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TÜRK DEVRĠMĠNĠN TASAVVUF KURUMLARIYLA KESĠġEN YOLLARI
Öğr. Gör. Fahri ÖZTEKE*
Öz
Tasavvuf kurumları, Ġslâm coğrafyasında bilim ve kültürün geliĢmesine katkı
sağlamıĢ, insanların bir araya gelerek sosyal bağlarının kuvvetlenmesine vesile
olmuĢtur. Ancak XVII. asırdan itibaren gözle görülür bozulmalar baĢlamıĢtır.
Osmanlı modernleĢme uğraĢıları sırasında revize edilmeye çalıĢılsalar da
istenilen neticelere bir türlü ulaĢılamamıĢtır. XX. Yüzyılın baĢında Ġttihat ve
Terakki Cemiyeti‟nin bazı üyeleriyle beraber bu kurumların Türk Devrimi‟nin
mimarlarıyla bir Ģekilde yolları kesiĢmiĢtir. Tekke ve benzeri kurumlarda vakit
geçiren birçok kiĢinin gerek I. Dünya SavaĢı gerekse Milli Mücadele yıllarında
yurt savunmasına destekçi oldukları inkâr edilemez bir gerçektir. Cumhuriyetin
ilanından sonra devrimci kadro ve tarikat ehli farklı gruplarda yer almıĢtır. 1925
ġeyh Said isyanından sonra iliĢkiler büsbütün kopmuĢ ve aynı yıl tekke, türbe
ve zaviyelerin kapatılmasına karar verilmiĢtir. Daha sonraki yıllarda bu
müesseseler farklı isimlerle tekrar sosyal dokuda yer almaya çalıĢsa da eski
güçlerine kavuĢamamıĢlardır. 1930‟lu yıllarla birlikte Cumhuriyet hükümetleri,
tarikat kurumlarını ya satıĢa çıkarmıĢ ya da önemine binaen tadil ettirmiĢtir.
Anahtar kelimeler: Tarikat, tekke, ġeyh Said, Cumhuriyet Hükümetleri.
The Intersection of Turkish Revolution with Sufism Institutions
Abstract
Sufi institutions have contributed to the development of science and culture in
Islamic lands and have helped people to come together and strengthen their
social ties. However visible breakups have begun around here since XVII
century. While trying to be revised during the Ottoman modernization efforts,
the desired results could not be reached in some way. XX. At the beginning of
the century, together with some members of the Union and Progress Society,
these institutions had somehow intertwined with the architects of the Turkish
Revolution. It is an unquestionable fact that many people who spend time in
Tekke and similar institutions are supporting the defense of the country during
World War I or the National Struggle. After the declaration of the Republic, the
revolutionary cadre and the people of the sect took place in different lanes. After
the Sheikh Said rebellion of 1925, relations were completely broken and it was
decided to close the Islamic monastery, tombs and zawiya in the same year. In
the following years, these institutions tried to take place in social welfare again
with different names, but they had not reached their former strengths. With the
1930s, the Republican governments have amended the cult institutions, either
for sale or for their importance.
Keywords: Cult, Lodge, Sheikh Said, Republican Governments.
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1. Tasavvuf Müesseslerinin Cumhuriyet Dönemine Kadar Etkinlikleri
Uzun sayılabilecek tarihi süreç içerisinde tarikat, tekke, zaviye ve türbeleri
de içinde barındıran kapsamlı yapılanma tasavvuf adı ile bilinmektedir.
Tasavvuf teriminin Arapça ‟da çöl bitkisi anlamına gelen sufane kelimesinden
türediği, yün anlamına gelen suf sözcüğünden ortaya çıktığı ya da yüz çevirmek
ifadesinin karĢılığı olan savf‟dan doğduğuna dair dil bilimciler arasında çeĢitli
iddialar mevcuttur. Lengüistik açıdan yapılan tartıĢmalar bir yana, asıl önemli
olan, özünde Ġslâm‟ı bir yaĢama Ģekli olarak ortaya çıkan tasavvuf ve o yapının
temel kurumları Hz. Muhammed‟in vefatından sonra vücut bulmuĢtur 1.
Tasavvufun sistemli bir organizasyon olarak doğuĢu Emevilerin son
dönemleriyle Abbasilerin ilk zamanlarında oldu. Ġslâm Rönesansı‟nın yaĢandığı
bu dönemlerde maddi zenginlik ve refaha karĢı, kimi müminler Hz.
Peygamber‟in yaĢantısında olduğu gibi mütevazı bir yaĢam yolunu tercih etmek
istedi. Ġslâm toplumun geniĢ kitlelerinden gelen bu istek doğal olarak tasavvuf
ve kurumlarını ortaya çıkmasını sağladı. Tasavvuf ya da süfliliğin temelini atan
Ġslâm büyüğü Hasan Basri kabul edilmektedir 2 . Aynı dönemlerde batılı
kaynaklarda, tasavvuf Ġslâm mistisizminin karĢılığı olan bir terim olarak
kullanılmıĢtır.
Tasavvufi yaĢamın özelliklerinden bahsedilirken sıkça kullanılan tekke
sözcüğünün kökeni Arapçadaki vika kelimesinden türemiĢtir. Arapça konuĢan
toplumlarda tekke kelimesi “dayanmak-sırtını bir yerlere yaslamak”
anlamında da kullanılmıĢtır. GeniĢ ve daha çok konuğun ziyaret edebildiği
tekkelere “asitane” küçüklerine ise “zaviye” denilmekteydi. Tekkeler aynı
tarikat mensuplarının bir Ģeyh(dini lider) etrafında toplandığı mekânlar olup
din ve devlet büyüklerinin vefatlarından sonra defnedildikleri yerlere ise türbe
ismi verilmiĢtir3. Tekkeler ve içlerindeki derviĢlerin yaĢam tarzı bir bütün olarak
ele alındığında, uzun yıllar boyunca buralar mescit, han, imarethane hatta
kütüphane olarak dahi kullanılarak önemli sosyokültürel hizmetler yerine
getirmiĢlerdi. Zaviyeler, özellikle Ahilik tarikatı mensuplarının bir araya geldiği
tekke benzeri müesseseler olarak kabul edilmektedir. Yüzyıllar boyunca toplum
için yararlı kabul edilebilecek iĢlevler yerine getiren tekke, türbe ve zaviyeler
aynı zamanda insanların bir araya geldikleri toplanma yeri vazifesini görerek
içtimai hayatın diri kalmasına da yardımcı olmuĢlardır. Ġleri teknoloji alet ve
araçlarının bulunmadığı dönemlerde hem kültürel(folklorik) zenginliklerin

Hayrani AltıntaĢ (1986). Tasavvuf Tarihi, Ankara: Ankara Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Yayınları,
s. 13; Mustafa Kara (2010). Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi, Ġstanbul: Dergâh Yayınları, s. 19;
Abdulkadir Geylani (2003). Fütuhu‟l-Gayb Âlemlerin Kapısı. (ġerh: Ġbn Teyyime) , Ġstanbul: Gelenek
Yayınları, s. 43; Ahmet YaĢar Ocak (2014). Osmanlı Toplumunda Tasavvuf ve Sufiler, Ankara: Türk
Tarih Kurumu Yayınları, s. 21.
2 AltıntaĢ, age. , s. 60.
3 Cahid Baltacı (2007). Ġslâm Medeniyeti Tarihi, Ġstanbul: Marmara Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi
Vakfı Yayınları, s. 297.
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yayılmasında hem de bilimsel geliĢmelerin geniĢ kitlelere ulaĢtırılmasında
tarikat uzantılı kurumlar mühim hizmetler yapmıĢtır4.
