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TEKKE

nun’la Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý içeri-
sindeki tekkeler kapatýlmýþtýr. 10 Haziran
1949 tarih ve 5438 sayýlý kanunla 677 sa-
yýlý kanuna muhalefet edenler hakkýndaki
cezalar arttýrýlmýþ, 1 Mart 1950 tarih ve
5566 sayýlý kanunla sadece on dokuz tür-
be ziyarete açýlmýþtýr.
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ÿMustafa Kara

™ MÝMARÝ. Ayný tarikata baðlý kiþilerin
bir araya geldikleri, mürþidleriyle beraber
barýndýklarý mimari kuruluþlar bölge, dö-
nem, tarikat ve iþlevlerine baðlý olarak çe-
þitli adlarla anýlagelmiþ, Osmanlý dönemin-
de tekke adý diðerlerine oranla çok daha
yaygýn biçimde kullanýlmýþtýr. Tasavvufun
henüz tarikatlar þeklinde ortaya çýkmadý-
ðý III. (IX.) yüzyýl baþlarýna kadar zâhidler-
le sûfîlerin toplu zikir ve sohbet gibi faali-
yetlerini daha ziyade evlerde ve namaz va-
kitleri dýþýnda camilerde yürüttükleri, öte
yandan gezgin derviþlerin, yoldaþlarýna ait
evlerin yaný sýra Ýslâm dünyasýnýn sýnýrla-
rýnda (Horasan, Mâverâünnehir, Güney-
doðu Anadolu, Maðrib) VIII. yüzyýldan iti-
baren 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 deneti-
minde olmasý, Horasan ribâtlarýnýn genel-
likle türbelerle donatýlan tekkeler gibi bu
bölgede þehid düþen sahâbîlerin makam-
larý (türbeleri) etrafýnda teþekkül etmesi
dikkat çekicidir. Ýran-Türk kültür mirasý-
nýn egemen olduðu Horasan bölgesinde
özellikle seyyah sûfîleri barýndýran ve han-
kah denilen kuruluþlarýn ilk örnekleri de
bu dönemde ortaya çýkarmýþtýr. Ayrýca sû-
fîlerin bir mürþidin denetiminde itikâfa
çekildikleri, inziva nitelikli, halvet veya zâ-
viye adýný alan tesisler mevcuttur. Ancak
ilk özgün tekkenin Ýslâm dünyasýnýn nere-
sinde, 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 hý-
ristiyan emîri tarafýndan kurulduðu nak-
ledilirse de Dýmaþk’ta 767 yýlý civarýnda zâ-
hidler için inþa edilen tesislerin varlýðý bu
rivayeti þüpheli kýlmaktadýr. Revaklý avlu-
lar çevresinde ibadet ve barýnma birimle-
rinin sýralandýðý, ayný zamanda gözetleme
kulesi iþlevini gören birer minareyle dona-
týlan müstahkem Tunus ribâtlarý dýþýnda
bu döneme ait tekkelerin mimari özellik-
leri bilinmemektedir. Tasavvuf akýmlarýnýn
tarikatlar þeklinde kurumlaþmaya baþ-
ladýðý III. (IX.) yüzyýlýn baþlarýndan V. (XI.)
yüzyýlýn ortalarýna kadar geçen dönemde
tekkelere iliþkin daha somut verilere ula-
þýlabilmektedir. Meselâ Ebû Saîd-i Ebü’l-
Hayr’ýn biyografisinden, IV. (X.) yüzyýlýn
son çeyreðiyle V. (XI.) yüzyýlýn ilk yarýsýn-
da Horasan’daki hankahlarýn tarikat ya-
pýsý þeklinde tasarlanmadýðý, bir þeyh ile
derviþlerini barýndýran evlerden ibaret ol-
duðu anlaþýlmaktadýr. Bu dönemde yine
Horasan’da ortaya çýkan ev-medreselerle
bu ev-hankahlarýn birbirinden ayrýlmadý-
ðý ve kökü Ýslâm öncesi kültür katmanla-
rýna kadar giden dört eyvanlý Horasan evi
þemasýný devam ettirdiði muhakkaktýr. Ay-
ný biyografide, Horasan hankahlarýnda “ce-
mâathâne” veya “semâathâne” denilen (bu
terim VI. [XII.] yüzyýldan sonra Anadolu’-
da “semâhâne”ye dönüþecektir) âyin ve
toplantý mekânlarýyla namazlarýn kýlýndýðý
musallâ birimlerinin varlýðýna deðinilmek-
tedir. Tarikatlarýn Büyük Selçuklu Devle-
ti’nin desteðiyle yeniden örgütlendiði V.
(XI.) yüzyýlýn ortalarýndan itibaren o tarihe
kadar Türkistan-Horasan kuþaðýna özgü
hankah terimi Selçuklular’la beraber batý-
ya doðru yayýlmýþ, Irak, Suriye, Filistin ve
Anadolu’da yeni kurulan tekkelerin çoðu-

ra ilgisiz kalýrken siyasîlerle yakýn münase-
bet kuran sûfîler de vardýr. Yöneticilerin
kararlarýna karþý çýkan derviþler de olmuþ-
tur. Tekke hayatýnýn bazý yönlerine muha-
lefet eden, tekkeleri bid‘at eseri veya Ýs-
lâm dýþý sayan kimselerin görüþleriyle bir
kýsým devlet yöneticilerinin fikirlerinin ay-
ný noktada buluþmasý tekkelerin sert ted-
birlerle karþý karþýya gelmesine yol açmýþ-
týr. Bu durumun Osmanlýlar’da en meþhur
örneði Kadýzâdeliler-Sivâsîler tartýþmasý-
dýr. Bu tartýþmalar neticesinde XVII. yüz-
yýlda Ýstanbul’da yirmi yýla yakýn bir süre
sesli zikir meclisleri yasaklanmýþtýr.

Ýstanbul Ahkâm Defteri’nde yer alan
1208 (1793) tarihli belgeye göre tekkele-
rin açýlýþý devletin kontrolünde idi. 1812’de
tekke vakýflarýný denetim altýna alan Os-
manlý Devleti, 1866’da þeyhülislâmlýða bað-
lý biçimde oluþturduðu Meclis-i Meþâyih’i
tekkelerin yönetiminden sorumlu tutmuþ-
tur. 9 Þevval 1336 (18 Temmuz 1918) tarih-
li Takvîm-i Vekåyi‘de yayýmlanan Mec-
lis-i Meþâyih Nizamnâmesi’yle Ýstanbul’da-
ki tekkelerin idaresi Meclis-i Meþâyih’e, taþ-
radakilerin idaresi müftülerin baþkanlýðýn-
da kurulacak Encümen-i Meþâyih’e veril-
miþtir. Tekkeleri resmî ve hususi þeklinde
iki gruba ayýran bu nizamnâme ile asýrlar-
dýr süregelen malî özerklikle birlikte idarî
özerklik de sona ermiþ, tekkeler merkezî
bürokrasinin denetimine girmiþtir. Nizam-
nâmenin gereði olarak yayýmlanan bir dizi
tâlimatnâmede þeyh ve derviþlerin yetiþ-
tirilmesinden bu kurumlarýn teftiþiyle te-
mizliðine varýncaya kadar birçok konu tes-
bit edilmiþtir. Ýslâm dünyasýnda tarikatla-
ra göre tekkelerin sayýsý konusunda her-
hangi bir istatistik bilgisi bulunmamakta-
dýr.

Mustafa Kemal Paþa, Millî Mücadele için
1919’da faaliyete baþladýðý zaman Ana-
dolu’nun muhtelif þehirlerinde bulunan tek-
ke þeyhlerine mektuplar yazmýþtýr; bun-
lardan üçü Nutuk’un III. cildinde yer al-
maktadýr. Tekkeler bütün imkânlarýyla Mil-
lî Mücadele’yi desteklemiþ, ilk mecliste bir-
çok 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 me-
busudur. 1924’te Diyanet Ýþleri Reisliði teþ-
kil edilirken cami ve mescidlerle beraber
tekke ve zâviyelerin yönetimi de bu kuru-
ma devredilmiþtir. 30 Kasým 1341 (1925)
tarih ve 677 sayýlý Tekke ve Zâviyelerle
Türbelerin Seddine ve Türbedarlýklarla Bir-
takým Unvanlarýn Men ve Ýlgasýna Dair Ka-
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tildiði belirli bir tarikata baðlý merkezleri
ifade etmektedir. Anadolu’da hankah adýy-
la anýlan yapýlarýn bazýlarý (Konya Sâhib Ata
Hankahý) yukarýdaki tanýmlardan birincisi-
ne, bazýlarý (Boyalýköy Hankahý) ikincisine uy-
maktadýr.

Zâviyeler. Genelde bir þeyh ile derviþleri-
nin yaþadýðý küçük kapsamlý tekkeler için
kullanýlmýþtýr. Ýslâm dünyasýnýn sýnýr boy-
larý olan Maðrib ile Anadolu’da meskûn
bölgelerdeki ufak zâviyelerin yaný sýra ko-
lonizasyon merkezi niteliðinde, geniþ kap-
samlý bazý kýrsal kesim zâviyelerinin de in-
þa edildiði görülmektedir.

