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Eskiþehir Seyitgazi’de
XVI. yüzyýlýn ilk çeyreðinde

inþa edilen külliye.˜ ™

Seyitgazi’ye yakýn sayýlan Aslanbey kö-
yünde olup Þeyh Þücâüddin Türbesi’nde
bulunan kitâbeye göre XVI. yüzyýlýn ilk çey-
reðine tarihlenmektedir. Külliye geniþ bir
arazinin batý yönünde avlu içinde iki türbe
(Þeyh Þücâüddin ve Demirtaþ Paþa türbeleri),
minare, mezarlar, yeni bir cami ve oniki-
gen havuz; doðu yönünde ayrý bir avlu için-

de meydan evi, mutfak, depo ve fýrýndan
meydana gelmektedir. Her iki avlu kemer-
li açýklýklý bir kapý ile birbirine baðlanmýþ-
týr.

Kesme taþla inþa edilen Þeyh Þücâüd-
din Türbesi yüksek kasnaklý ve kurþun kap-
lamalý bir kubbe ile örtülmüþ, yapýnýn dýþ
cepheleri dikdörtgen yüzeysel niþlerle ha-
reketlendirilmiþtir. Sekizgen planlý ana me-
kânla doðusunda yer alan dýþa taþkýn ko-
numdaki dikdörtgen planlý ve kubbeli gi-
riþ biriminden oluþmaktadýr. Bu cephede
yer alan kapý Bursa kemeri açýklýklýdýr. Ýç-
teki basýk kemerli kapýnýn üstünde yer
alan kitâbede, binanýn Sultan Bayezid’in
oðlu Yavuz Sultan Selim’in saltanatý zama-
nýnda Bâlî Bey’in oðlu Kasým Bey tarafýn-
dan 921 (1515) yýlýnda yaptýrýldýðý belirtil-
mektedir. Yapýnýn güney ve kuzeybatý cep-
helerinde dikdörtgen açýklýklý birer pence-
re, iç kapýnýn iki yanýnda dilimli kemerli bi-
rer niþ bulunmaktadýr. Kubbenin dýþtan
onaltýgen, içten yuvarlak kasnaðýný kalýn
profilli iki silme dolaþmaktadýr. Kasnakta
yer alan kitâbedeki 1183 (1769) tarihi bir
tamirata iþaret etmektedir. Kasnakta ve
kubbe içinde bitkisel motifli kalem iþi süs-
lemeler görülmekte, kubbe üç sýra mu-
karnas ve dört sýra prizmatik dilimlerden
oluþan kasnaða oturmaktadýr. Türbede di-
limli kemerli ve kalem iþi süslemeli mih-
rap niþi ve ortada yaklaþýk 5 m. uzunlu-
ðunda sanduka mevcuttur. Duvarlar pen-
cere altlarýna kadar Kütahya çinileriyle kap-
lanmýþ, duvarlarýn üst kýsýmlarý mavi, lâci-
vert ve sarý renkli kalem iþi çiçek ve yap-
rak motifleriyle, ayrýca yazýlarla yoðun bi-
çimde süslenmiþtir. Türbede giriþ birimi-
nin güney cephesine bitiþik olan minare
kesme taþtan dikdörtgen prizma kaideli,
tuðla silindirik gövdeli ve çift þerefelidir.
Þerefe altlarýnda beþer sýra kirpi saçak,
minare gövdesinde mavi çinili þeritler ve
kaval silmeli bilezikler dikkati çekmekte-
dir.

Demirtaþ (Mürvet Ali) Paþa Türbesi, Þeyh
Þücâüddin Türbesi’nin kuzeyinde yer al-
maktadýr. Tuðla ile inþa edilen türbe, yük-
sek kasnaklý kubbeyle örtülü sekizgen plan-
lý mekân ve doðu cephesindeki dikdörtgen
planlý, kubbeli giriþ biriminden oluþmak-
tadýr. Türbenin cephelerini tek sýra, kas-
naðýný çift sýra kirpi saçak dolanmaktadýr.
Yapýnýn kuzey ve güneybatý cephelerinde
sivri kemerli alýnlýklý ve dikdörtgen açýklýk-
lý pencereler bulunmaktadýr. Giriþ birimi-
nin basýk kemerli kapýsýndan sonra türbe-
ye batý cephesindeki kademeli basýk ke-
merli kapýyla ulaþýlmaktadýr. Ýç mekânda
beþgen niþe sahip mihrapla iki sivri kemer-

