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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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hid edenlere lânet, tevellâ ve teberrâ gi-
bi konular iþlenir (Gölpýnarlý, TDl, XIX/205-
210 [1969], s. 361-371). Ýlk temsilcisi Hacý
Bayrâm-ý Velî kabul edilen Melâmî-Hamza-
vî zümreye mensup þairlerin baþlýca tem-
silcileri Sârbân Ahmed, Kaygusuz Vizeli
Alâeddin, Hamza Bâlî, Ýdrîs-i Muhtefî, Lâ-
mekânî Hüseyin Efendi, Abdullah Bosnevî,
Olanlar Þeyhi Ýbrâhim Efendi, Sarý Abdul-
lah, Sun‘ullah Gaybî gibi þairlerdir. Bunlar
eserlerinde vahdet-i vücûdu esas almýþ-
lar, aþk ve cezbeye büyük önem vermiþ-
lerdir. Bâtýnî temayüller Alevî-Bektaþî þa-
irlere göre daha az, Ehl-i beyt sevgisi ve
Þiîlik inançlarý kuvvetlidir. Zikir, esmâ, taç,
hýrka, sülûk mertebeleri gibi terimler þiir-
lerinde yer almamaktadýr (ayrýca bk. a.g.e.,
XIX/205-210 [1969], s. 371-375).

Türler. 1. Hikmet. Þairin anlayýþ ve sez-
gilerine göre din konularýný iþleyen þiirler-
dir. Hikmet þekil yönünden eski halk þiirin-
deki koþuk ve sagulara benzer. Hikmetler
de Ýslâmiyet’in esaslarý, tasavvuf âdâbý,
kýyamet halleri, peygamber sevgisi, der-
viþlerle ilgili menkýbeler anlatýlýr. Yesevîlik’-
te þeyhin sözlerini öðrenmek, okumak ve
yaymak gelenek halini almýþtýr. Aruzla ya-
zýlanlarý olmakla beraber genellikle 4+3=7,
4+4+4=12’li heceyle dörtlük biçiminde ka-
leme alýnmýþ olup yarým kafiyeli ve çok ke-
re rediflidir. Ahmed Yesevî’nin þiirlerinden
oluþan eser Dîvân-ý Hikmet adýyla tanýn-
dýðýndan Orta Asya tekke þiiri VI-VII. (XII-
XIII.) yüzyýllarda hikmet ismiyle anýlmýþtýr.
Yesevî hikmetlerinde günah ve sevaptan,
rahmet ve azaptan, cennet ve cehennem-
den bahsedildiði için bunlar tekke edebi-
yatýnýn zâhidâne þiirleri arasýnda deðer-
lendirilmiþtir.

2. Ýlâhi. Tanrýyý övmek amacýyla söyle-
nen ya da dinî tasavvufî konularý iþleyen
þiirlerdir. Tanrý aþkýyla ilgili duygu ve dü-
þüncelerden oluþan ilâhiler tekke edebi-
yatýnda en yaygýn nazým türlerindendir.
Bu þiirler baþlangýçtan beri “nefes” olarak
da adlandýrýlmýþtýr. Ýlâhiler, Allah sevgisi
yanýnda O’nun gücü ve yüceliði gibi konu-
larýn iþlenmesi bakýmýndan divan þiirinin
tevhid ve münâcâtlarýna benzer. Dinî tö-
renlerde ve dergâhlarda kendine özgü bir
makamla terennüm edilir. Makamla söy-
leniþleri bu þiirlerin yüzyýllar boyu nesilden
nesile aktarýlarak günümüze ulaþmasýna
vesile olmuþtur. Erzurumlu Ýbrâhim Hakký
gazellerine “ilâhinâme” adýný vermiþ, þiir-
lerinin Hak aþkýnýn þerhi olduðunu belirt-
miþtir. Ýlâhilerin hem hece hem aruz vez-
niyle, çoðunlukla koþma veya gazel biçi-
minde yazýldýðý, aruzla yazan þairlerce
bunlara tevhid adý verildiði, ayrýca ilâhile-

