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arabir tavırla gidermeye çalışmıştır. Camtu '1uşul adlı eseriyle tarikatiara ait evrad
ve ahzabın derlenmesinden meydana gelen Mecmu 'atü '1- a[ızab 'ı onun bu özelliğini ortaya koymaktadır.
sındaki anlaşmazlıkları birleştirici

Eserleri. Tasavvuf. Cami' u '1- uşul* (İs
tanbul I 276). Ru[ıu'l- 'arifin (İstanbul
1275). Mecmu 'atü 'l-ahzab (1-111, istanbul ı 3 I IL Kitabü'l - 'A;ifin ii esrari esma,i'l- erba'in (Mecmü'atü'l-ahza.b'ın
kenarında, ll, 550-569) Hadis. Rilmuzü'lef:ıildiş * (İstanbul ı275L Levami'u'l- 'ukul
(1-V, istanbul 1292, Ramüzü'l-ehadfş ' in şer
hi). Gara,ibü'l-ehô.dis (İstanbul, ts LLeta,ifü'l-hikem ( İ~tanbul ı275), Hadis-i
Erba 'in (-İstanbul I 290) Ahlak. N~catii'I
giifilin (İstanbul I 268), Deva, ü '1- müslimfn (İstanbul 1290), Neta,icü'l-ihlas
(İstanbul I 290) Fıkıh ve Akaid. Cam/u'J ~
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ibaret Risaletün mal).bule fi [ıakl).ı'l
müceddid ile vasiyetlerini ihtiva eden
iki sayfalık Türkçe metin el- 'Abir'in kenarında yer almaktadır.

1968), Cami'u'l-mütUn, Ehl-i Sünnet
İ'tikadı (tre Abdülkadir Kabakçı -

Fuat
Günel, İstanbul I 986, 4. bs ) adıyla yayım
lanmıştır.
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Eserlerini Arapça olarak kaleme alan
Gümüşhanevf'nin Camtu'l- uşul'ü Ve-

liler ve Tarikatlarda Usul adıyla Rahmi
Serin - Ramazan Nazlı (İstanbul I 977),
Ruhu '1- 'arifin 'i Vuslat Ehli ve İlahi
Aşk adıyla Rahmi Serin (İstanbul ı 978)
ta rafından tercüme edilmiştir. Ramuzü'l-e[ıadiş'in biri aynı adla (tre Naim
Erdoğan, İstanbul I 976), diğeri Hadisler
Deryası (tre Lutfi Doğan- M. Cevad Akşit, istanbul 1982) adıyla iki tercümesi vardır. Necatü '1- giifilin, Gafillerin Kurtuluş Yolu (tre A Kemal Saran, istanbul
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İstanbu l valiliği karşısında, Hükümet
Konağı sokağı

ile Gümüşhaneli sokağı
yer alan ve Nakşibendi
liğin Halidi koluna bağlı tekkelerin en
önemlisi olan bu kuruluş, Nakşibendi
Halidi şeyhi Ahmed Ziyaeddin Gümüşnın kavşağında

Gümüşhanevi

Tekkesi'nin Fatma sultan Camii ile

olan mahfilinin eski bir

bağlantılı

fotoğrafı (Semavi Eyice foto~raf arşivi)

hanevi (ö ı 893) tarafından Fa tma Sultan Camii'ne 1859'da meşihat konulması sonucunda teşekkül etmiştir. Günümüze kadar ulaşmayan yapı, tekkeye
dönüştürüldükten sonra da cami olarak
kullanılmaya devam edilmiş, batı yönüne 187S'te harem ve selamlık bölümlerinin eklenmesiyle bir tarikat kuruluşu
nun gerektirdiği mimari bütünlüğe kavuşmuştur.

Cami-tevhidhane. Hükümet Konağı soile Gümüşhaneli sokağının kavşa
ğındaki küçük bir avlunun gerisinde yer
almakta, tuğla örgülü babalara oturan
demir parmaklıkların sınırladığı bu avlu. basit bir kapı ile Hükümet Konağı sokağına açılmakta, arsanın batı kesiminde mevcut diğer tekke bölümleri ise kapısı Gümüşhaneli sakağına bakan ve bir
şadırvanla donatılmış olan diğer bir avlunun (tekke avlusunun) çevresinde yer almaktaydı. Bu kesimin kuzeydoğu köşe
sinde bulunan iki katlı ahşap harem binası cami -tevhidhaneye bitişiyor, bunun
gerisinde, cami- tevhidhanenin batı duvarına bitişen tek katlı ahşap bina selamlık birimleriyle derviş hücr elerini barındırıyordu. Tekke avlusuna girildiğin
de sağ köşede küçük bir şadırvan bukağı

lunmaktaydı,
Gümüşhanevi

Tekkesi, tekkelerin kakadar faaliyetini
sürdürmüştür. Gümüşhanevi'nin vefatından sonra tekkenin postuna Şeyh Hasan Hilmi Efendi. Şeyh İsmail Necati
Efendi. Dağıstanlı Şeyh Ömer Ziyaeddin
Efendi ve Tekirdağlı Şeyh Mustafa Feyzi Efendi oturmuşlardır. Cumhuriyet döneminde kadro harici camiler arasına
katılan tekke binaları bir müddet İstan
bul valiliği jandarmalarının yatakhanesi ve elbise deposu olarak kullanıldıkpatıldığı

Gümüşhanevi

Tekkesi'nde camitevhidhanenin
mihrap duvarı
(M . Saha

Tanman
foto~raf
arş i v i )

1925

yılına
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tan sonra 1957'de yol açma ve Defterdarlık binasının yapılması gerekçesiyle
yıktırılmıştır (ayrı ca bk. FATMA SULTAN

GÜNAH
İlahi emir ve yasaklara aykırı

CAMii) .