Demografik olarak Türklerin ağırlığının hissedildiği yerlerde tasavvuf ve
kurumlarına rastlanılması Müslümanlığı seçmelerinden kısa bir süre sonra
görülmüĢtür. Müslüman Türklerde tasavvuf, tekke, türbe, zaviye, tarikat, Ģeyh
ve derviĢ gibi kavram ya da olguların yerleĢmeye baĢlayıp sosyal hayatın bir
parçası haline gelmesinde bir takım unsurların etkisi oldu. Geleneklerine
oldukça bağlı olan Türklerin yaĢam tarzı ile tarikat esaslarının örtüĢen
yanlarının bulunması, tasavvufla içli dıĢlı olmuĢ ġialığın Türkler arasında
yayılmaya baĢlaması, Orta Asya ġaman kültürünün derviĢ yaĢamına benzer
yanları, fütüvvet ruhunu canlı tutma gayretleri, Yaratıcıya ulaĢmada bir aracıyı
vesile kılma fikri Türklerde tasavvuf oluĢumlarını arttırdı 5. Müslüman Türkler
arasında Yesevilik, Mevlevilik, NakĢibendîlik ve BektaĢilik tarikatları daha
yaygın olarak görülmüĢtür. Bu tarikatlar Ġslâm dininin inceliklerini anlamaya
çalıĢan Türklerde itikat kaidelerinin oturmasına yardımcı olduğu gibi ilmi
seviyenin yükselmesine de tesir etti6. Biruni, Farabi, Ġbni Sina, Uluğ Bey ve nice
saygın bilim adamı tasavvuf tezgâhından geçerek insanlığa önemli hizmetler
sundular.
Anadolu Beylikleri, Büyük Selçuklu ve Türkiye Selçukları Dönemlerinde
tasavvuf ve kurumları altın çağlarını yaĢayarak Anadolu Müslümanlığının bel
kemiğini teĢkil ettiler. Tasavvuftan beslenen Horasan erenleri sayesinde
Anadolu‟nun TürkleĢtirilip ĠslâmlaĢtırılmasında önemli mesafe kat edildi. XIII.
yüzyıla gelindiğinde, Moğol istilalarına karĢı tekke ve zaviyeler sığınak yerleri
olarak ta kullanıldı. Hal böyle olunca tasavvuf eksenli yerler asıl maksatlarının
dıĢında askeri gayelere de hizmet etti. Ġslâm Tarihi‟nde tarikatlarla ilgili
kurumlara hâkimiyet alanı içinde en fazla yaĢam hakkı tanıyan devlet
Osmanlılar olmuĢtur. Osmanlı Devleti‟nin kuruluĢ aĢamasından itibaren devlet
erkânının mürĢitlerle olan yakın diyalogları tasavvuf eğitimi veren
müesseselerin sayıca fazlalaĢmasında önemli rol oynadı. Zaten son derece
merkeziyetçi bir yönetim anlayıĢına sahip olan Osmanlı Devleti‟nin
topraklarında tekke ve zaviyelerin istedikleri gibi varlıklarını sürdürebilmeleri,
bu kurumlardaki Ģeyh ve müritlerin devlet adamlarıyla olan yakın
münasebetlerine bağlı olarak geliĢti7.
Yavuz Sultan Selim ve Sultan II. Mahmut dönemlerindeki gibi devlet-din
iliĢkilerinde yaĢanan keskin hadiseler tasavvuf kurumlarının bekasına yakından
Suraiya Faroqhı (2000). Osmanlı Kültürü ve Gündelik YaĢam. (Çev: Elif Kılıç), Ġstanbul: Tarih Vakfı
Yurt Yayınları, s. 203 ve 204.
5 ġerafettin Yaltkaya(1943). Eski Türk Ananelerinin Bazı Dini Müesseselere Tesirleri, Ġkinci Türk
Tarih Kongresi, Ġstanbul: 20-25 Eylül 1937, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, s. 295.
6 NeĢet Çağatay(1972). Türkiye‟de Gerici Eylemler(1923‟de Buyana), Ankara: Ankara Üniversitesi
Ġlahiyat Fakültesi Yayınları, s. 18.
7 Ġrfan Gündüz(2013). Osmanlılarda Devlet/Tekke Münasebetleri, Ġstanbul: Seha NeĢriyat, s. 18.
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etki etmiĢtir. Teolojik kurallara göre yönetilmesine rağmen Osmanlı Devleti
tarihinde bazı politik ya da askeri olaylardan dolayı, tekke ve zaviyelerin
kapılarına kilit vurulduğu anlar oldu. Bu kurumların ait oldukları vakıfların
geniĢ arazilere sahip olması ekonomik güç haline gelmelerine yol açtı. Tekke ve
zaviyelerin mali kaynakları devlet ile olan münasebetlerine doğrudan tesir
etmiĢtir8. Haklarında vuku bulan olumlu ya da olumsuz geliĢmelere rağmen
derviĢaneler Osmanlı Devleti‟nin sosyal ve mali kompozisyonunda bir Ģekilde
yer bularak Cumhuriyet dönemine de intikal etmeyi baĢarmıĢlardır.
Osmanlı Devleti‟nin yaĢadığı siyasi çalkantıların yanı sıra bidatların
yaygınlaĢması, bazı kimselerin vakıf toprakları üzerinde hâkimiyet kurma
yarıĢına giriĢmesi, medrese kökenli olmayan Ģahısların tasavvufi kurumlarda
görev almaya baĢlaması ve bu kurumlardaki kiĢiler arasında yaĢanan
sürtüĢmeler tekke, türbe ve zaviyelerde gözle görülür biçimde ortaya çıkan
bozulmaların temel nedenleridir. XVII. Yüzyıla gelindiğinde ilmiye sınıfı
mensupları arasında yaĢanan hararetli atıĢmalar ve suçlamalar tasavvuf
kurumlarındaki kokuĢmayı iyiden iyiye gün yüzüne çıkardı. Ġmparatorluk
sınırları içinde görülen bu düĢündürücü geliĢmeler kuruluĢtan bu yana var olan
saray-medrese-tekke uyumunun bozulmasına da etkisi oldu. Tekke, türbe ve
zaviyelerin bünyesini bir asalak gibi kemirmeye baĢlayan aksaklıklar sosyal
yaĢama dair olan iĢlevlerini ifa edememelerine neden oldu.
Ciddi itibar kaybına uğrayan tarikat kurumlarına yönelik ilk anlamlı
düzenleme Sultan III. Selim‟in küçük çaplı gayretleri bir tarafa bırakılırsa Sultan
II. Mahmut döneminde yapılmıĢtır. Türk Devrimi‟nin alt yapısının
oluĢturulmaya baĢlandığı II. Mahmut zamanında tekke ve zaviyeler merkeze
bağlandı. Böylelikle çoğu zaman denetimden uzak kalmıĢ bu yerler artık sıkı bir
denetime tabii tutulmaya baĢlandı. 1826‟da gerçekleĢen Vakay-i Hayriye‟nin
hemen ardından hükümdar iradesiyle BektaĢi tekkelerinin nerdeyse tamamı
kapatıldı9. XIX. yüzyılda tekke, türbe ve zaviyelere yönelik yapılan ıslah
gayretleri çağdaĢlaĢma faaliyetleriyle paralel olarak yürütüldü. Tasavvuf
müesseseleriyle ilgili yapılan düzenlenmeler Osmanlı modernizasyonunun bir
parçası haline geldi. Aslında Türk tarihinin son iki yüz yılı iyi tahlil edildiğinde,
çağdaĢlaĢma adımları atıldıkça mistik yapılı kurumların hareket sahasının hep
pasifize edildiği anlaĢılmaktadır10. Buna rağmen, sınırları zorlayanlar çıktığı
zaman, nihayetinde idari yapı tarafından faaliyette bulunamaz konuma
getirilmiĢlerdir.

8Kemal Karpat (2005). Ġslâm‟ın SiyasallaĢması, Ġstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları, s. 103; Ejder
OkumuĢ (2005). Klasik Dönem Osmanlı Devleti‟nde Din-Devlet ĠliĢkisi, Ankara: Lotus Yayıncılık, s.
46; Taha Akyol (1988). Osmanlı‟da ve Ġran‟da Mezhep ve Devlet, Ġstanbul: Milliyet Yayıncılık, s. 64.
9Tuncer Baykara (2001). Türk Kültür Tarihine BakıĢlar, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi BaĢkanlığı
Yayınları, s. 221, 222, 223.
10 ġerif Mardin (2010). Türkiye‟de Din ve Siyaset, Ġstanbul: ĠletiĢim Yayıncılık, s. 117.
