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Vakfiyelerine göre cami, zâviye, hamam,
medrese, kastel (bir çeþit su yapýsý), hazî-
re ve bir evden meydana gelmektedir. Bu-
radaki cami, Yukarý Þeyh Camii olarak bi-
linen Þah Velî Camii’yle karýþmamasý için
þer‘î mahkeme sicillerine ve bazý kayýtla-
ra Aþaðý Þeyh Camii adýyla kaydedilmiþtir.
Mimarý bilinmeyen ve kitâbesi olmayan
külliyenin bânisi Þeyh Abdüllatif oðlu Þeyh
Fethullah’týr. Yapýyla ilgili olarak bâninin
tanzim ettirdiði 23 Receb 966 (1 Mayýs
1559) ve 1 Ramazan 971 (13 Nisan 1564)
tarihli iki vakfiye ile 5 Rebîülâhir 991 (28
Nisan 1583) tarihli bir ferman mevcuttur.
Külliyenin 1550’li yýllarda yaptýrýldýðý tah-
min edilmektedir. Evliya Çelebi de cami,
medrese ve hamamdan bahsetmekte, fa-
kat inþa tarihleri konusunda bilgi verme-
mektedir. Caminin 15 Ramazan 1005’te
(2 Mayýs 1597) tamir geçirdiði bilinmekte-
dir. Hamam 1957, 1960 ve 1972 yýllarýn-
da Vakýflar Genel Müdürlüðü tarafýndan
onarýlmýþtýr. Son olarak 1974’te cami ta-
mir edilmiþ, bu esnada son cemaat yeri
camekânla kapatýlmýþ, ahþap müezzin
mahfili demir doðrama olarak yenilenmiþ,
minarenin bazý taþlarý deðiþtirilmiþ, avlu
ve þadýrvan yeniden düzenlenmiþtir.

Üç tarafýnýn medrese odalarýyla çevrili
olduðu düþünülen avluda, günümüzde bu
mekânlarýn yerini cami görevlilerine ait be-
tonarme üç oda almýþtýr. Avlu güneyden
birbirine bitiþik cami ve zâviye ile kuþatýl-
mýþtýr. Bâlî Paþa’nýn (ö. 900/1494-95 [?])
adýyla da anýlan medrese Cumhuriyet dö-

dan þeyhini taklit ederek iradesini ona tes-
lim etmesine þeyhte fâni olmak (fenâ fi’þ-
þeyh) denir ve bu Allah’ta fâni olmanýn (fe-
nâ fillâh) ilk basamaðý kabul edilir. Mürid
seyrü sülûkünü tamamlayýp irþad ehliyeti-
ni kazansa da þeyhinden icâzet almadan
irþad faaliyetine giriþmemelidir. Þeyhi ta-
rafýndan irþad izni verildiðinde mürid þey-
hin halifesi olur ve kendisine hilâfet hýrka-
sý, irþad hýrkasý, icâzet hýrkasý gibi isimler-
le anýlan bir hýrka giydirilir. Bu hýrkayý gi-
yen mürid bir þeyh sýfatýyla baþkalarýný ir-
þad etmeye yetkili kýlýnmýþ olur.

Sûfîlere göre Hak’tan gelen feyiz Resûl-i
Ekrem aracýlýðýyla velîlere, onlar aracýlýðýy-
la insanlara ulaþtýðýndan müridlerin feyiz
menbaý irþad makamýndaki þeyhlerdir. Þey-
hin doðrudan doðruya Hz. Peygamber va-
sýtasýyla Hak’tan aldýðý feyze “feyz-i ilâhî”,
silsile vasýtasýyla aldýðý feyze “feyz-i isnâdî”
denir. Müridin tarikata girip þeyhten fe-
yiz ve irfan almasýna “ahz-ý feyz” adý verilir.
Þeyhin eðitimiyle müridin ikinci defa doð-
duðu kabul edilir. Normal doðum müridi
mülk âlemiyle (dünya), mânevî doðum ise
melekût âlemiyle (gayb) irtibata geçirir.