Ribâtlar. Sýnýr boylarýnda yaptýrýlan mü-
cahid-sûfî ribâtlarý artýk bu dönemde söz
konusu deðildir. Ribât diye anýlan kuru-
luþlar eskisine oranla azalmýþtýr. Meselâ
Mekke’de ve Kudüs’teki ribâtlarla Elbis-
tan-Afþin’deki Ashâb-ý Kehf Ribâtý derviþ-
lerin konaklama tesisleridir. Buna karþýlýk
Kahire, Dýmaþk ve Baðdat gibi büyük þe-
hirlerde ribât doðu illerindeki hankahýn
karþýlýðý olarak tam teþekküllü tarikat ya-
pýsýný ifade etmektedir.

Cemaathâneler ve Daireler. Yalnýz Hin-
distan’a özgü olan bu mekânlardan birin-
cisi Çiþtîler’e ait geniþ kapsamlý tarikat
merkezlerini, ikincisi XVII ve XVIII. yüzyýl-
larda ortaya çýkan küçük kapsamlý inziva
ve tefekkür merkezlerini belirtir.

Tekkeler, Dergâhlar, Âsitâneler ve Pîr
Evleri. Daha ziyade Anadolu’da ve ardýn-
dan Osmanlý egemenliðindeki topraklar-
da görülen bu mekânlardan tekke ve der-
gâhlar her türlü tarikat yapýsýný ifade eder.
Özellikle tekke tabiri gerek Anadolu’da ge-
rekse Osmanlý yönetimi altýndaki diðer böl-
gelerde yaygýnlýk kazanmýþ ve bütün tari-
kat yapýlarýný karþýlamýþtýr. Âsitâneler ise
bir tarikatýn ya da tarikat kolunun merke-
zi olan geniþ kapsamlý külliyelerdir. Ýslâm
dünyasýndaki tarikatlarýn büyük çoðunlu-
ðunun temsil edildiði Ýstanbul’da her ta-
rikatýn ve tarikat kolunun birer âsitânesi
kurulmuþtur. Pîrlerin ve pîr-i sânîlerin tür-

belerini barýndýran âsitâneler ayrýca “pîr
evi, huzûr-ý pîr, âsitâne-i pîr, dergâh-ý pîr”
gibi tabirlerle anýlýr. Tekkelerde teþhis edi-
len mimari programýn temelinde söz ko-
nusu tesislerde ihtiyaç duyulan iþlevler bu-
lunmaktadýr. Bunlar önem sýrasýna göre
ibadet, eðitim, ziyaret, barýnma, beslen-
me, temizlenme ve ulaþýmdýr. Bunlardan
özellikle ilk ikisinin iç içe geçerek bir bü-
tün oluþturduðu ve çoðunlukla ayný me-
kânlarda cereyan ettiði vurgulanmasý ge-
reken bir husustur. Ýþlev þemasýndaki bu
özellik, tekkelerde eðitim sisteminin ge-
leneksel medrese eðitiminde uygulandýðý
gibi öðrenciye bir þeyler öðretmekten çok
onu deðiþtirerek kemale erdirmeyi amaç
edinmesinden, tahsil edilerek deðil yaþa-
narak elde edilebilen ve derviþle þeyhi ara-
sýnda sýr olan bir eðitim türü olmasýndan
kaynaklanýr. Ýnþa edildikleri bölgenin ve dö-
nemin konut, cami / mescid ve medrese
tasarýmlarýyla çoðu zaman paralellik arze-
den tekke mimarisinin teþekkülünde top-
lu ve ferdî ibadet, eðitim, sosyal dayanýþ-
ma, toplumsal iletiþim gibi çeþitli iþlevleri,
Hz. Muhammed’in vefatýndan sonra onun
türbesini de barýndýran Mescid-i Nebevî’nin
etkisini de hesaba katmak gerekir. Özellik-
le sûfîler tarafýndan bütün tarikat silsile-
lerinin ulaþtýðý Hz. Muhammed’in ilk mür-
þid, Mescid-i Nebevî’de barýnan ashâb-ý
Suffe’nin ilk derviþler olarak telakki edil-
mesi bu baðlantýnýn kurulmasýnda etkin
olmuþtur. Konya Sâhib Ata Hankahý’nýn ki-
tâbesinde, söz konusu tesisin Allah’ýn sâ-
lih kullarýna menzil ve Suffe ehli müttaki
kullarýna mesken olmasý için bina ve in-
þa edildiðinin belirtilmesi, VII. (XIII.) yüzyýl
Anadolu’sunda bir tarikat tesisiyle Mes-
cid-i Nebevî arasýnda kurulan baðlantýnýn
canlýlýðýný koruduðunu göstermesi baký-
mýndan dikkat çekicidir.

Azerbaycan ve Ýran’da Selçuklu ve Ýl-
hanlý Dönemleri. Azerbaycan’da Selçuklu
Atabegleri devrinin sonunda, Bakü-Þemâ-
hî yolunda Alibayramlý mevkiinde Pirsagat

na bu ad verilmiþ, ayný gelenek Eyyûbîler’-
ce Mýsýr’a taþýnmýþ ve burada Memlükler
tarafýndan sürdürülmüþtür. O döneme ka-
dar mütevazi þeyh evi niteliðindeki bina-
lar yerlerini, özellikle hankah olarak tasar-
lanan ve daha fazla insana hizmet vere-
bilmek için boyutlarýyla mimari programý
geniþ tutulan kuruluþlara terketmiþtir. V.
(XI.) yüzyýlýn ortalarýndan IX. (XV.) yüzyýla
kadar uzanan bu devir, tekke mimarisinin
geliþiminde en önemli aþamayý oluþturur.
Bütün Ýslâm dünyasý irili ufaklý tekkelerle
donatýlmýþ; bölge, dönem, tarikat ya da
iþlev farklýlýklarýna baðlý olarak adlarý de-
ðiþen bu kuruluþlarýn varlýðýna raðmen ca-
milerle evlerin tarikat faaliyetlerine tah-
sis edilmesi alýþkanlýðý yine devam etmiþ-
tir. Selâhaddîn-i Eyyûbî’nin Kudüs’te Latin
patriðine ait sarayý ve Kahire’de bir haný-
mýn konaðýný hankaha dönüþtürmesi, Ha-
lep’te Emîr Alâeddin Tayboða’nýn konaðýný
hankah þeklinde vakfetmesi bu uygula-
manýn yalnýz þeyh evleri için geçerli olma-
dýðýný göstermektedir. Tekkelerde görü-
len bu yaygýnlýðýn sonucunda deðiþik ta-
sarým þemalarý ortaya çýkmýþtýr. Türkis-
tan ve Horasan kökenli Türk hânedanlarý
ve onlarýn mirasçýsý olan birtakým yöne-
timlerin egemenlik kurduðu bölgelerde
(Türkistan, Horasan, Kuzey Hindistan, Ýran,
Irak, Suriye, Filistin, Mýsýr, Anadolu) inþa
edilen tekkelerin çoðunda erken dönem
Horasan hankahlarýnda görülen sivil mi-
mari kökenli, dört eyvanlý þema ile bunun
çeþitli biçimleri kullanýlmýþtýr. Ayný zaman-
da cami iþlevi gören âyin mekânýnýn önün-
deki þadýrvan avlusunun çevresinde tekke
birimlerinin sýralandýðý diðer bir plan tipi
tesbit edilmektedir. Küçük boyutlu tesis-
lerde bâni türbesiyle buna bitiþen sýnýrlý
sayýda mekânýn teþkil ettiði diðer bir þe-
ma da yaygýnlaþmýþtýr. Söz konusu coðraf-
yanýn dýþýnda kalan Maðrib’de çevre du-
varýyla kuþatýlmýþ, müstahkem bir külliye
niteliðindeki zâviyelerin geliþtiði görülür.
Tarikat kurumunun yaygýnlýk kazanmasý-
na paralel þekilde tekke mimarisi gibi ter-
minolojisi de yerel özellikler arzetmekte,
buna baðlý olarak tekkelerin bölge faktö-
ründen baðýmsýz biçimde tanýmlanmasý ve
sýnýflandýrýlmasý imkânsýz olmaktadýr.