rin bazan halka çeþitli konularý telkin et-
tiði kaydedilir (Onay, Türk Halk Þiirlerinin
Þekil ve Nev’i, s. 218-219). Dörtlük biçimin-
dekiler 7, 8, 11’li heceyle, beyit biçimin-
dekiler 11, 14, 16’lý hece ölçüsüyle yazýlýr
ve gazel gibi kafiyelenir. Ýlâhiler tarikat-
larda deðiþik adlarla anýlmaktadýr. a) Ne-
fes. Anadolu’da bu kelimeyi ilk defa XIV.
yüzyýl þairlerinden Elvan Çelebi babasý Âþýk
Paþa’nýn Garibnâme’si, Yûnus Emre de
kendi þiirleri için kullanmýþtýr (Yavuz, sy.
61 [1999], s. 40-43). Nefes genellikle Bek-
taþî ve Alevîler’in düþüncelerini dile geti-
ren manzumeler olup “dua” anlamýna ge-
lir. Sünnî tekkelerinde makamla okunan
dinî manzumelere ilâhi denilmesi yaygýn-
laþýnca Alevî ve Bektaþîler cem, ikrar ve
kurban âyinlerinde okuduklarý manzume-
ler için nefes kelimesini tercih etmiþtir. Ale-
vîler’in dinî törenlerinde saz eþliðinde ma-
kamla söylenen bu þiirler genellikle sekiz-
li hece ölçüsüyle yazýlmýþtýr. b) Âyin. Mu-
tasavvýflara has davranýþlarý ifade etmek
amacýyla Ýranlýlar tarafýndan kullanýlan
bu terim Mevlevîler’in semâ meclislerinde
okuduðu ilâhileri ifade eder; daha sonra
semâ meclisi denilen tasavvufî toplantýla-
rýn genel adý olmuþtur. c) Tapuð. Gülþenî-
ler’in âyin esnasýnda okuduklarý ilâhiler ve
þiirlerdir. d) Durak. Allah’ýn yüceliðini, kud-
retini, sýfatlarýný anlatan, genellikle Halve-
tî tekkelerinde ve zikrin iki faslý arasýnda
(durak) bir ya da iki kiþi tarafýndan çeþit-
li makamlarda okunan serbest bestelen-
miþ Türkçe manzumelerdir. e) Cumhur.
Mevlevî ve Bektaþî dergâhlarýndan baþka
tekkelerde okunan ilâhilerdir; toplu halde
okunduklarý için bu adla anýlýr.

3. Methiye. Dört halifeyi, sahâbîleri, ve-
lîleri öven ve onlarýn ruhaniyetinden istim-
dadý konu alan þiirlerdir. Tarikat kurucu-
larý ve pîrleri için yazýlan þiirlerle bazý mü-
ridlere hitaben söylenen þiirler de buna
dahildir. Halk arasýnda bu tür þiirlere ilâhi
denilirken aruzla yazan þairler bunlara “is-
tigase” adýný vermiþtir. “Selâmnâme” ola-
rak da anýlan methiyeleri tekke þairleri
maddî bir menfaat beklemeden kaleme
almýþtýr.

4. Nutuk. Tarikat ulularýnýn eðitici nite-
likteki þiirleridir. Tasavvuf ve tarikatla ilgili
bilgiler tekkelerde þeyhler tarafýndan mü-
ridlere daha çok þiirle telkin edilir. Bunlar
arasýnda coþkulu þiirler bulunduðu gibi di-
daktik þiirler de vardýr. Daha çok Bektaþî-
liðin gelenek, âdet ve âdâbýný öðretmek
amacýyla yazýlan nutuklarýn belli bir nað-
mesi ve özel bir bestesi yoktur; bir anlam-
da nefeslerin sazsýz söylenenleridir.

ni yapar. Bu þiiri anlamak için tasavvufî
âlem anlayýþýný kavramak gerekir. Kullaný-
lan dil iç âlemde teþekkül eden hal ile bi-
çimlendiðinden âlem-i þehâdetin verileriy-
le karþýlaþtýrýldýðýnda bazan “þathiyyât” de-
nilen, ve ilk bakýþta anlamsýz görünen þiir-
ler ortaya çýkar.