Nakþibendiyye tarikatýnda þeyh karþýlýðý
olarak “hâce” (çoðulu hâcegân), Nakþiben-
diyye’den ayrýlan Yeseviyye’de “ata” keli-
mesi kullanýlmýþtýr. Ata kelimesinin Orta
Asya’da Türk sûfîleri arasýnda XII. yüzyýl-
dan beri þeyh yerine kullanýldýðý bilinmek-
tedir. Türkistan’da ve Ýdil havzasý Türk-
ler’inde þeyhler için “îþân” tabirine de rast-
lanýr. Bazý tarikat mensuplarý Anadolu’da
þeyh yerine “baba” kelimesini tercih et-
miþtir. Bektaþîler’de þeyh mevkiindeki ki-
þiye XVI. yüzyýldan itibaren “dede-baba”
denilmiþtir.
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cü kemer gözüne denk gelen ise zâviyenin
giriþidir. Harim taçkapýsýnýn iki yanýnda bi-
rer mihrâbiye ile birer adet pencere var-
dýr. Buradaki bezemeler iki renkli taþ geç-
meleri ve süslemeleriyle kavsaralarý mu-
karnaslý, beþ kenarlý mihrâbiyelerde, pen-
cere alýnlýklarýnda ve taçkapýda yoðunla-
þýr. Taçkapý siyah ve kirli sarý renkli taþlar-
la örülmüþ, dýþtan kalýn kaval silmeli sivri
kemerle çevrelenmiþtir. Alttaki basýk ke-
meri iki farklý renkli taþlarla palmet motif-
leri meydana getirecek þekilde örülüdür.
Kavsarasý uçlarý sarkýtlý mukarnaslarla dol-
gulanmýþtýr. Kapý kemerinin yüksekliðine
kadar dikdörtgen ve kare formlu panolar
sarýmtýrak renkli mermerlerle kaplanmýþ,
kapýnýn önüne çok kollu yýldýz kompozis-
yonlarýný andýran renkli bir döþeme moza-
iki yapýlmýþtýr. Son cemaat yerinin doðu-
sundaki tek þerefeli minare, üst köþeleri
pahlanarak sekizgene çevrilmiþ yüksekçe
bir kaidenin üzerinde dairevî þekilde yük-
selmektedir. Cami 12,50 × 12,80 m. ölçü-
lerindedir. Kare mekân yalnýzca mihrap
önünde 3,45 m. derinliðinde taþma yapar.
Bu sebeple camiyi tabhâneli / zâviyeli yapý-
lar içerisinde deðerlendirenler olmuþtur.
Fakat güney eyvaný bu plan tipi için çok sýð-
dýr. Ayrýca camide yan eyvanlar yer almaz.
Dolayýsýyla camiyi bu plan grubunda de-
ðerlendirmek doðru deðildir. Esasen kül-
liyede zâviye iþlevini yerine getiren ayrý bir
mekân mevcuttur. Cami mihrap önü dýþýn-
da, mekânýn merkezindeki sekizgen bir
ayaktan daðýlarak her cephenin ortasýn-
daki ikiþer gömme ayak üzerine oturan ve
âdeta þemsiye biçimini andýran eþ mer-
kezli yelpaze tonozla örtülmüþtür. Bu tip
örtü sisteminin daha basit uygulamalarý-
na önceki bazý mezar anýtlarýnda rastlan-
makla birlikte Þeyh Fethullah Camii’ndeki
gibi geliþmiþ bir örneði sonraki tarihlerde
de görülmez. Ýstanbul Merdivenköy’de bu-
lunan Bektaþî Tekkesi’ndeki (XIX. yüzyýl)

