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l 1'1. 
,on 

Rila'i 
Asit.inesi'n<le devsiye 

(hd$la 

Zihniyet 
Mistil< Boyutun l<ent Dokusuna - --------

Istanbul · 
Gelenek!;el zihniyet içinde eksen gören 
tasavvuf gelir. iyi ljilinen, ancak gerçek hir IJilimsel derinlikte 

pi!!, az niyet etliler; uu en önemli biri, Baha 
Tannun, l<enlscl biçimlenmeye irdeliyor. 

1\1. Baha il 
Hamdi 

"Fski 
bir 

bir rek 
1 

n:li Onun ki 
ile dnlu,lur" 1• Bu 

is,·, 
(iç,· 
l'.dikn, "~ufilik" yn da 

ve 

yer mistik 
Sufilik, 

hana 

Dinin zahiri 
temsil hu 

giirÜ)C dii'iii11i·11t-hik,Tk 

hik, 
ve 
yiiks.:k 

L'.ll 

uyan 

tabloyu 
Orta Asya'daki ilk 

Türk kültürlerine kadar geri 
Türk 

Vl' 

siirecini bu çerçevesinde ele 
söz konusu 

de 
iizclliklninc 

yarar var: 

beri bir 
dit \'(' 

bir 

her boyuru tiL·arl·t, 
asknlik, plastik 

-spor, rekreasyon I'<' 

gibi- süiiliklc 
hiç dl' ger .. kii 

i'ilcvl,'.r hile 

temel dcf;nkri 
süfilik, 

olarak, Tiirk 
l'll 

birisi 

dokusunun 

Türk ili~kin ikinci remel 
iizdlik, de 

hir 



bazen 
• 

eskilerin tabiriyle 
Orta 

1 linJistan'a Balkanlar'a kadar, 

zengin kiiltiir birikimine sahip 
fokat 

hu çc~itlilik, hile 
kadar çok 

tarikat, kolu temsil 
kahaca, Ortodoks 

(dinin ters dii'jmcycn) 
(dinin ters dii'icn) 

iki grupta 

temel ün·llikkri ol.111 
çok \'l' 

dokusundan 
ld i" i(~i 

dikkati çeken ilk 
terimi 

Bu 
kesin tespit etmek 

fethi içinde ( 
75 

18, 

kadar ( l 784-l 'J25) 
S;\\'llllll 25(kWll arasmda 
,iiylenchilir'. ,üresi 

bir iki 

çok 
tekke 

hi~hir 
tesisine 

iiµcleri yer 
tckkcln, 

kentin 
her ,·erine Eski 

yine 
ifodcsiyle " ... ve yiiklii, 

ik hir 
gibi garip hile'jkcleri 

tekkeler ve 
olan c,·liYa 
yn 

kentin 

tckk" ve in 
·• 

krnti v<: 
19. 
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/ 
ile 'L·' 

)i~lcr 
demirleri ve 

dcn·i~lcr" 
/ 
gereken 

1 ). 

1 
n. yil son 
çryreijinrlc 
bir gr.1viittlr, 

Rila'i 
de.siye 

törrni (hasta 

çiijnrnerek 
si). 

2 Cami-tekkelerden 
1( C la r da 
Bezirgjn (Ramazan 
[fentli) 
avlusu (l<aynak: M. B. 

1'180). 

3 Vezneciler'de mahalle 
dokusuyt,, kayn,,~m•~ li~ 
•~1•P lekke: Üstte 

Tekkesi, all\a 
solrla O 
Elendi Tekkesi, altta 

Deruni 
[lendi Tel<kesi 
(Kayna!<: Pervi\i\ich, 
49). 
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da, 
gull'I koku IH'?rl'lkn aziz 

ve 

dl\c'll 

( giird,il,epli, 

zor 
i 

hirl.-)tiL!ni 
,·,·kn. 

Kili,L·,i'IHk, 

de i gii•,tni k-r 
tc·k u kt 

Ne var ki, tarikat 
gikünc ve 

"mistik" bir gihi 
tekkelerin çok 

Ö7clliklc sosyal 

ve yobulu 

<;l'Vl'L'tkki 
giin 

fitre ve 

geriye 

12 • 

gi\u 

!,i' .. .. acleu 
ve 
için de 

c,:L"vrq·I" ili'iki, tarikat 
v,· 

/ 11 , • / 

1 •. 

1 

x/ ... ·/ 
'/j_ f / '. •' 

.-; 
olarak, 
kuru la hi tl'yd i. 

