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fî ma‘rýzý’l-medh” (övgü sunumlu yergi) adýný verdiði türü “dýþý övgü, içi yergi” veya
“övgü izlenimi veren yergi ifadeleri” diye
açýklamýþtýr. Birkaç beyitte gerçekleþen bu
sanatta ilk beyit veya beyitler baðýmsýz olarak deðerlendirildiðinde tam övgü bildirmelerine karþýlýk hicve hazýrlayýcý öncüllerden sonra gelen bu kýsýmlar birlikte ele
alýndýðýnda yergi hissedilmektedir. Abdüssamed b. Muazzel veya Ebü’l-Umeysil’in
dilinde tutukluk bulunan ünlü þair Ebû
Temmâm hakkýndaki beyitleri gibi:
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peygamberi, þiirin Îsâ’sý! Sen Allah’ýn yarattýklarý içinde en büyük þairlerdensin,
ama konuþmadýðýn sürece” (Ta¼rîrü’t-Ta¼bîr, s. 550-552). Ayrýca örnekte farkedilen
alayvari övgü rengi de yergiyi pekiþtirmektedir. Batalyevsî’nin çokluk ifadesi sûretinde azlýk (hiçlik) anlatan, “teksir sûretinde
taklîl” adýný verdiði hiçlik anlatan yergi ifadeleri de ilk türe benzemektedir: 3À " ”
“ ...!->8&GA Lv " ...!30 (Kaç yiðit öldürmüþ!
Kaç konuk aðýrlamýþ!) (el-Ýn½âf, s. 104-105).
Terdîd, tekrar, nihayet tekrarý, sadaret
tekrarý, mugayir tekrarý, genelin ardýndan
özelin anýlmasý, iktibas, tazmin, mezheb-i
kelâmî, tecrîd, tecâhül-i ârîf gibi bedîî türlerde de pekiþtirme ihtiva eder veya pekiþtirmeli anlatým hedeflenir.
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Bir þeyhin yönetiminde
tasavvuf eðitiminin
verildiði mekân.

™

Osmanlý Türkçesi metinlerinde tekye
þeklinde yazýlýp günümüzde tekke olarak
kullanýlan kelimenin kökeni hakkýnda kesin bilgi yoktur. Yapýsý “oturmak, yaslanmak” anlamýnda vekee kökünden geldiðini düþündürmekte, ayrýca Arapça’da “asâ,
dayanak” mânasýnda tükee kelimesi bulunmaktaysa da klasik Arapça sözlüklerde
tekye kelimesine yer verilmemesi Arapça
olduðuna dair görüþü zayýflatmaktadýr.
Çaðdaþ Arap sözlükçülerinden Muhammed Adnânî bu kelimenin Arapça’dan alýnýp tekye biçiminde Türkçeleþtirildiðini belirtir. el-Mu£cemü’l-vasî¹’te de herhangi
bir açýklama yapýlmadan tekye Türkçe diye
kaydedilmiþtir. Kelimenin aslýnýn Farsça
“post” anlamýndaki tekke olduðu da ileri
sürülmektedir. Ancak Farsça metinlerde
tekke kelimesine rastlanmamakta, bunun
yerine dergâh ve hankah kullanýlmaktadýr.
Arapça kurala göre tekâyâ þeklinde çoðulu yapýlan tekke Osmanlý Türkçesi’nde XV.
yüzyýldan sonra kullanýlmaya baþlanmýþ olmalýdýr.