Osmanlý tezkirecileri eserlerinde tekke
þairlerine pek yer vermez. Ancak, “Eþ‘ârý
tasavvufâne ve güftârý âþýkanedir” diye ta-
nýtýlan bazý mutasavvýf þairler (Mustafa Sa-
fâyî, s. 464) bu tezkirelerde yer alabilmiþ-
tir. XVI. yüzyýl tezkire yazarlarýndan Latîfî
sûfîlerin þiirleri için þunlarý söyler: Velî olan
bu þairler þiirlerinde halk beðensin diye sa-
nat ve hayallere baþvurmazlar. Övünmek
ve ün kazanmak için söz söylemezler. Her
türlü kötü niyet ve maksattan yüz çevirir-
ler. Bir iþ Allah rýzasý için olursa ancak o
zaman kötü niyet ve maksatlardan arýn-
mýþ olur. Onlarýn sözleri bütünüyle Cenâb-ý
Hak’tan gelen ilham ve feyizle söylenmiþ-
tir. Allah onlara nasýl ilham edip feyiz ver-
miþse hiç deðiþtirip bozmadan öylece yazýp
tesbit ederler (Tezkiretü’þ-þu‘arâ, s. 119).
Tekke þairlerine göre þiir Allah’a hamdet-
meye, Hz. Peygamber’i tavsif etmeye ya-
ramalýdýr. Ali Canip Yöntem divan þairini
tekke þairinden ayýrýrken, “Çoðu hüküm-
dar saraylarýna mensup olan, vezirlerin hi-
mayesinde yaþayan bu adamlar ömürleri-
ni itikâfta geçiren derviþler gibi gönüllerin-
de vecdli, ateþli ‘mistik’ tahassüsler besle-
yemezler. Tekke þiirinde tasavvuf bir iman,
divan þiirinde bir fantezidir” diyerek tek-
ke edebiyatýnda tasavvufun aslî unsur ol-
duðuna vurgu yapar (bk. bibl.).

Tekke edebiyatýný daha çok Anadolu
coðrafyasýnda olmak üzere VII. (XIII.) yüz-
yýldan itibaren çeþitli tarikatlara, meþrep
ve zümrelere mensup sûfî þairlerin man-
zum, mensur veya manzum-mensur ka-
rýþýk, ana temasýný tasavvuftan alan eser-
leri oluþturur. Bu süreçte Yûnus Emre,
Hacý Bayrâm-ý Velî, Eþrefoðlu Rûmî, Ak-
þemseddin, Kemal Ümmî, Aziz Mahmud
Hüdâyî, Elmalýlý Ümmî Sinan, Bursalý Ýs-
mâil Hakký, Erzurumlu Ýbrâhim Hakký,
Kuddûsî gibi Sünnî þairler bu edebiyatýn
ana kolunu meydana getirir. Alevî-Bek-
taþî çizgisini temsil eden tekke þairlerinin
önde gelenleri arasýnda Kaygusuz Abdal,
Hatâî (Þah Ýsmâil), Muhyiddin Abdal, Ye-
mînî, Pîr Sultan Abdal, Kul Himmet, Âþýk
Viranî, Ali Türâbî Dede, Edib Harâbî gibi
isimler bulunmaktadýr. Alevî-Bektaþî züm-
renin eserlerinde Hz. Ali, Ehl-i beyt ve on
iki imam sevgisi ön plandadýr. Bunlarda
ilâhî aþk, Allah-Muhammed-Ali üçlemesi,
Âl-i abâ, harflerin sýrlarý, Hz. Hüseyin’i þe-
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me, velâyetnâme, düvâz / düvâzdeh, salât-
nâme / tasliye, hayretnâme, vücudnâme,
ibretnâme, faziletnâme, buyruk, nasihat-
nâme / pendnâme, iþretnâme / sâkînâme,
nevrûziyye, ramazâniyye, tarikatnâme,
sülûknâme, vasiyetnâme, kýyametnâme,
mahþernâme gibi mensur ve manzum
eserler kaleme almýþtýr (ayrýca bk. Güzel,
s. 587-750).