\ ;._, 

~- • J 

\'L')'cl tl'kk,· 
iki i'ikdi kez 

mescit 
da nam,u 

lH'lirli edilen 
<k 

2). 

l'l' .. 
( 

i,;in 
tl"kkvlcr i~e, 

(Resim 3,-1, 'i). 
l lJ. l'L' 21). 

ilk 
hu eski 

,ofa" 



mükellef hatta 
bir yelpnc 

(Resim 6,7), 

külliye 
(tMikat 

da 
Çt'l't'l'dcn konum 

kiilliyc 
tekke içi 

ortak alan (avlu), 
çevredeki 

tekkenin 
gc~·ip 

yünlere iiç 
adet 
Efendi (1 

l'ap tipik bir iirnck 
(Resim H,9), 

Aziz 
Tek I Cclvet iy ye 

gerekleri, ;l\·luyu 
(11 iida i A usu 

(Resim I O). 
lkku~i tt'kkclcri ise, 

iskan 

yerlerde in'ia 

\ 
ve 

olarak, 
Fransa 

1 i-150\k 
diplomat Jcan-1 

dcr: "Bizim 
ho~ll!1'1 gayret 

Tckkcln 
Tlirkiyc'yt· 

1 
} 

- .. .,. 
't\-"r -~• 

i f3 jf$ 
""W _ _L ~Sb,J_ :::::~~-~-:;;:;;-- -~..,._, ___________ ,._ -~ 

KOCA- ( SU ~rJc t~) J.::.VLL/'{01 

4 Efendi Tekkesi'nin 
güney cephesi (Kaynak: M. 
8.Tanman, 1?80). 

5 Mehmed Elendi Tekkesi'nin 
crphesi (Kaynak: N. Atjivi). 

6 kagir Tanzimat 

Tekkesi'nin güney cephesi {Kaynak: 
Encümen 1?52) 

7 bit örnek: 
Dede 

Tcl,kesi (Kaynak: "O. Cizaqy" 
H. 
Müzesi Resim Galerisi, no.17728). 

8 Koca Mustafa Kiilliyesi'nin 
vaziyet (Kayna!<: K. 

9 Dön~mi'nin 
Koca Mustafa Külliyesi'nin 
avlusunu gösteren "Osman" 

resim "Osman" 
1~. Ankara 

~e lleyl,e! Müzesi), 

10 Aziz Mahmud flürlai Tekkesi'nin 
Pervililch, bO, 

Nisan 1931). 

z 
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11 

zemin yer alan 

tevhidhane 
ve türbe (Kaynak: 

12 Valide Sultan {Emin 
Baba) Tekkesi'nio 

(Kaynak: A. 
Erdemi, 

13 
l924'teki 

dokusu ,Kaynak: 
Pervilil,h, 5, [kim 
1924). 

14 Ertugrui Zafir) 
Cuma 

(Kaynak: i.ü. 
tladir Eserler 

15 Körükçü 
Tekkesi'nin güney ve 

inin l 'lSO'lerdeki 
(Kaynak: 

Ansiklopedisi). 

Körükçü Tekke,i'nin 
bugünkü 
Üst kalla, 

bulunan 
salona ve 
mihrap yok 
(Kaynak: M. B. 
1981)) 

bugünkü 
bu 

gihi, sonra, 
de 

yerine ITO 
Fak ya 17, 

rers Bu arada 
zikir l'l: 

orta 
I 

Karaca 
bu iki 

u,I 

bu ki 
anda 

tekkeler, karizmatik 
kentiydi ve 

izini, 
silinemeyecek kadar derindi. 
Tanzimat en 

Fuad 
(ö.1869) bile, ailniyle 

birlikte 
mensuptu. Rakibi olan 

l'a'ia (ii. l 883) ise 

l'a•p (ii.1892) da, 

(ö.1866) 186K\k 

özel 
l'a~a bu 

iki ..:ildik 

11). 

Öte yandan, 
il. Tiry,il 
1 (ii.1886), 

(ii.1886) 
lkkta~i Bu 

ve tarihinin lwlirsiz 

Valide (ö. l K83), 

7 l 867'de sag 

de 
v,· 

yerine tekk.· (Valide Tt'kkl',i / 
Tckkl·si)21 

12). 
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Ne ki, ve 
ile vezirin'' 

temsil etti.iti giderek 
edilemez. ve 

hu zihniyet 
gecikmeyecektir. 

yeni 

olan 
Tqvikiyc'dc ya da 

tren 
vrni hanliyiilcrdc, 

oq;anik dokusuyla 
birlikte, dokunun vazgeçilmez iif'_clcri 

tckkt·lcr \'C evliya de 
çekilirle•· (Resim 13). 