Ýslâm medeniyetinin temel kurumlarýndan olan cami, medrese ve tekke Asr-ý
saâdet’te Mescid-i Nebevî çatýsý altýnda
fonksiyonlarýný icra etmiþ, Mescid-i Nebevî’deki ilmî, içtimaî, askerî iþlevler tarihî
süreç içerisinde baðýmsýz kurumlar haline gelmiþtir. Ýlk tekkenin nerede ve ne zaman kurulduðu hususunda farklý görüþler
ileri sürülmüþtür. Hâce Abdullah-ý Herevî’nin ªabašåtü’½-½ûfiyye’sine ve Abdurrahman-ý Câmî’nin Nefe¼âtü’l-üns’üne göre
ilk tekke II. (VIII.) yüzyýlda Filistin’in Remle beldesinde inþa edilmiþtir. Ýbn Teymiyye ise ilk tekkenin ayný yüzyýlda Basra’nýn
Abadan bölgesinde yapýldýðýný söyler. Ýs-

lâm dünyasý bir taraftan Baðdat’tan Buhara’ya, diðer taraftan Kahire’den Kurtuba’ya (Cordoba) doðru geniþlerken ilmî,
fikrî ve siyasî yapýlanmasýný da ihtiyaçlara
göre þekillendirmiþtir. Tefsirden felsefeye
kadar bütün ilimler medreselerde okutulmuþ, tekkeler daha ziyade toplumun mânevî ve ahlâkî açýdan eðitilmesine yönelik
esaslar üzerinde yoðunlaþmýþtýr. Ýlk tekkeler basit bir oda ve küçük bir mekândan ibaretti. Zamanla deðiþik mimari özellikler kazanan ve çok farklý birimleri içine
alan tekke yapýlarý ortaya çýkmýþtýr. Tekkeler deðiþik zamanlarda ve deðiþik coðrafyalarda “zâviye, hankah, dergâh, ribât, âsitâne, buk‘a, imaret, düveyre, savmaa, mihrap, tevhidhâne, harâbat” gibi isimlerle
anýlmýþtýr. Mescid ve medrese kelimeleri
de bu anlamda kullanýlmýþtýr. Bazan tarikatýn merkez tekkesi için âsitâne terimi
tercih edilirken bazan da Mevlevîlik’te olduðu gibi büyük mevlevîhânelere âsitâne,
küçüklerine zâviye adý verilmiþtir. Kadirîhâne, Gülþenîhâne, Kalenderhâne, Mevlevîhâne gibi baðlý bulunduðu tarikatýn ismini alan tekkeler de vardýr. Büyük þehirlerde ve kervan yollarý üzerinde inþa edilen tekkelerde tasavvufî eðitimin yanýnda
han, imaret ve kervansaraylarýn gördüðü
hizmet de yürütülmekteydi. Tekke mensuplarý sosyal yardýmlaþma ve dayanýþmayý güçlendirirken devlet yöneticileriyle yakýn iliþkiler kurmuþtur.
Tekkelerin mânevî havasý ve iç düzeni tasavvuf eserlerinde ayrýntýlarýyla ele alýnmýþtýr. Mahkeme sicilleri, vakfiyeler, tarih
kitaplarý ve özellikle seyahatnâmelerde tekkelerin fizikî ve malî yapýlarý hakkýnda aydýnlatýcý bilgiler bulunmamaktadýr. Tekkelerin tarihi, âdâb ve erkâný hakkýnda en
eski ve en önemli eser, Þeyh Ebû Saîd-i
Ebü’l-Hayr’ýn (ö. 440/1049) menkýbelerini
ihtiva eden ve torunu Muhammed b. Münevver tarafýndan kaleme alýnan Esrârü’t-tev¼îd’dir. Þehâbeddin es-Sühreverdî £Avârifü’l-ma£ârif’inin on üç ve on beþinci bölümlerini tekkelere ayýrmýþ, Nûr sûresinin bir âyetinde (24/36) geçen “ev” kelimesi ve Tevbe sûresindeki (9/108) “mescid” ile ribât ve tekkeler arasýnda iliþki kurmuþtur. Ýbn Cübeyr’in ve Ýbn Battûta’nýn
seyahatnâmeleri tarikatlarýn oluþmaya baþladýðý dönemde yazýlan ve tekkelere dair
bilgi veren iki önemli kaynaktýr. Evliya Çelebi’nin Seyahatnâme’sinde Osmanlý dönemi tekkeleriyle ilgili önemli bilgiler vardýr. Bu tür bilgilerden tekkelerin ziraata
elveriþli geniþ araziler üzerinde kurulduðu, zengin vakýflarla desteklendiði, sofa,
odalar, mescid, hamam, deðirmen, ab-
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desthane, mutfak, ambar, kütüphane, misafirhane, ahýr, bað bahçe gibi birimlerinin
bulunduðu anlaþýlmaktadýr. Vakfiyelerde
yer alan görevli isimleri (kapýcý, aþçý, deðirmenci, bulaþýkçý, kilerci, ambarcý, kayyým, helvacý, ferrâþ, çerâgý, kâtip, imam,
müezzin, zâkir, virdhan, hatimhan, aþirhan,
derviþ vb.) tekkelerdeki çeþitli hizmetlere
ýþýk tutmaktadýr.