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Her Ģeye rağmen gerek duyulan hassas zamanlarda dergâhlar ve
uzantılarından kimi kitleler üzerindeki birleĢtirici etkilerinden faydalanmak,
idari otoritenin baĢvurduğu yollardan biri olmuĢtur. Özellikle “Ulusal DireniĢ”
yılları bunun kayda değer örnekleriyle doludur 11. Ne var ki, Ģartların
zorlamasıyla gerçekleĢmiĢ iĢ birliktelikleri çağdaĢ, laik ve ulusal kimlikli
devletin inĢası esnasında yerini soğuk savaĢ dönemlerinin atmosferine
bırakmıĢtır12.
BaĢta II. Mahmut‟un yaptığı ıslah çalıĢmaları olmak üzere tekke, türbe ve
zaviyelerle ilgili XIX. yüzyıldaki yapılmıĢ bir takım düzenlemelerden sonra bu
kurumların tekrar ciddi manada tartıĢılmaya baĢlanması II. MeĢrutiyet
Dönemi‟nde olmuĢtur. Yapılan tartıĢmalar bu kurumların tembelhanelere
dönüĢmüĢ görüntüsü üzerine yoğunlaĢmıĢtır. Aydın ve gazetecilerin yazdıkları
sayesinde tekke, türbe ve zaviyelerdeki çözülmeler çoğu yönüyle açığa
çıkarılmıĢ oldu. Yakın tarihimizin kırılma anlarından olan II. MeĢrutiyet
Dönemi‟nde iktidarda Ġttihatçıların bulunması tasavvuf kurumlarının geleceğine
önemli ölçüde tesir etmiĢtir13. Ġttihat ve Terakki Partisi doğrudan doğruya bu
kurumların varlığına karĢı çıkmasa da hiçbir zaman açıktan destekçisi de
olmamıĢtır. Sadece koĢullar gereği kendi çıkarları doğrultusunda bu çevrelerden
faydalanmaya çalıĢmıĢtır14. Ancak, yakın tarihimizde bazı siyasi çevrelerin
tarikat eksenli kurumlarla olan iliĢkilerinde yaptığı hatalar sonradan ağır
bedellerin ödenmesine neden olmuĢtur.
I. Dünya SavaĢı yıllarında baĢta BektaĢilik olmak üzere tarikatların çoğu
tekrar serbest hareket etme imkânı elde etti. Bu yıllarda çoğu müridin yurt
savunması için çaba sarf ederek canını ortaya koyduğu oldu. Özellikle
Cemal Kutay (1974). KurtuluĢun ve Cumhuriyetin Manevi Mimarları, Ankara: Diyanet ĠĢleri
BaĢkanlığı Yayınları, s. 87.
12 Cumhuriyet‟in kurucularının tarikat çevreleriyle olan iliĢkilerinin boyutunu Ġsmet Ġnönü‟nün Milli
Mücadele yıllarında yaĢadıklarına bakarak çözümleyebiliriz. KurtuluĢ SavaĢı‟nın henüz baĢlangıç
döneminde, 1920 yılının Mart ayının ortalarında Ġnönü ve yanında bulunan bazı vatanseverler,
Ankara‟ya geçmeden Üsküdar‟daki NakĢibendî tarikatına ait Özbekler tekkesine sığınarak ġeyh Ata
Efendi ve oradaki derviĢlerden yardım almıĢlardır. Ancak, 23 Aralık 1930 tarihli Menemen
baĢkaldırısına aynı tarikat grubu mensuplarının adlarının karıĢması üzerine Ġnönü Hükümeti aldığı
tedbirlerle bu tarikat ile ilgili yurt çapında faaliyet gösteren mekânların birçoğunu kapatmıĢtır. Konu
ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Gotthard Jasckhe(1972). Yeni Türkiye‟de Ġslâmlık. (Çev: Hayrullah
Örs), Ankara: Bilgi Basımevi, s. 35 ve 36; Abdi Ġpekçi(2013). Ġnönü Atatürk‟ü Anlatıyor, Ġstanbul: Ka
Kitap, s. 78.
13 Ġttihat ve Terakki Cemiyeti, pozitivizmin Türkiye‟ye giriĢinde en etkili kurum olmuĢtu. Türk
Devrimini gerçekleĢtiren kadronun önemli bir kemsi eski ittihatçılardan müteĢekkildir. Ġttihatçılar
birçok konuda olduğu gibi tarikat ve onunla iliĢkili kurumlara yönelik izledikleri politikalar ile Halk
Fırkası baĢta olmak üzere çağdaĢ Cumhuriyet‟in inĢacılarına bir model olmayı baĢarmıĢlardır. Ġttihat
Terakki‟nin pozitivist politikalarının Ġnkılâplara etkisine dair bkz. Murtaza Korlaelçi (2011). Modern
Türkiye‟de Siyasi DüĢünce, Pozitivist DüĢüncenin Ġthali. (Ed: Mehmet Ö. Alkan), Ġstanbul: ĠletiĢim
Yayınları, Cilt: 1, s. 214-222.
14 Veled Çelebi Ġzbudak (2009). Tekkeden Meclise SıradıĢı Bir Çelebi‟nin Anıları. (Haz: Yakup ġafakYusuf Öz), Ġstanbul: TimaĢ Yayınları, s. 18.
11
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Çanakkale, Kafkas ve Suriye-Filistin cephelerinde vatan için savaĢan birçok
derviĢe rastlandı. Bu durum Ulusal DireniĢ yıllarında da büyük ölçüde devam
etti. Mustafa Kemal PaĢa ülke adeta sırat köprüsünden geçerken zaman zaman
tasavvuf erbabıyla doğrudan diyalog kurarak, buralardaki gençlerin Milli
Mücadele‟ye katılımlarını hızlandırmıĢtır. Erzurum Kongresi‟nin açılıĢını NakĢî
tarikatı Ģeyhi Hoca Rauf Efendi ile yapan Mustafa Kemal, aynı dönemde
Anadolu‟daki mürĢitlere mektuplar yazdı15. Tarihi öneme sahip bu mektuplar
vasıtasıyla KurtuluĢ SavaĢı‟na destek için çağrıda bulundu. Atatürk, 24 Aralık
1919 tarihinde Hacı BektaĢ Veli türbesini, Mart 1920‟de Konya Mevlana
türbesini ziyaret etti16. KuĢkusuz bu tür etkinlikler tarikat çevrelerinin KurtuluĢ
SavaĢı‟na dâhil olmasına katkıda bulunmuĢtur. Tekkelerde bir nevi miskince
vakit geçiren çoğu insan Atatürk‟ün çağrıları vasıtasıyla üzerindeki ataleti
atarak tarihi direniĢin içinde yer almıĢlardır. Bu sayede tüm ülkede birlik havası
daha da fazla hissedilir oldu. Tekkelerdeki derviĢlerin çoğunluğunun Milli
Mücadele‟ye destekçi olmasında Atatürk‟ün bu çevrelerle kurduğu
münasebetlerin önemli etkisi olmuĢtur.
1919-1922 yılları arasında Heyet-i Temsiliye, Müdafi Hukuk cemiyetleri ve
I. TBMM‟de tekke üyeleri ve tarikat Ģeyhlerinin görev alması ĢaĢılacak bir
durum olmamakla birlikte, Türk Devrimi‟nin tarihi seyrine uygun olarak II.
TBMM‟de görev alan tasavvuf mensuplarının sayılarında gözle görülür bir
azalıĢ yaĢanmıĢtır. Fakat Cumhuriyet‟in ilk yıllarında hem Atatürk‟ün hususi
olarak beslediği muhabbet hem de devrimlerin de yanında yer almalarından
dolayı BektaĢilik ile Mevlevilik tarikatlarına bazı özel imtiyazlar tanınmıĢtı 17. Bu
ayrıcalıklı durum tekke, türbe ve zaviyelerin kapatılıp tarikatların
yasaklanmasından sonra da bir süre daha devam etti. Fakat zamanla bazı eski
tarikatların üyeleri BektaĢiliğe sızmaya baĢladı. Bu türden geliĢmelere karĢı ise
Cumhuriyet‟in kolluk güçleri devreye girerek müdahalelerde bulunmuĢtur 18.
ĠĢin özü devrimin ilk yıllarında BektaĢilik ve Mevlevilik tarikatlarının laik
Cumhuriyet‟in siyasi çevreleriyle yaĢadığı bahar çok uzun süreli olmamıĢtır.