uygulama da bu camidekine göre daha
basittir. Dolayýsýyla cami, üst örtüsünün bi-
çimiyle Anadolu Türk mimarisinde ve özel-
likle Osmanlý mimarisinde farklý bir yere
sahiptir. Mihrap önü çýkýntýsý da çapraz ve
beþik tonozun birleþiminden oluþan deði-
þik bir tonozla örtülmüþtür. Caminin ta-
mamýný günümüzde dýþarýdan kiremit kap-
lý kýrma bir çatý örter. Harimin batý duva-
rýnda üç, güney duvarýnda ikisi mihrap
önünde, ikisi yanlarda, doðu duvarýnda zâ-
viyeye açýlan kapýnýn saðýnda iki, solunda
bir ve kuzeydeki son cemaat yerinde iki
olmak üzere toplam on bir pencere bulu-
nur. Pencerelerin hepsi içten sivri kemerli
alýnlýklý, dýþtan dikdörtgen söveli olup alýn-
lýklarý soyut bitkisel motiflerle bezelidir.
Duvarlar güney ve batý yönlerinden ikisi
altý köþeli, üçü yuvarlak beþ adet payan-
dayla desteklenmiþtir. Harimin güneydo-
ðu köþesinde duvar kalýnlýðý içinde tekne
tonoz örtülü, küçük boyutlu bir itikâf hüc-
resi yer alýr.

Ýç mekânda bezemenin en yoðun gö-
rüldüðü yerler taþ mihrap ve minberdir.
Yarým daire kesitli bir niþten ibaret mih-
rap renkli taþlarla süslenmiþtir. Mihrap ni-
þi üzengi taþý seviyesinde bir sýra mukar-
nasla zenginleþtirilmiþ, niþin köþelikleri bit-
kisel süslerle bezenmiþ ve bu bölümlere
birer kabara yerleþtirilmiþtir. Niþin içinde
renkli taþlarla zikzak, dama taþý ve kele-
bek benzeri motifler yapýlmýþtýr. Mihrap
niþinin etrafý kare ve dikdörtgen formlu,
renkli taþ kompozisyonlu panolarla çevre-
lenmiþ, kitâbeliði boþ býrakýlmýþtýr. Min-
berde renkli taþ iþçiliði bir kompozisyon
oluþturma kaygýsý olmaksýzýn kullanýlmýþ-
týr. Mihrap ve minberdeki bu uygulamalar
Memlük süsleme sanatýyla benzerlikler
gösterir. Camiyi güneyden, zâviyeyi doðu-
dan ve güneyden hazîreler çevreler. Þeyh
Fethullah caminin güneyindeki hazîrede
açýk bir mezarda gömülüdür. Bu hazîre

neminde Orhaniye Ýlkokulu’na dönüþtürül-
müþ ve sonradan yýktýrýlmýþtýr. Ýlk inþasý-
nýn Bâlî Paþa’dan dolayý daha önce olduðu
ileri sürülmekte, XVI. yüzyýl ortalarýnda ona-
rýlarak bu külliyenin bir parçasý haline geti-
rildiði sanýlmaktadýr. Ortadan kalkan med-
resenin mimarisi tam olarak bilinmemek-
tedir. Avluda yeni yapýlmýþ bir þadýrvan var-
dýr. Avlunun kuzeydoðu köþesinde alt kat-
taki kastele birkaç basamakla inilir. Cami
ve zâviyeyi doðudan ve güneyden hazîre-
ler çevreler. Hamam avlunun doðu kapý-
sýndan çýkýnca görülmekte, tonozlu bir ge-
çitle zâviyenin doðusundaki hazîre duvarý-
na baðlanmaktadýr. Külliyeye dahil edilen
ve vakfiyede adý geçen kastelin doðu cep-
hesine bitiþik ev 1974’te yýktýrýlmýþ ve ye-
rine Kur’an kursu binasý inþa edilmiþtir.

