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ABDÜLKADiR-i GEYlANI 
KÜLLİYESİ . 

Bağdat'ta Babüşşeyh mahallesinde 
bulunan külliye. 

_j 

Külliyenin yerinde daha önce Hanbeli 
fakihi EbQ Said el-Muharrimi'nin ders 
verdiği bir medrese bulunmaktaydı. 

Muharrimi'nin talebesi ve halefi olan 
Abdülkadir-i Geylani medreseyi genişle
terek bir tekke ilave etmiş, 561 'de 
( 1165-66) ölümü üzerine de buraya 
defnedilerek adına bir türbe yapılmış
tır. Bağdat'taki diğer örnekler gibi mu
karnas kubbeli olduğu sanılan ilk türbe, 
Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle 
1 534'te yenilenerek yanıbaşına bir ca
mi, etrafına da imaret, medrese ve tek
ke hücreleri yaptırılmıştır. Planlarını Mi
mar Sinan'ın hazırladığı külliye, 1 574'te 
Bağdat Valisi Elvendzade Ali Paşa za
manında tamamlanmıştır. Daha sonra 
1638'de IV. Murad, 1674'te Silahtar 
Hüseyin Paşa, 1708'de lll. Ahmed. 
1865'te Abdülaziz. 1900-1904 yılları 

arasında ll. Abdülhamid ve 1970-197 4 
yılları arasında da mütevellileri tarafın
dan tamir ettirilmiştir. 

Etrafı yüksek duvarlarla çevrili geniş 
bir avlu içinde yer alan külliyeye, doğu 
ve batı tarafından iki taçkapıyla giril
mektedir. Cephe duvarlarını aşan kade
meli. sivri kemerli taçkapılarla süsleme
leri. Selçuklu üslübu taklit edilerek 
197 4'te yenilen miş, külliyenin güneyin
deki hazire ile bahçe duvarı ise modern 
mimari anlayışıyla düzenlenmiştir. Gü-
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neyde bulunan türbe ile cami birlikte 
ele alınmış ve caminin planı. daha eski 
olan türbeye uydurulduğu için de genel 
planda bir çarpıklık meydana gelmiştir. 
Cami ve türbe, üç taraftan çifte revakla 
çevrelenmiştir ; revaklar siyah mermer 
sütunların taşıdığı otuz sekiz küçük 
kubbeyle örtülüdür. Kubbelerin cami ve 
türbeye açılan bölüm üzerindeki dördü 
mukarnas dolgulu, diğerleri sadedir. 
Külliyenin çekirdeğini teşkil eden türbe 
kare planlı olup üzeri, köşe kubbelerine 
yaslanan kubbeyle örtülüdür. Önünde 
dört eyvanlı Selçuklu yapılarını hatırla

tan küçük bir geçiş mekanı bulunmak
tadır. Üç kapıyla girilen türbenin içi son 
tamirde altta mermer. üstte kristal 
camlarla. miğfer şeklindeki dış kubbe 
ise kasnaktan itibaren halı desenli çini 
lerle kaplanmıştır. Çeşitli hatlarla ve 
motiflerle süslü sanduka Osmanlı ese
ridir ve gümüş bir kafesle muhafaza 
edilmektedir. 

Caminin harim kısmı sekiz destekli, 
köşe kubbeleriyle geçilen 18.5 m. ça
pında büyük bir kubbeyle örtülüdür. Üç 
yanda ikişer katlı mahfiller bulunmak
ta, mihrap eyvan şeklinde kubbeye ka
dar yükselmektedir. Sıcak iklim sebe
biyle az sayıda pencere açıldığından ca
minin içi loştur. Camiyi süsleyen Osman
lı dönemine ait çiniler sökülerek yerine 
mermer kaplanmıştır. Yeni minber ba
sit ve sadedir. Harim kubbesi, Irak'taki 
camilerden çok istanbul kubbelerini ha
tırlatır. Geylani Camii. planıyla Silivrika
pı Hadım İbrahim Paşa, iç düzenleme
siyle de Fatih Bali Paşa camilerine ben-
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zemektedir. Külliyenin diğer yapıları av
lu etrafında sıralanmıştır. Doğu taçka
pısı yanındaki üç türbe, Geylani'nin ah
fadına aittir. Ortadaki Şeyh Abdurrah
man Türbesi'nde, Kanüni ile IV. Mu
rad'a ait inşa ve tamir kitabeleri bulun
maktadır. Avlunun kuzeybatısını çeviren 
iki katlı yapılar medrese, tekke ve ima
ret hücreleriyle türbelere kadar uzanan 
kütüphaneyi oluşturmaktadır. Zemin 
kat hücreleri iki bölümlüdür ; geniş sivri 
kemerli girişten sonra esas mekana 
geçilmektedir. Yatakhane olarak plan
lanan üst kat odalarının önünde, mu
karnas başlıklı ahşap sütunların taşıdı
ğı düz örtülü revaklar yer almaktadır. 

