
The Encyclopaedia of Islam'da olmak 
üzere doksan dört madde yazmıştır. Bun
lar arasında İslam Ansiklopedisi'nde
ki "Bayramiyye", "Celvetiyye", "Çile", "Kı
zılbaş", "Mevlevilik", "Nesimi", "Niyazi-i 
Mısri", "Şemsiyye", "Şeyh Galib", "Tercü
man"; Türk Ansiklopedisi'nde "Halve
tiye", "HurütTiik", "Kadirilik", "Kalenderi
ye" ve The Encyclopaedia of Islam'da
ki "Djilwatiyya", "Fa<;ll Allah HurutT" mad
delerini özellikle belirtmek gerekir.-

Basılı olmayan eserleri arasında Türk 
Tarih Kurumu için yaptığı Tarih-i Cihan
güşa, Cami'ü 't- tevarih ve Nizameddin 
Şami'den Zafername tercümeleri var
dır. Türk Tarih Kurumu, sonuncu eserin 
Necati Lugal tarafından yapılan tercü
mesini basmayı tercih etmiştir. Basılma
mış bir başka tercümesi de Abdülkadir-i 
Belhi'nin SunıJ.hdt-ı İlahiyye'sidir (Kon
ya Mevlana Müzesi, Abdülbaki Gölpınarlı 
Kitapları, nr. 145). Gölpınarlı'nın ayrıca 

mazmunlar üzerinde ansiklopedik bir 
eser hazırladığı haber verilmektedir (JTS, 
XIX [ 19951. s. XIX, LI) 

Bütün ilmi ve fikri çalışmaları yanın
da gençliğinden bu yana zaman zaman 
eski şiir zevkiyle klasik yolda manzume
ler de yazan Gölpınarlı bunları bir araya 
getiren, henüz basılmamış bir divana 
da sahiptir (Mevlana Müzesi, Abdülbaki 
Gölpınarlı Kitapları, nr. 2 I 8) 
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Iii] ÖMER FARUK AKÜN 
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GÖMEÇ HATUN TÜRBESi 

1 

Konya'da eyvan tipinde 

L 
bir Selçuklu türbesi. 

_j 

·Konya 'nın Kalenderhane mahallesin
deki Musaila Mezarlığı içindedir. Abide
vi cephesini ve diğer yanlarını üstten çe
viren mazgal biçimi dendanları sebebiy
le yapıya halk arasında Kız Kulesi adı da 
verilmektedir. 

Anadolu Selçukluları döneminde kes
me taş yanında tuğla geleneğinin de ya
şatıldığı ender eserler arasında bulunan 
türbeyi yaptıran , IV. Kılıcarslan'ın hanı
mı ve III. Gıyaseddin Keyhusrev'in anne
si Gömeç Hatun'un XIV. yüzyıl başların
da hayatta olduğu anlaşılmakta ve Mev
levi kaynaklarında kendisinden bahsedil
mektedir. Ancak yapının üzerinde hiçbir 
kitabeye rastlanmadığından tarihlendi
rilmesi zordur. XIII. yüzyılın ikinci yarı
sı ile XIV. yüzyıl başları arasında teklif 
edilen tarihlerneler yanında benzerleriy
le karşılaştırılarak eseri XIII. yüzyıl son
larına yerleştirmek de mümkündür. 

Gömeç Hatun Türbesi 1950 yılından 
sonra onarıma alınmıştır. Eski halinde 
etrafını üç yönden çeviren muhtemelen 
ahşap revakların izleri tesbit edilmiş, ze
mindeki cenazelik 1 mumyalık katında 

dört sanduka bulunduğu belirtilmiştir. 

Eski kayıtlardan türbenin pek çok vakıf 
eserle birlikte yaptınldığı anlaşılmak

tadır. 

Türbe, Anadolu'da Selçuklu çağı için
de en erkeni Seyitgazi'de Alaeddin Key
kubad ' ın annesine ait Ümmühan Hatun 
Türbesi olmak üzere, ayrı bir grup teş
kil eden eyvan biçimi türbelerin en bü
yük ve abidevi alanıdır. 

Cenazelik 1 mumyalık katı ile üst ya
pısının bir bölümü iri kesme taş, daha 
yukarı kısmı ise tuğladan yapılmıştır. 

Dikdörtgene yakın plandaki binanın do
ğu ve batı taraflarında üçgen biçiminde 
payanda çıkmaları vardır. Sivri kemerli 
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GÖNENLi MEHMET EFENDi 

ve yüksek bir tak şeklindeki kuzey cep
hesi, kalkan duvarı biçiminde yapının bü
tün yüksekliğini aşmaktadır. Kemerin 
arkasındaki üzeri sivri beşik tonozla ör
tülü ziyaret rnekanına iki yönden mer
divenlerle çıkılmaktadır . Abidevi cephe 
dikdörtgen bir çerçeve oluşturacak bi
çimde çevrilmiştir. Bu çerçeve ile kemer 
içinde hala izleri görülebilen çini kapla
malar vardır. Tonozun sıvalı ve bir za
manlar renkli nakışlarla süslenmiş ol
duğu kaydedilmekle birlikte cephedeki 
çini kaplama izlerinin bir kısmının kare 
levhalarla sır altı, bir kısmının da renkli 
sır tekniğinde yapılmış olması muhte
meldir. 

