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GÜMÜŞ KOZAK 

(bk. KOZAK). 

GÜMÜŞHANE 

Karadeniz bölgesinin 
doğu bölümünde şehir ve bu şehrin 

merkez olduğu il. 
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Doğu Karadeniz'deki Zigana dağları 

ile Gümüşhane dağlarını birbirinden ayı
ran ve güneydoğu - kuzeybatı doğrultu 

sunda akarak Karadeniz'e ulaşan Harşit 
çayının yerleştiği dar bir vadide. deniz 
seviyesinden yaklaşık 11 SO m. yüksek
likte kuru lmuştur. Şehrin kurulduğu ye
rin önemi, yakınında bulunan ve işletil

mesi oldukça eski dönemlere kadar gi
den gümüş yataklarının varlığına dayan
dığ ı gibi bir taraftan da bu yerin eski 
bir ulaşım ekseni üzerinde bulunmasın
dan kaynaklanır. Zira Doğu Karadeniz 
kıyılarının önemli liman şehri olan Trab
zon'u iran Azerbaycanı'na bağlayan ta
rihi yol. Karadeniz kıyı larını Trabzon'un 
doğusunda terkettikten sonra Değirmen
dere vadisinin hazırlamış olduğu doğal 
koridordan faydalanarak içeriye dalmak
ta, kıyının gerisinde duvar gibi yükselen 
Zigana dağlarını aynı adı taşıyan geçitle 
aştıktan sonra (2030 m. yükseklikte olan 
Zigana Geçidi'nin yerine günümüzde da
ha alçak seviyelerde dağı delen Zigana Tü
neli kullanılmaktadır) Harşit vadisini takip 
etmektedir. Gümüşhane ve çevresi bu yol 
ile kolaylıkla Bayburt'a bağlanmakta, ar
dından Kop Geçidi (2300 m ) vasıtasıyla 
Doğu Karadeniz dağlarının ikinci sırası 

da aşılarak Erzurum'a ulaşılmakta. da
ha doğuda Aras vadisinin oluşturduğu 
tabii kulvar izlenerek iran'a geçilmekte
dir. Bu yoldan Gümüşhane'de ayrılan bir 

diğer yol da güneydeki dağları başka 

bir geçitle (Sipikor Geçidi) aşarak şehri 
Erzincan'a ve buradan da ülkenin öteki 
bölgelerine bağlamaktadır. 

Gümüşhane yöresinin eski tarihi ve 
şehrin ne zaman kurulduğu hakkında 
kesin bilg i yoktur. Bununla birlikte şeh
rin ilk kurulduğu yerin. yukarıda belirti
len alanda olmadığı ve iki defa yer de
ğiştirdikten sonra bugünkü mevkiine 
yerleştiği bilinmektedir. Gümüşhane ilk 
defa, günümüzde Canca adıyla bilinen 
ve bugünkü şehrin kuzeybatısında bu
lunan mahallenin olduğu yerde kurul
muştu . Bütün eski kaynakların tasvirle
rine göre gümüş yatakları da bu mev
kide bulunuyordu. Bu sebeple şehrin adı 
Türk kaynaklarında Canca biçiminde geç
mektedir (Uzunçarş ılı'n ı n eserinde Çani
ce, Osmanlı Tarihi, IV 1 2. s. 577). Evliya 
Çelebi'ye göre Büyük iskender'in hakim
lerinden Philikos tarafından bu yörede 
gümüş madenieri bulunduktan sonra 
eski Canca Kalesi onarım görmüş ve şeh
rin önemi artmıştır. iskender dönemin
den sonra Pontus Devleti'nin. daha son
ra da Roma imparatorluğu'nun sınırları 
içine giren Canca Kalesi, bu imparator
luğun ikiye ayrılmasından sonra da Do
ğu Roma (Bizans) sınırları içinde kaldı. 