Vezin-Kafiye. Tekke edebiyatýnda sanat
endiþesi ön planda olmadýðý için vezin ve
kafiye konusunda oldukça serbest hare-
ket edilmiþtir. Bu yüzden vezin ve kafiye-
lerde çeþitli kusur ve aksaklýklar görülür.
Ahmed Yesevî Orta Asya’da, Yûnus Emre
Anadolu’da þiirlerinde hem hece hem aruz
veznini kullanmýþtýr. Bazý tekke þairleri di-
vanlarýnda yalnýz aruz veznine yer vermiþ
olsa da çoðunluk hem heceyle hem aruz-
la yazmýþtýr. Bir kýsým þiirler, meselâ “me-
fâîlün mefâîlün feûlün” vezninde olduðu
gibi hem aruz hem hece ölçüsüne uymak-
tadýr (4+4+3=11’li hece). Yûnus Emre,
Kaygusuz Abdal, Ýbrâhim Gülþenî, Aziz
Mahmud Hüdâyî, Olanlar Þeyhi Ýbrâhim
Efendi, Sun‘ullah Gaybî, Niyâzî-i Mýsrî gibi
þairler her iki vezinle þiirler kaleme almýþ-
týr. Tekke edebiyatýnda aruzun en çok kulla-
nýlan vezinlerinden biri “fâilâtün fâilâtün fâ-
ilâtün fâilün”dür. Hezec ve recez bahirleri
de bu þairlerin itibar ettiði aruz kalýplarý-
dýr. Beyit biçiminde yazýlan þiirlerde genel-
likle on birli, on dörtlü, on altýlý; dörtlük-
lerle yazýlanlarda yedili, sekizli, onlu ve on
birli hece ölçüsü kullanýlmýþtýr. Dörtlükle
olanlarda koþma, beyitle yazýlanlarda ga-
zel-kaside kafiye düzeni benimsenmiþtir.
Genellikle 4+3, 4+4, 5+3, 6+4, 4+4+3,
6+5 gibi deðiþik duraklara yer verilir. Di-
van þiirinde kabul görmeyen kulak için ka-
fiyeyi tekke þairleri çok kullanmýþ, halk þa-
irleri gibi kafiye de hafif bir ses benzerliði-
ni yeterli görmüþtür. Divan þiirinde üzerin-
de durulan ayný türden, ayný dilden keli-
melerin kafiyelenmesi gibi kurallar burada
pek gözetilmez. Tekke þiirinde yarým, tam,
zengin ve cinaslý kafiyeler kullanýlmýþtýr. Re-
dif de âhengi saðlamak, ses güzelliðini
yansýtmak için tekke þairlerinin çok sýk
baþvurduðu unsurlardan biridir.

Nazým Þekilleri. 1. Gazel. Divan þiirinde-
ki tür özelliðiyle deðil vezin ve kafiye dizi-
liþiyle kümeleniþi esas alýnýp tekke þiirin-
de de kullanýlan gazel daha çok musam-
mat haline getirilmiþ ve koþmaya yaklaþ-
týrýlmýþtýr. Baþta Yûnus Emre ve Niyâzî-i
Mýsrî olmak üzere birçok tekke þairi mu-
sammat gazeller yazmýþtýr. Bu þiirlere tek-
ke edebiyatýnda ilâhi adý verilir. Gazeller-
de tasavvuf, hikmet, ilâhî aþk iþlenir; Hz.