Ziyaret mekanının ortasında eskiden 
var olduğu söylenen sandukanın da çini 
kaplamalı olması mümkündür. Ancak 
karşı cephedeki dikdörtgen mihrapla 
yanındaki cüz nişinde çini izi tesbit edil
memiştir. Zemindeki cenazelik 1 mum
yalık katının çapraz tonoz örgü ile yeni
lenmiş tavanı onarım öncesinde' çökmüş 
durumda idi. 
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GÖNENLİ MEHMET EFENDi 
(1903-1991) 

Vaiz, reisülkurra. 
_j 

Aslen Kırımlı bir çiftçi ailesinin çocu
ğu olarak Gönen'de doğdu. Babası Os
man Efendi, annesi Fatma Hanım'dır. 

ilk öğrenimini ve hıfzını tamamladıktan 
sonra 1920'1i yıllarda istanbul'a gitti. Se
rezli Ahmed Şükrü Efendi'nin ders hal
kasına devam ederek 192S'te kıraat il
minden icazet aldı. Bu arada Medrese
tü'l-irşad'a kaydoldu. Medreseterin kapa
tılması üzerine (ı 924) yeni açılan imam
Hatip Mektebi'nin son sınıfına kabul edil
di; 1927 yılında bu okuldan mezun ol
du. Soyadı kanunu çıktıktan sonra Öğüt-
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çü soyadını aldı . Halk arasında daha çok 
Gönenli Hoca olarak tanınmıştır. 

İlk görevine Gönen Merkez Camii imam
hatibi olarak başlayan (ı 930) Mehmet 
Efendi üç yıl sonra askerliğini yapmak 
üzere buradan ayrıldı. Dönüşte istanbul'
da Hacı Kaftanı. Dülgerzade ve Hacı Ha
san camileriyle Sultan Ahmed Camii'nde 
imamlık yaptı. En uzun görevi Sultan Ah
med Camii imamlığıdır (1954- ı 982) .. Bu 
sırada Üsküdarlı Ali Efendi'nin vefatıyla 
(1976) boşalan reisülkurralığı da üstlendi. 

Resmi görevinin yanında Gönenli Ho
ca'nın örgün ve yaygın eğitim hizmetle
ri Kur 'an kurslarında fahri öğretmenlik 
ve fahri vaizlik olmak üzere iki grupta 
ele alınabilir. imam- Hatip okulları açıl
madan veya yeterli sayıda mezun ver
meden önce Gönenli Hoca, Türkiye'de 
din görevlilerine karşı duyulan ihtiyacı 

göz önüne alarak kendi gayretiyle öğ
renci yetiştirirken sonraları bu faaliye
ti her türlü · sorumluluğunu üstlendiği 

Kur'an kurslarında sürdürmüştür. Kur'
an-ı Kerim ve dini bilgiler öğrenmek üze
re Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden is
tanbul ·a gelen fakir öğrencilerin ihti
yaçlarını halktan topladığı yardımlarta 

karşılayarak önemli hizmetlerde bulun
muş ve 1940-1980 yılları arasında binler
ce talebe yetiştirmiştir. Onun ilgilendiği 
kursların başında hepsi de Fatih sem
tinde olmak üzere Üçbaş Camii Kur'an 
Kursu, Hacı Hasan Camii Kur'an Kursu 
(İmaret-i Atik Camii ile birlikte) ve Akseki 
Mescidi'ndeki Hırka-i Şerif Kur'an Kur
su gelmektedir. Bunlardan başka istan
bul 'un muhtelif semtlerindeki birçok ca
minin müştemilatında veya apartman 
dairelerinde barınan yüzlerce öğrenci

nin masrafı da yine Gönenli Hoca tara
fından karşılanmaktaydı. 

Gönenli Mehmet Efendi, fahri vaiz ola
rak kadınların ihmal edilen din ve ahlak 
eğitimine daha çok önem vermektey
di. Haftanın hemen her gününde istan-
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bul'un çeşitli yerlerindeki camilerde ka
dınlara vaaz verirdi. Vaazlarında öğret
mekten çok eğitme, irşad etme ve dini 
hayatı canlı tutma onun başlıca hedefi 
olmuştur. Bu sebeple vaazlarına güzel 
sesiyle Kur'an-ı Kerim okuyarak başlar, 
ilahi ve kasidelerle cemaati coşturur, ar
dından dinleyiciterin dikkatini çekecek 
şekilde etkili ve slogan mahiyetindeki 
cümlelerle kısa konuşmasını yapardı. ir
şad konusunda Hz. Peygamber'in "Ko
laylaştırınız, güçleştirmeyiniz; müjdele
yiniz, ürkütmeyiniz" (Buhari, "'ilim", ı ı, 

"Edeb", 80, "Cihad", ı64; Müslim, "Cihad", 
6-7) mealindeki hadisinin emrini hayatı 
boyunca titizlikle uygulamaya çalışmış
tır. Başarısı, coşkun imanı ve ihlası ya
nında uyguladığı hoşgörüye dayanan bu 
yöntemden kaynaklanmaktaydı. 