Gümüşhane yöresi, Bizans'ın idari birim
lerinden olan Khaldia "tema"sı içinde yer 
alıyordu. Bu ad, Ortaçağ islam kaynak
larından ibn Hurdazbih ve Kudame b. 
Ca'fer'in eserlerinde Haldiye veya Hali
diyat şeklinde geçmektedir. Bizans dö
neminde de fonksiyonu. işletilen maden 
yataklarına bağlı kalan şehre "gümüş 
şehri" anlamında Argyropolis adı verildi 
(Winfield, XII. 168) 

VII. yüzyıl sonları ile VIII. yüzyıl başla
rında yöreye müslüman Araplar'ın akın
ları ulaştı. Şehir müslümanlarla Bizans-

Gümüshane'den 
bir görünüs 
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lılar arasında birkaç defa el değiştirdi. 
Harşit vadisi ve bu arada Canca Kalesi 
(Gümüşhane ) Selçuklular' ın en erken ulaş
tığı yerler arasındadır. Tuğrul Bey döne
minde Selçuklular ' ın Bizans'a karşı ka
zandığı ilk zafer olan Pasinler ovasında
ki savaştan ( 18 Eylül ı 048) sonra Gümüş

hane dolayiarı geçici de olsa bir süre 
Türkler'in elinde kaldı (Turan, Selçuklu
lar Tarihi, s. 122) Alparslan ' ın Malazgirt 
Savaşı ' nı kazanmasından sonra Erzincan 
yöresine hakim olan Emir Mengücük 
Gazi, Gümüşhane dolayiarını zaptede
rek Erzincan imaretine bağladı. Anado
lu Selçukluları zamanında Gümüşhane, 

Harşit vadisinden geçerek Maçka'ya ka
dar ilerleyen Melik ll. Gıyaseddin Keyhus
rev ve atabegi Mübarizüddin Ertokuş 

kumandasındaki kuwetler tarafından ele 
geçirildi (Turan. Selçuklular Zamanında 

Türkiye Tarihi, s. 361). Moğol istilası baş
ladıktan sonra Anadolu'nun birçok yeri 
gibi Gümüşhane ve çevresi de ilhanlı
lar' ın hakimiyeti altına girdi. ilhanlılar'ın 
saltanat kavgasına düşerek kuwetleri
ni kaybettikleri sırada ise Gümüşhane 
komşusu Bayburt gibi Celayirliler'in ida
resine geçti. XIV. yüzyılın ilk yarısında 
merkezi önceleri Sivas, daha sonra Kay
seri olan Eretnaoğulları'nın hakimiyeti
ni tanıdı. Ardından Kadı Burhaneddin, 
Akkoyunlular, Karakoyunlular arasında 
el değiştirdi; zaman zaman da Trabzon 
Rum Devleti'nin idaresine girdi. Fatih 
Sultan Mehmed 'in bu devlete son ver
mesi üzerine de Osmanlı topraklarına 
katıldı. Fakat bu hakimiyet uzun sür
medi. 1467'de Gümüşhane yöresi Ak
koyunlular tarafından ele geçirildi. Ak
koyunlu hakimiyeti 1473 yılında Fatih 
Sultan Mehmed'in Otlukbeli Savaşı 'nda 

Uzun Hasan ' ı yenilgiye uğratmasıyla son 
buldu. Bu tarihten sonra şehir kesin ola
rak Osmanlı hakimiyetine geçmiş oldu. 

Osmanlı idaresi a ltında Gümüşhane 

önceleri Erzurum, daha sonra Trabzon 
beylerbeyiliklerinin sınırları içerisinde bu
lunuyordu. Mesela Katib Çelebi'nin Ci
hannüma 'sında şehir Erzurum'a bağ
lı. Evliya Çelebi Seyahatname'sinde ise 
Trabzon eyaleti içinde gösterilmektedir. 
Canca civarında gümüş yataklarının iş

letilmesine Osmanlı döneminde de de
vam edilmiştir. Hatta burada gümüş sik
keler basıldığı da bilinmektedir. Fatih 
Sultan Mehmed. madenle uğraşan hal
kı vergiden muaf tutarak onları gümüş 
madenierini işletmeye teşvik etmişti. 