Genellikle tekkeler þeyh ve müridler veya padiþah ve yöneticiler tarafýndan yaptýrýlmýþtýr. Bazan þeyhin kendi mütevazi
imkânlarýyla kurulan tekke mürid ve muhiblerin yardýmlarýyla geliþir, vakýf imkânlarýnýn artmasýyla hizmet alanlarý çoðalýrdý. Maddî imkânlarý yetersiz kalan birçok
tekke tarih sahnesinden çekilirken tekke
þeyhinin ünü bazan küçük tekkelerin parlak bir dönem yaþamasýna vesile olmuþtur. Devlet yöneticilerinin tasavvufa bakýþý tekkelerin sayýsýný doðrudan etkilemiþtir. Tarikatlarýn müstakil teþekkül halinde
ortaya çýktýðý Selçuklular döneminden önce kurulan tekkelerin belli bir tarikata aidiyeti söz konusu deðildir. XIII. yüzyýldan sonra tekkeler muayyen bir tarikatýn faaliyet
merkezi þeklinde kurulmaya baþlanmýþ ve
giderek yaygýnlaþmýþtýr. Tarikat kurucusunun türbesinin bulunduðu tekkeler genellikle o tarikatýn merkez tekkesi kabul
edilmiþtir.
Tekkeler þeyh tarafýndan yönetilir. Tekkenin yönetim esaslarýný tasavvuf gelenekleri ve þeyhin tavrý belirler. Vakýf geleneðinin yaygýnlaþmasýyla birlikte vakfiye
metinlerinde yer alan þartlar o tekkenin
idaresine yön vermiþtir. Vakfiyelerde tekke þeyhliðinin babadan oðula intikal eden
bir görev þeklinde tesbiti, yetkin ve yeterli olmayan þeyh evlâdýnýn ortaya çýkardýðý
problemler ve post kavgalarý tasavvuf hayatýnýn itibar kaybetmesinde önemli rol oynamýþtýr. Tarih boyunca devlet yöneticileri genellikle tekke þeyhi tayinlerine karýþmamýþ, ancak gerekli durumlarda tekkenin yönetimine müdahale etmiþtir. Osmanlý döneminde bu uygulamanýn en çarpýcý
örneði, 1826’da yeniçeriliðin kaldýrýlmasýyla birlikte yasaklanan Bektaþîliðe ait tekkelere yapýlan þeyh tayinlerinde görülmektedir.
Ýslâm fetihleriyle birlikte üç kýtada faaliyet gösteren tekkeler çoðu zaman müstakil bir kurum halinde hizmet verirken
bazan birçok kurumu barýndýran külliyelerin içinde yer almýþtýr. Sohbet, ibadet,
muhabbet ve hizmet merkezli dinî hayatý
esas alan tekkelerde en üst düzeyde coþku ve heyecan âyin merasimlerinde, en hüzünlü zamanlar muharrem ayýnda düzen-

lenen ihtifallerde yaþanmýþtýr. Bazan farklý alanlarda hizmet veren kurumlara tekke veya zâviye adý verilmiþtir. Meselâ cüzzamlýlarýn tecrithânesine “miskinler tekkesi”, okçularýn tâlimgâhýna “okçular tekkesi” denilmiþtir. Tekkeler mânevî, sosyal
ve kültürel birçok hizmeti kendi çatýlarý altýnda yürütmüþtür. Hiçbir ayýrým yapýlmadan herkese hizmet verilen tekkeler de
bazan çok uzak diyarlardan gelen hemþerilere de hizmet sunulmuþtur. XIV. yüzyýlda Tarsus’ta kurulan Türkistan zâviyeleriyle muhtelif þehirlerde faaliyet gösteren Özbekler, Hindîler tekkesi bunun örneklerindendir.
