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Cumhuriyet dönemi
fikir adamlarından.

_j

istanbul Göztepe'de doğdu. Arapkirli
bir Türkmen ailesinin oğlu olup babası
Mustafa Neşet Efendi, annesi Fatma Saniye Hanım'dır. Çocukluğu , son Osmanlı
aydınlarının yaşadığı Erenköy ve Göztepe semtlerinde geçti. Yetişmesinde, geniş tarih bilgisinde, edebiyat ve tasavvufla olan münasebetinde. gönül adamı
kişiliğinde ailesinin ve çevresinin büyük
tesiri olmuştur. Haydarpaşa Lisesi'ni bitirdikten sonra bir süre istanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne devam etti. 1950- 1955 yılları arasında istanbul'da çeşitli okullarda Türk dili ve edebiyatı hocalığı , 1955-1963 yılla rında Spor
ve Sergi Sarayı müdü r lüğü yaptı. Daha
sonra Almanya'da iki yıl serbest gazeteci olarak çalıştı. 1965 -1966 yıllarında
Milli Eğitim Bakanlığı ' nda özel kalem
müdürlüğü görevinde bulundu. 19661970 yılları arasında Ankara ve İstan
bul'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği basın müşavirliği yaptı. Çok sayıda
vakıf, dernek ve hayır kurumunda yönetim ve danışma kurulu üyeliği gibi görevlerde de bulunan Gemuhluoğlu , kuruluşunu gerçekleştirdiği Türkpetrol Vakfı'nın sekiz yıl süreyle genel sekreterliğini yürüttü. 5 Ekim 1977'de istanbul'da vefat etti. Kabri Sahrayıcedid Mezarlığı'ndadır.
Yaptığı hizmetlerle yaşadığı döneme
bir gönül ve hizmet adamı olarak damgasını vuran Fethi Gemuhluoğlu sağlam
karakteri, toplumu bir bütün olarak ele
alan hoşgörülü tutumu ve herkese sevgiyle yaklaşımından dolayı etrafında aydın bir çevre oluşturdu. Zarif bir İstan
bul Türkçesi'yle yaptığı konuşmaların-
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da, mektup ve makalelerinde iman, aşk,
emek, hürriyet, güzel ahlak, çalışkanlık
gibi değerlerin savunucusu oldu ve bir
dönemin yüksek öğrenim gençliğine bu
değerleri aşılamada önemli rol oynadı .
Bulunduğu bütün görevlerde Batılılaş
ma'nın Türk toplumunda meydana getirdiği tah r ibatın ananlması için büyük
çaba sarfetti.
Fikirlerini

işlediği yazıları

Serdengeçü, Yeşilada, A rapgir Postası, Türk Yurdu, Düşünen Adam Mecmuası, Yeni
Sabah, Göldağı gibi gazete ve dergilerde yayımlanan Gemuhluoğlu konularını daha çok yaşanan hayatın içinden
seçti. Büyük şehirlere göçlerin gelecekte dağuracağı tehlikelerden Macar hürriyet savaşçıların ı desteklemeye, mazlum ve masum milletierin bağ ı msızlığı
na, İslam ülkelerinin birbirine yakınlaş
masının öneminden müslümanların birbirlerini tenkit etmesinin yanlışlığına ,
sanattan siyasete, ahlaktan eğitim ve
tarihi meselelere kadar hemen her konuda yazılar yazdı. Bir yandan milli meseleler üzerine yetkililerin dikkatini çekerek çözüm teklifleri getirirken öte yandan milletlerarası bazı konular üzerine
de eğildi. Bu meseleleri çözüme kavuş- .
turacak akademik kadroların yetişmesi
için ömrünün sonuna kadar büyük bir
gayretle çalıştı. Faaliyetlerini sevgi ve
dostluk ekolü şekline dönüştüren bir
prensip ve disiplin içinde sürdüren Gemuhluoğlu, gençlere sadece maddi ve
manevi açıdan destek olmakla kalmayıp kendilerinde bilgi, zeka, cesaret ve
sanat parıltısı gördüklerini yetenekleri
doğrultusunda yönlendirdi ve böylece
sadece akademik hayatta değil İslami
düşünce , sanat ve kültür hayatının gelişmesi üzerinde de etkili oldu.

Halvetiyye tarikatının Şabaniyye koluna mensup olan Gemuhluoğlu'nun şah
siyetini oluşturan temel unsur tasawuftur. Gemuhluoğlu , hayatı boyunca tasavvufun riya ve şöhretten uzak durmayı
telkin eden anlayı şına bağlı kalmış , birbirinden uzak çevrelerden edindiği çok
sayıda dostuna hiçbir çıkar endişesi gözetmeden hizmet etmeyi ibadet kabul
etmiştir. insanın başta kendisiyle dost,
kendi içinde dengeli ve tutarlı olmasını
önemli bir varlık şartı olarak ele almış,
ferdin iç dünyasının güzelliğ i nin insana,
dünyaya, hayata ve olaylara bakışta temel rol oynadığına inanmıştır. insanla
insan, insanla eşya ve insanla mücerret
kavramlar arasındaki dostluğu çok ileri