Muhammed’e ve Hz. Ali’ye baðlýlýk dile ge-
tirilir. Edirneli Kabûlî Mustafa Efendi, Di-
metokalý Vahdetî, Nigârî gibi tekke þair-
leri divan þiiri tarzýnda da gazeller yazmýþ-
týr. 2. Kaside. Tevhid, münâcât ve na‘tlar
yanýnda dört halife, Ehl-i beyt ve on iki
imam, tarikat ve din büyükleri için yazý-
lan methiye ve mersiyeler genellikle kasi-
de biçimindedir. Bolulu Himmet Efendi ve
Mustafa Mânevî gibi münâcât, tevhid ve
na‘tlarýný gazel tarzýnda yazan þairler de
vardýr. Bu türler için murabba, terkibi-
bend, terciibend vb. nazým þekilleri de
kullanýlmýþtýr. 3. Mesnevi. Türk þairleri en
çok Ferîdüddin Attâr, Nizâmî-i Gencevî ve
Molla Câmî’nin mesnevi tarzýnda eserle-
riyle Celâleddîn-i Rûmî’nin Me¦nevî’sin-
den etkilenmiþtir. Yûnus Emre’nin Risâ-
letü’n-nushiyye’si, Gülþehrî’nin Mantý-
ku’t-tayr’ý, Âþýk Paþa’nýn Garibnâme’si,
Muhyî’nin Ýbtidânâme Tercümesi, Pîr
Muhammed’in Tarîkatnâme’si, Elvân-ý Þî-
râzî’nin Tercüme-i Gülþen-i Râz’ý, Ârif’in
Mürþidü’l-ubbâd ile Nüsha-i Âlem’i, Ah-
med Hayâlî’nin Ravzatü’l-envâr’ý, Þem-
seddin Sivâsî’nin Gülþen-âbâd’ý ve Süley-
man Zâtî Efendi’nin Sevânihu’n-nevâdir’i
bunlar arasýnda sayýlabilir. Mesnevilerde
tevhid, seyrü sülûk, nefis terbiyesi, din ve
tarikat büyüklerinin hayat hikâyeleri, ilâ-
hî aþk, cezbe, vuslat vb. konular iþlenmiþ-
tir. 4. Murabba. Murabbalar daha çok dinî
ve didaktiktir. Niyâzî-i Mýsrî, Sun‘ullah Gay-
bî, Abdülahad Nûri, Bîçâre, Bolulu Him-
met, Mustafa Mânevî, Sezâî-yi Gülþenî gi-
bi tekke þairlerinin divanlarýnda murabba
þeklinde çeþitli þiirler mevcuttur. 5. Ru-
bâî. Halk þiirinin dörtlük-mânilerine ben-
zer. Genellikle hakîm, filozof ve sûfî þair-
lerin bir düþünceyi, felsefî bir görüþü, bir
tasavvuf heyecanýný dört mýsralýk nazým
kalýbý içinde söylemek için baþvurduklarý
nazým biçimidir. Tekke þairleri arasýnda ru-
bâî pek kullanýlmamýþtýr. Lâmekânî Hüse-
yin Efendi, Aziz Mahmud Hüdâyî, Erzu-
rumlu Ýbrâhim Hakký gibi tekke þairleri-
nin divanlarýnda rubâî nazým þekliyle ya-
zýlmýþ þiirler bulunmaktadýr. 6. Koþma. Tek-
ke edebiyatýnda heceyle yazýlan ilâhiler (ne-
fes, nutuk) koþma nazým þekliyledir. Devri-
yeler de koþma ile yazýlabilir. Yûnus Em-
re’nin ilâhilerinin musammat gazel deðil
koþma tarzýnda yazýldýðýný ileri sürenler
varsa da bu doðru deðildir. Daha sonra-
ki tekke þairleri heceyle yazdýklarý þiirler-
de en çok koþma nazým biçimine yer ver-
miþtir. 7. Mâni. Hatâî, Muhiddin Abdal,
Lala Sultan, Kasýmî gibi tekke þairleri ta-
rafýndan kullanýlmýþtýr. Tekke þairleri yaz-
dýklarý mânilerin ilk mýsralarýnda adlarýný

5. Devriye. Türk edebiyatýnda devir na-
zariyesini iþleyen þiirlerdir. Tasavvuf dü-
þüncesinde sudûr ve tecellî nazariyesine
göre maddî âleme düþen bir varlýk önce
cemad, sonra nebat, daha sonra hayvan
ve insan þeklinde tecelli eder ve nihayet
insân-ý kâmil haline gelince Hakk’a vâsýl
olur. Varlýðýn maddî âleme iniþine “kavs-i
nüzûl”, yeniden o makama yükseliþine
“kavs-i urûc” denilir. Mebde ve meaddan
söz eden bu harekete devir adý verilir. Ya-
ratýlýþý, maddî âleme iniþi (seyr-i nüzûl)
anlatan devriyelere “ferþiyye”, tekrar as-
lýna dönüþü (seyr-i urûc) anlatanlara “ar-
þiyye” denilir. Devriyelere daha çok Bek-
taþî-Melâmî þairlerin eserlerinde rastlanýr.
Yûnus Emre, Kaygusuz Abdal, Nesîmî, Eþ-
refoðlu Rûmî, Ahmed-i Sârbân, Ümmî Si-
nan, Seyyid Nizamoðlu, Olanlar Þeyhi Ýbrâ-
him Efendi, Sun‘ullah Gaybî, Erzurumlu
Ýbrâhim Hakký gibi birçok mutasavvýf þair
devriye kaleme almýþtýr. Devriyeler genel-
de manzum olup destan, koþma, ilâhi ve
nefes biçiminde yazýlýr. Niyâzî-i Mýsrî’nin
mensur devriyesi bulunmaktadýr.