Cami ile zâviye birbirine bitiþiktir ve ka-
pýlarý son cemaat yerine açýlýr. Son cema-
at yeri dört sivri kemer açýklýðýna sahip-
tir. Batý duvarýnýn içe bakan yüzünde Bur-
sa kemerini andýran silmeli bir pencere,
bu pencerenin üzerinde sivri kemerli iki
pencere daha bulunur. Doðu duvarýnda
sivri kalýn bir silmeyle kuþatýlan bir kapý,
üstünde bir pencere altlý üstlü iki odaya
açýlýr. Alttaki müezzin odasýdýr, üstteki oda
kapýsý kuzeyde yer alan minarenin pabuç-
luðu içindir. Bu duvarýn tepe noktasýnda
Bursa kemerli iki pencere daha mevcut-
tur. Harimin son cemaat yerine açýlan ku-
zey duvarýnda batýdan ikinci kemer gözü-
ne denk gelen harimin taçkapýsý, dördün-
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batýdaki mekânýnýn üzeri açýktýr. Bu bölü-
mün batý duvarýna bitiþik bir oturma se-
kisi ve zemininde bir havuzu bulunmak-
tadýr. Havuzlar abdest almak ve çamaþýr
yýkamak için düzenlenmiþtir. Güney bölü-
mü üç adet çapraz tonozla, doðudaki ku-
zey-güney doðrultulu on adet helânýn açýl-
dýðý koridorsa beþik tonozla örtülüdür. Bu
tonozu merkezinden dik þekilde bir beþik
tonoz keser. Kastelin güneybatýsýnda ku-
zeybatý köþesindeki gibi batý yönünden
gelen sularýn döküldüðü bir havuz görü-
lür. Her iki havuzun suyu kanallarla birle-
þerek helâlara ulaþmaktadýr. Kastelin gü-
neydoðu köþesinde bulunmasý gereken ve
bir çeþit gusülhâne olan “çimeceklik” (çi-
meklik) bugün mevcut deðildir. Þeyh Fet-
hullah Külliyesi renkli taþ süslemeleri ba-
kýmýndan Memlük sanatýyla, camide görü-
len üst örtü yönünden Selçuklu mimari-
siyle benzerliði olan ve farklý yapýlarý bün-
yesinde barýndýran bir eserdir.

BÝBLÝYOGRAFYA :

BA, Defter, nr. 2134, s. 131; Evliya Çelebi, Se-
yahatnâme, IX, 354-355; Cemil Cahit Güzelbey,
Gaziantep Evliyalarý, Gaziantep 1964, s. 66-73;
a.mlf., Gaziantep Câmileri Tarihi, Gaziantep 1984,
s. 155-162; Ali Zavar, Gaziantep’te Türk Dinî Mi-
marisi (mezuniyet tezi, 1970), ÝÜ Ed. Fak. Sanat
Tarihi, s. 14-17; Metin Sözen, Türk Mimarisinin
Geliþimi ve Mimar Sinan, Ýstanbul 1975, s. 213-
214; a.mlf., “Eine Moschee von Seltenem Typ in
Anatolia: Die Þeyh Fethullah Moschee in Gazi-
antep”, Anatolica, III, Leiden 1969-70, s. 177-
187; Þerife Cengiz, Gaziantep Portalleri ve Mima-
ri Süslemeleri (mezuniyet tezi, 1979), ÝÜ Ed. Fak.
Sanat Tarihi, s. 18-24; Nusret Çam, Gaziantep
Þeyh Fethullah Külliyesi, Ankara 1989; a.mlf.,
“Gaziantep’te Türk Mimarisi”, Osmanlý Döne-
minde Gaziantep Sempozyumu (ed. Yusuf Kü-
çükdað), Gaziantep 2000, s. 1-14; a.mlf., Türk
Kültür Varlýklarý Envanteri: Gaziantep, Ankara
2006, s. 120-145; a.mlf., “Gaziantep’te Kastel
Adý Verilen Su Tesisleri”, VD, XVIII (1984), s. 165-
174; Ýsmail Altýngöz, “Dulkadir Eyâletinin Kuru-
luþunda Antep Þehri (XVI. Yüzyýl)”, Gaziantep:
Cumhuriyetin 75. Yýlýna Armaðan (ed. Yusuf
Küçükdað), Gaziantep 1999, s. 89-146; Nadir Top-
karaoðlu, “Gaziantep Þeyh Fethullah Camii ve
Zâviyesi”, VD, XIX (1985), s. 207-222.

ÿSevgi Parlak

– —
ÞEYH GALÝB
(ö. 1213/1799)

Klasik Türk þiirinin
son dönem büyük þairlerinden.