yal Sultan ve Hacý Murad ile Gazi Muham-
med bunlar arasýnda sayýlabilir. Bunun ya-
nýnda nâiblerin faaliyetlerini kontrol et-
mek için muhtesib adý verilen görevliler
vardý. Þeyh Þâmil’in oluþturduðu idarî ve
askerî yapý, Ruslar’a karþý Daðýstan ve Kaf-
kasya’da yirmi beþ yýl boyunca büyük di-
reniþ göstermiþtir. Rus Ýmparatorluðu’-
nun güçlü ordularý karþýsýnda unutulmaz
destanî bir mücadele veren Þeyh Þâmil’in
adý Rus iþgaline karþý direnen Kafkas ka-
vimlerinin hâfýzasýna nakþedilmiþtir.
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tadýr. Kuzey cepheyi hareketlendiren sil-
menin dýþýnda piramidal külâh örtülü ve
kirpi saçaklý iki baca dikkati çekmektedir.
Depoya bitiþik olan doðu cephesinde dik-
dörtgen prizma þeklinde, kirpi saçaklý üç
baca yükselmektedir. Ýç mekânýn cephe-
lerinde deðiþik boyutlarda niþler, ayrýca ku-
zey duvarýnda iki, doðu duvarýnda üç adet
yaþmaklý ocak niþi mevcuttur. Mutfaða ba-
tý duvarýndan bitiþik olan depo da kare plan-
lý olup taþ konsollara oturan sivri tromplu
ve yüksek kasnaklý kubbeyle örtülüdür. Gü-
ney cephesinde dikdörtgen çerçeveli ve
hafif dýþa taþkýn kapý bulunmakta, iç me-
kânýnda farklý boyutlarda niþler yer almak-
tadýr.

Diðer yapýlardan baðýmsýz olarak depo-
nun güneydoðu köþesinde yer alan kare
planlý fýrýn yüksek kasnaklý tromplu kub-
beyle örtülmüþtür. Batý cephesinde altý
sütuna oturan beþ birimli revak mevcut-
tur. Tuðladan sivri kemerli açýklýklý revak
eðimli bir çatý ile örtülüdür. Fýrýna geçiþ ba-
tý cephesindeki dikdörtgen çerçeveli basýk
kemerli kapýyla saðlanmaktadýr. Yapýnýn
doðu cephesinde dikdörtgen açýklýklý, gü-
ney cephesinde sivri kemer alýnlýklý ve dik-
dörtgen açýklýklý ikiþer pencere mevcut
olup dýþa taþkýn bir silme dýþtan bütün
cepheyi dolaþmaktadýr. Ayrýca kuzey cep-
hesinde üç, doðu cephesinde bir adet priz-
matik gövdeli ve külâhlý baca vardýr. Ýç
mekânda dikdörtgen kesitli, sivri kemerli
niþler, kapýnýn yanýndaki sivri kemerli niþ
içinde devþirme bir tekne ve duvarda mus-
luk delikleri bulunmaktadýr. Doðu duva-
rýnda büyük bir yaþmaklý ocak niþi, kuzey
duvarýnýn önünde iki fýrýnýn yer aldýðý alt
kata merdivenle inilmektedir. Fýrýnýn du-
varlarýnda kemerler arasýnda kalan bölüm-
lerde çiçek ve yaprak motiflerinden olu-
þan kalem iþi süslemeler görülür. Ýmareti
oluþturan bu yapýlarýn vaktiyle kiremit kap-
lý olan kubbeleri günümüzde kurþun kap-
lamalýdýr. Külliye içinde bulunmasý gere-
ken derviþ ve misafir odalarý zamanýmýza
ulaþmamýþtýr. Yeni inþa edilen caminin
vaktiyle nasýl bir mimari þemaya sahip ol-
duðu bilinmemektedir.

BÝBLÝYOGRAFYA :

Þükrî, Seyyid Battal Gazi: Tarihçesi ve Ýlhamî
Divaný, Ýstanbul 1334, s. 1-28; Filiz (Oðuz) Aydýn,
The Þeyh Sücaeddin Complex in Aslanbey Villa-
ge of Seyitgazi (yüksek lisans tezi, 1970), Ortado-
ðu Teknik Üniversitesi Mimarlýk Fakültesi; a.mlf.,
“Seyitgazi Aslanbey Köyünde Þeyh Sücaeddin
Külliyesi”, VD, sy. 9 (1971), s. 201-226; Suzan Al-
bek, Dorylaion’dan Eskiþehir’e, Eskiþehir 1991,
s. 169; Ahmet Yaþar Ocak, Osmanlý Ýmparatorlu-
ðu’nda Marjinal Sûfîlik: Kalenderîler (XIV-XVII.
Yüzyýllar), Ankara 1992, s. 192-193; F. W. Hasluck,
Anadolu ve Balkanlar’da Bektaþilik (trc. Yücel

Demirel), Ýstanbul 1995, s. 20; Yaðmur Say, Seyyid
Battal Gazi Þücâeddîn Velî Üryan Baba, Wies-
loch 2003, s. 88-91; Erol Altýnsapan – Canan
Parla, Eskiþehir Selçuklu ve Osmanlý Yapýlarý I:
Günyüzü, Mihalgazi, Mihalýççýk, Sarýcakaya,
Seyitgazi, Sivrihisar, Eskiþehir 2004, s. 250-
262; Erol Altýnsapan, “Seyitgazi Ýlçesi Arslanbey-
li Köyü Þeyh Þücaaddin Külliyesi”, Türk Kültü-
rü ve Hacý Bektaþ Velî Araþtýrma Dergisi (Þüca-
addin Veli Ocaðý özel sayýsý), sy. 37, Ankara 2006,
s. 173-184.