Bilindiği kadarıyla Gönenli Hoca' nın hiç
bir tarikata intisabı yoktu. Bu hususta 
soru soranlara, "Biz Resülullah'ın yolun
dayız" derdi. Fakat tasawufun zühd ve 
takva çerçevesinde öngördüğü bütün fa
zilet ve üstün meziyetlere sahip olduğu 
için halk ona bir veli gözüyle bakmıştır. 

Şu var ki özellikle hanımiara yaptığı vaaz
larda Hz. Peygamber'in ezkar ve evrad 
olarak okunmasını tavsiye ettiği tehlil, 
tesbih, dua, istiğfar ve salavat-ı şerifeler
den seçtiklerini cemaatiyle birlikte okur
du ve fırsat buldukça buna devam edil
mesini tavsiye ederdi. Bu evrad ve tesbi
hat daha sonra kitap haline getirilip ba
sılmıştır (Evrad ve Tesbihat, istanbul 1 995) 

Bütün ömrünü hayır hizmetlerine sar
feden Gönenli Mehmet Efendi, başta Kı
zılay ve Yeşilay olmak üzere yetişebiidi
ği her çeşit hayır kurumuyla yakından 
ilgilendi. Halkla iç içe yaşadı, zengin fa
kir her sınıfın güvenini ve sevgisini ka
zandı. 7 Temmuz 1982'de Sultan Ahmed 
Camii imamlığından emekli olduktan 
sonra da hayır ve irşad hizmetlerine koş
maktan geri durmadı. 2 Ocak 1991 'de 
vefat etti. Fatih Camii'nde çok kalabalık 
bir cemaatin iştirakiyle , kendisinden son
ra reisülkurralık görevini devralan Ab
durrahman Gürses tarafından kıldırılan 
cenaze namazından sonra Edirnekapı 

Şehitliği'ne defnedildi. 

Vefatından sonra hizmetlerini devam 
etiirmek üzere Gönen'de 1994'te kendi 
adına bir cami inşa edilmiştir. Yatılı Kur'
an kursu, aşevi, kütüphane ve konferans 
salonundan oluşan külliyenin yapımı sür
dürülmektedir. Ayrıca 1995 yılında İs
tanbul'da Gönenli Mehmet Efendi ilim 
ve Hizmet Vakfı adıyla bir vakıf kurul
muştur. 
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Farsça dil, derün; Arapça kalb, hatır: 

Türkçe yürek kelimeleriyle de karşıla

nan gönül Türk edebiyatının divan, halk 
ve dini- tasawufi mahsullerinin en önem
li ve en çok işlenen konularından biri
dir. Divan edebiyatında teşhis ve tecrid 
yoluyla adeta ikinci bir aşık hüviyetinde 
ele alınır: "Etse Nefi n'ola ger gönlüy
le daim bezm-i has 1 Hem kadeh hem 
bade hem bir şüh sakidir gönül" (Nef'i) . 
Gönül aşık gibi ağlar, kanlı göz yaşı dö
ker; yaralıdır, aşkın ve gamın merkezi
dir. "Dil-i gamgin, dil-i gamhar, dil-i sü
zan. dil-i pürsüz" gibi tabirler bunu ifa
de eder. Ahmed-i Dai'nin şu beyti bu 
anlayışın örneğidir: "Gam yeme ey şikes
te dil bu dahi böyle kalmaya 1 Firkat 
içinde hasta dil bu dahi böyle kalmaya". 

Gönül birçok teşbih ve mecaza da ko
nu olmuştur. Bunlardan memleket. ik
lim, il, vilayet, şehir, Bağdat ve Mısır gi
bi unsurlar sevgilinin padişaha, aşk der
dinin de orduya benzetilmesi esasına 

dayanır. Sevgili gönül ve aşk ülkesinin 
sultanıdır. Aşk derdi bu ülkeyi sık sık 

yağmalamaktadır. "Bir ülkede iki padi
şah olmaz" atasözü uyarınca aşığın gön
lünde padişah olarak sevgilinin aşkının 
yeterli olduğu ifade edilir : "Gam değil 

bende isen Mısr-ı dile sultansın 1 Bir azi
zin kuludur Yüsuf-ı Ken'an-ı Mısr" (Ah
med Paşa). Bazan aşığın kendisi gönül 
mülkünün sultanı olarak gösterilir: ah 
ateşinin kıvılcımları asker, sevgilinin aş
kı da sancak kabul edilir. 

Sevgili gönül tahtının sahibi, gönül sa
rayında misafir kalan bir sultan şeklin
de düşünülerek gönül de kul, saray, taht. 