Tekkeler daha çok kurucu þeyhlerin istediði mekânlarda inþa edilmiþtir. Bazý tekkeler devletin iskân politikasýna uygun yerlerde kurulmuþ ve devletçe desteklenmiþtir. Böyle bir görevle tesis edilen tekkeler
tasavvuf eðitiminin yaný sýra güvenlik ve
ticaret gibi konularda da hizmet vermiþtir. Anadolu ve Balkanlar’da Erenköy, Veliköy, Tekkeköy, Dedeköy, Tekkekýzýllar, Tekkeyenicesi, Tekkekaya gibi köy isimleri buralarýn derviþler tarafýndan kurulduðuna
iþaret etmektedir. Konya Seydiþehir’de görüldüðü üzere çok uzak diyarlardan gelip
bir þehri kurmakla görevlendirilen Seyyid
Hârun gibi mürþidler de vardýr. Tasavvuf
erbabý fethedilen yerlerde tekkeler inþa
edip bölgedeki topraklarý insanlarýn gönülleriyle birlikte ihya etmiþtir. Elde edilen
ürünleri konuklara ikram eden tekkeleri
devlet vergi muafiyeti tanýyarak desteklemiþtir. Bu hizmetler ihtidâ olaylarýnýn en
önemli sebeplerindendir. Sakin yerlerde
kurulan, tevekkül ve teslimiyetle mânevî
cihadýn, gönül yolculuðunun yapýldýðý tekkelerde gerektiðinde savaþa katýlan derviþler yetiþmiþtir.
Bir kýsým tekke vakfiyelerinde tekke þeyhinin ayný zamanda müderris olmasýnýn
þart koþulmasý tekkelerin bazan medrese
görevini üstlendiðini göstermektedir. Bu
durum tekke-medrese, zâhir-bâtýn tartýþmalarýnýn mâkul bir seviyede gerçekleþmesini saðlamýþtýr. Medreseler dinin ilim
boyutunu temsil ederken tekkeler duygu
yönünü güçlendirmiþ, þiir ve mûsikinin yardýmýyla ruha coþku veren zikir meclisleri
tekkelere farklý bir atmosfer kazandýrmýþ,
bu hal ilâhî aþk ve muhabbeti doðurmuþtur. Tekkeler þiir ve mûsiki baþta olmak
üzere güzel sanatlar alanýnda önde gelen
kurumlardýr. Þiir ve mûsikinin büyük ustalarýnýn tekkelerde yetiþmesinin sebeplerinden biri zikir meclisleri, âyin merasimleri,
bu merasimlerde okunan ilâhilerdir.