Hankahlar. Suriye, Filistin ve Mýsýr’da
hankah daha ziyade seyyah derviþlerin ba-
rýnaðý gibi kullanýlan, herhangi bir tarika-
ta baðlý bulunmayan, gerektiðinde devle-
tin tayin ettiði yöneticiler tarafýndan ida-
re edilen, tasavvufî eðitimin arka planda
tutulduðu geniþ kapsamlý kuruluþlarý an-
latýr. Horasan, Ýran ve Hindistan’da han-
kah bir mürþid yönetiminde derviþlerin eði-
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Mýsýr’da Memlük Dönemi. Mýsýr’da Mem-
lük döneminde sayýlarý artan tekke yapýla-
rý zâviyeler, hankahlar ve kubbeler olmak
üzere üç gruba ayrýlýr. Zâviyeler genellikle
kare planlý ve kubbeli olan ibadet-âyin me-
kâný, ayný özelliklere sahip türbe, þeyhin
ailesiyle barýndýðý harem, derviþ hücrele-
ri, halvethâneler, bir tür hamam, helâlar,
kuyu, çýkrýk, sarnýç, sebil, deðirmen, fýrýn
gibi bölümlere sahiptir. Kahire’nin Abbâ-
siye semtinde XV. yüzyýl sonlarýnda Hal-
vetiyye’nin Demirtaþiyye kolunun pîri Þeyh
Muhammed Demirtaþî’nin kurduðu zâvi-
yenin kare planlý, kubbeli tevhidhânesiyle
bunu kuþatan fevkanî halvethâneleri ta-
rikat mimarisi açýsýndan çok ilginçtir. Þeyh
Demirtaþî’nin kabri tevhidhânenin güney-
doðu köþesinde bulunur. Yönetici sýnýfa
mensup kiþilerin inþa ettirdiði ve zengin
vakýflarla donattýðý hankahlarýn bir kýsmý
ayný dönemin ve politikanýn ürünü olan
medreselerle yaklaþýk ayný mimari özel-
likleri taþýr. Medreselerde görülen açýk av-
lulu, dört eyvanlý þema bazý hankahlarda
uygulanmýþ, kýble eyvaný mihrapla dona-
týlýp âyin mekâný þeklinde kullanýlmýþ, ey-
vanlar arasýnda kalan yerlere derviþ hücre-
leriyle diðer birimler yerleþtirilmiþtir. Baþ-
ka bir hankah tipinde ise avlunun kýble yö-
nüne çok destekli cami planýna sahip bir
ibadet-âyin bölümü yapýlmýþ, avlu diðer
yönlerde derviþ hücreleri ve diðer birim-
lerle kuþatýlmýþtýr. Temsil ettiði tip hangi-
si olursa olsun hankahlarýn ortak bir özel-
liði, þeyh / velî türbelerini barýndýran zâvi-
yelerden farklý þekilde bânileri olan Mem-
lük sultanlarý ve emîrlerine ait türbelerle
donatýlmýþ olmalarýdýr. Medreselerle ben-
zerlik gösteren tipin en güzel örneði Ka-
hire’de Sultan II. Baybars Çaþnigîr Hanka-
hý’dýr (1306). Cami-hankah tasarýmý ser-
gileyen diðer gruptan Kahire’den Emîr
Þeyhû el-Ömerî, Emîr Tenkizboða ve bu ti-
pin en görkemli örneði olan Sultan Ferec

b. Berkuk hankahlarý zikredilebilir. Kubbe-
ler, Memlük emîrleri tarafýndan Kahire’-
de çoðunlukla Nil veya Nil’e baðlý kanalla-
rýn kýyýsýndaki bahçelerde inþa ettirilmiþ-
tir. Söz konusu tesislerin merkezini kare
planlý ve kubbeli köþk niteliðindeki mekân-
lar teþkil etmekte, hem dinî-tasavvufî hem
lâdinî amaçlarla kullanýlan bu hacimlerin
çevresinde geniþ sofalar ve çeþitli tekke bi-
rimleri yer almaktaydý. Bâniler buralarda
“velîme” denilen görkemli ziyafetler ver-
mekte, yönetici sýnýfýn yaný sýra sûfîlerin de
katýldýðý bu ziyafetlerde yarý uhrevî, yarý
dünyevî bir hava esmekteydi.

Anadolu’da Selçuklu Devri ve Beylikler
Dönemi. Bu döneme ait tekkeler plan tip-
lerine göre beþ grupta toplanabilir. Mer-
kezi kapalý avlu-eyvan iliþkisine sahip ör-
nekler Orta Asya’da olduðu gibi plan tiple-
rinin en kalabalýk grubunu meydana geti-
rir. Söz konusu þemanýn Anadolu’daki yay-
gýnlýðýnýn sebepleri sert iklim þartlarý, kök-
leri Ýslâm öncesi Türk kültürüne kadar gi-
den toplumsal bellek ve plan þemasýnýn
kullanýþlýlýðýdýr. Bu gruptaki örneklerin ken-
dine has özellikleri bulunmakla birlikte ge-
nel hatlarýyla planýn merkezinde çoðu za-
man aydýnlýk feneriyle donatýlmýþ, kubbey-
le örtülü avlu ve buna saplanan beþik to-
noz örtülü eyvan / eyvanlar yer alýr. Bir da-
ðýlým mekâný iþlevi gören kapalý avluya bað-
lanan eyvanlarýn aralarýnda diðer iþlevleri
karþýlayan mekânlar (odalar, mutfak, mezar
yapýsý) bulunmaktadýr. Kapalý avlu toplan-
tý ve âyinler için kullanýlabilecek en uygun
birimdir. Eyvanlar da büyük ihtimalle bu
alana açýlan oturma, sohbet ve âyini sey-
retme imkâný veren mekânlardýr. Kitâbe-
si bilinen en erken tarihli örnek, Konya’nýn
Ilgýn ilçesine baðlý Mahmuthisar ve Tekke
köyleri yakýnýnda yerleþimin dýþýndaki eðim-
li bir arazide, 1180’de II. Kýlýcarslan’ýn âzat-
lý câriyesi Sahnevber Hatun tarafýndan yap-

nehri kýyýsýnda 1256’da Mimar Þeyhzâde
Habîbullah b. Þeyh Muhammed Garu ta-
rafýndan inþa edilen hankah etrafa hâkim
kayalýk bir zirveye oturtulmuþ, surlarla ve
burçlarla kuþatýlmýþ müstahkem bir ya-
pýdýr. Üstü açýk bir avlu çevresinde geliþen
hankah birimleri arasýnda yükselen mina-
re ayný zamanda gözetleme kulesi görevi
yapmaktaydý. Daha sonra yöreye hâkim
olan Akkoyunlular’ýn Hasankeyf’te (Hýsný-
keyfâ) inþa ettirdikleri Ýmam Abdullah Zâ-
viyesi ile aralarýndaki benzerlik dikkat çek-
mektedir. Ýran’ýn Netanz þehrinde Ýlhanlý
dönemine ait cami-hankah-kümbet man-
zumesi (1304-1325) dönemin ileri gelen
sûfîlerinden Þeyh Abdüssamed Ýsfahânî
için tesis edilmiþtir. Dört eyvanlý, revaklý av-
lunun güneyinde mihrap önünde yer alan
sekizgen planlý hankahýn âyin mekâný ola-
rak kullanýldýðý anlaþýlmaktadýr.

Türkistan ve Horasan’da Timurlu Döne-
mi. Türkistan’da Yassý (Yesi) þehrinde yer
alan ve 1336’da Timur tarafýndan yeniden
yaptýrýlan Ahmed Yesevî Külliyesi, Türk-
Ýslâm dünyasýnýn en görkemli tarikat yapý-
sýdýr (bk. AHMED YESEVÎ KÜLLÝYESÝ). Bu
külliye, Orta Asya’nýn Ýslâm öncesi mimari-
sinde dört ana yönü ve evreni temsil eden
merkezî kubbeli-dört eyvanlý tasarýmýn
Türk-Ýslâm mimarisindeki en önemli uy-
gulamalarýndan biri olup ayný gelenek Tür-
kistan mimarisinde Kübreviyye pîri Nec-
meddîn-i Kübrâ’nýn Ürgenç’teki tekke-tür-
besi (XIV. yüzyýl), Buyan Kulý Han’ýn Bu-
hara’daki türbesi, Kadýzâde-i Rûmî, Abdi
Darun ve Al Hoca Ata mezar külliyelerin-
de sürdürülmüþtür. Horasan’da Herat ya-
kýnlarýnda Ziyaretgâh mevkiinde IX. (XV.)
yüzyýlda inþa edilen Mescid-i Çihilsütun
ile Mescid-i Kümbed, Timurlu mimarisine
baðlanan cami-tekke niteliðinde yapýlar-
dýr. Söz konusu tesislerde harimin altýnda
çilehânelerin varlýðý dikkat çekicidir.

Ürgenç’te

Necmeddîn-i

Kübrâ Tekke

ve Türbesi

Boyalýköy Hankahý’nýn planý
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nisa Mevlevîhânesi (1368-1369), Alâeddin
Zâviyesi olarak bilinen Selçuklu yapýsýnýn
Tekeoðlu Zincirkýran Mübârizüddin Meh-
med Bey tarafýndan tâdil ettirilmesiyle son
þeklini alan Antalya Mevlevîhânesi, Germi-
yanoðlu Beyliði’ne ait Kütahya’daki Balýklý
Tekkesi, Tekeoðlu Beyliði’ne ait Alanya Sit-
ti Zeynep Tekkesi, Karamanoðlu Beyliði’ne
ait Karaman Karabaþ Velî Tekkesi farklý
plan þemalarýna raðmen kapalý avlulu-ey-
vanlý plan tipi içerisine giren dikkate de-
ðer örneklerdir.