Böylece madenci nüfusunda artış mey
dana geldi. Kanuni Sultan Süleyman dö-
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Gümüşhane evlerine bir örnek 

neminde şehrin yerindeki ilk değişiklik 
gerçekleşti : yeni gümüş yataklarına da
ha yakın olan mevkide Süleymaniye Ca
mii adı verilen bir cami ile bu cami çev
resinde elli kadar evin inşası emredildi. 
Bu şekilde günümüzde Süleymaniye ma
hallesi ya da Eski Gümüşhane adı veri
len şehrin temelleri atılmış oldu. Bunun 
üzerine Canca sönükleşmeye, yeni ku
rulan ve muhtemelen bu dönemde Gü
müşhane adı verilen şehir gelişmeye baş
ladı . Bu şehir, Harşit ırınağına sol ta
raftan karışan Musaila deresinin yamaç
larında ve bugünkü Gümüşhane'ye 4 km. 
kadar uzaklıkta kurulmuş, mahalleleri 
1400-1 SOO m. yükseklikler arasında am
fiteatr şeklinde yayılmıştı. Gümüşhane'
den çıkan gümüş ve bakır hükümet tara
fından satın alınarak gümüş kısmı darp
haneye, bakır tophaneye gönderilir, ba
kırın fazlası da dışarıya gitmemek şar
tıyla ülke içinde sarfedilirdi. Buradan çı
kan gümüş, sikke kesrnek üzere ülke
nin başka darphanelerine gönderildiği 

gibi Gümüşhane'de de sikke kesilmek
teydi. İsminin Gümüşhane olarak değiş
tirilmesine rağmen bu sikkelerde hala 
Canca adının da kullanıldığı dikkati çe
ker. Kananı Sultan Süleyman (926/ 1520) 
ve onun ardından gelen iki padişah da 
Gümüşhane'de sikke kestirmişlerdi (ll. 
Selim döneminde 974 ı 1566-67ı ve lll. Mu
rad döneminde 982 ı 1574-751 tarihli) 

Katib Çelebi Cihannümô'sında Gü
müşhane'den "azım ve mamur" bir ka
saba olarak söz eder. 1647 yılında bu
raya gelen Evliya Çelebi de maden ya
taklarının zenginliğini anlatıp bazısı ka
palı, bazısı işleyen yetmiş gümüş made
ni ocağı bulunduğunu, bu tarihte darp
hanesinin çalışmadığını, fakat üzerinde 
Canca yazılı sikkeler gördüğünü söyler. 
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Evliya Çelebi'nin şehri ziyaret ettiği yıl
lardan önce sona eren IV. Murad döne
mi ( 1623- 1640), şehrin yeni yerinde en 
fazla geliştiği dönemlerden biri olmuş
tur. XVIII. yüzyılda burada maden çıka
rılması ve aynı yüzyılın ilk yarısında gü
müş sikke darbı sürdürülmüştür. 1130 
(1718) ve 1143 (1730-31) tarihlerini ta
şıyan sikkelerde artık Canca adının kul
lanılmadığı, Gümüşhane isminin geçme
ye başladığı görülmektedir. Şehrin öne
mi XIX. yüzyıla kadar devam etmiştir. 

Devlet idaresinin Gümüşhane'ye ve çev
resindeki madeniere verdiği önem, za
man zaman buradan Tophane-i Amire 
için bakır getirilmesine, darphaneye gü
müş gönderilmesine, Gümüşhane ma
denlerinden çıkan gümüşün dışarıya sa
tılmamasına , buradaki madenierin ser
mayesine ve madenierde çalışan işçilere 
dair hükümler göndermesinden de an
laşılmaktadır. Ancak XVIII. yüzyılın ikinci 
yarısında lll. Mustafa döneminde ( 1757-
1774) su dolan maden ocakları Fransa'
dan getirtilen aletlerle de çalıştırılama
yınca şehir canlılığını yitirmeye başla

mıştır. 

XIX. yüzyılın başlarına gelindiğinde ma
den yatakları giderek tükendi. 1829 yı
lındaki Osmanlı- Rus harbi esnasında Rus 
kuwetleri Gümüşhane'ye ulaşamadılar
sa da çok yakınındaki Hart ovasına ka
dar geldiklerinden Gümüşhane bu savaş
tan etkilendi: nüfusun ve özellikle ma
dencilikle uğraşan gayri müslim nüfu
sun önemli bir kısmı ülkenin başka yer
lerine göç etti. Bu da madenciliğin ve 
şehrin gerilemesine, nüfusunun azalma
sına yol açtı. Aynı yüzyılın ortalarında yö
renin ormanlarının tükenınesi sonucu 
yakıt sıkıntısı da buna eklenince maden 
işletmesi durduruldu (de Planhol, lX/ 3-
4, S. 260) 