noktalara taşımış , şöhret, mal ve uyku
her şeyle ve herkesle dost olmanın gereği üzerinde ı srarla durmuştur.
Buradan hareketle, bir müslüman için
dünya ve ahiret diye bir ayırım yapılma
dan ahiretin dünyada baş l adığını bilerek ölüme de dost olunması gerektiğini

dışında

vurgulamıştır.
Konuşmalarında ,

makale ve mektupsevgi ve dostluk kavramları üzerinde titizlikle duran Fethi Gemu h luoğ
lu, bunların ölçüsünün insana ve İslam'a
hizmet etmek olduğunu. sevginin hiçbir
karşılığının bulunmadığını , insan hayatının aşk ve cezbe üzerine kurulduğunu
ifade etmiştir. insanın iyi tarafını öne çı
karmanın ancak sevgi ve dostlukla mümkün olduğunu söyleyen Gemuhluoğlu'
na göre aşk insanın katı yanlarını yumuşatarak hayata bir esneklik kazandırı r.
Bu esneklik güçlükterin aşılmasına yardımcı olur, insanlar arasındaki dayanış
mayı ve yardımiaşmayı mümkün kılar.
larında

Gençlere,

geçmişi geleceğe bağlama

birbirine kaynaştırmanın ,
istikbale umutla bakmanın en temel yolunun sevgi olduğunu söylerken düşün
celerini kabul ettirme yerine özümsetme çabası içine girmiştir. Gemuhluoğlu
insana dostça yaklaşımı, geçmişi geleceğe taşıyan siyasi şuur dehası, müessese 'ile insanı birbirine ustaca bağlayan
kişiliği, SÖZ ve davranışlarındaki uyumla
çağdaş bir müslüman örneği oldu. Ülkenin tabii kaynaklarını zenginliğe dönüştürecek beceri, bilgi ve ahlaki donanıma sahip insanlara ihtiyaç olduğuna
inandı ve hayatını bu insanları ortaya çı
karacak şartları oluşturmaya adadı .
Bazı sohbet, mektup, hatıra ve yazı
larıyla ölümünden sonra hakkında yazı
lanların bir kısmı Dostluk Üzerine adlı
bir kitapta toplanmış (İstanbul 1978). bu
eserde öe yer alan bir sohbeti daha sonra Dostluğa Dair adıyla ayrıca yayımlan
nın, insanları

mıştır (İ s tanbul 1988).

Necip Fazı! Kısakürek İ3dbıdli'de, Cahit Zarifoğlu Yaşamak'ta ona müstakil
bir yer ayınrken Nuri Pakdil Bağlanma
adlı kitabında bütünüyle onu ele alıp anlatmış , ölümünün 1O. yıldönümünde Sulfe Kültür-Sanat Yıllığı'nda onunla ilgili çeşitli hatıra , anekdot ve değerlen
dirme yazılarından oluşan geniş bir bölüme yer verilmiştir. Gemuhluoğlu , 1977'den bu yana ölüm yıl dönümlerinde her
kesimden sevenlerinin katıldığı anma
toplantıları yanında radyo ve televizyon
programlarıyla da anılmaktadır.
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Kuzey tarafında Kür ve kolları ile suıt.l FERMAN KARAÇAM lanan verimli bir ovanın, güneyinde ise
üzerinde yaylalar, ormanlar bulunan dağ
GENC-i KARON
lık bir arazinin yer aldığı Gence bölgesinde
Araplar'dan önce göçebe Türkler
(bk. KARüN).
L
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yaşamaktaydı. VIII. yüzyılın başlarında
Gence'nin bulunduğu Arran bölgesi Haı
ı
zarlar'la Araplar arasında cereyan eden
GENC-i ŞEKER
savaşlara sahne oldu. Dede Korkut des(bk. FERİDÜDDİN MES'ÜD).
tanında Berdea ile beraber, Oğuz TürkL
~
leri'nin kuzey hududunda Gürcistan sı
nırlarında Bagıl oğlu Arnran'ın malikanesi olarak gösterilen Gence, istahri'ye
göre Arap fetihlerinin ilk dönemlerinde
Azerbaycan Cumhuriyeti'nin
Serdea'dan Tiflis'e ulaşan yolda küçük
Bakü'den sonra ikinci büyük şehri.
bir şehir durumundaydı. 943-944'te HaL
~
zar denizi ve Kür ırmağı yoluyla gelen
Bakü'nün 363 km. batısında Küçük
Ruslar'ın Serdea'yı yağma ve tahrip etKafkasya dağlarının kuzeydoğu eteğin
melerinden sonra Arran bölgesinin merde, Kür (Kura) ırmağının sağ kollarından
kezi oldu ve hızla gelişmeye başladı, şeh
Genceçay' ın her iki kıyısında Bakü- Tifrin etrafı surlar ve hendekle çevrildi. 344
(955-56) yılında Salariler hanedam toplis demiryolu üzerinde yer almakta olup
Azerbaycan'ın eski şehirlerindendir. Şeh
raklarına katıldı ve Arran valisinin ikarin adı Ortaçağ Arap kaynaklarında Cenmetgahı haline geldi. 360'ta (970 -71)
ze veya Kence, Fars kaynaklarında GenŞeddadiler'in hakimiyeti altına girdi. Şed
dadiler şehirde köprüler, kervansarayce, Ermeni ve Gürcü kaynaklarında Gandzak yahut Gandza şeklinde geçer. Bular ve yeni surlar yaptılar. Böylece şehir
eski surların dışına doğru genişledi ve
nunla birlikte, Dede Korkut destanında
hıristiyan ve müslüman dünyasının sı
burada yeni alışveriş merkezleri oluştu .
nırları arasında gösterilen şehrin adının
Karadeniz kıyılarını iran'a bağlayan tanereden geldiği ve ne zaman kuruldurihi ticaret yolu üzerinde bulunması ikğu hakkında kesin bilgi yoktur. Şehrin
tisadi hayatın daha da canlanmasına
adı bazı kaynaklarda Azeri Türkçesi' n- . yol açtı.
deki "gen yer" (açık, geniş yer) anlamına
Gence'ye hakim olan Şeddadiler 1054'bağlanır. Bir başka görüşe göre de kelite Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey'e tabi olme Pehlevi dilinde "hazine, mahsul demak zorunda kaldılar. 1067 yılında Gürposu" demektir.
cistan seferinden dönen Alparslan bir
Gence bölgesinde (Sakaşena) miladi 576
büyük bir Hun- Sa bir kitlesi yaşamaktaydı. 730-731 yıllarında Bazcir'in
idaresinde 300.000 kişilik Hazar ordusunun Araplar'a karşı giriştiği sefer esnasında tahrip edilen şehirler arasında
Gence'nin de adı geçer. Mirhand, şehrin
kuruluşunun Sasani Hükümdan Kubad