Selçuklu dönemi tekkelerinde görülen
ikinci önemli plan þemasý, kapalý avlulu
plan tipiyle benzer özelliklere sahip olma-
sýna raðmen üstü açýk bir avlunun tasa-
rýmýn merkezini meydana getirdiði örnek-
lerdir. Bazýlarýnda bu avlu revaklý veya sun-
durmalýdýr; derviþ hücreleri de bu avluya
açýlýr. Konya’nýn Ereðli ilçesinde Þeyh Þe-
hâbeddin Sühreverdî Zâviyesi (XIII. yüzyý-
lýn ikinci yarýsý veya XIV. yüzyýlýn baþlarý)
ve þifa gücüne inanýlan bir sýcak su kayna-
ðýyla iliþkili Kýrþehir Karakurt (Karacakurt /
Kalender) Baba Ilýca-Hankahý önemli eser-
lerdir. Ilýca’nýn adýna Moðol asýllý Nûreddin
Caca Bey’in 1272 tarihli vakfiyesinde Ter-
me þeklinde rastlanmaktadýr. Belgede he-

nüz hankahýn adýna yer verilmediðinden
ýlýca-hankahýn bu tarihten sonra yapýldýðý
kabul edilebilir. Beylikler döneminde bu
plan tipinin devam etmemesi imkânsýz
görünmektedir. Ancak Anadolu Selçuklu
döneminin sonlarýna ait, ilk nüveyi mey-
dana getiren bir mezar yapýsý etrafýnda
Beylikler ve Osmanlý döneminde çeþitli bi-
rimlerin eklenmesiyle günümüzdeki gö-
rünümünü kazanan, geniþ programlý iki
önemli tarikat külliyesi olan Konya Mevlâ-
nâ Tekkesi ile Hacý Bektâþ-ý Velî Tekkesi’-
nin üzeri açýk geniþ avlular etrafýnda ge-
liþtiði tahmin edilebilir.

Üçüncü grubu meydana getiren, mezar
yapýsýnýn açýk avlunun merkezine yerleþ-
tirildiði tekkelere verilebilecek en erken ta-
rihli örnek, Kayseri’nin Develi ilçesine bað-
lý Havadan köyü civarýnda eski bir mezar-
lýðýn ortasýnda çevre halkýnca Tekke Sala-
ný diye adlandýrýlan, eðimli bir arazide inþa
edilmiþ Havadan Köyü Tekkesi ya da va-
kýf defterlerinden anlaþýldýðý üzere Þeyh
Hacý Ýbrâhim Zâviyesi olarak bilinen ve ku-
ruluþu Selçuklu dönemine kadar geriye gi-
den külliyedir. Avlunun ortasýndaki türbe
hem plan þemasýnýn merkezini teþkil et-
mekte, hem de tarikat yapýlarýna ziyaret-
gâh / kutsallýk özelliði kazandýrýlmasýyla bir-
likte ihtiyaca baðlý olarak diðer yapýlarýn
inþasýna öncülük etmektedir. Bu yapý dý-
þýnda külliyede mutfak, mescid ve hazîre
yer alýr. Sultan Alâeddin Eretna Bey tara-
fýndan eþi Melike Sûlî Paþa Hatun adýna
Kayseri yakýnýnda 1339’da yaptýrýlan, yan-
lýþlýkla Köþkmedrese diye bilinen hankah-
ta da mezar yapýsý revaklarla çevrili avlu-
nun ortasýnda bulunmaktadýr. Az sayýda
örneði barýndýran dördüncü gruptaki ri-
bât / kervansaray yapýlarýyla iliþkili tekke-
lere Maraþ Ashâb-ý Kehf Ribâtý ile (1213-
1214) Konya-Doðanhisar yolu üzerinde Ala-

týrýlan Dediði Dede Tekkesi’dir. Konya Ali
Gav Zâviyesi, Afyon Boyalýköy Hankahý, Di-
yarbakýr’ýn Eðil bucaðýnýn doðusunda Tek-
ke adýyla anýlan iskân sahasýnýn dýþýndaki
Eðil Tekkesi ve II. Gýyâseddin Keyhusrev’in
eþi Mahperi Hatun’un yaptýrdýðý, Kayseri’-
nin Ýncesu ilçesiyle Ürgüp’ün Baþköyü ara-
sýndaki Tekkedaðý adlý sarp tepelerde yer
alan Þeyh Turesân (Tur-Hasan) Zâviyesi bu
þemanýn farklý türlerini sergiler. Bu gru-
ba giren tekkelerin en yoðun biçimde gö-
rüldüðü þehir Tokat’týr. Gökmedrese’nin
kuzeyindeki kapalý avlulu ve dört eyvanlý
yapý kalýntýsýnýn bir hankaha ait olabilece-
ði düþünülmektedir. Tokat’taki diðer yapý-
lar, kubbeyle örtülü avluya tek bir eyvanýn
baðlandýðý ortak bir þema gösterir. Bu du-
rum, çoðu birbirine yakýn tarihlerde inþa
edilen yapýlarýn ayný mimarýn eseri olmasý
ihtimalini akla getirmektedir. Ebû Þems
Hankahý (1288), Þeyh Meknûn Zâviyesi, Ho-
ca Sümbül Baba Zâviyesi ve Halef Gazi
Hankahý birbirine yakýn tarihlerde ve yer-
lerde inþa edilmiþtir. Ayný þehirde daha geç
tarihli örneklerden Abdullah b. Muhyî (Ab-
dülmuttalib) Zâviyesi ile (1317-1318) Eret-
naoðlu Sultan Alâeddin Ali Bey tarafýndan
Tokat’ýn Turhal ilçesine baðlý Gümüþtop
(Dazya) köyünde yaptýrýlan zâviyede de ben-
zer þema gözlenir. Öte yandan Vezir Sâhib
Ata’nýn bânisi olduðu Konya’daki Sâhib Ata
Hankahý, bünyesine dahil edilmiþ türbe dý-
þýnda bir cami ve çifte hamamla birlikte
aslýnda büyük bir külliyenin parçasýdýr. Bu-
rasý, çoðunlukla boyutlarý ve bezemesi mü-
tevazi yapýlardan farklý þekilde anýtsallýðý
ve yoðun bezemeleriyle bir vezir yapýsý ol-
duðunu belli eder. Malatya’ya baðlý eski
Arapgir’deki hankah, Aksaray’da Melik
Mahmud Gazi Hankahý ve Beylikler döne-
mine ait kapalý avlulu-eyvanlý grubun en
erken tarihli örneði olan Çorum’un Meci-
tözü ilçesine baðlý Elvançelebi köyündeki
Elvan Çelebi Zâviyesi bu plan þemasýnýn di-
ðer önemli örnekleridir (bk. ELVAN ÇELEBÝ
ZÂVÝYESÝ). Saruhanoðlu Beyliði’ne ait Ma-
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tadan kalkmakta, buna karþýlýk iþlev þema-
sý bakýmýndan dönemin simgesi olan ca-
mi merkezli külliyelere yaklaþan mescid-
tekke veya cami-tekke türünde kuruluþ-
lar yaygýnlaþmaktadýr. Bazý tekkelerde yi-
ne klasik dönemde olgunlaþan açýk avlulu
medrese þemasýnýn türevleri kullanýlmak-
tadýr. Lâle Devri’yle baþlayan Batýlýlaþma
döneminde cephe düzenlerinde, mimari
ayrýntýlarda ve süsleme programlarýnda
gözlenen Batý etkilerine raðmen klasik dö-
nemde geçerli olan þemalar sürdürülmüþ,
ayrýca geç dönem sivil mimarisine yakla-
þan, diðerlerinden farklý bir tekke tipi or-
taya çýkmýþtýr. Baþka bir sorun da Osman-
lý kültür kimliðini benimseyen, Anadolu-
Ýstanbul-Rumeli kuþaðýnda tekkeler için
de geçerli olan ortak bir mimari dilden söz
edilebilmesi, buna karþýlýk Osmanlý öncesi
geleneklerden beslenen bölge üslûplarýnýn
egemenliðini sürdürdüðü Ortadoðu ve Ku-
zey Afrika eyaletlerinde genellikle mimari
kimlik açýsýndan Osmanlý olarak nitelen-
dirilmesi imkânsýz tekkelerin çoðunlukta
bulunmasýdýr. Baþka amaçlarla tasarlan-
dýðý halde sonradan Osmanlý kaynaklarýn-
da “vaz‘-ý meþîhat” diye anýlan usulle tek-
keye dönüþtürülen yapýlarýn varlýðý da göz
ardý edilmemesi gereken diðer bir husus-
tur. Ýstanbul’da özgün tekkelerin yanýnda
önemli bir yekün tutan bu “dönme tekke-
ler”in bir kýsmý fetihten sonra cami-tek-
keye çevrilen Bizans manastýrlarý ve kilise-
leridir. Meþihat konulan yapýlar arasýnda
camilere, mescidlere, konutlara, dârülha-
dis türünden eðitim yapýlarýna, hatta Ýs-
tanbul Sultanahmet’teki Düðümlü Baba
Tekkesi gibi bazan bir sarayýn (Ýbrahim Pa-
þa Sarayý) alt yapýsýna rastlanabilmekte-
dir. Sonuçta dönem, bölge ve yapýnýn öz-
gün iþlevi gibi etkenler dikkate alýnmak-
sýzýn tek ve deðiþmez bir Osmanlý tekke-
si tanýmý yapabilmenin mümkün olmadý-
ðý söylenebilir.