XIX. yüzyılda maden ocaklarının öne
mini kaybettiği, 1847 yılında Gümüşha
ne'yi ziyaret eden Batılı seyyahlardan 
Hommaire de Hell'in bu konuya hiç te
mas etmemesinden de anlaşılmaktadır. 
Hommaire de Hell Harşit vadisinin ta
banını kaplayan meyve bahçelerinden, 
bu bahçelerdeki meyvelerin çeşitliliğin

den söz etmekte, bahçelerden toplanan 
armutların istanbul'a kadar gönderildi
ğini yazmaktadır. 

1869'da yöreye uğrayan Theophile Dey
rolle de buraya adını veren gümüşlü kur
şun madenierinin işletilmesinin hemen 
hemen terkedilmiş olduğunu, Gümüş

hane'nin meyve ticaretinde önemli bir 
rol oynadığını belirterek şehirden san-

dıklarla Trabzon. Erzurum ve hatta İs
tanbul'a armut. daha yakın çevreye ise 
kiraz gönderildiğini belirtmektedir. O 
yıllarda Gümüşhane şehrinin 800 kadar 
haneden oluştuğunu ifade eden seyyah, 
meyve ticaretinden sonra önemli etkin
lik olarak çanak çömlek yapımının ge
liştiğini ve her yıl sarı , yeşil ve kırmızı 
sırlı 30-40.000 testi imal edildiğini yaz
maktadır. Gümüşhane'de deri ticareti
nin de günden güne geliştiğini söyleyen 
Deyrolle, şehrin pazarında az miktarda 
ayı, kurt, tilki, vaşak, sansar ve sarnur 
postlarının satıldığını ilave ederek Gü
müşhaneliler'in avcılıktaki maharetleri
ni dile getirmektedir. 

Tanzimat döneminde 1867 yılındaki 
düzenleme ile Osmanlı idari teşkilatın
da eyalet sisteminden büyük vilayet sis
temine geçilince Gümüşhane Trabzon 
vilayeti içinde bir sancak merkezi hali
ne geldi. 1870 tarihli Trabzon Vilôyeti 
Salnumesi'ne göre şehirde on dört ma
halle içinde 920 hane bulunmakta ve bu 
hanelerde toplam 2357 nüfus yaşamak
taydı. Yine aynı kaynağa göre o yıllarda 
Gümüşhane'de imalat etkinliği olarak 
tiftik çorap ve ayak yemenisi, ayrıca me
şin ve sahtiyan gibi ürünler üretilmekte 
ve bunlar Gümüşhane'nin ihtiyacını kar-

. şıladıktan sonra ihtiyaç fazlası olarak ül
kenin başka bölgelerine de gönderilmek
teydi. 

XIX. yüzyılın ilk yarısında terkedilen 
ve kapatılan gümüş madeni ocakları için 
1883 'te son bir denemeye girişiidi ve 
maden işletmesi ecnebi bir şirkete ve
rildi. Daniel Pappa et Co. şirketi burada 
1888'e kadar çalıştı (Kovenko, s. 283-300) 
Fakat bu son teşebbüste de hasılatın iş
letme masrafını karşılamadığı görüldü
ğünden faaliyet tamamıyla durduruldu. 
Bunun üzerine önemi çevresindeki ma
denlerin varlığına dayanan yerleşme mer
kezi yavaş yavaş 4 km. ötedeki Harşit 
vadisine kaydı . Önceleri bu vadi boyun
da bahçeler ve meyvelikler arasına ser
piştirilmiş yazlık evler sıralanırdı. Zaman
la bu kesimde Trabzon'u Erzurum'a bağ
layan işle k yolun (Trabzon- Erzurum- İran 
transit yolu) kenarında önce ticaret, son
ra da bir yönetim merkezi doğdu . Böy
lece Gümüşhane'nin ikinci defa yer de
ğiştirmesi gerçekleşmiş oldu. XX. yüzyı
lın başlarında 1320 ( 1904) tarihli salna
meye göre şehirde 3240'ı müslüman ol
mak üzere 5930 nüfus yaşamaktaydı. 
19 Temmuz 1916-28 Şubat 1918 ta
rihleri arasına rastlayan Rus işgalinden 
sonra eski Gümüşhane'nin çöküşü iyi-