Cami ile kuzey revaklar arasında , çar
pık dikdörtgen planlı bir namazgah bu
lunmaktadır. Külliyenin güneydoğu kö
şesinde, Selçuklu devrindeki yapılardan 
kalan minare yer almaktadır. Minare
nin kalın gövdesinin birinci şerefeye ka
dar alt kısmı on köşeli , üst tarafı yu
varlaktır ve peteği daha küçük çaplıdır. 
Batı taçkapısı üstünden yükselen yine 
tuğladan örülmüş, mozaik çini süsle
meli diğer minare ile güneybatı köşe
sindeki XIX. yüzyıla ait üç katlı saat ku
lesi Osmanlı eseridir. 
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ABDÜLKADiR HAMIDI ÇELEBİ 

(ö. 955 / 1548) 

Osmanlı şeyhülislamı. 
_j 

Hamid sancağına bağlı Isparta'dan 
Mehmed Efendi'nin oğludur. Buraya 
nisbetle Hamidi veya Isparta Çelebisi 
diye tanınmıştır. Çeşitli hocalardan oku
du ; Kara Seyyidi Efendi'den mülazım 
oldu. Zeyrekzade Rükneddin Efendi'ye 
intisap ederek Bursa Sultan Medrese
si 'nde onun yardımcılığında bulundu. 
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Bir müddet sonra Kanüni Sultan Süley
man'ın yakınlarından Mustafa Ağa'ya 

özel dersler verdi. Onun teşvik ve yardı
mıyla istanbul'da Hacı Hasanzade, Bur
sa'da Sultan ve istanbul'da Sahn- ı Se
man medreselerinde müderrislik yaptı. 
Daha sonra kadılık mesleğine geçerek 
Bursa ve istanbul kadısı , 1 523'te Ana
dolu kazaskeri oldu. 

On dört yıl kadar süren kazaskerliği 
döneminde dürüstlüğü ile tanınan Ab
dülkadir Efendi birçok hadisenin içeri
sinde bulundu. Bunlar arasında, Rumeli 
Kazaskeri Fenarizade ile birlikte Molla 
Kabız'ı Divan - ı Hümayun'da yargılama
daki başarısıziiğı ve bu yüzden hüküm
dar tarafından azarlanması bilhassa 
belirtilmeye değer bir olaydır. ilmi ye
tersizlik iddiası ve bazı siyasi meseleler
den dolayı 1 537'de kendisine 1 SO akçe 
yevmiye bağlanarak kazaskerlikten az
ledildi (bk. AtiiT. s. 186). Bu arada hac fa
rizasını ifa ederek istanbul'a döndü. Ka
sım 1 542'de Çivizade Muhyiddin Efen
di 'nin yerine şeyhülislamlığa tayin edil
di. Üç ay kadar -bu görevde kaldıktan 
sonra hastalığı sebebiyle Ocak 1 543'
te ayrılmak zorunda kaldı. Bu defa da 
kendisine günlük 200 akçe üzerinden 
maaş bağlandı. Bundan sonraki hayatı
nı Bursa'da geçiren Hamidi Çelebi. bu
rada bir cami ile bir medrese yaptırdı. 
Öldükten sonra kendi yaptırdığı cami
nin avlusuna defnedildi. 

Devrinin şuara tezkirelerinde Türkçe 
ve Arapça nazım ve nesirdeki kabiliye
tinden bahsedilmekte ve şiirlerinden 

bazı örnekler verilmektedir. Şiirlerinde 
Kadiri mahlasını kullanmıştır. 

şeyhül i s lam Abdülkadir Hamidi Çelebi'nin bir fetvası 

( ilmiyye Saln8mesi. s. 365 l 
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ABDÜLKADiR el-KEVKEBANI 

ı 

( .)l:S .fll _;JWI~ ) 

es-Seyyid Abdülkadir b. Ahmed 
b. Abdilkadir b. Ncisır 

el-Haseni ei-Kevkebanl 
( ö. 1207 1 ı 792) 

L Yemenli Zeydi alimi. _j 

Soyu Hz. Hasan'a ulaşan Yemen Zey
di imamlarından Mehdi-Lidiniilah Ah
med b. Yahya ' nın (ö 850 / 1446) nesiin
den gelen Abdülkadir. Zilkade 1135'
te (Ağustos 1723) Yemen'in Kevkeban 
şehrinde doğdu . İlk tahsilini burada 
yaptıktan sonra San'a'ya gitti. Orada 
Muhammed b. İsmail el-Emir es-San'a
ni, Haşim b. Yahya gibi alimierin dersle
rine devam etti. Ayrıca Yemen'in he
men hemen bütün şehirlerini dolaşa

rak buralarda görüştüğü alimierin ders 
ve sohbetlerinde bulundu. Daha sonra 
Mekke'ye ve Medine'ye gitti. İki yıl kal
dığı Haremeyn'de çok sayıda alimle ta
nışarak onlardan faydalandı. Bir müd
det sonra Kevkeban'a dönerek kendisi
ni öğretim faaliyetlerine verdi. Birçok 
ta le be yetiştiren Kevkebani, hoca sı Emir 
es-San'ani'nin vefatından sonra Yemen 
bölgesinde onun yerini dolduran en bü
yük alim olarak meşhur oldu. 

Kevkebani, Kevkeban emiri ile ara
sının açılması üzerine San·a·ya taşın

dı . Orada Kasım b. Yahya ei-Havlani, Ali 
b. Abdullah el-Celal, hacası Emir es
San'ani'nin oğlu Abdullah ve daha bir
çokları kendisinden ilim tahsil ettiler. 
Ayrıca seçkin talebelerinden biri olan 
Muhammed b. Ali eş-Şevkani de hadis, 
fıkıh. kelam ve lugat ilimlerinin temel 
eserlerini ondan okudu. Hatta Kevkeba
ni, ona bütün rivayetlerini nakletmek 
üzere umumi icazet verm iş ve onu Ney
lü'l-evtôr'ı yazmaya teşvik etmiştir. 

Kendisine ilk formaları gösterince ay
rıntılara fazla yer vermemesini tavsiye 