Bahsedilen iki gruba karĢı belirli dönem takınılan hoĢgörülü tutum Tek Parti
Dönemi‟ndeki
din-devlet
iliĢkileri
açısından
ayrıca
ele
alınarak
değerlendirilmelidir. Mevlevilik ve BektaĢilik ile sınırlı kalmıĢ istisnai
uygulamalar haricinde Atatürk ve Ġnönü zamanlarında kurulan Cumhuriyet
hükümetleri, Ġslâmi gruplara karĢı her daim seküler bir yaklaĢımla soğuk
temaslarda bulunmuĢlardır19. Devrimci kadroların tarikatlara karĢı olan laik
Ali Sarıkoyuncu (2012). Milli Mücadele Din Adamları, Ankara: Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Yayınları,
Cilt: I, s. 144.
16 Mustafa Kara(1999). Din Hayat ve Sanat Açısından Tekkeler ve Zaviyeler, Ġstanbul: Dergâh
Yayınları, s. 264.
17 Mete Tunçay(2005). Türkiye Cumhuriyeti‟nde Tek Parti Döneminin Kurulması 1923-1931,
Ġstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, s. 158.
18 BektaĢi Ayini Yapanlar Mahkûm Edildi(03 ġubat 1937). Cumhuriyet, Sayı: 4572, s. 2.
19 Ġsmail Kara(2012). Cumhuriyet Türkiyesi‟nde Bir Mesele Olarak Ġslâm, Ġstanbul: Dergâh Yayınları,
s. 81.
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temelli yaklaĢımlarında, pozitivizmin ilkelerinin referans alınması kadar, dindevlet iliĢkilerinde geçmiĢin ibret dolu olayları da etkili olmuĢtur.
2. Cumhuriyet Döneminde Tasavvuf Kurumlarının Yeniden Tanzimi
2. 1. Tasavvuf Kurumları Kapatılmadan Önceki GeliĢmeler
Cumhuriyet‟in ilanından sonra Türk çağdaĢlaĢması daha önceki yıllarda
görülen çizgisinden oldukça radikal bir boyutta devam etti. Osmanlı devlet
adamları ve aydınlarının çoğu batı teknolojisinin temin edilmesinin yanında
Ġslâmiyet‟e bağlı kalınarak yaĢamakta bir sakınca görmemiĢlerdi. Türk
Devrimi‟ni gerçekleĢtiren kadrolar ise dinin sadece özel hayatta var olması
gerektiğini savunmuĢlardı. ġer‟i kurallar ve kurumların hareket alanının
daraltılmasının çağdaĢlaĢmanın vaz geçilmez bir kaidesi olduğunu düĢünerek
hareket etmiĢlerdir20. Devlet dini kontrol altında tutmaya çalıĢan bir mekanizma
olarak ta hareket etmiĢtir. Din kiĢinin kendi hayatına yönelik bir vicdan meselesi
olarak yaĢanmalı, toplumsal yaĢamda ve siyasi hayatta etkin bir öğe
olmamalıydı. Bu bakıĢ açısı laik Cumhuriyet‟i kuran devrimci kadronun
maneviyata yaklaĢımının temel prensiplerini ifade etmektedir. Buna göre dinin
özel yaĢamdaki statüsü, yasaların sunduğu vicdan hürriyeti nispetinde güvence
altına alınmıĢtı. Sıkça tartıĢılan bir konu olarak Atatürk ve yakın arkadaĢlarının
dinle alakalı hissiyatlarını bu kıstaslar doğrultusunda değerlendirmek daha
doğru olacaktır.
Doğrudan doğruya Cumhuriyet kadrolarının yaptığı ilk anayasa olma
özelliğindeki 1924 Anayasası(Atatürk Anayasası)‟nın 75. maddesi tüm
yurttaĢlara din ve vicdan hürriyetinin yanında her türlü ayin yapma özgürlüğü
de tanıyordu21. Bu maddede yer alan kanuni boĢluktan faydalanan ya da yasayı
kendilerine uygun olarak yorumlayan tarikat mensupları bir süre daha
varlıklarını sürdürme fırsatı elde ettiler. Net olarak ifade etmekte yarar vardır ki,
1924 Anayasası ilk haliyle tarikatların serbestliğine izin veren boĢluklar
içermekteydi. Bu nedenledir ki, doğu kültür ve mistizminin sembollerinden
sayılan tarikat teĢkilatlarının Cumhuriyet‟e geçiĢle birlikte hemen ortadan
kaldırıldığını söylemek mümkün değildir.
Mustafa Kemal Atatürk, çağdaĢ ve ulusal toplumun inĢasının baĢlamasıyla
birlikte tarikat kurumlarından duyduğu memnuniyetsizliği kamuoyuyla
paylaĢır. Bu anlamda ilk dikkat çeken çıkıĢını 22 Eylül 1924‟te Samsun‟da Ġstiklal
Ticaret Okulu‟nda yaptı. Kendisini dinlemeye gelen öğretmenlere Ģu tarihi
cümleyi sarf etmiĢtir: “Hayatta en hakiki mürĢit ilimdir 22.” Gazi bu sözleriyle yeni
Mardin, age, s. 117.
1924 Anayasası‟nın 75. Maddesi aynen Ģu hükümleri içermektedir: “Hiçbir kimse felsefe inanından,
din ve mezhebinden dolayı kınanamaz. Güvenliğe ve edep törelerine ve kanunlar hükümlerine aykırı
bulunmamak üzere her türlü din törenleri serbesttir.” Ayrıntılı bilgi için bkz. Resmi Gazete(15 Ocak
1945). Sayı: 5905, s. 8180.
22 Büyük Gazi‟nin Samsun Söylevi(25 Eylül 1924). Hâkimiyeti Milliye, Sayı: 1630, s. 1.
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dönemde mürĢit kelimesine alıĢılmıĢın dıĢında farklı bir anlam yüklüyordu.
Atatürk, mürĢit kelimesini müspet bilimlerin karĢılığı olarak kullanıyor ve yeni
nesillerin ilerleyeceği tarikin(yolun) bilim ve uygarlık olduğunu anlatmaya
çalıĢıyordu. Artık, Türkiye Cumhuriyeti‟nde en temel iman hakikatlerine dahi
vakıf olamayan, dinin değerlerinden bihaber sözde bir Ģeyhin yönlendirmesinin
hiçbir hükmü olmayacaktı. Muasır medeniyet seviyesine eriĢmek için çağı doğru
yorumlamıĢ düĢünce insanlarının çalıĢmaları, araĢtırmaları ve yönlendirmeleri
ölçü kabul edilecekti. Yeni dönemde hedef belirleyici ve yol gösterici olarak
ilmin, fennin ve çağdaĢ uygarlığın akla dayalı temel esasları kabul edilir. Bu
esaslar eğitim ve öğretim hayatının da temel prensiplerini oluĢturacaktır. Tekke,
türbe ve zaviyeler uzun süre insani değerlere ve kültürel çalıĢmalara ev sahipliği
yaparak tarihteki iĢlevlerini yerine getirmiĢlerdi. Nihayetinde Ġbni Haldun‟un
tarih nazariyesine uygun biçimde, günü geldiğinde vazifelerini yapmıĢ yerler
olarak kapanmalarında bir sakınca görülmemiĢtir. Buraların kültürel iĢlevlerini
üstlenecek olan en önemli yeni kurum okul olmuĢtur.
Cumhuriyet‟in ilk bir kaç yılında varlığını sürdüren tekke, türbe ve
zaviyelerin kapatılmasını tetikleyen olay ġeyh Said isyanı oldu 23. 13 ġubat
1925‟de Doğu Anadolu‟da baĢlayan ayaklanma NakĢibendî tarikatı Ģeyhi Said
ve müritleri tarafından tertip edildi. Ġsyanı ilk etapta doğuda sınırlı yerlerde
görülen dinsel nitelikli küçük bir eylem olarak algılayan Fethi Bey Hükümeti,
olayın vahameti ortaya çıkınca istifa etti24. Yeni kurulan Ġsmet PaĢa Hükümeti
meseleye daha ciddi yaklaĢarak, Cumhuriyet‟i sarsan ilk tehlikeli giriĢimi
bastırmak maksadıyla sert tedbirler aldı. TBMM‟de yapılan hararetli
tartıĢmalardan sonra Hıyaneti Vataniye Yasası tekrar yürürlüğe girdi ve Doğu
Anadolu‟da Ġstiklal Mahkemeleri kuruldu25. Ancak alınan önlemlerin en
mühimi 04 Mart 1925‟te çıkarılan ve çoğu devrimin gerçekleĢtirilmesini
kolaylaĢtıran Takriri Sükûn Yasası olmuĢtur. Bu sayede hükümete geniĢ yetkiler
verildi. Ġsmet PaĢa, sert hükümler içerdiği gerekçesiyle eleĢtirilen Takrir-i Sükûn
Kanunu, Cumhuriyet rejimini korumaya yarayan bir araç olarak gördüğünü
ifade etmiĢtir26. YaĢanan tartıĢma ve kargaĢalar arasında artık ortada net olan bir
sonuç vardır, Takriri Sükûn Yasası ile beraber Cumhuriyet‟in kuruluĢundan beri
devlet ile tarikatlar arasında yaĢanan soğuk savaĢ, sıcak harbe dönüĢmüĢtür.