ce hızlandı. 1. Dünya Savaşı'nın ardından 
yeni şehirde henüz resmi daireler inşa 
edilmeğinden idari binalar olarak Har
şit vadisinde eskiden beri mevcut yazlık 
konaklardan faydalanıldL 1922 yılında 
hükümet konağı yapılınca idare burada 
çalışmaya başladı. Bundan sonra konut 
sayısı da arttı. 1922'de dört beş konak 
ve birkaç handan ibaret olan Gümüşha
ne zamanla büyüdü (Kutlutan. s. 57). Tek 
ana caddenin kenarında ticarethaneler 
sıralanmaya başladı ve bunları öteki 
fonksiyonların çoğalması takip etti. Cum
huriyet döneminden sonra da bütün ti
caret ve yönetim etkinliği Harşit vadi
sindeki yeni Gümüşhane'de toplandı. im
paratorluğun sonlarına doğru Trabzon 
vilayetinden ayrılarak müstakil bir san
cağın merkezi olan Gümüşhane şehri 

Cumhuriyet'in ilk yıllarında vilayet mer
kezi durumuna getirildi. 

1927 yılında yapılan ilk sayımda nü
fusu henüz 3000'i bile bulmayan (2549 

nüfus). ilk defa 1960'ta 5000'i (5312), 

1970 yılında 10.000'i (12440) geçebi
len, 1975 sayımında biraz geriteyerek 
11.166'ya inen, 1985'te 22.067'ye yük
selen ve 1990 sayımında 26.0 14'ü bulan 
Gümüşhane şehri, bugün Harşit çayının 
dağlar arasına gömülmüş vadisi boyun
ca bahçeler arasına serpilmiş gevşek do
kulu mahalleler halinde uzanır. Şehrin 

Erzurum istikametinden gelindiğinde ilk 
mahallesi olan Bağlarbaşı'ndan Trabzon 
doğrultusundaki çıkışında bulunan Mes
citli köyü yakınına kadar olan uzunluğu 
12 kilometreyi bulur. Yalnız bu uzanış 
süreklilik göstermez. Yer yer iskana el
verişsiz dik eğimli alanlar şehir yerleş
mesini parçalara böler. Harşit çayının sağ 
yakası yerleşmeye daha uygundur. Bu 
sebeple şehrin en toplu kesimini mey
dana getiren, resmi binaların çoğunun 
toplanmış bulunduğu Hasanbey mahal
lesi de ırmağın sağ yakasında yer alır. 

Erzurum'u Trabzon'a bağlayan transit 
yolu ırmağın sol kıyısını takip eder. Bu 
yolla buna paralel olarak sağ kıyıda uza
nan Atatürk caddesini birleştiren Köp
rübaşı kesimi resmi binaların yoğunlaş
tığı yerdir. Doğu- batı doğrultulu Atatürk 
caddesi ve bunun batıya doğru devamı 
olan Cumhuriyet caddesiyle bu caddele
re kavuşan kuzey-güney doğrultulu yan 
yollar üzerinde de ticaret alanları yoğun
laşmıştır. Yalnız bu merkezi kesim dı

şındaki mahalleler, arazi yapısı gereği 

belirli aralıklarla kurulduğu için her bi
rinde küçük alış veriş merkezleri vardır. 
Günümüzde mevcut mahalleler arasın-

Eski Gümüşhane 'de 

harap 
bir minare 

ve Süleymaniye 
camii 

da (Süleymaniye, Karaer, Hasanbey, Kar
şıyaka, İnönü, Bağlarbaşı , Eskibağlar , Çam
lıca, Hacıemin , Canca. Yenimahalle) şehir 
merkezine en uzak olanı, şehrin ilk ku
rulduğu Canca mahallesiyle (günümüz
deki merkeze doğru çizgi ile 3,8 km. uzak
lıkta) ikinci defa taşındığı Süleymaniye 
mahallesidir (günümüzdeki merkeze doğ
ru -çizgi ile 3,6 km.). Bu iki mahalle de 
Harşit çayının sol yamacında bulunur. 