Tekke tarihinde önemli bir konu da buralarda kurulan kütüphanelerdir. Çeþitli
ilim dallarýyla ilgili eserleri ihtiva eden bu
kütüphanelerin bir kýsmý, zamanýmýzda Ýstanbul Süleymaniye Kütüphanesi baþta olmak üzere çeþitli þehirlerde hizmet vermeye devam etmektedir. Tarikatlara göre deðiþen derviþ kýyafetleri, tekke yemekleri ve tarikat folkloru ayrý bir araþtýrmayý
gerektirecek kadar zengin malzemeye sahiptir. Öte yandan tekkeler birçok kitabýn
mürþidlerin rehberliðinde okunduðu eðitim kurumlarýdýr. Vakfiyeler ve diðer belgelerden anlaþýldýðýna göre müridlerin günlük
dua ve evrâd kitaplarýndan baþka Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nýn Me¦nevî’si, Muhyiddin Ýbnü’l-Arabî’nin Fu½û½ü’l-¼ikem’i,
Ýbn Atâullah el-Ýskenderî’nin el-¥ikem’i,
Ebû Tâlib el-Mekkî’nin Æ†tü’l-šulûb’u,
Gazzâlî’nin Ý¼yâßsý, Abdurrahman-ý Câmî’nin Nefe¼âtü’l-üns’ü baþta olmak üzere
Arapça ve Farsça birçok eser tekkelerde
okunmuþ ve þerhedilmiþtir. Sadece Me¦nevî’yi okuyup þerhetmek için XIX. yüzyýlda Ýstanbul’da dârülmesnevî adýyla bir
kurum oluþturulmuþtur. Yûnus Emre’nin
þiirleri, Eþrefoðlu Rûmî ve Niyâzî-i Mýsrî’nin divanlarý, Süleyman Çelebi’nin Mevlid’i, Müzekki’n-nüfus, Muhammediyye, Ferahu’r-rûh, Ma‘rifetnâme, Minhâcü’l fukarâ gibi Türkçe eserler de buralarda okunmuþ, okutulmuþ ve þerhedilmiþtir. Böylece tekkeler Ýslâm medeniyetinin üç temel dilinin eðitim ve öðretimine
katký saðlamýþtýr.
Ayrý mezheplere ve ýrklara mensup Ýslâm ülkelerinde kurulan tekkeler yaygýn
biçimde faaliyet göstermiþ, ayrý mezheplere mensup müridler ayný tarikatýn mürþidine baðlanmýþtýr. Bazý zâhir ulemâsýnýn
tasavvufa muhalif olmasý bu geleneði ortadan kaldýramamaþtýr. Hemen her tarikata ait birçok tekkenin faaliyet gösterdiði Osmanlý topraklarýnda devlet yöneticileriyle tekke mensuplarý arasýndaki iliþkiler dikkat çekicidir. Osman Gazi’nin bir
tekke þeyhi olan Edebâli ile alâkasý, Orhan
Gazi tarafýndan 1331’de Ýznik’te açýlan ilk
medresenin baþýna Fu½û½ þârihi Dâvûd-i
Kayserî’nin getirilmesi, Yýldýrým Bayezid’in
Emîr Sultan, Fâtih Sultan Mehmed’in Akþemseddin’le iliþkileri, kuruluþ safhasýnda
olan devletle tekke mensuplarý arasýndaki baða iþaret etmektedir. Bu olumlu iliþkiler genellikle daha sonra da sürmüþtür.
Öte yandan devlet tekke ve tarikatlara
karþý genellikle eþit uzaklýkta durmuþ, siyasî otorite ile ters düþen tarikatlara baðlý
tekkeler sürekli gözlem altýnda tutulmuþtur. Derviþler umumiyetle siyasal konula369
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ra ilgisiz kalýrken siyasîlerle yakýn münasebet kuran sûfîler de vardýr. Yöneticilerin
kararlarýna karþý çýkan derviþler de olmuþtur. Tekke hayatýnýn bazý yönlerine muhalefet eden, tekkeleri bid‘at eseri veya Ýslâm dýþý sayan kimselerin görüþleriyle bir
kýsým devlet yöneticilerinin fikirlerinin ayný noktada buluþmasý tekkelerin sert tedbirlerle karþý karþýya gelmesine yol açmýþtýr. Bu durumun Osmanlýlar’da en meþhur
örneði Kadýzâdeliler-Sivâsîler tartýþmasýdýr. Bu tartýþmalar neticesinde XVII. yüzyýlda Ýstanbul’da yirmi yýla yakýn bir süre
sesli zikir meclisleri yasaklanmýþtýr.