6. Mersiye. Din ve tarikat ulularýnýn ve-
fatýndan duyulan üzüntüyü dile getiren,
meziyetlerini anlatan, bu arada dünyanýn
geçiciliðini vurgulayan þiirlerdir. Daha çok
Alevî-Bektaþî þairleri tarafýndan yazýlan
mersiyelerde bir taraftan Ehl-i beyt sev-
gisi ifade edilirken diðer taraftan Hz. Hü-
seyin’in þehâdetinden duyulan üzüntü di-
le getirilir ve bunlar “maktel” (maktel-i Hü-
seyin) olarak adlandýrýlýr. Bu þiirler, muhar-
rem ayýnda tekkelerde yapýlan âyinlerde
mûsiki eþliðinde topluca veya mersiyehan-
lar tarafýndan okunduðu için “muharre-
miyye” adýyla da anýlýr.

7. Þathiyyât. Sûfîlerin belli mertebele-
rin sýrlarýný anlattýklarý, rumuzlarla örtülü,
cezbeli, kalbî ve hissî sözleridir. Bu þiirler
aklî deðil hissî olduðundan melekûtî âlem-
den habersiz bulunanlar tarafýndan yadýr-
ganýr. Þathiyeler hakikatin dolaylý ve me-
cazen söylenmiþ biçimidir. Ýlk bakýþta an-
lamsýz gibi görünen, fakat þerhedilince
mânasý ortaya çýkan ve tasavvufî aþk ha-
linin sarhoþluðu ile söylenen bu sözler cid-
di bir düþüncenin alaycý bir dille ifadesi-
dir. Yûnus Emre, Seyyid Nesîmî, Eþrefoð-
lu Rûmî, Kaygusuz Abdal, Lâmiî Çelebi,
Elmalýlý Ümmî Sinan, Niyâzî-i Mýsrî, Bolu-
lu Himmet Efendi, Ýdrîs-i Muhtefî, Azmi
Baba, Azbî Mustafa, Hayretî, Þeyh Verdî,
Seyrânî, Edib Harâbî gibi þairler bu tür þiir-
ler yazmýþtýr. Tekke þairleri ayrýca tevhid,
münâcât, hamdiyye, na‘t, mevlid, mi‘rac-
nâme / mi‘râciyye, hicretnâme, istimdat-
nâme, þefaatnâme (istiþfâ), menâkýbnâ-
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nem gibi konularda tasvir yoluna baþvu-
rulmuþtur. Öte yandan tekke þiirinde ede-
bî sanatlar da kullanýlmýþ, ancak hiçbir za-
man tasannua düþülmemiþtir. Mutasav-
výf þairlerin þiirleri mecaz, teþbih ve istia-
relerle doludur. Baþta âyet ve hadisler ol-
mak üzere çeþitli kýssalara ve olaylara tel-
mihler yapýlmýþtýr. Bu arada tekrir ve ik-
tibaslara da yer verilmiþtir.
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ÿA. Azmi Bilgin

– —
TEKKE MÛSÝKÝSÝ

Türk dinî mûsikisinin
tekkelerde icra edilen kýsmý.