Yapılan bir araştırmaya göre Gümüş
hane'de oluşturulan sermayenin 1986, 
1987 ve 1988 yılları itibariyle % 83'ü Gü
müşhane dışındaki faaliyet sahalarında 
kullanılmıştır (Yıldız, s. 396) . Bunun so
nucu olarak da Gümüşhane şehrinde ya
kın yıllara gelinceye kadar sanayi etkin
likleri gelişmemiştir. 

Son yıllarda Gümüşhane'nin meyve 
ürünlerini değerlendirmek üzere bir mey
ve suyu ve marmelat fabrikası kurulmuş
tur. Özellikle elma üretiminin yoğun ol
duğu yörede elma suyu elde etmek ama
cıyla kurulan bu işletme, sonraki yıllar
da kuşburnu suyu ve marmelatı üreti
mine yönelmiştir. Aynı fabrika daha son
ra poşette kuşburnu çayı ve ayrıca kızıl
cık, böğürtlen ve alıç reçelleri üretimi
ne de geçmiştir. Gümüşhane'de bulunan 
bir başka önemli kuruluş, ürünlerini yurt 
dışına da gönderen konfeksiyon sana
yiidir. 

Şehrin tarihi eserleri arasında en önem
lisi Eski Gümüşhane (Süleymaniye) ma
hallesi denilen kesimde bulunan ve bu 
mahalleye adını veren Süleymaniye Ca-
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mii'dir. Eski şehirde bunun dışında bazı 
minare kalıntıları da vardır. Bugünkü 
şehir yeni olduğundan önemli tarihi eser 
bulunmaz. Eskibağlar mahallesiyle İnö
nü mahallesi arasında yer alan kilise
den bozma Emirler Camii ile Hasanbey 
mahallesinde 1925-1930 yılları arasın
da kagir olarak inşa edilen Kemaliye Ca
mii belli başlı eserlerdendir. 

Gümüşhane şehrinin merkez olduğu 
Gümüşhane ili Trabzon, Bayburt. Erzin
can ve Giresun illeriyle kuşatılmıştır. Mer
kez ilçeden başka Kelkit. Köse, Kürtün, 
Şiran ve Torul adlı beş ilçeye ayrılmıştır. 

6575 km 2 genişliğindeki Gümüşhane ili
nin 1990 sayımına göre nüfusu 169.375, 
nüfus yoğunluğu ise 26 idi. 

Diyanet İşleri Başkanlığı'na ait 1995 
yılı istatistiklerine göre il ve ilçe merkez
lerinde kırk dört, kasabalarda sekiz ve 
köylerde 422 olmak üzere toplam 47 4 
cami bulunmaktadır. İl merkezindeki ca
mi sayısı ise on dokuzdur. 
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GUMUŞHANEVI, Ahmed Ziyaeddin 

L 

(1813-1893) 

Nakşibendi- Halidi şeyhlerinden, 
alim ve mutasavvıf. 

_j 

Gümüşhane'nin Emirler mahallesinde 
doğdu. Babasının adı Mustafa'dır. 1822'
de ailesinin ticaret yapmak için gittiği 

Trabzon'da Şeyh Osman Efendi ve Şeyh 
Halid es-Saidi gibi alimlerden sarf. na
hiv ve fıkıh dersleri aldı. 1831 'den son
raki bir tarihte amcasıyla birlikte ticari 
amaçla İstanbul'a gitti ve bir daha Trab
zon'a dönmedi. Beyazıt Medresesi'nde 
dini ilimleri tahsil ederken ad ı tesbit edi
lemeyen bir şeyhe intisap etti. Bu zatın 
ölümünden sonra tahsilini Mahmud Pa
şa Medresesi'nde sürdürdü. Sultan Ab
dülmecid'in hacası Hafız Mehmed Emin 
Efendi ile II. Mahmud'un hacası Abdur
rahman Harpüti gibi devrin önde gelen 
alimlerinin öğrencisi oldu. 