˜ ™

1171’de (1757) Ýstanbul’da Yenikapý Mev-
levîhânesi yakýnlarýndaki bir evde dünya-
ya geldi. Doðumuna “eser-i aþk” ve “cezbe-
tu’llah” terkipleri tarih düþürülmüþ, ken-
disine mevlevîhânenin þeyhi Kûçek Meh-
med Dede ile halefi Seyyid Ebûbekir De-

de’nin tavsiyesiyle Mehmed Esad adý ko-
nulmuþtur. Dedesi Mevlevî olduðu gibi ba-
basý Mustafa Reþid Efendi de Peçuylu Ârif
Ahmed Dede’den inâbe almýþtýr. Annesi
Emine Hatun’dur. Divanýnda ve Hüsn ü
Aþk’ýnda belirttiðine göre ilk eðitimini ba-
basýndan aldý. 1780’de Galata Mevlevîhâ-
nesi’ne þeyh olan Hüseyin Efendi’den is-
tifade etti. Arapça’yý Hamdi Efendi’den,
Farsça’yý Hoca Neþ’et’ten öðrendi. Neþ’et
Efendi kendisine “Esad” mahlasýný verdiy-
se de dönemin Esad isimli þairleriyle ka-
rýþtýrýlmamasý için daha sonra “Galib” mah-
lasýný kullanmaya baþladý (Divanýnda “Esad”
elli, “Esad Galib” iki ve “Galib” mahlaslarý
463 defa geçmektedir).

Dîvân-ý Hümâyun Kalemi’nde bir müd-
det çalýþtýktan sonra ailesinin pek tasvip
etmemesine raðmen 1198’de (1784) Kon-
ya’ya gidip Mevlânâ Dergâhý’nda çileye gir-
di ve Çelebi Seyyid Ebûbekir Efendi’nin
sohbetlerinde bulundu. Babasý Mustafa
Reþid Efendi oðlunun Ýstanbul’dan ayrýl-
masýna tahammül edemediðinden Çele-
bi Efendi’ye baþvurmuþ, o da “tekmîl-i çil-
lenin Yenikapý Dergâhý’nda ikmalinin muk-
tezâ-yý merdî ve hüner” olduðunu söyleye-
rek genç derviþi Ýstanbul’a gönderdi. Ga-
lib çilesini 1201’de (1787) Yenikapý Mevle-
vîhânesi’nde tamamlayarak “dede” oldu.
Bu arada Ali Nutkî Efendi ile Aþçýbaþý Þe-
rif Ahmed Dede’den epeyce faydalandý.
Daha sonra Ali Nutkî Efendi’den hilâfet
aldý. 1203’te (1789) Trabzonlu Köseç Ah-
med Dede’nin et-Tuhfetü’l-behiyye fî ta-
rîkati’l-Mevleviyye adlý eserine Ali Nut-
kî Efendi’nin izniyle es-Sohbetü’s-sâfiye
adýyla bir hâþiye yazdý. Öte yandan Yûsuf
Sîneçâk Dede’nin Sütlüce’deki türbesi ya-
nýnda bir ev satýn alarak 5 Receb 1204’te
(21 Mart 1790) buraya yerleþti ve Yûsuf
Sîneçâk’in Cezîre-i Mesnevî adlý eserini
þerhetti. Galata Mevlevîhânesi þeyhi Halil
Nûman Dede’nin görevinden azli üzerine
yerine Konya Þems Dergâhý türbedarý Þem-
sî Dede tayin edildiyse de Ýstanbul’a gelir-
ken Kütahya’da vefat ettiðinden 1791’de
Konya Âsitânesi þeyhi Mehmed Emin Çe-
lebi’nin emirnâmesiyle 9 Þevval 1205’te (11
Haziran 1791) Galata Mevlevîhânesi þeyh-
liði Galib Dede’ye verildi. Bu tayin dola-
yýsýyla III. Selim’le olan dostluklarý geliþti.
Galib Dede ayný zamanda Türk mûsikisi
bestekârý olan, “Ýlhâmî” mahlasýyla þiirler
yazan ve hat sanatýyla da uðraþan hüküm-
dara Galata Mevlevîhânesi’nin tamiri için
bir kaside takdim edince padiþah onun ar-
zusunu yerine getirerek tekkeyi tamir et-
tirdi (1792). 4 Aðustos 1792 tarihinde ya-
pýlan ilk mukabele vesilesiyle Þeyh Galib’in

halk arasýnda Þýh Ocaðý diye anýlýr. Zâviye-
nin doðusundaki hazîrede Kurtuluþ Sava-
þý sýrasýnda Fransýz kuþatmasýnda þehid
düþen bazý önemli þahsiyetler gömülmüþ-
tür.