Osmanlý dönemi tekkelerinde, Bektaþî
tekkeleri ve baðýmsýz mescidleri olan mev-

levîhâneler dýþýnda vakit namazlarýnýn ký-
lýndýðý, tarikat merasiminin (âyin, mukabe-
le) icra edildiði, mevlevîhânelerdeki Me¦-
nevî þerhleri gibi ders türünden faaliyet-
lerin yürütüldüðü, çeþitli toplantýlarýn dü-
zenlendiði, ibadeti ve eðitimi kaynaþtýran
âyin birimleri Bektaþîler’ce meydan / mey-
dan evi, Mevlevîler’ce semâhâne, diðer ta-
rikatlarýn mensuplarýnca tevhidhâne ola-
rak adlandýrýlmýþtýr. Yalnýz mevlevîhânele-
re özgü olan, sabahlarý murakabenin ya-
pýldýðý meydân-ý þerif, Bektaþî tekkelerin-
de tarikat eþyasýnýn saklandýðý kiler evi, ay-
rýca halvet uygulamasýnýn gözlendiði tari-
katlara ait yapýlardaki halvethâne de bu
arada sayýlabilir. Tarikat pîrlerinin, postni-
þinlerin, bunlarýn aile bireylerinin ve bazý
ileri gelen mensuplarýn gömülü olduðu tür-
be, ayrýca derviþlerin ve muhiplerin kabir-
lerini barýndýran hazîre tekkelerde mev-
cut ziyaret birimleridir.

Barýnma birimleri, sivil mimaride oldu-
ðu gibi harem ve selâmlýk diye adlandýrý-
lan iki ana kesimde toplanýr. Harem þey-
hin ailesiyle birlikte yaþadýðý, ayrýca tekke-
ye gelen hanýmlarýn aðýrlandýðý bölümdür.
Kapsamý bir iki odalý mütevazi evden mü-
kellef konaða kadar gidebilen harem bö-
lümlerinde sofalar, odalar ve helâ-abdest-
lik birimlerinin yaný sýra tekkenin büyük
mutfaðýndan ayrý küçük bir mutfak, kü-
çük bir hamam ya da gusülhâne bulunur.
Þeyh odasý, meydan odasý, zâkirbaþý odasý,
kahve ocaðý gibi bölümlerden oluþan se-
lâmlýk birçok iþlevi bünyesinde toplar. Þeyh
odasý postniþin tarafýndan erkek misafir-
lerin aðýrlandýðý, tasavvufî eðitimde önem-
li yeri olan sohbet ve meþk toplantýlarýnýn
gerçekleþtirildiði, meydan odasý derviþle-
rin kendi aralarýnda oturup sohbet ettik-
leri mekânlardýr. Zâkirbaþý odasý Mevlevî-
lik dýþýndaki tarikatlarýn âyinlerinde mûsi-
kiyi idare eden zâkirbaþýnýn dinlendiði, mi-
safir kabul ettiði, mûsiki meþklerinin ya-
pýldýðý, bu arada âyinlerde kullanýlan mû-
siki aletlerinin saklandýðý birimdir. Kahve
ocaðý selâmlýkta sunulan kahvelerin kah-
ve nakîbi denetiminde hazýrlandýðý yerdir.

daðlar arasýnda Kalburcu (Güney) köyün-
deki Elikesik Han ve Zâviyesi iki farklý ör-
nek olarak verilebilir. Bu iki tekke kutsal-
lýðýna inanýlan kült yerlerini, tehlikeli ge-
çitleri, pazar / ticaret yerlerini, her iki kül-
liyede mevcut kervansarayda konakla-
yan kervanlarýn mallarýný koruyan mücahid
derviþlerle alâkalý tesislerdir. Son grubu
birbirine bitiþik kare / dikdörtgen planlý,
kubbeli / tonozlu iki birimden oluþan ya-
pýlar meydana getirmektedir. Erzincan’ýn
Kemah ilçesinde Dâniþmendoðlu Melik Ga-
zi Zâviyesi (XII. yüzyýl sonu), Alanya Akþe-
be Sultan Tekkesi ve Balat’ta tekke adýyla
bilinen yapý iki birimden oluþan kuruluþ-
lardýr. Söz konusu tekkelerde günümüze
ulaþan iki birimli çekirdek yapý dýþýnda ye-
me içme ve barýnma iþlevlerine cevap ve-
ren bölümlerin de bulunduðu ve zaman
içinde ortadan kalktýðý tahmin edilebilir.
Bunlarýn yaný sýra mekânlarýnýn çoðu bu-
güne kadar gelmediði için plan þemasý ay-
dýnlatýlamayan ve tam olarak hiçbir gruba
girmeyen Konya Bulgur Tekkesi (XIII. yüz-
yýl sonu, Karamanoðlu devri) bu dönem-
den asýl adý bilinmeyen diðer bir örnektir.

Osmanlý Dönemi. Altý yüzyýldan fazla
devam eden bir devletin üç kýtaya yayýl-
mýþ topraklarýnda teþhis edilen Osmanlý
tekkesini tanýmlamaya çalýþýrken karþýla-
þýlan en önemli sorun, bu tanýmýn devletin
siyasal kimliðiyle birlikte mimarinin geçir-
diði evrelere baðlý olarak deðiþmesidir. Me-
selâ devletin henüz Türkmen Beyliði kim-
liðini koruduðu erken döneme (1300-1453)
ait bazý tekkelerle, siyasal ve sosyoekono-
mik þartlarýn güçlendirdiði fütüvvet ku-
rumuyla baðlantýlý tabhâneli / zâviyeli ca-
miler arasýnda belirgin bir yakýnlýk gözle-
nir. Selçuklu döneminin kapalý avlulu med-
reseleri ve hankahlarýna baðlanan bu ya-
pýlarýn yaný sýra ayný dönemden gelen iki bi-
rimli türbe-zâviye yapýlarý da varlýðýný ko-
rumuþtur. Ýstanbul’un fethinden XVIII. yüz-
yýlýn ortalarýna kadar uzanan klasik üslûp
devrinde erken dönemin tekke tipleri or-
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maþýrhane, su haznesi, sarnýç ve kuyu ih-
tiyaca iliþkin diðer birimlerdir. Ulaþým ço-
ðu zaman atla, merkeple veya atlý taþýt-
larla saðlandýðýndan özellikle kýrsal kesim-
lerde yer alan tekkelerde at ahýrý (Bektaþî
tekkelerinde at evi) önemli bir birimdir. Ayrý-
ca deniz kýyýsýnda yer alan tekkelerde is-
kele ve kayýkhane bulunur. Tarikat faali-
yetlerinin yaný sýra toplumun baþka ihti-
yaçlarýna da cevap veren, tarikat külliyesi
ölçeðindeki bazý tekkelerde tekke hayatý
ve tarikat mimarisiyle doðrudan iliþkisi ol-
mayan muvakkithâne, kütüphane, sýbyan
mektebi, dârülkurrâ, çeþme, sebil türün-
den birimlere yer verilmiþtir.

Yerleþim düzenini yönlendiren etken-
lerin baþýnda tekkelerin iþlev þemasý gel-
mektedir. Tekkelerde mekânlar arasý iliþ-
kileri biçimlendiren diðer bir önemli hu-
sus, tarikatlarýn bünyesinden kaynaklanan
bazý telakkiler ve bunlarýn zaman içinde
doðurduðu uygulamalardýr. Meselâ âyin
mekânlarýyla türbeler arasýnda gözlenen
ve Osmanlý dönemi tekkelerinin önemli bir
kýsmýný diðer dinî yapýlardan ayýran ya-
kýnlýk sûfîlerin ölüme ve velîlere iliþkin te-
lakkilerine dayanmakta, âyinler türbede
gömülü olanlarýn mânevî huzurunda icra
edilmektedir. Tekkelerin yerleþim düzeni-
ni belirleyen etkenler arasýnda arsanýn to-
pografyasýný, boyutlarýný, ana yollarla iliþ-
kisini, manzaraya açýlýþýný, komþu parsel-
lerdeki binalarýn yüksekliðini de saymak
gerekir. Osmanlý dönemi tekkelerini yerle-
þim düzenine göre dört grupta toplamak
mümkündür.