l\u il. 
( 1876-1909) kendisi 

kendisiyle 
ili~kisi olan 

1 Efendi 1903) ile Suriyeli 
Efendi 

(ii.1909) için. çevresinde 
tekke Ne var ki, 

geleneksel 
iradesiyle ortaya 

olarak, il. 

hir tür 
çevreleriyle 

ili'ikilcri de 

hirimlnlc 
ohn /',:ifir) 

Tekkesi adeta 
pnifcrik hir 

1·1). l tekkenin çenesi de, 
kendi eski 

pek 

cdildir\i, il. 
hir 

.\O 1 ')25 

ilk 

ve radikal 
verir. 
677 "Tekke ve 

Scddinc ve 
1 

1 
i r ,,/ 1 .. , . 

f;~:· 

•.*, ..;";~•~·7!'.!~ ~~"i • C 

( 

t ·,:.c:) -
' r•i 
\ 

' " .. ., ' / ; . 

15 

16 
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l\lt:n ve Dair Kanun" Resmi Bu arada, önemli hir 
Gazetc'de girer11• kesimi de ve tekkelere 

l 926'dan cami 
uygun bulunan 

cami Esasen siiz 
konusu heri mescit-
tekke ya da cami-tekke çift 

bir yekün 
için ise herhangi bir yeni 

i'jlcv önerilmez. Zaten 
geç tarihli 

tekkeler, ve 
gözünde, tarihi eser ve 

gerekli 
Ünemli hir rnn 

aileleri konut 
ve i"?levlerini için, 

tekke belgeleyecek mimari 
kalkar (Resim 

15, 16). Genel 

ve bir da' 
konut, depo, i~yeri ve ~por 
olarak kiraya biiyiik 

dönemi geride da, 
sahip~iz ve kalan birçok tekke 

içinde kcnr 
dokusundan silinir. 

l 948'de Türkiyt"'yi ziyaret eden 
Wilfred Cantwell 

fikrini bir 
Türk 

... dünyadan 
Bizimle, dünya ile bir 
yok. 
bir olan tasavvuf Tiirkiye'de 

Ölmesi <le " 25 • 

sarf "Tasavvuf .. 

Ttk Parti 
kimliklerin vurgulayan ve özellikle 

tarikat 
çevreleri Ne var 
ki, aksine, rejime muhalif 
olmayan ve giirlilrülü ayinler icra 
ermeksizin sohbet 

sürdürenlerin 
göz Demokrat 

ise, do1.11 artan 
kimi zaman devler 

kadar 

Sonuçta, lsrnnbul'un henüz eski 
1925-

1960_ yeni düzenle 

yüksek kültür ~,,hip 
çevresinde bir tiir "üst 

tabaka Gelenekçi 
çevrelerin "sosyetik olarak 

bu gruplar, kendilerini 
özellikle tqhir de, "asri" 

ve giiçlii sosyal 
nedeniyle bir gerek 
duymazlar. Üte yandan, siiregelen 

mahalle 
rekkc 

küçük gruplarla \'l' çok 
gizli bir biçimde sürdüriirler. ayin, 
erkan, özel giysi gibi maddi 

ili'ikisi ve sohbet 
devam •·erken 

Cumhuriyet söz 
konusudur. Kültür tarihimiz 
hiç bu 

gibi, kendi içinde 
"ditist - popülist" ya da -
yenilikçi" 

Genellikle periyotlarla 

konutlarda veya apartman 
icra edilir. Bu 
göriinÜ'iiinii 



gihi, 
pek -p da 
akit 

mistik boyut 
ancak 

yitirerek 
gizlenir (Resim 

l 7, 18). 

sosyal ve 

eski süfi 

dernekler n· eliyle 
Ne ki 
erken 
dokusu hu 
kent gibi, 

de ülçiidc 

yeni 
kalman 

ve 

"ari,tokrat" 
Sultan 

Tekkesi:', güç 
:\ln·ilerin hir 

Öte sonra, 
de polis 

tekkelere 

(ii. l %5) I 
1 'iM,)'" 

fakat 

\ 9-:-5\c gnçeklqehilir. i\kvlevi 
kultiirü 

dn·lct tedbiri 

1 sonra 
giistnisi"' i\lcvkvi 

de 

gihi, halk eliyle 
gihi, devlet 

l ')2Ytrn 
"tekke son 

eder ve 
içindeki 

! .fendi, 
I 

iizcllikk 

111',rarlar 

da olan, 
\'!'ili 

Telli ile 

l 
çcvrnlcki 

hir 
19,20). 

bir de 
Kort· 

hu 

yn 
de 

17 
Ali rap Mahallesi'nin 

l 92b'dahi durumu 
Pervitilch, 

33, 192b). 