BeĢ yıl yürürlükte kalacak olan Takriri Sükûn kanunu kapsamında
hükümete sivil hayattaki aĢırılıklara müdahale etmesini kolaylaĢtıran imtiyazlar
tanındı. Ülkede yaĢanan bu geliĢmeler esnasında Doğu Anadolu‟da kurulmuĢ
olan Ġstiklal Mahkemesi 28 Haziran 1925‟te nihai kararını duyurdu. Mahkeme,
aralarında elebaĢı ġeyh Said‟inde bulunduğu kırk yedi kiĢinin idamına karar
Erik Jan Zürcher(2015). Cumhuriyet‟in Ġlk Yıllarında Siyasi Muhalefet Terakkiperver Cumhuriyet
Fırkası(1924-1925), Ġstanbul: ĠletiĢim Yayıncılık, s. 10.
24 Her Tarafta Galeyan(01 Mart 1925). Hâkimiyeti Milliye, Sayı: 1362, s. 1.
25 TBMM Zabıt Ceridesi(1961). Devre: II, Cilt: XV, Ankara: TBMM Matbaası, s. 131.
26 Ġsmet Ġnönü(2006). Hatıralar, Ġstanbul: Bilgi Yayınevi, s. 200.
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verdi27. Ancak mahkemenin aldığı kararların içerisinde dikkat çeken bir hüküm
daha mevcuttu. Buna göre, dini görünüm altındaki tekke ve zaviyelerin “Ģer ve
fesat yuvası, entrika ve batıl inançlar ocağı” oldukları belirtilerek isyanın çıktığı
bölge ve çevresinde bulunan bu kurumların kapatılması kesin karara bağlandı28.
Bu tarihi karar zaman içinde tüm yurttaki tekke, türbe ve zaviyelerin
kapatılmasına zemin hazırlamıĢ oldu. ġeyh Said isyanı sırasında halkı galeyana
getirdiğine hükmedilen bu yerlerin aynı iĢlevi baĢka bir olay sırasında da
gerçekleĢtirmesinden endiĢe duyulmaya baĢlanmıĢtı. ġeyh Said ayaklanmasının
bastırılmasından ve suçlularla ilgili kesin kararın alınmasından sonra, harekete
geçen hükümet, kapatılmasına gerek gördüğü tekke, türbe ve zaviyelerin
varlığına kademe kademe son verdi. Takriri Sükûn döneminde sosyal yaĢamı
düzenleyen giriĢimlere baĢvurulmuĢtur29. Bu giriĢimlerden biride daha dört beĢ
yıl öncesine kadar Ulusal DireniĢ‟in öncüleriyle birlikte olan tarikat üyelerinin
varlığını sürdürdüğü yerlerin kapatılması olmuĢtur. Ġki taraf arasında vatan için
sürdürülen iĢbirliğinin yerini 1925‟ten itibaren rejime bağlı olup olmamanın
kavgası almıĢtı. ġeyh Said ayaklanmasının ardından tasavvuf kurumlarıyla,
çağdaĢ toplum ve devlet inĢasını gerçekleĢtiren kadro arasında iliĢkilerin gergin
bir zeminde yürütüldüğü yeni bir dönem baĢladı.
Cumhuriyet ve kazanımlarının daha iyi anlaĢıldığı ġeyh Said isyanının
ardından Atatürk, Doğu Ġstiklal Mahkemesi‟nin bölgedeki tekke ve zaviyelerle
ilgili kararının önemine dikkat çekmiĢtir. Bu karar Atatürk‟e göre nihai bir
sonuç değil, yeni geliĢmelere yol açacak bir baĢlangıçtı. 1925 yılı Ağustosunun
sonlarına doğru Gazi, Batı Karadeniz Bölgesi‟ni kapsayan ziyaretler
gerçekleĢtirir. Atatürk bölgedeki temasları sırasında Türk ulusunun mutlaka
Batı medeniyeti içinde yer alacağını vurgulamıĢtır. Mustafa Kemal Atatürk‟ün
bölgede yaptığı “Ġnkılâp Nutukları” niteliğindeki konuĢmaları, dergâh türü
yerlerle ilgili fikirlerini net bir biçimde yansıtıyordu. Özellikle 30 Ağustos
1925‟te Kastamonu Halk Fırkası‟nda verdiği söylev tekke, zaviye ve türbelerin
kapatılacağına dair önemli mesajlar içermekteydi. Atatürk‟ün gelenekselmodern, doğulu-uygar, sürtüĢmesindeki tercihlerine dair ipuçları veren,
tarikatları nasıl bir son beklediğini açıklayan konuĢmasının en önemli bölümü
Ģu ifadelerden oluĢmaktaydı:
“Ölülerden yardım beklemek medeni bir toplum için bir yüzkarasıdır. Mevcut
tarikatların gayesi kendilerine tabi olan kimseleri dünyevi ve manevi olan hayatta
mazhar-ı saadet kılmaktan baĢka ne olabilir? Bugün ilmin, fennin bütün Ģumulü ile
medeniyetin muvacehe-i Ģule-paĢında filan veya falan Ģeyhin irĢadı ile saadet-i maddiye
ve maneviye arayacak kadar iptidai insanların Türkiye caciay-ı medeniyesinde
mevcudiyetini asla kabul etmiyorum. Efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye
Cumhuriyeti Ģeyhler, derviĢler, müritler, mensuplar memleketi olamaz. En doğru en
Ergün Aybars(2009). Ġstiklal Mahkemeleri, Ġstanbul: Ayraç Yayınları, s. 209.
Mahmut Akyürekli(2013). ġark Ġstiklal Mahkemesi 1925-1927, Ġstanbul: Kitap Yayınevi, s. 60.
29 Sadık Albayrak(2014). Ġrticanın Tarihçesi-4, Ġstanbul: Ġz Yayıncılık, s. 98.
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hakiki tarikat, tarikat-ı medeniyedir. Medeniyetin emir ve talep ettiğini yapmak, insan
olmak için kâfidir. Raesayi tarikat, bu dediğim hakikati bütün vüzuhu ile idrak edecek ve
kendiliklerinden derhal tekkelerini kapatacak, müritlerin artık vasıl-ı rüĢd olduklarını
elbette kabul edeceklerdir 30”.
Atatürk‟ün Kastamonu ve çevresine yapacağı geziden bir süre önce
Ankara‟da bir tahkikat komisyonu oluĢturulmuĢtu. Bu komisyon, Temmuz
1925‟te Ġstanbul ve çevresinde yaptığı incelemeler sonucunda tarikat üyesi
kiĢilerin kullandığı yerlere yönelik bir rapor hazırlar. Rapora göre, Ġstanbul‟da
bulunan tekkelerin çoğu harabeyi andırmakta, sağlıksız koĢullar içermekte ve
kullanılamayacak durumdaydı31. Yüz yıllardır var olan kurumlarda böyle
neticelerin ortaya çıkmasında ekonomik sıkıntılar, yılların ihmali ve ardı arkası
kesilmeyen savaĢların yol açtığı yıkımlar önemli rol oynamıĢtır. Dünyada
yaĢanan siyasi çalkantılar ve mali krizlerin zirve yaptığı bir zamanda kurulmuĢ
genç Cumhuriyet‟in, oldukça yıpranmıĢ tarikat kurumlarını onarmaya
kalkıĢması günün koĢullarında olanaksızdı. Bu yerlerin restorasyonu meselesi
ciddi anlamda zaman kaybına yol açabileceği gibi böyle bir yükün altına girmek
devletin kuruluĢ felsefesiyle de çeliĢmekteydi. Bunun yerine uzun süren
savaĢlardan sonra yeni okul ya da kütüphaneler açmanın daha yararlı olacağı su
götürmez bir gerçektir. Ayrıca gerçek anlamdaki din kurumları yani camilerin
daha fazla tadilat ve bakıma ihtiyacı bulunmaktaydı. Camiiler tarih boyunca
tüm Müslümanların ayrım yapmadan gittikleri mabetlerdi. Cumhuriyet
hükümetlerinin izlediği politikalarda öncelikli olarak camilerin ihtiyaçlarının
karĢılanmasına ağırlık verilmiĢtir. Ancak camiler içinde de tamamen harabeye
dönüĢenler olmuĢsa baĢka seçenekler devreye sokulmasına izin verilmiĢtir 32.