I. Bu grubu oluþturan tekkeler yerle-
þim düzeni bakýmýndan açýk avlulu, re-
vaklý Osmanlý medreseleri ve bunlarýn bir
türevi durumunda ortak avlulu cami-med-
rese gruplarýyla paralellik arzeder. Sayýca
sýnýrlý olan bu tekke tipinin yönetici sýnýfý-
na mensup kiþiler tarafýndan inþa ettiril-

diði dikkati çeker. Bunun rastlantý olma-
dýðý, ayný zümre tarafýndan üretilen ve bir
anlamda devletin resmî mimarisini tem-
sil eden medreselerle aralarýndaki benzer-
liði etkilediði söylenebilir. Örneklerin hep-
sinde âyin birimiyle derviþlerin barýnma-
sýna ayrýlan hücreler üstü açýk bir avlunun
çevresinde toplanýr. Avluyu bir, iki veya üç
yönden kuþatan derviþ hücreleri bazan “U”
biçiminde yekpâre bir kitle meydana ge-
tirmekte, bazan avlunun kuzeyinde âyin
biriminin mihrap-taçkapý ekseninde yer
alan bir giriþ tarafýndan “L” biçiminde iki
kitleye bölünmekte, bazý örneklerde de
avlunun bir kenarý boyunca uzanmakta-
dýr. Tasarýmýn çekirdeðini oluþturan bu
avlu bir yandan tekke hayatýnýn iç dünya-
sýný teþkil etmekte, diðer yandan çevre-
sinde sýralanan birimler arasýndaki iletiþi-
mi kurmakta, ayrýca bütün bu hacimlerin
aydýnlanmasýný ve havalandýrmasýný sað-
lamaktadýr. Hücrelerin önünde insanlarý
güneþten ve yaðmurdan koruyan bir revak
veya sundurma uzanýr. Revak tonoz ve kub-
be gibi kâgir örtü birimleriyle ya da tek
eðimli bir çatýyla donatýlmaktadýr. Birinci
gruptaki tekkelerde gözlenen diðer bir or-
tak özellik de haremin, tekkede barýnan ve
hemen daima bekâr olan derviþlerin kul-
landýðý ana binadan belirli bir uzaklýkta ba-
ðýmsýz tasarlanmasýdýr. Yapýldýðý dönemin
sivil mimari özelliklerini sergileyen genel-
likle ahþap harem binalarý yüksek duvarla-
rýn nâmahrem gözlerden gizlediði baðým-
sýz bir bahçe ile donatýlýr. Ayrýca ana bina-
nýn merkezindeki avluya þadýrvan veya bir
dizi abdest musluðu yerleþtirilir. Helâlar
ise baðýmsýz küçük bir avlu etrafýnda top-
lanarak mümkün olduðunca ibadet, ba-
rýnma ve yemek birimlerinden soyutlanýr.
Çoðunluðu bir külliyenin bünyesi içinde
yer alýr. Bu külliyelerden bazýlarý geniþ kap-
samlý (Ýstanbul’da Koca Mustafa Paþa, Þeyh

Bunlarýn yaný sýra tekkede ikamet eden
derviþler birçok örnekte selâmlýðýn içinde
yer alan derviþ hücrelerinde barýnýr. Geniþ
programlý tekkelerde Bektaþîler’ce mih-
man evi, diðer tarikat ehlince misafirha-
ne veya mihmanhane denilen, seyyah der-
viþler baþta olmak üzere erkek misafirle-
rin aðýrlandýðý birimler de genellikle se-
lâmlýðýn içindedir. Mâbeyin odasý selâm-
lýk-harem baðlantýsýný saðlar. Bu birimle-
rin tamamý ancak tam teþekküllü büyük
tekkelerin selâmlýklarýnda görülebilir. Bo-
yutlarý ve mimari programý sýnýrlý tekke-
lerin selâmlýklarýnda çeþitli faaliyetler çok
amaçlý bir iki mekânda gerçekleþtirilmek-
tedir.

Mevlevîhânelerde matbah-ý þerif, Bek-
taþî tekkelerinde aþevi diye adlandýrýlan
ve erkeklerin denetiminde olduðu için ör-
neklerin büyük çoðunluðunda selâmlýðýn
bünyesinde ya da onunla baðlantýlý biçim-
de tasarlanan mutfak, tekkede barýnanla-
rýn yaný sýra çeþitli vesilelerle tekkede ye-
mek yiyenler ve çevredeki yoksullar için ye-
mek piþirilen mekândýr. Mevlevîhânelerin
mutfaklarýnda ayrýca tarikata giren “nev-
niyazlar”ýn ilk eðitimleri ve semâ meþkleri
yapýlýr. Öte yandan haremdekilerin ihtiya-
cýna cevap verecek ölçekte tutulan harem
mutfaðý büyük mutfaktan dönme dolap-
lar aracýlýðýyla hareme aktarýlan yemekle-
rin ýsýtýldýðý, hanýmlar tarafýndan bazý yi-
yeceklerin hazýrlanabildiði diðer bir mut-
faktýr. Erzaðýn saklandýðý, Bektaþî tekke-
lerinde erzak evi denilen kiler, ekmeðin pi-
þirildiði fýrýn (Bektaþî tekkelerinde ekmek evi),
topluca yemek yenilen, mevlevîhânelerde
“somathâne” adýný alan yemekhane, þer-
betlerin hazýrlandýðý þerbethâne, þehir dý-
þýndaki bazý tekkelerde görülen inek / ko-
yun ahýrý, kümes ve arý kovaný (Bektaþî tek-
kelerinde zenbûr evi) beslenmeye iliþkin di-
ðer birimlerdir. Selâmlýk ve harem bölüm-
lerinde yer alan hamam veya gusülhâne,
çeþitli abdest alma mahalleri, helâlar, ça-

TEKKE

Antalya

Mevlevîhânesi

Karaman’da Karabaþ Velî Tekkesi’nin planý



376

TEKKE

levleri doðrultusunda tâdil edilen ve ek ya-
pýlarla donatýlan Küçük Ayasofya Tekkesi
ile Koca Mustafa Paþa Tekkesi’dir (Halve-
tiyye-Sünbüliyye Âsitânesi). Ayný tasarým
Konya Pîrî Mehmed Paþa Zâviyesi, Eskiþe-
hir Mevlevîhânesi, Ankara Mevlevîhânesi,
yine Ýstanbul’da Kasýmpaþa Piyâle Paþa
Tekkesi, XVIII. yüzyýlda Çarþýkapý’da Çor-
lulu Ali Paþa Tekkesi ile Edirnekapý dýþýn-
da Mustafa Paþa Tekkesi’nde devam et-
tirilmiþtir. Þeyh Vefâ Tekkesi ve Piyâle Pa-
þa Tekkesi gibi bazý örneklerde avluyu ku-
þatan hücreler derviþlerle medrese tale-
besi arasýnda paylaþtýrýlmýþ, ibadet mekâ-
ný üçüncü bir iþlevle donatýlýp cami-tev-
hidhâne-dershane þeklinde kullanýlmýþtýr.
Bu cami-tevhidhâneler, bazý örneklerde
gözlenen ve tarikat erkânýndan kaynakla-
nan ek birimler hariç tasarým açýsýndan Os-
manlý cami mimarisinin kapsamýna gir-
mekte, genellikle þadýrvan avlusunun kýb-
le yönünde bulunmaktadýr. Ýki istisnaî ör-
nek olarak Çorlulu Ali Paþa Tekkesi ile (av-
lunun batýsýnda) Mustafa Paþa Tekkesi (av-
lunun doðusunda) verilebilir. Avluyu ku-
þatan hücrelerin oluþturduðu kitle / kitle-
ler yan avlu giriþleriyle cami-tevhidhâne-
den koparýlmýþ, böylece tekke mensupla-
rýnýn tasarrufu altýnda bulunmayan bu ya-
pýnýn çevreyle iliþkisi güçlendirilmiþtir.

B) Bu grupta yer alan örneklerde iba-
det ve âyin iþlevlerini karþýlayan mescid-
tevhidhâne birimi tekkede yaþayan der-
viþlerin, ayrýca muhiplerin ve âyinleri izle-
meye gelenlerin kullanýmý için tasarlan-
mýþtýr. Klasik dönem üslûbunu yansýtan
örneklerden Gebze Çoban Mustafa Paþa
Tekkesi (1522), Saraybosna Gazi Hüsrev
Bey Tekkesi, Ýstanbul-Kadýrga Sokullu Meh-
med Paþa Tekkesi ile Ýstanbul Üsküdar Atik
Vâlide Tekkesi sayýlabilir. Bunlardan son
ikisi Mimar Sinan’ýn tasarladýðý külliyeler
içinde yer alýr. Saraybosna Hacý Sinan Tek-

