna zemin hazýrlamýþtýr.
Halkýn teþkilâtlanmasýnda, huzur ve sü-
kûnun saðlanmasýnda Mevleviyye, Rifâiy-
ye ve Bektaþîlik gibi tarikatlarýn büyük ro-
lü olmuþtur. Bu dönemde Kýrþehir ve do-
laylarýnda Hacý Bektâþ-ý Velî, Orta Anado-
lu’da Yûnus Emre gibi ünlü sûfîler yetiþ-
miþtir. Çeþitli tarikatlara mensup sûfî þa-
irler, VII. (XIII.) yüzyýlýn ikinci yarýsýndan iti-
baren Anadolu’da halk topluluklarýna on-
larýn anlayacaðý dille hitap etmiþtir. Tekke
ve tarikatlarýn kurulup geliþmesine para-
lel olarak Anadolu’da sûfî þairler vasýtasýy-
la zengin bir tasavvuf edebiyatý teþekkül
etmiþtir. XIII-XIV. yüzyýllardaki Türk ede-
biyatýnýn en önemli özelliði dinî-tasavvufî
aðýrlýklý olmasýdýr. Ahmed Fakih, Hoca
Dehhânî, Þeyyad Hamza, Nesîmî gibi þair-
lerin eserleri bu türdendir (tekke edebiya-
týnýn Osmanlý dönemindeki geliþmesi için
bk. DÝA, XXXIII, 559-562).

Muhteva. Tekke þairleri eserlerinde dü-
þüncelerini vahdet-i vücûd anlayýþý çerçe-
vesinde anlatmýþtýr. Yaratýlýþ, tevhid, pey-
gamberler, tarikat ilkeleri, tasavvuf bü-
yükleri, ilâhî aþk, vecd, insân-ý kâmil, dün-
yanýn fâniliði, nefis terbiyesi, güzel ahlâk,
velâyet, kerâmet, zikir, sohbet ve halvet
tekke edebiyatýnýn baþlýca konularýný mey-
dana getirir. Tekke þiirinde sanat endiþe-
sinden ziyade içinde bulunulan halin ve
zevkin dýþa yansýtýlmasý esastýr. Bu ede-
biyatýn doðmasýna tekkelerde geliþen ta-
savufî düþünce, zikir, âyin ve erkân zemin
hazýrlamýþtýr. Yûnus Emre’nin ve Þeyh Ga-
lib’in idrak ettiði hakikat sýrrý aslýnda ayný
olmakla beraber biri Ýç Anadolu’da doðup
kýrsal kesimin kültürüyle geliþmiþ, diðeri
Ýstanbul’da þehir kültürüyle yetiþmiþtir.
Bunlarýn þiirlerinde ortak terimler bulunsa
da estetik, içerik ve biçim farklýdýr. Tekke
edebiyatýnýn temel konusu olan ilâhî aþký
beþerî aþktan ayýrt edebilmek için birçok
terime, mecaz ve alegoriye yer verilmiþtir.
Anlaþýlmasý güç tasavvufî düþünceyi, aþk,
heyecan ve tecelliyi birtakým terim ve me-
cazlara baþvurmadan ifade etmek müm-
kün deðildir. Tasavvuf terminolojisine gö-
re þarap ve mey ilâhî aþk; mug sâlik, der-
viþ ve mürid; pîr-i mugan mürþid karþýlý-
ðýdýr. Meyhâne tekke ve dergâhýn remzi-
dir. Mahbûb ve mâþuk ile Allah kastedilir.
Âþýk kendisini ilâhî aþka adamýþ kimsedir.
Bunun gibi zülüf, gîsû, muy, ebrû Allah'ýn
birlik sýfatýný, esrâr-ý ilâhîyi ifade eder. Þem‘
ilâhî nur, sâkî mürþid, kâse, kadeh ve cam
âþýðýn kalbi, mutrip ilâhî hakikati öðreten
kimsedir. Tasavvufî þiirlerin genellikle fü-
yûzât-ý ilâhiyye olduðu kabul edilir. Muta-
savvýf þair içinde bulunduðu halin tasviri-

maktadýr. Hazîrede mevcut kabirler ve
mezar taþlarý arasýnda üçü Ohri sancaðý
kaymakamý Þerif Ahmed Bey ile (ö. 1853)
Hacý Emin Aða’ya (ö. 1906) ve Müteveffi-
ye Haným’a (ö. 1904) aittir. Tekke Camii,
Ohri’nin Tarihî Eserleri Koruma Müesse-
sesi’nin muhafazasý altýnda olmasýna rað-
men büyük ihtimalle cami cemaati tara-
fýndan yapýlan tamirat yüzünden günden
güne özgünlüðünü yitirmektedir.
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Türkler’in Ýslâmiyet’i kabulünden sonra
tasavvufun etkisiyle birçok eser kaleme
alýnmýþtýr. Türk edebiyatýnýn divan ve halk
edebiyatýyla birlikte üç ana kolundan biri
olan tekke edebiyatýna teþekkülünden gü-
nümüze kadar tasavvufun yanýnda dinî
bilgiler de içerdiðinden “dinî-tasavvufî ede-
biyat”, tasavvuf ana konuyu oluþturduðun-
dan “tasavvuf edebiyatý”, eserler tekke çev-
resinde yazýldýðýndan “tekke edebiyatý”,
halk diline yakýn bir üslûp kullanýldýðýndan
“tasavvufî halk edebiyatý”, mutasavvýf Türk
þairleri tarafýndan meydana getirildiðin-
den son yýllarda “Türk tasavvuf edebiyatý”
gibi adlar verilmiþtir. Esas kaynaðýný Ýslâm
tasavvufunun teþkil ettiði tekke edebiyatý
halk edebiyatý ile divan edebiyatý arasýnda
yer alýr. Bu edebiyatý halk tasavvuf edebi-
yatý ve klasik tasavvuf edebiyatý diye iki
kola ayýranlar da olmuþtur. M. Fuad Köp-
rülü, Abdülbaki Gölpýnarlý, Nihad Sâmi Ba-
narlý ve Þükrü Elçin gibi araþtýrmacýlar tek-
ke edebiyatý ürünlerini Türk halk edebiya-
tý geleneðine baðlarken Pertev Naili Bora-
tav ve Umay Günay bu edebiyata halk ede-
biyatý içinde yer vermemiþtir. Agâh Sýrrý
Levend, Vasfi Mahir Kocatürk ve Abdur-
rahman Güzel mutasavvýf þairlerin hem
halk hem divan edebiyatýndan etkilendi-
ði için tekke edebiyatýnýn Türk edebiya-
týnda müstakil bir disiplin olarak ele alýn-
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