Cumhuriyet yönetimi bir tarafta devrimlerin gerçekleĢmesi için çaba sarf etmiĢ
diğer yandan din ve vicdan hürriyeti anlayıĢına uygun olarak, imkânların el
verdiği boyutta yurttaĢların dinsel gereksinimlerini karĢılamaya çalıĢmıĢtır. Bu
esnada geçiĢ döneminin oluĢturduğu atmosferde kimi önde gelen isimlerin aĢırı
seküler tepkileri bazı zamanlar Müslüman halk tarafından yanlıĢ anlaĢılmalara
neden olmuĢtur. Bu ve benzeri türden geliĢmelerin değerlendirilmesi yapılırken
Türkiye‟de o yıllarda var olan insan portresinin özelliklerini göz önünde
bulundurmak daha sağlıklı neticeler elde edilmesine yardımcı olacaktır.
2. 2. Tasavvuf Kurumlarının Kapatılması, SatıĢ Uygulamaları ve Yerlerini
Alan Alternatif Kurumlar
Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılmasına dair ilk kanuni düzenleme 02
Eylül 1925‟te yapıldı. Bakanlar Kurulu konuyla ilgili 2431 sayılı bir kararname
Mustafa Selim Ġmece(1975). Atatürk‟ün ġapka Devriminde Kastamonu ve Ġnebolu Gezileri,
Ankara: Türkiye ĠĢ Bankası Yayınları, s. 82 ve 83.
31 Jaschke, age, s. 36.
32 Cumhuriyet‟in ilk yıllarında onarılamayacak derecede tahrip olmuĢ camilerle ilgili izlenen
yöntemler için bkz. A. Kıvanç Esen(2011-Güz). Tek Parti Dönemi Camii Kapatma/Satma
Uygulamaları, Tarih ve Toplum Yeni YaklaĢımlar, Sayı: XIII, s. 91-158.
30
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hazırladı. Bu kararnameyle, “Samimi içtihat görüntüsü altında varlıklarını sürdüren
tarikat kurumları gizli politik amaç güdebilir” uyarısı yapılmıĢ ve bazı yeni
düzenlemelere gidilmiĢtir. Buna göre, okul olarak kullanılmaya müsait tekkeler
derhal Milli Eğitim Bakanlığı‟na terk edilecek ve atıl vaziyette olanların satıĢı
yapıldıktan sonra elde edilen parayla özellikle köylerde okullar kurulacaktı 33.
Sanat değeri yüksek olan türbeler ise muhafaza altına alınarak, türbedarları yeni
açılacak
kamu
binalarında
imam,
müezzin
veya
vaiz
olarak
görevlendirilecekti34. Böylece mağduriyetlerin yaĢanmasının önüne geçilmiĢtir.
Türkiye‟deki eğitim meseleleri düĢünülerek atılan bu adımlar, dini kurumlar bir
anda kullanılamaz hale getirilerek kapılarına kilit vurulmuĢtur Ģeklindeki
algının yanlıĢlığını ortaya koymaktadır. Yeni yasal düzenlemede, Ģeyhlere ve
vakfiyelere doğrudan dokunulmayarak varlıklarını sürdürmelerine izin
verilmiĢtir. 02 Eylül 1925 tarihli talimatname ile baĢta tekkeler olmak üzere tüm
tasavvuf kurumları baĢtan sona dizayn edilmiĢti. Devrim hükümetinin tarikat
kurumlarına karĢı izlediği bu yeni dönem uygulamalarındaki temel gaye ġeyh
Said ayaklanmasının ardından gözdağı verilerek kapatılmaları için uygun ortam
oluĢturmaktı.
Atatürk, Türk toplumunun her yönüyle çağdaĢ olmasını arzuluyordu, buna
karĢılık tekke, türbe ve zaviye gibi kurumlar çağdaĢ bir toplumun ihtiyacını
karĢılamaktan oldukça uzak bir görüntü içindeydiler. Eski zamanlardaki olumlu
iĢlevlerini artık yerine getiremeyen bu kurumların varlığı laik devlet anlayıĢıyla
da çeliĢmekteydi. Mimari açıdan çoğu oldukça yıpranmıĢ bu kurumların o
günün ekonomik koĢullarında ve baĢka önem arz eden meselelerin de
bulunmasından dolayı tadilatı imkânsız görünüyordu. Türkiye dâhilinde
Müslümanların dini meselelerinden sorumlu bir kurum olarak Diyanet ĠĢleri
BaĢkanlığı varken ayriyeten baĢka dinsel mercilerin varlığının sürmesine olanak
tanımak din gibi hassas bir alanda çift baĢlılığa sebep olabilirdi. Nihayet
yaĢanılan son ġeyh Said ayaklanması bazı tarikat kurumlarının hala dünyevi
hadiselere müdahale edebilecek bir güçte olduklarının açık deliliydi. Belirtilen
bütün bu faktörleri en ince ayrıntısına kadar hesaba katan Mustafa Kemal
Atatürk, tarikatların yasaklanması, tekke, zaviye ve türbelerin kapatılmasına
iliĢkin kesin olarak talimat verdi. Bunun üzerine 30 Kasım 1925 tarihinde
çıkartılan 677 sayılı kanunla tüm Türkiye‟de her türlü tarikat faaliyetleri
yasaklandığı gibi, bir daha 01 Mart 1950‟ye kadar açılmayacak Ģekilde 773 tekke,
905 türbe ve 100 civarında zaviye kapatıldı 35. Rakamlar iyi irdelendiğinde
kapatılan türbe sayısının tekkelerden daha fazla olması, tarikatlarla ilgili son
yüzyıllarda yaĢanmıĢ özden sapma ve amaçtan uzaklaĢmanın delilleri olarak

Tekkeler Mekteplere DönüĢtürülmekte(04 Eylül 1925). Hâkimiyeti Milliye, Sayı: 1637, s. 1.
Jaschke, age, s. 37.
35 Halil Ġbrahim ġimĢek(2006). Türk ModernleĢmesi Sürecinde Tasavvuf Alanında Ortaya Çıkan Bazı
Yöntem TartıĢmaları, Hitit Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 9, s. 14.
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karĢımıza çıkmaktadır. Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılmasıyla ilgili kanun
yoruma açık kapı bırakmayan hükümleriyle Ģu temel esasları içermektedir:
“Türkiye Cumhuriyeti dâhilinde gerek vakıf suretiyle gerek mülk olarak Ģeyhinin
tahtı tasarrufunda gerek suveri aharla tesis edilmiĢ olunan bilümum tekkeler ve
zaviyeler sahiplerinin diğer Ģekilde hakkı temellük ve tasarrufları baki kalmak üzere
kâmilen seddedilmiĢtir. Bunlardan usulü mevzuası dairesinde filhal camii veya mescit
olarak istimal edilenler ipka edilir.