Doðusundan camiye bitiþik olan zâviye
6,80 × 6,60 m. ölçülerinde bir zikir mey-
daný ile meydanýn güneyinde iki, kuzeyin-
de bir odaya sahiptir. Zikir meydaný orta-
daki kare kesitli bir ayaða oturan yelpaze
tonozla örtülüdür. Zâviye bitiþiðindeki ca-
miye ve son cemaat mekânýna iki kapýyla
açýlýr. Camiye ve doðusundaki hazîreye açý-
lan ikiþerden dört penceresi bulunmak-
tadýr. Zikir mekânýnýn kýble duvarýnda bir
mihrâbiye, mihrâbiyenin her iki yanýnda ar-
kasýnda mevcut iki itikâf odasýna açýlan bi-
rer kapý yer alýr. Meydanýn kuzeydoðu köþe-
sinde bir baþka itikâf hücresi vardýr. Oda-
lar dikdörtgen planlýdýr ve aynalý tonozla ör-
tülüdür. Kuzeydoðu köþesindeki oda do-
ðusundaki bir pencereyle hazîreye, güne-
yindeki bir pencereyle zikir mekânýna ve
kuzeyindeki bir kapýyla giriþ dehlizine açý-
lýr. Bugün zikir meydaný mescid, güneyde-
ki iki oda depodur, kuzeydeki giriþ dehlizi-
ne bir kapýyla açýlan üçüncü oda ise müez-
zine aittir.

Doðu-batý doðrultusunda ele alýnan ha-
mam sokak kotu yükselince kýsmen yol
seviyesinin altýnda kalmýþtýr. Basamak-
larla ulaþýlan kare planlý, aydýnlýk fenerli
kubbeyle örtülü soðuklukta bir havuz yer
almaktadýr. Soðukluðun doðu duvarýnda-
ki kapýdan beþik tonozla örtülü ýlýklýða ge-
çilir. Ilýklýðýn güneybatý köþesinde ustura-
lýk mekâný, kuzeybatý köþesinde helâ bu-
lunur. Her iki mekân içten mukarnaslarla
bezeli kubbeyle örtülüdür. Ilýklýðýn doðu
duvarýndaki kapýdan kare planlý, üç eyvan-
lý, köþe odalý, zemininde sekizgen göbek
taþý olan, aydýnlýk fenerli kubbeyle örtülü
sýcaklýða girilir. Eyvanlarýn hepsi tonozla
örtülüdür. Yalnýzca doðu eyvanýnýn arka-
sýnda yýldýz tonozla örtülü bir birim daha
yer alýr. Köþe odalarýndan güneybatýdaki
dikdörtgen planlý olup kubbeyle ve beþik
tonozla örtülüdür. Kuzeybatý odasý kubbe-
lidir. Kuzeydoðu ve güneydoðu köþe oda-
larý sekizgen planlýdýr ve kubbelidir. Sýcak-
lýðýn doðusunda beþik tonozlu, kuzey-gü-
ney doðrultulu külhan birimi yer alýr. Ha-
mam bugün oldukça bakýmsýzdýr.

Avludan biri güneyde, diðeri kuzeyde iki
merdivenle inilerek ulaþýlan kastel “L” biçi-
minde bir plana sahiptir. Ortada, 13 × 14,15
m. ölçülerindeki kastelin üzerini “L” þekilli
bir ayakla dikdörtgen þekilli bir pâyeye otu-
ran tonozlar örtmektedir. Kastelin kuzey-