18 
Ali Mahallesi, 
Amasya 

gitiji (l(aynalc: M. B. 
1995) 

19 Sofu 
Baha Türbesi'nin 
hulumluiju mevldin 
1921,'dahi 

Pervi1i1ch, 
31, 1921,). 

20 Sofu 
Baha Türbesi"nin 

M. B.Tamnar1, 2000). 

105 



101, bir 
hayat, 

ve ili~kileriylc birlikte kcnr dokusu 
öte iizelliklc 

aile 
sözlii "kolt·ktif 

ve "genetik 
gizemli mekanizmalar, 
Tiirk zihniyet bin 

beslenen 
hala tutmakta. 

21. neye 
kestirmek oldukça zor olsa 

da, ve türbesi bol bir kent olma 

J>ro(.Dr. M. 
lst,111/ml h/d,iyal 

28-29 2000 
YTÜ 

"0,111,111/1 
Kii/tiirel 

s111111!,111 

bildiri 

Notlar: 
l t ... H. L.tanbul, s. 
45. 
2 Gazi (132b·l3b0}1 Lrnik'te kurulan 
ilk Pa'ia 

olarak görev alan ve llir devlet 
destt=idi prututipini olLj~turan Davud 
Kayst>r'i'nin {0.1 ~50) Vithdet-i vücut 

>Je ilmi Ardhi'nin iliikin 
~trh (Mdtlclu fw51.l'f;i'l-kih'm fi 

lkrjer li. 
''0,:tJuLI Ka:,,~tri 11

1 ... ~'e 
An~., 1499, 1, s.. 310-371). Ülf.: 16. 

(o.1534) tJir mevkii ve gOrevi ve 
yorumun du.lllllll ~Ufilcre 

ve 
IJüYC:l ili·~kill·r <wri 

Bu fdkit1ler~ Stlfilerin 
'Jf.: 

piri, Yusuf 
Sinan F (ö.1529) 
lbn-i ki-deme kasidesi 

i ehl•i edelJ / tllib i u 
\eklinde ve son "NUr ola 

--93t/. 
( 1520-1566) linhi ve 

(ö.1574) de 
il. dJvet.i 

ytlerek, Sllltamt-lim'Oe Sivasi 
oturan -ve 

yJzrrn~ Mt:11111cd 
Yav-::.i E (6.1514) 

bir kiji 1Jar!:.a o da Merkez 
Mu-,lihtc.lciin cJi..-di{Ji, 
"Mi:rkr:z 

(o.1551) cencJZt' ve 

tvlerkez'in ide .. 951.J" 
Siinbiiliyye Vt1 

Ktilliyc'Si, i-,t .. 20001 ~- l l "/, l ?8-
17')), 
l devle! ve 

Vt.!. 

f~ok lt'sislt Hekkt:, 

kitlelere Büyük 
ve 

daha 5onraki bu gelenek Türk kökenli 
hanedanlarca 
4 Ö. L. Barkan - E. H. Ayverdi, 

Defteri 953/1546! 1970. 
5 18. son tekkelerin 
1925 kadar ve~ilflerle 

sultan davet edilecek tekke 
ttspiti, "muharrerniye" denilen .. 

atiyyelerinin için ayin gü11lcrinin 
v~.) mevcut listeleri 

Bunlardan da olsa tekkelerin 
izlemek 

6 hazireler hkz. N. Vatin - S. 
'' L'implantation des 

nwrus a lstanbul 11 , CimeliJn..'S et Traditions 
dans lf" -

Vt:' Defin Gelem•kferi, fi, Ankara, 19961 s. 
37-~6. 
7 [. -· M. B. 1'Galata 

ili, 5. 362-367. 
BM. 8. Bugüne ist. 

Vi, s. 324-125. 
'l A. llucellier, L,· de et 

Societ<' Paris 1976, s.211-224. 
10 /J.m 
( (i sadele~tirt'n M. 
Çevik, 1'183, s. 249. 
11 Fatih, Eyüp, Bayezid, Atik 
V,llide, Valide, Laleli 
kiilliyeleri. Eyüp'teki Valide Sultan 
l<Lilliyesi, tllrbe ve imdret rnerketli, küçük bir geç dönem 

olarak dikkati çeker. 
12 süfi Koca Mustafa 
Pa1a (Si.inbül Efendi) soo 

Efendi {ö.1978), 
ve çevresindeki bütün 

tekkesinin yemek 
r. 