Ýstanbul Ahkâm Defteri’nde yer alan
1208 (1793) tarihli belgeye göre tekkelerin açýlýþý devletin kontrolünde idi. 1812’de
tekke vakýflarýný denetim altýna alan Osmanlý Devleti, 1866’da þeyhülislâmlýða baðlý biçimde oluþturduðu Meclis-i Meþâyih’i
tekkelerin yönetiminden sorumlu tutmuþtur. 9 Þevval 1336 (18 Temmuz 1918) tarihli Takvîm-i Vekåyi‘de yayýmlanan Meclis-i Meþâyih Nizamnâmesi’yle Ýstanbul’daki tekkelerin idaresi Meclis-i Meþâyih’e, taþradakilerin idaresi müftülerin baþkanlýðýnda kurulacak Encümen-i Meþâyih’e verilmiþtir. Tekkeleri resmî ve hususi þeklinde
iki gruba ayýran bu nizamnâme ile asýrlardýr süregelen malî özerklikle birlikte idarî
özerklik de sona ermiþ, tekkeler merkezî
bürokrasinin denetimine girmiþtir. Nizamnâmenin gereði olarak yayýmlanan bir dizi
tâlimatnâmede þeyh ve derviþlerin yetiþtirilmesinden bu kurumlarýn teftiþiyle temizliðine varýncaya kadar birçok konu tesbit edilmiþtir. Ýslâm dünyasýnda tarikatlara göre tekkelerin sayýsý konusunda herhangi bir istatistik bilgisi bulunmamaktadýr.

nun’la Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý içerisindeki tekkeler kapatýlmýþtýr. 10 Haziran
1949 tarih ve 5438 sayýlý kanunla 677 sayýlý kanuna muhalefet edenler hakkýndaki
cezalar arttýrýlmýþ, 1 Mart 1950 tarih ve
5566 sayýlý kanunla sadece on dokuz türbe ziyarete açýlmýþtýr.
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Mustafa Kemal Paþa, Millî Mücadele için
1919’da faaliyete baþladýðý zaman Anadolu’nun muhtelif þehirlerinde bulunan tekke þeyhlerine mektuplar yazmýþtýr; bunlardan üçü Nutuk’un III. cildinde yer almaktadýr. Tekkeler bütün imkânlarýyla Millî Mücadele’yi desteklemiþ, ilk mecliste birçok þeyh görev almýþtýr. Ýlk meclisin baþkan
vekillerinden Abdülhalim Efendi, Konya
Mevlânâ Dergâhý postniþini, Cemâleddin
Efendi Hacý Bektâþ-ý Velî Dergâhý þeyhidir.
Meclis-i Meþâyih reisi Þeyh Saffet Efendi
1923’te kurulan ikinci mecliste Urfa mebusudur. 1924’te Diyanet Ýþleri Reisliði teþkil edilirken cami ve mescidlerle beraber
tekke ve zâviyelerin yönetimi de bu kuruma devredilmiþtir. 30 Kasým 1341 (1925)
tarih ve 677 sayýlý Tekke ve Zâviyelerle
Türbelerin Seddine ve Türbedarlýklarla Birtakým Unvanlarýn Men ve Ýlgasýna Dair Ka370

™ MÝMARÝ. Ayný tarikata baðlý kiþilerin
bir araya geldikleri, mürþidleriyle beraber
barýndýklarý mimari kuruluþlar bölge, dönem, tarikat ve iþlevlerine baðlý olarak çeþitli adlarla anýlagelmiþ, Osmanlý döneminde tekke adý diðerlerine oranla çok daha
yaygýn biçimde kullanýlmýþtýr. Tasavvufun
henüz tarikatlar þeklinde ortaya çýkmadýðý III. (IX.) yüzyýl baþlarýna kadar zâhidlerle sûfîlerin toplu zikir ve sohbet gibi faaliyetlerini daha ziyade evlerde ve namaz vakitleri dýþýnda camilerde yürüttükleri, öte