kesi, Ýstanbul’da Haseki Bayram Paþa Tek-
kesi ile Eyüp Þeyhülislâm Mustafa Efendi
Tekkesi, Sinan sonrasý klasik üslûp döne-
minde; Ýstanbul’da Bâbýâli Beþir Aða Tek-
kesi ile Fatih Haydar Tâhir Aða Tekkesi de
(Halvetiyye-Uþþakýyye / Salâhiyye Âsitâne-
si) Osmanlý barok üslûbu içinde bu tipin
özelliklerini sürdürür. Mýsýr’da ve Libya’da
bu alt gruba giren ve Anadolu-Ýstanbul-
Rumeli kuþaðý örneklerinden farklý özel-
likler sergileyen bazý yapýlar ayrýca dikka-
te deðerdir. Mýsýr’daki ilk Osmanlý tarikat
yapýsý ve tekke diye adlandýrýlan, ilk sûfî
tesisi olan Kahire Ýbrâhim Gülþenî Tekke-
si (Gülþeniyye Âsitânesi) (1519-1524), yerel
üslûbu sürdüren cepheleri ve üst yapýsý-
na raðmen Osmanlý kökenli avlulu plan þe-
masýyla Memlük geleneðinden ayrýlýr. Yi-
ne de fevkanî konumu ve türbenin alýþýl-
mamýþ yerleþimiyle Osmanlý mimarisine
aykýrý bir yapýdýr. Yoðun bir ticaret böl-
gesinde bulunan tekke, Fâtýmî dönemine
inen bir geleneðe uygun biçimde altýnda
dükkânlarýn bulunduðu yüksek bir plat-
formun üzerine oturtulmuþtur. Pîrin tür-
besi avlunun merkezinde yükselmekte,
tekke birimleri âdeta etrafýnda “halka-ni-
þin” olmaktadýr. Ayný þehirdeki Süleyman
Paþa Süleymaniye Medresesi / Tekkesi ile
(1543) I. Mahmud Medresesi / Tekkesi de
Ýbrâhim Gülþenî Tekkesi’nin fevkanî ko-
numunu sürdürür. Süleymaniye Tekkesi,
Memlük hankahlarýnda gözlenen avlulu-
eyvanlý þema ile avlulu-revaklý Osmanlý þe-
masýnýn karýþýmýndan doðan melez bir pla-
na sahiptir. Ayný karýþým arsanýn köþesine
yerleþtirilen sebilküttâbda, yapýnýn cephe-
lerinde, ayrýntýlarýnda ve bezemelerinde
gözlenir. Trablusgarp yakýnlarýnda Zenzûr
vahasýndaki Sîdî Amura Zâviyesi (1721)
plan kurgusu bakýmýndan bu gruba gi-
ren, üst yapýsýyla yerel üslûbu yansýtan il-
ginç bir örnektir. Bir önceki grupta yer
alan cami-tevhidhânelerden daha ufak bo-
yutlu olan âyin birimlerinin bir kýsmý (Ga-
zi Hüsrev Bey, Sokullu Mehmed Paþa, Atik Vâli-
de, Hacý Sinan, Beþir Aða ve Tâhir Aða tekkele-
rinde bulunanlar) Osmanlý mescidlerinin özel-
liklerini yansýtýr. Kare veya kareye yakýn
dikdörtgen planlý olan bu birimler kub-
be, tonoz yahut kýrma çatýyla örtülmüþ-
tür. Bayram Paþa ve þeyhülislâm tekkele-
rindekiler ise sekizgen prizma biçiminde
gövdeleri ve kubbeleriyle Osmanlý türbe-
lerini hatýrlatmakta, iþlev açýsýndan tarikat
âyinlerinin dairesel koreografisine uyum
göstermektedir. Tekkeyle iliþkisi olmayan-
larca pek kullanýlmayan bu mescid-tev-
hidhâneler dýþa kapalý biçimde tasarlan-
mýþ, avluyu kuþatan diðer tekke birimle-

Vefâ, Sokullu Mehmed Paþa, Piyâle Paþa
ve Atik Vâlide külliyeleri; Saraybosna’da
Gazi Hüsrev Bey Külliyesi; Eskiþehir Mev-
levîhânesi’nin ait olduðu Kurþunlu Cami
Külliyesi ile Ankara Mevlevîhânesi’nin için-
de yer aldýðý Cenabî Ahmed Paþa Külliye-
si), bazýlarý dar kapsamlý (Ýstanbul’da Kü-
çük Ayasofya, Bayram Paþa, Çorlulu Ali Pa-
þa ve Hacý Beþir Aða külliyeleri) yapý top-
luluklarýdýr. Külliyelerde imaret ve hamam
bölümleri mevcutsa tekkede barýnanlar
da bu birimlerden yararlanmakta, dolayý-
sýyla tekkenin mimari programýnda yeme
içme ve yýkanma ihtiyaçlarýna cevap ve-
ren birimler yer almamaktadýr. Aksi tak-
dirde bu ihtiyaçlar tekkenin bünyesi içinde
çözümlenmekte, mutfak, kiler, hamam /
gusülhâne türünden hizmet birimleri bazý
örneklerde avluyu kuþatan kitle içine alýn-
makta, bazýlarýnda bu kitleden baðýmsýz
tasarlanmaktadýr. Bu grupta toplanan tek-
kelerin bir kýsmýnda (Kahire’de Ýbrâhim
Gülþenî, Saraybosna’da Gazi Hüsrev Bey,
Ýstanbul’da Þeyh Vefâ, Sokullu Mehmed
Paþa, Atik Vâlide, Bayram Paþa ve Hacý
Beþir Aða tekkeleri) ayný külliyedeki med-
rese hücrelerinden farklý olarak derviþ hüc-
relerinin dýþa kapalý tasarlandýðý dikkati
çeker. Bu hususu medrese ve tekke eði-
timleri arasýndaki nitelik farkýnýn, baþka
bir deyiþle tasavvufî hayatýn gerektirdiði
içe dönüklüðün tasarýma yansýmasý þek-
linde deðerlendirmek gerekir. Bütün bu or-
tak özelliklere raðmen söz konusu tip iki
alt gruba ayrýlmaktadýr.

A) Bu grubu meydana getiren örnek-
lerde âyinlerin icra edildiði bölüm ayný za-
manda bir cami þeklinde tasarlanmýþ, söz
konusu mekânýn bu çift iþlevi vakfiyeler-
de belirtilmiþtir. Cami-tekke olarak nite-
lendirilebilen bu kuruluþlarýn Ýstanbul’-
daki ilk örnekleri Þeyh Vefâ Tekkesi (1476-
1490), ayrýca Bizans dönemine ait dinî bi-
nalar olup II. Bayezid döneminde yeni iþ-
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tasarýmýný sergileyen bu yapýlar, fütüvvet
geleneðine baðlanan cami tipiyle tarikat
yapýlarý arasýndaki yakýnlýðý yansýtmakta
ve bu tekke tipinin erken Osmanlý mima-
risine özgü bir türevini temsil etmektedir.
Osmanlý mimarisinin erken ve klasik dö-
nemlerinde bu tip Ankara’da Hacý Bay-
ram-ý Velî Tekkesi ile (Bayramiyye Âsitâne-
si) (1427-1428) Kastamonu Þâbân-ý Velî
Tekkesi (Halvetiyye-Þâbâniyye Âsitânesi), Bal-
kanlar’da özellikle Bulgaristan’ýn (Doðu Ru-
meli) kýrsal alanlarýnda yoðunlaþan Kýdem-
li Baba Sultan Tekkesi, Akyazýlý Sultan
Tekkesi, Demir Baba Tekkesi gibi tarikat
külliyesi ölçeðinde geniþ programlý kuru-
luþlarca temsil edilmiþtir. Fakat klasik dö-
nemde bu tipin asýl yaygýn türevi, ibadet-
âyin mekânýnýn kâgir duvarlý ve çatýlý tipik
Osmanlý mescidi biçiminde tasarlandýðý
mescid-tekkeler ve cami-tekkelerdir. Ýs-
tanbul’daki birçok örnek arasýnda Sinan’ýn
tasarladýðý Fatih Draðman Tekkesi (1541),
Balat Ferruh Kethüdâ Tekkesi, Yedikule
Hacý Evhad Tekkesi ile Kocamustafapaþa
Bezirgânbaþý (Ramazan Efendi) Tekkesi (Hal-
vetiyye-Ramazâniyye Âsitânesi), ayrýca Topka-
pý dýþýnda Takkeci Ýbrâhim Aða Tekkesi
anýlabilir. Batýlýlaþma döneminde de yay-
gýnlýðýný koruyan bu tipin temel özellikleri
Ýstanbul’da Mevlânâkapý dýþýnda Merkez
Efendi Tekkesi (1514), Üsküdar Selimiye
Tekkesi ile Devâtî Mustafa Efendi Tekkesi
gibi kuruluþlarda izlenebilir. Öte yandan
Makedonya Kalkandelen (Tetovo) Harâbâ-
tî Baba Tekkesi (XVI. yüzyýl ?), Rumeli’de
geniþ kapsamlý ve daðýnýk yerleþimli Bek-
taþî tekkesi geleneðinin geç dönemde sür-
düðünü kanýtlamaktadýr. Araziyi kuþatan
yüksek duvarlarla cümle kapýsýnýn üzerin-
de yer alan cihannümâ türündeki köþk,
Rumeli’de fetih dönemlerinin yarý askerî
nitelikli Bektaþî tekkelerine baðlanan bir
geleneðin kalýntýlarý olsa gerektir. Asýrlýk

aðaçlarýn arasýna ustaca serpiþtirilmiþ tek-
ke birimleri, bunlarýn arasýndaki sundur-
malar Osmanlý tekke mimarisinin Make-
donya’daki en göz alýcý örneklerini teþkil
eder.