Alelümum tarikatlerle Ģeyhlik, derviĢlik, müritlik, dedelik, seyitlik, çelebilik, babalık,
emirlik, nakiplik, halifelik, falcılık, büyücülük, üfürükçülük ve gayipten haber vermek ve
murada kavuĢturmak maksadıyla nüshacılık gibi unvan ve sıfatların istimaliyle bu
unvan ve sıfatlara ait hizmet ifa ve kisve iktisası memnudur. Türkiye Cumhuriyeti
dâhilinde salatine ait veya bir tarika veyahut cerri menfaate müstenit olanlarla bilümum
sair türbeler mesdut ve türbedarlıklar mülgadır. SeddedilmiĢ olan tekke ve zaviyeleri
veya türbeleri açanlar veyahut bunları yeniden ihdas edenler veyahut aynı tarikat
icrasına mahsus olarak velev muvakkaten olsa bile yer verenler ve yukarıdaki ünvanları
taĢıyanlar veya bunlara mahsus hidemetı ifa veya kıyafet iktisa eyleyen kimselere üç
aydan eksik olmamak üzere hapis ve 500 liradan aĢağı olmamak üzere cezayı nakdiile
cezalandırılır 36.”
30 Kasım 1925‟te yapılan düzenleme ile tarikat faaliyetleri ülke çapında
yasaklanınca özeleĢtirilerini yapan din bilginleri de ortaya çıktı. Bunların
baĢında Atatürk ile sıkı münasebetleri olan Mevlevi Ģeyhi Veled Çelebi Ġzbudak
gelmiĢtir37. Veled Çelebi, tarikat dergâhlarının kapatılmasına karĢısında ilk
tepkisini Ģu anlamlı sözlerle dile getirir:
“Hak ehli olunca içimizden mefkud
Cahiller edince arĢı irĢada suud
Beyhude figan etmeyelim layıktır
Dergehlerimiz boĢ idi oldu mesdud 38”
Veled Çelebi‟nin bu dörtlüğünden de açıkça anlaĢılmaktadır ki, tekke ve
zaviyeler kapatılmadan önce zaten boĢalmıĢ ve eskisi kadar rağbet görmeyen
yerler haline gelmiĢlerdi. Türbelerin ilgasındaki temel gaye ise hurafelerle
mücadele etmekti. Tekkelerin kapatılmasına yönelik olarak Veled Çelebi‟nin
serzeniĢine benzer bir değerlendirme de Abdülbaki Gölpınarlı hoca tarafından

36 Tekke, zaviyeler ve türbelerin seddine ve türbedarlıklar ile bir takım ünvanların men ve ilgasına
dair kanun hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Düstur(30. 11. 1925). Tertip: III/ Cilt: VII, Kanun No:
677.
37 Aydın Taneri(1987). Mevlana Ailesinde Türk Milleti ve Devleti Fikri, Ankara: Kültür Bakanlığı
Yayınları, s. 82; Münir Hayri Egeli(1959). Atatürk‟ten Bilinmeyen Hatıralar, Ġstanbul: Güven
Matbaası, s. 54.
38 Ġzbudak(1946). Hatıralarım, Ankara: Türkiye Yayınevi, s. 66, Nuri Köstüklü(2005). Vatan
Savunmasında Mevlevihaneler(Balkan SavaĢlarından Milli Mücadeleye), Konya: Çizgi Kitabevi, s.
159.
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yapılmıĢtır. Gölpınarlı tekkelerin seddedilmesi ve tarikatların ilgasıyla ilgili
fikirlerini Ģu sözleriyle dile getirmiĢti:
“…tarikatlerin ilgası ve tekkelerin kapanıĢı, zamanında yapacağını yapmıĢ ve tabii
seyrini takip ederek bu hale gelmiĢ bir müessesenin karĢılaĢtığı tabii sonuçtu. Milletin
iradesiyle çıkan kanun, kendiliğinden olan bir hatimenin Fatiha‟sından baĢka bir Ģey
değildi39 .”
Tarikat faaliyetlerine son verilmesi ve ilgili kurumların kapatılmasını laik
Cumhuriyet‟in sert uygulamalarından birisi olarak algılamak yanlı bir
değerlendirmenin ötesine geçmeyen bir bakıĢ açısının ürünüdür. Tasavvuf
kurumları son yıllardaki atıl halleri ve milletin teveccühünün azalmasından
dolayı zaten kapanmaya yüz tutmuĢlardı. XX. yüzyıla gelindiğinde kapısı
yüzyıllardır açılmayan tekkelerin sayısının artması, kime ait olduğu bilinmeyen
birçok türbenin türemesi ve ġeyh Said Ġsyanı‟nda olduğu gibi asıl amaçlarından
saparak tarikatların politik kirliliğe bulaĢmıĢ olmaları, Cumhuriyet hükümetinin
aldığı kararı haklı kılan baĢlıca nedenlerdir. Tekke, zaviye ve türbelerin seddine
dair yasa iyi irdelendiğinde camii ya da mescit olarak kullanılmaya uygun olan
tarikat kurumlarının kapatılmadığı anlaĢılmaktadır. Bu tercih halkın gerçek
manadaki dinsel ihtiyaçlarının giderilmesine dair gösterilen özenin bir
sonucudur. Zira sosyo kültürel inkılâpların bir âmâcıda dinin kurumların
kapatılmasını sağlamak değil hurafe kaynağı olan yerlere son vermektir.
1924 Anayasası‟nın her türlü dinsel ayinlere müsaade eden 75. maddesinin
tarikatlara oluĢturduğu rahat hareket etme imkânı 05 ġubat 1937‟deki yasal
düzenleme ile ortadan kaldırıldı40. Böylelikle, 3115 nolu yasayla Atatürk Ġlkeleri
ve Kemalizm anayasaya dâhil edilerek kanuni güvence altına alınmıĢ oldu 41.
Anayasanın 75. maddesinin yürürlükten kaldırılması, tarikat kurumlarının
ilgasına dair 1925‟te çıkartılmıĢ yasayı pekiĢtiren bir geliĢmedir. 1937‟den
baĢlayarak gizli veya açıktan tarikat ayini tertip etmenin önüne geçilmiĢtir42.
Yeni yaĢam biçimi tamamen çağdaĢ batılı hayatın ölçüleri kabul edilerek
oluĢturulmaktaydı. “Doğunun ruh ve kültürünün son ocakları43” yurttan tamamen
çıkarıldı. Milli DireniĢ yıllarında Batı emperyalizmi ile savaĢılırken, Devrimler
sırasında Doğu‟nun eski kalıntı ve hurafelerine karĢı direnç gösterilmiĢtir.
Tarikat kurumlarının ortadan kaldırılmasından sonra yerlerine oluĢabilecek
boĢluğu dolduracak müesseselerin inĢa edilip edilmediği geniĢ kapsamlı olarak
ele alınması gereken bir meseledir. Nitekim Türk Devrimi tekke, zaviye ve
türbelerin yerlerine alternatif kurumlar inĢa etme gayretinde olmuĢtur. Bu
Abdülbaki Gölpınarlı(2009). Mevlana‟dan Sonra Mevlevilik, Ġstanbul: Ġnkılâp Kitabevi, s. 263.
Atatürk ilkeleri ve Kemalizmin anayasaya dâhil edilmesine yönelik Türk basınında çıkan tahlil ve
yorumlara bir örnek için bkz. Kemalizm ve Anayasamız(06 ġubat 1937). Cumhuriyet, Sayı:4580, s. 5.
41 Bülent Tanör(2016). Osmanlı-Türk Anayasal GeliĢmeleri, Ġstanbul: Yapı Kredi Yayınları, s. 127-142.
42 05 ġubat 1937 günü TBMM‟de yapılan görüĢmelerin ayrıntıları hakkında bkz. TBMM Zabıt
Ceridesi(1961). Devre: 5, Cilt: 16, Ankara: TBMM Matbaası, s. 25-40.
43 ġevket Süreyya Aydemir(2006). Tek Adam, Ġstanbul: Remzi Kitabevi, Cilt: III, s. 221.
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kurumlarının en önemlisi, okuma yazma bilen insan sayısının artmasını
sağlamak için açılan Millet Mektepleri bir tarafa bırakılacak olursa halkevleridir.