yandan gezgin derviþlerin, yoldaþlarýna ait
evlerin yaný sýra Ýslâm dünyasýnýn sýnýrlarýnda (Horasan, Mâverâünnehir, Güneydoðu Anadolu, Maðrib) VIII. yüzyýldan itibaren tesis edilmeye baþlanan ribâtlarda
konakladýklarý bilinmektedir. Tunus’un Mü-

nestîr (Monastýr) ve Sûse þehirlerinde 180
(796) ve 206 (821-22) yýllarýnda kurulan
ribâtlarýn zâhidler ve murâbýtlarýn denetiminde olmasý, Horasan ribâtlarýnýn genellikle türbelerle donatýlan tekkeler gibi bu
bölgede þehid düþen sahâbîlerin makamlarý (türbeleri) etrafýnda teþekkül etmesi
dikkat çekicidir. Ýran-Türk kültür mirasýnýn egemen olduðu Horasan bölgesinde
özellikle seyyah sûfîleri barýndýran ve hankah denilen kuruluþlarýn ilk örnekleri de
bu dönemde ortaya çýkarmýþtýr. Ayrýca sûfîlerin bir mürþidin denetiminde itikâfa
çekildikleri, inziva nitelikli, halvet veya zâviye adýný alan tesisler mevcuttur. Ancak
ilk özgün tekkenin Ýslâm dünyasýnýn neresinde, hangi tarihte ve kimin tarafýndan
kurulduðu tesbit edilememektedir. Molla
Câmî’nin Nefe¼âtü’l-üns’ünde, ilk tarikat
merkezinin Filistin’in Remle þehrinde 800
yýlýndan önce sûfîlere yakýnlýk duyan bir hýristiyan emîri tarafýndan kurulduðu nakledilirse de Dýmaþk’ta 767 yýlý civarýnda zâhidler için inþa edilen tesislerin varlýðý bu
rivayeti þüpheli kýlmaktadýr. Revaklý avlular çevresinde ibadet ve barýnma birimlerinin sýralandýðý, ayný zamanda gözetleme
kulesi iþlevini gören birer minareyle donatýlan müstahkem Tunus ribâtlarý dýþýnda
bu döneme ait tekkelerin mimari özellikleri bilinmemektedir. Tasavvuf akýmlarýnýn
tarikatlar þeklinde kurumlaþmaya baþladýðý III. (IX.) yüzyýlýn baþlarýndan V. (XI.)
yüzyýlýn ortalarýna kadar geçen dönemde
tekkelere iliþkin daha somut verilere ulaþýlabilmektedir. Meselâ Ebû Saîd-i Ebü’lHayr’ýn biyografisinden, IV. (X.) yüzyýlýn
son çeyreðiyle V. (XI.) yüzyýlýn ilk yarýsýnda Horasan’daki hankahlarýn tarikat yapýsý þeklinde tasarlanmadýðý, bir þeyh ile
derviþlerini barýndýran evlerden ibaret olduðu anlaþýlmaktadýr. Bu dönemde yine
Horasan’da ortaya çýkan ev-medreselerle
bu ev-hankahlarýn birbirinden ayrýlmadýðý ve kökü Ýslâm öncesi kültür katmanlarýna kadar giden dört eyvanlý Horasan evi
þemasýný devam ettirdiði muhakkaktýr. Ayný biyografide, Horasan hankahlarýnda “cemâathâne” veya “semâathâne” denilen (bu
terim VI. [XII.] yüzyýldan sonra Anadolu’da “semâhâne”ye dönüþecektir) âyin ve
toplantý mekânlarýyla namazlarýn kýlýndýðý
musallâ birimlerinin varlýðýna deðinilmektedir. Tarikatlarýn Büyük Selçuklu Devleti’nin desteðiyle yeniden örgütlendiði V.
(XI.) yüzyýlýn ortalarýndan itibaren o tarihe
kadar Türkistan-Horasan kuþaðýna özgü
hankah terimi Selçuklular’la beraber batýya doðru yayýlmýþ, Irak, Suriye, Filistin ve
Anadolu’da yeni kurulan tekkelerin çoðu-