1:3 S, Eyice - M. B. Mustafd 
Külliyesi 11 1 Dlmdt•n V, s . .30-34; M. B. 
Tanm,.rn, Efondi fekkesi" 1 ae, VII, ~- 105-107. 
14 M. U. "Aziz Külliyesi", 

Ans., I, s. 507·510. 
15 ônn~ vt Mevlevller, 
ters Ltzak 
lt'nih Bekta}ilhjin askeri hdyatla olim 

de, bin~ok tekkesinin, 
in~a 

her iki lJrikatta da tekkelerin, 
ihtiyaç kurulu~lar 

Özellikle tekkeleri, 
vt' kendi 

kPrHlikrine çiftlilder 
11> J.-H. A. /rom Lady 

1856, 1, s. 108. 
17 ( "Ut:~il<ta) 

11, ,. lb8- ll l. 
18 s. K, irtl•fll, s~u·ay, Vt' 

ve Saray O. S, 
1999, 5. 116, 294. 

19 M. B. fd:kc~i 11 , 

i,t. 111, s. 107-108, 
20 Ali RtlJ · m~vh•t 

(X/JI. llicricJe RicdJi)1 

1001 csl!r, no. 108·109, 1977, 
11, s. 10. 
21 11 Vdlide Sultan Tekkesi", 
Vlll, s. 461; A. '1 Eyup/l(uyubi.1jt, Emin Baba 

Re-:.tora5yon iV. 
·frbli(jlt'r 5-7 2000, 2000, 

,. 202-213. 
22 M. B. Tekke~i 11

1 Q{jndt.m 
Ans., lll, 5, 1'>6·198; ay, Bugüne Bt:Jikta~. 

1'198, s. 188-195. 
23 M. Hayat Sanat Tt•kkeler ve 
Z.-n,i),,:1t.1r1 1980, s. 327-328. 
24 Mc Gill 

25 l<.ara, agl', ':i. 3'13, 
2& ileri gelen 

~eyhlerinden olan 1 

muhafazakar birçok mensubu bulunan 
ve Erbilli 

Esad Efendi (ö.1931) 1 Menemen 
düzenlemekle ve olarak vefat etmi~tir. 
Öte yandan, genel kurmay Fevzi 

(Ö.1950) da, 
Halidiyye) Milliyt 
olan Küçük Hüseyin {ö.1930) dervijidir. 
Hüseyin evi, 

tahsil ve gelir seviyesi yüksek olan 
dolar sonra, 

döneminde, seçkin çevre, halifelerinden 
Mehmed Emin Bey 1 in (ö.1952) 

sürdürürler. yüksek 
ve ordu Pazar günleri 

için gümibirlik 
gelmektedir. Burada ilginç olan, 
olduÇJu gibi, Tek Parti DOnemi'nde d~, 

türü devlete 
tutumun belirleyici 

27 Gerek tasavvuf tarihi gerekse de sosyoloji 
iirndiye dek hiç bu dönemin ileri gelen 
sUrneri KuçLik Hüseyin 
Elendi, Bey lö.19521, 

Ömer Fevzi Halvetiyye• 
Tahir Medine 

Mevlevitldne~i'nin son SalJtuddin 
ile Münir Çelebi 1 

Rifa'iyye 1dcn Rifa'i 
(llkz. S. Ayverdi -- N. Araz - S. Erol - S. Huri. 
Rifai ve 
1965; A. Yükstl, lckkesi", 

Vli, s. 338-339), 
Ra'iid {Er) lll. Hasan 
Lütfi zikredilebilir. 
28 M. B. Tekkesi", 

5. 128-132. 
29 vefat Bakanlar 
Koca Mustafa Efem1il 
neslinden tlirbeJirk 
Ailesinin kOkeni olan de1 

ri<:illindt·n Necib 
[femJi'nin ve 

Nurt•cidin 
TekkeJi'nin 
30 f. Yüce!, 1'0ivi:,n t: Mlile•;i", 

111, s. 
31 rnl'vcut bir 

ortaya 
yer 

Ümmi (Zek;tiz.Jde) Tt:kkesi, itill.uen 
folklor . 

ilk çe~itli 
için 

>\Oruç Baha" 
Zekai F.ft'ndi'nin (0.18 l Z) çevresinde 

zeytin, SLJ, -simit vh. ~eykr cderc·k ift<1r 
etmektedir. h~~kll Uu 

twr geçen birttz vt' çevn·deki 
(M. B. Sinan 

Tckke~i" 1 V 11, s. LH:ll. 
32 Prof. Or. Eyice, H,1rw11 

bll 
yi.Wa) 