İstanbul'daki tahsil hayatı boyunca ta
sawufi çevrelerle münasebetini sürdü
ren Gümüşhanevi, 1845 yılında Üsküdar 
Alaca Minare Tekkesi'nde Halidiyye ta
rikatını yaymaya çalışan Şeyh Abdülfet
tah el- Ukari ile tanıştı. Ona intisap et
mek istediyse de Ukari, kendisini irşad 
etmeye İstanbul'a gelecek başka bir şey
hin yetkili olduğunu söyleyerek dostluk
larının sohbet ve samirniyet sınırları için
de devam etmesini istedi. Gümüşhane
vi daha sonra, Alaca Minare Tekkesi'nde 
Trablusşam müftüsü diye meşhur olan 
Halidi şeyhi Ahmed ei-Ervadi'ye intisap 
etti. 1848 yılında Mahmud Paşa Medre
sesi'ndeki hücresinde gerçekleştirdiği 

iki halvetten sonra Ervadi'den hilafet 
aldı. Levô.mi'u'l- 'u~ül adlı eserinde "ta
rikaten Nakşibendi, meşreben Şazeli" ol
duğunu söyleyen Gümüşhanevi, Nakşi

bendiyye ve Şazeliyye ' nin usul ve adabı 
çerçevesinde yoğunlaşan bir irşad faali
yeti sürdürdü. 

1859'da Cağaloğlu'ndaki Fatma Sul
tan Camii'ni tekke haline getiren Gü
müşhanevi ( 1957 yılında istimlak edilerek 
yıkılan tekkenin arsası üzerinde bugün 
Defterdarlık binası bulunmaktadır). 1863'
te sarayın tahsis ettiği özel bir gemiyle 
ve muhtemelen resmi bir görevle hac
ca gitti. 1877'de Şeyhülharem-i Nebevi 
Mehmed Emin Paşa'nın kızı Hawa Se
her Hanım'la evlendi. Ayn ı yıl ikinci defa 
hacca gitti. Hac dönüşü İstanbul'a gel
meyip üç yıl kadar Mısır'da kaldı. Tanta 
ve Kahire 'de Nasıriye, Camiu'I-Ezher ve 

Seyyidina Hüseyin Camii'nde 200'den 
fazla talebeye hadis okuttu. Mısı r müf
tüsü Muhammed el-Menüti, Şeyh Cev
det, Muhammed et-Tantavi, Şeyh Mus
tafa es-Said! ve Şeyh Rahmetullah ei
Hindi'ye hilafet verdi. 

Aralarında Kastamonulu Hasan Hilmi, 
Safranbolulu İsmail Necati, Dağıstanlı 
Ömer Ziyaeddin, Tekirdağlı Mustafa Fey
zi, Lüleburgazlı Mehmed Eşref Efendi gi
bi huzur dersi muhatap ve mukarrirliğine 
kadar yükselmiş alimierin de bulunduğu 
116 kişiye hilafet vererek Nakşibendiy
ye tarikatının Halidiyye kolunun yayılma
sında önemli bir rol oynayan Gümüşha
nevi 13 Mayıs 1893'te vefat etti ve Sü
leymaniye Camii haziresine defnedildi. 

Gümüşhanevi zahiri ilimierin tahsiline 
önem vermiş, halifelerinde her şeyden 
önce ilmi yeterliliğin bulunmasını şart 
koşmuştur. Dergah mensupları arasın
da bir yardımlaşma ve borç sandığı ku
rarak ev ve iş yerlerinde atıl duran men
kul servetleri bu sandıkta toplatmış, bu 
para ile bir matbaa kurarak basılan eser
lerinin ücretsiz dağıtımını sağlamıştır. 

Aynı sermayeden tahsis edilen SOO'er 
altınlık vakıflarla İstanbul, Bayburt, Ri
ze ve Of'ta dört büyük kütüphane ku
rulmuştur. 

Dini ilimleri öğrenme ve sünnete uy
ma konusu üzerinde hassasiyetle duran 
Gümüşhanevi, tekkesinde hadis okut
maya ağırlık vermiş, böylece Gümüşha
neli Dergahı bir darülhadis hüviyeti ka
zanmıştır. Tekkelerde görülen yozlaşma-

Ahmed Ziyaedd in Gümüşhanevi "nin Süleymaniye Camii 
haziresindeki mezarının baş ve ayak taşları · istanbul 