B) Bu grubu oluþturan örneklerin diðer-
lerinden farký türbelerin âyin mekânlarýna
bitiþik olmasýdýr. Böylece söz konusu tek-
keler mescid veya cami mimarisinin çer-
çevesinden çýkarak tarikat yapýlarýna has
bir özellik kazanmýþtýr. Yine de örneklerin
önemli bir kýsmýnda âyin bölümleri tek
baþýna ele alýndýðýnda tasarým açýsýndan
kâgir duvarlý, kýrma çatýlý mescidleri andý-
rýr. Ancak Bahariye Mevlevîhânesi gibi geç
tarihli bazý örneklerde âyin mekânýyla tür-
beyi bünyesinde toplayan ana bina ahþap
malzemesi, ayrýntýlarý ve cephe düzenle-
meleri bakýmýndan dönemin sivil yapýla-
rýyla büyük benzerlik arzeder. Erken Os-
manlý mimarisinde Orhan Gazi dönemi
eserlerinden Bursa Yeniþehir Postinpûþ
Baba (Seyyid Mehmed Dede) Zâviyesi ile
Bursa Babasultan Geyikli Baba Zâviyesi
bu tipin iki farklý þemasýný sergiler. Pos-
tinpûþ Baba Zâviyesi, ters “T” biçiminde-
ki kitlesiyle ilk bakýþta ayný dönemin tab-
hâneli camilerinden biri gibi görünür. An-
cak tabhâneli camilerde daðýlým mekâný
olan sofanýn yerini beþik tonozlu giriþ ey-
vanýna yanlardan saplanan kubbeli deh-
lizler almýþtýr. Eyvanýn ekseninde kare plan-
lý ve kubbeli âyin mekâný, dehlizlerin so-
nunda dikdörtgen planlý ve kubbeli soh-
bet, barýnma, yeme içme gibi iþlevlere
mahsus bir mekânla türbe yer alýr. Sel-
çuklu ve Beylikler döneminin iki birimli
tekkelerine baðlanan Geyikli Baba Zâviye-
si’nde mescid-tevhidhâneyle bunun doðu
duvarýna bitiþik türbe baðýmsýz giriþlerle
donatýlmýþ, aradaki duvara bir niyaz pen-
ceresi açýlmýþtýr. Çorum Abdalata köyün-
de bulunan Abdal Ata Tekkesi’nde (XV. yüz-
yýl sonu-XVI. yüzyýl baþý ?) birbiriyle bað-
lantýlý, kare planlý, kubbeli mescid-tevhid-
hâne ve türbe birimleriyle bu alt grubun
erken klasik döneme ait ilginç bir uygula-
masýna tanýk olunur. Kahire Þeyh Sinan
Tekkesi, üst yapýda gözlenen Memlük et-
kilerine raðmen Anadolu kökenli bu þe-
mayý tekrar etmesiyle Osmanlý tekkeleri-
nin geliþme çizgisinde yer alýr. Söz konu-
su tipin Ýstanbul’da pek çok örneði bulu-
nur. Türbe birimi Sütlüce Hasîrîzâde Tek-
kesi’nde cami-tevhidhânenin güneydoðu
köþesine bitiþmekte, Kasýmpaþa Hâþimî
Osman Efendi (Saçlý Emîr) Tekkesi ile Eð-
rikapý Cemâlîzâde (Cemâleddin Uþþâký) Tek-
kesi’nde (Halvetiyye-Uþþâkýyye / Cemâliy-

riyle ayný kitle içine alýnmýþ ve yegâne gi-
riþleri bu avluya açýlmýþtýr. Bayram Paþa
Tekkesi’ndeki mescid-tevhidhâne avlunun
ortasýnda yükselen baðýmsýz kitlesiyle, Be-
þir Aða Tekkesi’ndeki fevkanî konumuyla
diðerlerinden ayrýlýr.

II. Bu gruba giren tekkelerde âyin me-
kâný, bazan da buna bitiþik olan türbe,
diðer tekke birimlerinden tamamen so-
yutlanarak þadýrvan avlusunun kýble yö-
nüne yerleþtirilmiþ, harem dýþýnda kalan
bölümler avlunun öbür yönlerine serpiþ-
tirilmiþtir. Daðýnýk yerleþimli küçük külli-
yeler teþkil eden bu kuruluþlarýn büyük ço-
ðunluðunda harem avlunun çevresinden
soyutlanmýþ, genellikle baðýmsýz bir bah-
çeye sahip olan bu bölüm ayrý bir giriþle
donatýlmýþtýr. Çoðu zaman ibadet-âyin bi-
nalarýnýn batý, doðu ve güney yönleri hazî-
relere ve türbelere tahsis edilmiþtir. Bu
yapýlarý da iki alt gruba ayýrmak mümkün-
dür.

A) Büyük çoðunluðu ayný zamanda ca-
mi olarak kullanýlmak üzere tasarlanan bu
örneklerde cami-tevhidhâne binalarý tek
baþýna yer alýr. Tekkelerin kapatýlmasýndan
sonra yalnýzca söz konusu bölümlerle tür-
beler ayakta kalmýþ, iþlevsiz kalan diðer
birimler genellikle tarihe karýþmýþtýr. Ge-
rek bu yüzden gerekse Osmanlý dönemi-
nin kâgir duvarlý, kýrma çatýlý mescidleriy-
le ufak boyutlu camilerinin özelliklerini ser-
gilediðinden þimdiye kadar sanat tarihi li-
teratüründe söz konusu yapýlarýn çift iþlev-
li olduðuna hemen hiç deðinilmemiþtir.
Ýznik Yâkub Çelebi Zâviyesi (XIV. yüzyýl
son çeyreði), Bursa Ebû Ýshak Kâzerûnî
Zâviyesi, Tokat Hamza Bey Zâviyesi, ayrýca
Edirne ve Tire mevlevîhânelerinin çekirdek
yapýlarý (cami-semâhâneleri) olan Murâdiye
Camii ile Yeþilimaret Camii bu tipin erken
örneklerindendir. Tabhâneli / zâviyeli cami
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köþesine yerleþtirilmiþ þadýrvan, ayrýca
medrese ve imaret birimlerinden oluþur.
Ýstanbul’da bu gruba giren, XIX. yüzyýlda
inþa edilmiþ veya son þeklini almýþ çok sa-
yýda tekke bulunur. Bunlardan Yenikapý
Mevlevîhânesi, Tophane Kadirîhâne Tekke-
si, Kasýmpaþa Mevlevîhânesi, Eyüp Kâþga-
rî Tekkesi, ayný semtte Ümmî Sinan Tek-
kesi ve Galata Mevlevîhânesi, Beylerbeyi
Þeyh Hüseyin Efendi Tekkesi dýþ görünüm-
leriyle geçen yüzyýla ait ahþap konaklarý;
Merdivenköy Þahkulu Sultan Tekkesi ile
Aksaray Oðlanlar Tekkesi Tanzimat döne-
minin kâgir konaklarýný; Bebek Durmuþ
Dede Tekkesi bir Boðaz yalýsýný; daha müte-
vazi yapýlar olan Beylerbeyi Havuzbaþý Þeyh
Nevruz Tekkesi, Sultanahmet Abdurrah-
man Þâmî Tekkesi, ayný semtte Kaygusuz
Tekkesi, Vezneciler Derûnî Mehmed Efen-
di Tekkesi, Süleymaniye Helvaî Tekkesi,
Aksaray Kýrkaðacî Mehmed Emin Efendi
Tekkesi, Silivrikapý Körükçü Tekkesi, Eyüp
Selâmî Efendi Tekkesi, Kasýmpaþa Aynî
Ali Baba Tekkesi, Vezneciler Keþfî Osman
Efendi Tekkesi de ayný dönemin iddiasýz
meskenlerini andýrýr. Rumeli’de XIX. yüz-
yýla ait ev-tekkeler olan Üsküp Þeyh Meh-
med b. Ýsmâil Efendi (Haznedar Baba) Tek-
kesi’nde tevhidhâne, türbe ve selâmlýk bi-
rimleri tek katlý yayvan bir kitle içinde top-
lanmakta; Kiçevo Hayâtî Baba Tekkesi,
Prizren Kukli Mehmed Bey Tekkesi, Yako-
va (Diyakova) Âcize Baba Tekkesi ile Rifâî
Tekkesi, Mostar Bilagay (Blagaj) Sarý Saltuk
(Açýkbaþ) Tekkesi de kendi bölgelerinin sivil
mimarisini yansýtmaktadýr.

IV. Tam olarak hiçbir tipe girmeyen kar-
maþýk düzenli kuruluþlardýr. Konya Mevlâ-
nâ Tekkesi, Nevþehir Hacýbektaþ Hacý Bek-
tâþ-ý Velî Tekkesi, Eskiþehir Seyitgazi Seyyid
Battal Gazi Tekkesi, Selçuklu dönemine ait
bir çekirdeðin etrafýna Beylikler ve Osman-
lý dönemlerinde birçok birimin eklenmesiy-
le yüzyýllar içinde oluþmuþ yýðýþýmlý ve or-
ganik yapý topluluklarýdýr. Bunlar revaklý
avlular çevresinde toplanan birimleriyle I.
gruba, ibadet ve ziyaret birimleri arasýnda-
ki yakýn iliþkiden ötürü II-B grubuna, he-
men bütün iþlevlerin birbirine bitiþen kitle-
ler içinde toplanmasýyla III. gruba yaklaþýr.
Geç döneme ait tarikat külliyelerinden Ýs-
tanbul Silivrikapý Bâlâ Tekkesi (1455 civa-
rý, 1862-1863) cami-tevhidhâne, türbe ve
harem bölümlerini barýndýran ana binasýn-
dan baðýmsýz avlulu selâmlýðý, sebil-muvak-
kithâne-çeþme-þadýrvan külliyesi ve mek-
tebiyle bu gruba dahil edilebilir.
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