˜ ™

Bir mûsiki tarzý olarak ele alýnýp geliþ-
mesi daha çok Osmanlý kültür ve mede-
niyeti çerçevesinde þekillenen Türk dinî
mûsikisi cami ve tekke mûsikisi diye iki
bölümde incelenmiþtir. Son zamanlarda
“tasavvuf mûsikisi” olarak da ifade edilen
tekke mûsikisi, “cehrî zikir yapan tarikat-
larýn zikirleri esnasýnda daha çok ritme da-
yalý, bazan bir veya birkaç enstrümanýn iþ-
tirakiyle ortaya çýkan mûsiki” þeklinde ta-
rif edilebilir. Tekke mûsikisi formlarý genel-
de Mevlevî âyini, ilâhi, mersiye, durak, þu-
gul, nefes biçiminde sýralanabilirse de dinî
mûsikide cami ve tekke mûsikisi sýnýflan-
dýrýlmasý çerçevesinde her iki bölümde yer
alan formlarýn kesin sýnýrlarla ayrýlmadý-
ðýný, bazý formlarýnýn iki mûsiki þubesinde
de ortak icra edildiðini belirtmek gerekir.
Bu durumda her ne kadar tekkedeki aðýr-
lýðý daha fazla ise de ayrýca camide icra
edilen ilâhi formu baþta olmak üzere mev-
lid, mi‘râciyye, na‘t, kaside, tevþîh ve mer-
siye gibi formlar hem camide hem tekke-
de kullanýlmýþtýr. Meselâ tekkelerde zikir
esnasýnda zâkirler tarafýndan okunan zikir
ilâhisi veya usul ilâhileriyle zikir dýþýnda
topluca okunan cumhur ilâhilerinin yaný
sýra camide teravih namazý sýrasýnda oku-
nan ramazan ilâhileri, muharrem ayýnda
hem tekkelerde hem camilerde okunan
mersiyeler bu ortak icralardan bazýlarýdýr.

veya mahlaslarýný verirler. Tekke edebiya-
týnda terkibibend, terciibend, müstezad, ký-
ta, tuyuð, nazým, beyit, muhammes, mü-
seddes, müsemmen, muaþþer gibi divan
edebiyatýndan alýnmýþ nazým þekilleriyle de
þiirler yazýlmýþtýr.

Dil ve Anlatým. Tekke þiirinde divan þi-
irinin sanatlý ve aðýr dili kullanýlmadýðý gi-
bi halk þairlerinin mahallî diline de yer ve-
rilmemiþtir. Tekke edebiyatýna dair eser-
lerde baþta tasavvuf terimleri olmak üze-
re çeþitli atasözleri ve deyimlere, mahallî
kelimelere rastlanýr ve genellikle telkin edi-
ci bir üslûp kullanýlýr. Bu edebiyatýn dili ba-
zan halk edebiyatýna, bazan divan edebiya-
týna yaklaþmaktadýr. Þairler Arapça, Fars-
ça ve Türkçe þiirlerden örnekler de verir.
Dede Ömer Rûþenî gibi divan þiiri gelene-
ðinden ayrýlýp tasavvuf yoluna girmekle
birlikte bu gelenekten bütünüyle uzaklaþ-
mayan þairler yanýnda Olanlar Þeyhi Ýbrâ-
him Efendi ve Sun‘ullah Gaybî gibi anlaþýl-
masý güç tasavvufî konularý sade bir Türk-
çe ile ifade eden þairler de vardýr. Tekke
edebiyatý bünyesinde divan edebiyatýný,
âþýk ve halk edebiyatlarýný benimsemiþ þa-
irler bulunduðundan bu edebiyatýn vezin,
nazým þekilleri ve mecaz, teþbih, istiare
gibi sanatlar bakýmýndan kendine özgü
bir alaný yoktur (Kurnaz, Ýlmî Araþtýrma-
lar, sy. 10 [2000], s. 165-168). Mutasavvýf
þairler þiiri tecellî-i ilâhî olarak görmüþ ve
kendilerine özgü sembolik bir dil geliþtir-
miþtir. Tekke þairleri öðüt vermeye baþ-
lamadan önce dikkat çekmek için çeþitli
hitap unsurlarý da kullanmýþtýr. Ahmed
Yesevî, Yûnus Emre ve Pîr Sultan bu hitap
tarzýna sýkça baþvurmuþtur. Tekke ede-
biyatýnda kullanýlan bir baþka tarz doðru-
dan anlatýmdýr. Bu edebiyatýn mensuplarý
anlatacaklarý konuyla ilgili çeþitli sorular
sorar ve bunlarý yine kendileri cevaplan-
dýrýr. Yûnus Emre, Âþýk Yûnus, Kaygusuz
Abdal, Niyâzî-i Mýsrî gibi mutasavvýflar
sorulu-cevaplý yönteme baþvuran þairler-
dendir. Tekke edebiyatýnda devriye, me-
nâkýbnâme, velâyetnâme, gazavatnâme
türü eserlerde tahkiye üslûbu kullanýlýr-
ken tabiat, evren, âhiret, cennet, cehen-
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