
Caminin son cemaat yeriyle türbenin 
arasına sıkışmış ·alan minarenin kapısı 
kuzeye açılır. Kaide ile pabuç kısımlan 
yapı kitlesinin içinde kalmıştır. Silindir 
biçiminde, tuğla örgülü ve sıvalı bir göv
denin aynı özelliklere sahip bir peteğin 
ve tuğla dişlerle dolgulanmış basit şe
refenin gözlendiği minare kurşun kaplı, 
koni biçiminde bir külahla son bulur. 

Tekke. Geyikli Baba Tekkesi'nin cami
tevhidhane dışındaki bütün bölümleri 
(derviş hücreleri, selamlık, mutfak vb.) ta
mamen ortadan kalkmış olup bunların 
konumları ve mimari özellikleri bilinme
mektedir. Ancak cami-türbe kitlesinin 
güneyinde vaktiyle hazire bulunduğuna 
göre bu bölümterin cami ile türbenin ku
zeyindeki avlunun çevresinde yer aldık
ları ve ahşap, moloz taş, kerpiç gibi nis
beten kısa ömürlü malzemelerle inşa 

edilmiş mütevazi yapılar oldukları tah
min edilebilir. Bu yönde yer alan ve Ge
yikli Baba tarafından dikildiği rivayet 
edilen çevresi 12 m. uzunluğundaki de
vasa çınann da külliyenin bir parçası ola
rak değerlendirilmesi gerekir. 

Hamam. Cami ile türbenin batısında 
yer alan küçük boyutlu hamamın kare 
planlı sıcaklık bölümü kubbe ile örtülmüş, 
kubbeye geçiş tromplarla sağlanmıştır. 
Kubbede tepelik camlarının bulunmama
sı, mekanın bir fenerle aydıntatılması dik
kat çekicidir. Dikdörtgen planlı ılıklık be
şik tonazla örtülüdür. Camekan bölümü 
yenilenen hamamın su deposu ve külham 
doğu yönünde yer almaktadır. 
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GEYIANt, Abdülkadir 

(bk. ABDÜLKADiR-i GEYlANI). 

GIFAR (Beni Gıfar) 
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Adnaniler' e mensup 
bir Arap kabilesi. 
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Kabilenin soyu Gıfar b. Müleyl b. Dam
re b. Bekr b. Abdimenaf b. Kinane b. 
Huzeyme b. Müdrike (Amr) b. İlyas b. Mu
dar b. Nizar b. Mead yoluyla Adnan'a ula
şır. Beni Gıfar Hicaz'da Mekke ile Medi
ne arasında yaşardı. Hz. Peygamber'in 
annesi Arnine'nin kabrinin bulunduğu 
Ebva'ya 8 mil mesafedeki Veddan vadi
siyle Bedir Kuyusu bunlara aitti. 

Beni Gıfar'ın İslam öncesi tarihi hak
kında yeterli bilgi yoktur. Yollarda yap
tıkları soygunlarla meşhur olan kabile 
mensupları hacıların mallarını bile yağ
malayıp alırlar ve haram aylarda da bu 
yağmacılıklarına devam ederlerdi. 

Gıfar kabilesinden Ebü Zer ei-Gıfan 
ilk müslümanlar arasında yer almış, an
cak Mekke'de kalmayarak kabilesinin 
yanına dönmüş, Resülullah Medine'ye 
hicret edinceye kadar kabilesi arasında 
kalarak Uhud veya Hendek Gazvesi'nden 
sonra Medine'ye gitmiştir. 

Kabile Medine'ye yakın bir yerde ika
met ettiği için Hz. Peygamber'in mütte
fiki olmuş ve kabile mensuplarıyla, muh
temelen 2. yılda (624) Damre, Müdtic ve 
Cüheyne oğullan ile yapılan anlaşmaya 
benzer bir anlaşma yapılmıştır (Hami dul

lah. el·Veşa,il~u·s-siyasiyye, s. 268). Re
süt-i Ekrem ile Beni Gıfar yardımlaşmak. 
birbirine destek olmak ve komşuluk hak
larına riayet edip ihanet etmemek üze
re anlaşmış, böylece kabile mensuplan
nın canları ve malları Allah ve Resülü'
nün teminatı altına alınmıştır. Müşrik 

olmalarına rağmen Beni Gıfar ile yaptı
ğı bu anlaşma sayesinde Hz. Peygam
ber Medine civarında taraftar bulmuş 
ve Medine'yi Mekke'den gelmesi muh
temel bir tehlikeye karşı emniyete al
mıştır. Resül-i Ekrem, Gıfar ve Damre 
oğulları ile anlaşma yaptıktan sonra se
fer dolayısıyla Medine dışına çıktığı za
man Ebü Zer ei-Gıfari'yi Medine'de ye
rine vekil bırakmıştır. Gıfar oğulları Hz. 
Peygamber ile yaptıkları bu anlaşmaya 
sadık kalmışlar. hatta Resülullah Hudey-
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biye Anttaşması için Medine'den ayrılıp 
Gıfarlılar'ın yurdundan geçerken İslam 
ordusuna yiyecek vermişlerdir. 

Beni Gıfar 8 (629) yılında müslüman 
olmuş ve Mekke'nin fethine Halid b. Ve
lid kumandasında katılmıştır. Huneyn 
Gazvesi'nde de 400- 1 000 kişilik bir kuv
vet Resül-i Ekrem'in ordusunda yer al
mıştır. Yine 8 yılında Zatüatlah halkını 
cezalandırmak üzere gönderilen ordu
nun kumandanlığına da Gıfar kabilesin
den Ka'b b. Umeyr tayin edilmiş, Beni 
Gıfar müslüman olunca Büreyde b. Hu
sayb Resülullah tarafından zekat arnili 
olarak görevlendirilmiştir. 

Hz. Peygamber Tebük Gazvesi'ne çı

karken bütün kabilelerden olduğu gibi 
Gıfar'dan da Medine'ye gönüllüler gel
miş, ancak binekleri olmadığından Re
sül-i Ekrem'den binek istemişlerdi. Re
sülullah onlara ilk anda binek temin ede
mediği için ağlamaya başlamışlar, bun
dan dolayı da kabileye "Benü'l-bekka" 
(çok ağlayanlar zümresi) adı verilmiştir. Da
ha sonra Hz. Peygamber onların binek 
ihtiyacını karşılamış ve gönüllüler Tebük 
Gazvesi'ne katılmışlardır. 

Hz. Peygamber'in, "Allah Gıfar'a mağ
firet etsin" (Buhari, "İsti.skii,", 2) şeklin

deki duasına mazhar olan kabile men
supları onun vefatından sonra mürted
lere karşı yapılan savaşlarda İslam or
dusunda yer almışlar ve ardından ger
çekleştirilen fetihlere de katılmışlardır. 
Mısır'ın fethinden (20 / 641) sonra Fus
tat'ta Beni Gıfar mensupianna bir ma
halle ayrılmıştır. 
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