ÿAyþe Denknalbant

– —
ÞEYH VASFÎ

(1851-1910)

Mutasavvýf, þair ve muallim.
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Ali Vasfî, Ýstanbul Fatih’te Draman’da
doðdu. Babasý Nakþibendiyye’ye baðlý Ke-
fevî Dergâhý þeyhlerinden Mehmed Râþid
Efendi’dir. Ýlk bilgilerini babasýndan ve Fâ-
tih Camii’nde Hoca Mustafa Efendi’den al-
dý. Gelibolulu Hoca Tâhir Efendi’den Me¦-
nevî ile Molla Câmî ve Hâfýz divanlarýný
okudu. Tahsilini tamamlayarak 1866’da ve-
fat eden babasýnýn yerine Kefevî Dergâ-
hý þeyhliðine getirildi. Bir yandan dergâh
mensuplarýna tarikat usul ve âdâbýný öð-
retirken bir yandan da Fâtih Merkez Rüþ-
diyesi’nde kavâid-i Osmâniyye, Mekteb-i
Kudât’ta kitâbet-i resmiyye, Mekteb-i Nüv-
vâb’da kitâbet ve inþâ dersleri verdi. Ay-
rýca Meclis-i Meþâyih üyeliðinde bulundu.
Âniden vefat eden Þeyh Vasfî’nin ölümüne
Þair Eþref tarafýndan tarih düþürülmüþ-
tür. Mezarý Draman Camii hazîresinde ba-
basýnýn kabri yanýndadýr.

Daha çok eski tarzda yazdýðý þiirleriyle
tanýnan Þeyh Vasfî, Recâizâde Mahmud
Ekrem’le Muallim Nâci arasýndaki tartýþ-
mada Nâci’nin yanýnda yer almýþ, yeni ede-
biyat anlayýþýna karþý eski edebiyatý sa-
vunmuþtur. Kendisi bir “asrî edebiyyât-ý
atîka” cereyaný oluþturma gayretindeydi.
1895 yýlýnda Mekteb mecmuasýnda ya-
yýmlanan “Muhâdarât” baþlýklý makalesi

li niþ yer almaktadýr. Duvarlar yakýn tarih-
lerdeki bir düzenlemeyle 1 m. yüksekliðe
kadar Kütahya çinileriyle kaplanmýþtýr. Du-
varlarýn üst kýsýmlarýnda görülen mavi renk-
te, kalem iþiyle yapýlmýþ sütunlu ve kemer-
li kompozisyonlar, sarmaþýk dallar ve çiçek
motifleri iþlenmiþtir. Duvar yüzeylerinde
damarlý mermer görüntüsü verecek boya-
malar vardýr. Pandantifle geçiþi saðlanan
kubbenin eteðinde yaprak ve çiçek motif-
lerinin bulunduðu kalem iþi süslemeler ko-
yu yeþil ve sarý renklerle boyanmýþtýr. Kub-
be kasnaðýnda yer alan kitâbe Þeyh Þücâ-
üddin Türbesi’nin kasnaðýndakiyle aynýdýr.
Her iki türbenin kubbesi üzerinde yazýlý bi-
rer alem vardýr.

Külliyede doðu yönünde yer alan mey-
dan evi, mutfak ve depo birimlerini oluþ-
turan mekânlar doðu-batý doðrultusun-
da dikdörtgen planlý bir alaný kaplamak-
tadýr. Birbirine bitiþik üç mekânda moloz
taþ, kesme taþ ve tuðla kullanýlmýþtýr. Mey-
dan evi kare planlý olup mukarnaslý kon-
sollara oturan ve kademeli sivri tromplar-
la taþýnan yüksek kasnaklý kubbeyle örtül-
müþtür. Güney cephesinde sivri kemerli
alýnlýklý ve basýk kemerli açýklýklý kapý, batý
cephesinde sivri kemerli ve dikdörtgen açýk-
lýklý pencereler vardýr. Kuzey cephesinde
külliyenin diðer bacalarýndan daha büyük
boyutlarda dikdörtgen prizma þeklinde bir
baca, giriþ cephesinde dört sütuna otu-
ran üç sivri kemerli revak bulunmaktadýr.
Cepheler silmelerle hareketlendirilmiþtir.
Ýç mekân cephelerinde duvar niþleri ve
kuzey duvarýnda ocak niþi görülmektedir.
Tromp kemerleri arasýnda ve kubbede ka-
lem iþi bitkisel süslemeler vardýr.

Bu mekânýn doðu cephesine bitiþik olan
mutfak kare planlý, taþ konsollara oturan,
sivri tromplarla taþýnan yüksek kasnaklý
kubbeye sahiptir. Güney cephesinde dik-
dörtgen açýklýklý kapý ve sivri kemer alýn-
lýklý dikdörtgen açýklýklý pencere yer almak-
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Þeyh Þücâüddin Külliyesi imaret planý
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