19 ġubat 1932‟de ilk olarak 14 ilde kurulan Halkevleri yakın tarihimizin en sükse
yapmıĢ kurumların baĢında gelir. Cumhuriyet Halk Fırkası(CHF)‟nın kuruluĢ
esasları ve Türk Devriminin temel amaçlarını milletin her ferdine açıklayarak
öğretmek, Laiklik, Cumhuriyetçilik ve Milliyetçilik baĢta olmak üzere Atatürk
ilkelerinin mahiyetini Türk ulusuna kavratmak ve çağdaĢ yaĢamın prensipleri
doğrultusunda toplumda yeni bir halk terbiyesi tesis etmek Halkevlerinin
yegâne amaçları olmuĢtur44. Kısaca Halkevleri tarikat derviĢlerinin yerine
devrimin yurttaĢlarını oluĢturmayı hedeflemiĢtir. Cumhuriyet Halk
Partisi(CHP)‟nin kültür Ģubeleri olarak hizmet vermiĢ Halkevlerinin sayısı 1950
yılında 500‟e ulaĢtı45. Rakamsal anlamda kısa sürede sağlanan bu muazzam artıĢ
Halkevleri üyelerinin arzulu çalıĢmaları sayesinde gerçekleĢmiĢtir.
Konferanslar
düzenlemek,
sinema-tiyatro(temsil)
etkinliklerinde
bulunmak, resim baĢta olmak üzere çeĢitli sanat dallarında sergiler açmak, aile
toplantıları organize etmek, köy gezileri yapmak, sosyal yardımlara katılımları
arttırmak, kitap okuma kampanyaları tertip etmek ve muhtelif kurslar açmak
Halkevlerinin ulusumuza yönelik en önemli aktiviteleri olmuĢtur 46. Küçük
Ģehirlerde ve köylerde Halkevlerinin yerine Halkodaları kurulmuĢtu.
Ġnsanımızın yaĢam kalitesinin yükseltmesine yardımcı olan bu sosyal kurumlar
çağdaĢ tekkeler olarak da isimlendirile bilinir. Halkevleri ve Halkodaları
vasıtasıyla Türkiye insanı radyo ve fotoğraf makinesi gibi teknik cihazlarla
tanıĢırken, yurdun en ücra yerinde yaĢarken dahi resim sergilerine katılabilme
imkânı bulmuĢtur47.
Ülkede yürütülen tüm çağdaĢlaĢma hareketlerine, sosyal hayatı
dönüĢtürme çabalamalarına rağmen eski Ģeyhler ve onların vekilleri, derviĢler,
sufi yaĢam tarzını arzu edenler evlerinde ya da özel mekânlarında yüzyıllardır
devam eden gelenekleri sürdürmekten kopamadılar. Demokratik ortamın bazı
boĢluklarından faydalanarak devam ettirilen bu illegal uygulamalar zaman
içinde samimi duyguların ötesine geçerek çarpık inançsal yapılarının
oluĢmasına yardımcı olmuĢtur48. Böylece yer altına inerek var olabilmiĢ sözde
tasavvuf örgütleri Cumhuriyet için tekrar tehdit unsuru haline gelmiĢlerdir.
1930 Menemen Olayı‟nda yaĢananlar bunun en somut örneğini teĢkil eder 49.
CHP(1942). Halkevleri ve Halkodaları 1932-1942, Ġstanbul-Ankara: Alâeddin Kiral Basımevi, s. 3.
H. J. Kisling (1994). Osmanlı Ġmparatorluğunda DerviĢ Tarikatlarının Sosyolojik ve Eğitsel Rolleri,
(Çev: Bünyamin Solmaz), Selçuk Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 5, s. 347.
46 C. H. P.(1942).Halkevleri ve Halkodaları 1932-1942. Ankara, s. 36-46.
47 GüneĢ ġahin(2012) Van Halkevi ve Faaliyetleri, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi
Tarih AraĢtırmaları Dergisi, Sayı: 52, s. 109 ve 110.
48 Yer altına inerek devam eden tarikat faaliyetlerinin zaman içinde Ġslâm dinin temel
prensiplerinden oldukça uzaklaĢtığına yönelik bir değerlendirme için bkz. Tarikat ve Üfürükçülük
ĠĢinin Ġç Yüzü Nedir?(30 Ağustos 1935). Ulus, Sayı: 5218, s. 5.
49 Menemen Hadisesi(25 Kânunuevvel 1930). Vakit, Sayı: 4657, s. 1.
44
45
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1930 Aralığında Menemen‟de çıkan olaylar “Türk Ġnkılâbı” ile tasavvuf
kurumlarının yıllardır devam eden kavgasının son halkasıdır. Menemen‟de
çıkan hadiseler bastırılmıĢ fakat ilerleyen yıllarda bu tür yapılanmalar toplumun
içinde kendisine bir Ģekilde yer bulabilmiĢtir.
Tarikatların ilgası ve ilgili kurumların kapatılmasının ardından oluĢan bir
meselede, bu kurumların köhne mekânları ve onların kapladıkları arazilerin ne
Ģekilde değerlendirileceği problemi olmuĢtur. 1930‟lu yılların sıkıntılı ekonomik
ortamında dünya hızla savaĢa giderken, Türkiye Cumhuriyeti sıcak para
ihtiyacını karĢılamak maksadıyla çoğu türbe, tekke ve zaviye binalarını
arsalarıyla beraber götürü usulden satmayı tercih etmiĢtir. Belirli bir bedel
karĢılığı elden çıkartılan tekkelerin baĢında geceleri sokaklarda yaĢayanların
konaklama yerine dönüĢmüĢ vaziyetteki Edirne Feridun Efendi ve Çoban Ali
dergâhları gelir50. PeĢin ödeme ya da kısa vadeli satıĢlar sayesinde eski
zamanların bu dini kurumları içine düĢtükleri kötü durumdan kurtarılmıĢtır.
SatıĢa çıkartılan tekke, türbe ve zaviyelerden elde edilen paralar II. Dünya
SavaĢı atmosferinin yaĢandığı senelerde devlet bütçesine bir miktarda olsa katkı
sağlamıĢtır.
Tüm mali zorluklara rağmen tarihi önem arz eden ve Türk kültüründen
derin izler taĢıyan tekke ya da türbeler devletin organizasyonuyla tamir
ettirilmiĢtir. Ulusal DireniĢ kadrosunun da içinde Cuma namazı kılıp akabinde
TBMM‟yi açtıkları Ankara Hacı Bayram Veli Camii ve türbesi 1939 yılının çetin
koĢullarında restorasyona tabii tutulmuĢtur 51. Bu gibi çalıĢmalara ülkenin birçok
yerinden örnek vermek mümkündür. Netice devlet eliyle yaptırılan bu
tadilatlar, kapatılan tüm tarikat kurumlarının aynı safta değerlendirilmediğini
ve meseleye çok yönlü yaklaĢılması gerektiğini göstermektedir.
Sonuç
Tekke, türbe ve zaviyeler Osmanlıların erken modernleĢme döneminden
itibaren revize edilmeye çalıĢılmasına rağmen ıslah olunamamıĢtır. Türk
Devrimini gerçekleĢtiren kadroların vatan savunması uğrunda yolları kesiĢse de
Atatürk‟ün geleceğe yönelik tasarılarında bu kurumların hiçbir zaman yerleri
yoktu. Zaten Cumhuriyet‟in ilanından önceki atıl halleriyle tarihi misyonlarını
tamamladıkları görüntüsünü çizmekteydiler. Hurafe merkezi haline gelmeleri
ve eski rejim yanlılarının buluĢma mekânlarına dönüĢmeleri kapatılmalarının
haklı gerekçelerini oluĢturmaktadır. Tarihin her döneminde devletlerin kendi
siyasi otoritelerine karĢı alternatif gibi ortaya çıkan müesseselere son vermeleri
gayet normal karĢılanan bir yöntemdir. Tarikat ocakları ġeyh Said isyanı ile
Cumhuriyet rejiminin gözünden tamamen düĢünce yasal olarak kapatılmıĢlar
ve bir daha güçlenmelerini engelleyecek önlemler alınmıĢtır. Tarikatların elde
Vakıflar Genel Müdürlüğü ArĢivi[VGMA]. Hayrat Müzayede SatıĢ Defteri[HMSD]. (01. 01. 193131. 12. 1969). Sayı: 2380, s. 14.
51 BaĢbakanlık Cumhuriyet ArĢivi[BCA]. (06 Kasım 1939). 0301812, 891076.
50
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kalan son kurumları müzayede yoluyla satıĢa çıkartılmıĢlardır. Bu sayede
buhranlı bir dönemde devlete ek mali destek sağlanmıĢtır. Türk Devriminin
tarikatlarla yollarının kesin biçimde ayrılması din-devlet iliĢkileri ekseninde
yıllardır süren bir takım tartıĢmaları da beraberinde getirmiĢtir.
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