yılında

süre Gence'de kaldı. Sultan Melikşah
1076'da Gence'yi muvakkaten Emir Fazlün'dan alıp bütün bölgeyi Emir Sav Tegin'e verdi. Böylece yöreye çok sayıda
Türkmen yerleştirildi. Sultan Melikşah ' ın
478 sonlarında (1086 başları) gerçekleşen Kafkasya seferi sırasında en ciddi
mukavemeti Gence şehri göstermiş, bu-

nun üzerine sultan Urfa Emiri Bozan'ı
Fazlün'u te'dib ve Gence'nin zaptıyla görevlendirmiştir. Çok çetin muhasaradan
sonra ele geçirilen Gence ve çevresi doğ
rudan merkeze bağlandı. Şeddadi Hükümdarı llL Fazlün teslim oldu, fakat
daha sonra tekrar Gence'ye hakim olmayı başardı. Ardından Melikşah, 1088'de büyük bir orduyu Arran üzerine gönderdi. Fazlün teslim olmayı reddedince şehre zorla giren Selçuklular burayı yağma ettiler. Böylece Gence ve Arran'da kesin olarak Selçuklu hakimiyeti
kurulmuş oldu. Şehir 486'da (1093) Sultan Berkyaruk tarafından Muhammed
Tapar'a ikta olarak verildi: Muhammed
Tapar daha sonra atabegi Kutluğ Tegin'i
öldürterek saltanat davasıyla ayaklandı
ve bütün Arran'a hakim oldu. Sultan
Berkyaruk ile aralarında vuku bulan
üçüncü savaştan sonra yapılan antiaş
ınada (495 / I 101) Gence ve çevresi Muhammed Tapar'a bırakılmıştı. Muhammed Tapar tahta geçtikten sonra da
Gence önemini kaybetmedi. Gürcü Kralı
David 503'te ( 111 O) Gence'ye kadar geldiyse de Muhammed Tapar tarafından
bozguna uğratıldı.
1139'da büyük bir deprem sonucunda Gence geniş tahribata maruz kaldı.
imadüddin el- İsfahani'ye göre deprem
esnasında 300.000. izzeddin İbnü'l-Esir'e
göre 230.000 kişi hayatını kaybetti. Bu
olay sırasında Kepez dağından kopan bir
heyelan kütlesi aşağı inerek Aksu ırma 
ğının önünü kapatmış ve bu doğal setin
arkasında suların birikmesiyle şimdiki
Göygöl oluşmuştu . Bu durumdan faydalanan Gürcü Kralı ı. Dimitrius, zelzeleden yıkılmış Gence'ye baskın yaparak
şehri yağmaladı. Baskın sırasında Gürcüler ganimet olarak Gence'nin meşhur
demir kapısını da Gürcistan'a götürdüler. Kapı bugün Gürcistan'da Kutaisi şeh
ri civarında Gelati Manastırı'ndadır. Gence, Gürcü saldırılarına karşı müslümanlar tarafından uç bölgesi (sugur) olarak
kabul edilmiş ve tahkimat yapılmıştır.
521 ' de ( 1127) Ge nce ve Arran, Selçuklu valileri Karasungur ve Çavlı'nın idare-

Gence'de
darbedilen
1213 11798-991
y ılı na ait
gümüs sikke
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