L
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Kümbet · Erzurum

GÜMÜŞLÜ KÜMBET
(bk. OSMAN GAZi TÜRBESİ).
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Erzurum'da Karskapı dışındaki
meydanda tahminen
XIV. yüzyıla ait kümbet.

L

Evliya Çelebi'ye göre

mış
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kubbesinin
bir rivayete göre ise konik külahında büyük
bir gümüş parçası asılı olduğu için almıştır. 1877-1 878 Osmanlı- Rus Savaşı
sırasında bu gümüşlerin Ruslar tarafın 
dan götürüldüğü rivayet edilir.
adını

gümüşle kaplı olmasından, diğer

Yapının

kitabesi tamamen ortadan
kalktığından mimarı ve banisi hakkında
bilgi bulunmamaktadır. Evliya Çelebi, o
dönemde mevcut olan lahdin üzerinde
"Sultan Mahmud " ibaresini okuduğu için
yanlış olarak Gazneli Mahmud'un burada yattığını söylemiştir. Arşiv belgelerinden hareketle burada zaviye şeyhi Köse Gıyaseddin Dede'nin gömülü olduğu
ileri sürülmüştür.
Tamamıyla

sivri kemer içine alın
iki adet pencere ile aydınlanan kümbetin alt katındaki cenazelik bölümü ise
üç havalandırma menfezi ve yukarıdaki
sanduka kısmına açılan bir delikle aymiştir. Mukarnaslı

GÜMÜŞLÜ KÜMBET

kesme taştan inşa edilen
bir işçilik gösterir. Köşeleri
üçgen yüzeyler şeklinde pahlanmış kare
bir kaide üzerine oturan onikigen gövdesi. duvarlara yapıştırılmış ikiz sütunçeler ve yuvarlak kemerlerle bölümlere
ayrılarak hareketlendirilmiştir. Konik külahın hemen altında, Erzurum'daki mezar anıtlarında sıkça kullanılan , kırmızı
renkli taşlardan zencirek motifi işlen-

dınlanmaktadır.

Bütün bu özellikleriyle Üç Kümbetler.
Kümbet ve Rabia Hatun Kümbeti gibi Erzurum'daki diğer mezar anıt
larıyla büyük benzerlikler gösteren Gümüşlü Kümbet XIV. yüzyılın başlarına tarihlendirilebilir.
Karanlık

Çok sağlam bir yapıya sahip olduğu
için bir zamanlar su deposu olarak da
kullanılan yapı son yıllarda onarılarak
eski görünümüne kavuşturulmuştur.
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Farsça bir kelime olan ve sözlükte "suç"
gelen günah, dini bir kavram
olduğu için kutsal ve tabiat üstü varlık
alanlarıyla bağlantılıdır. Kutsallığına ina·nııan tabiat üstü varlık veya varlıklar din
müessesesinin temel unsurları arasın
da bulunduğundan bütün dinlerde günah kavramı mevcuttur. Kutsalın söz konusu olduğu her yerde kutsalla ilgili emir
ve yasaklar manzumesinin bulunması da
tabiidir. Günah, bu emirlerin yerine getirilmemesi veya yasakların çiğnenme
siyle ortaya çıkan ve dini, ahlaki ve vic. dani açıdan sorumluluk gerektiren bir
olgudur. Beşeri kanun ve kuralların çiğ
nenınesi suç olarak adlandırılırken dini
alandaki hata ve aşırılıklar günah ola.rak nitelendirilmektedir. Dinle bağlantılı
olan günah kavramının muhtevası, hem
dinlerdeki ulühiyyet kavramına hem de
insanların bu ulühiyyetle münasebetlerine göre dinden dine değişebilmekte
dir (EUn., XII, 661 ).
anlamına

gahı", Prof. Dr. Sabri-F. Ülgener'e Armağan,

li.]

fiil ve davranışları
ifade eden bir terim.
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DoGAN

YAVAŞ

GÜMÜŞTEGİN GAZi
(ö. 497 / 1104)
Haçlılar'a karşı verdiği
tanınan Danişmendli

mücadelelerle
hükümdan

(bk. DANİŞMENDLILER).
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Büyüye dayanan ilkel kavimlerde günah "büyü usul ve erkanına saygı göstermemek" veya "cemaatin düzenine karşı
kusur işlemek" ya da "tabunun çiğnen
mesi" şeklinde anlaşılıyor, böylece sihir
ve onun etrafında gelişen kült günahın
objesini oluşturuyordu. Bu tür topluluklarda günahın toplumun diğer fertlerini
etkilediği kabul edildiğinden derhal dini
bir merasimle giderilmesi gerekiyordu.
Dinin kaynağını ve otoritesini tabiat
üstü ruhi güçlerde bulan zihniyette günah, üstün dünyanın güçlerine karşı iş
lenmiş hata anlamına gelmektedir. Kültürel kaynaklarını efsanevi olgular ve
kahramanların oluşturduğu bu toplumlarda zamanın periyodik olarak tekran
telakkisine bağlı olarak günahtan arın
ma törenleri yapılmaktadır. Politeist dinlerde ise günah, birçok tanrıya karşı iş
lenmiş bir saygısızlık ve dini törenin ihlalinden ibarettir. Bu tür inançlarda günahın silinmesi için dini bir kefaret talep edilir (Kılıç , s. 75-77).
Eski Ön Asya'da günah kavramı, Sumer ve Asur- Babil kültürlerinde oldukça ciddi bir şekilde işlenmiştir. Hem Sumerler'de hem de Babil ve Asurlular'da
günahın tannlara karşı yapılan hatalardan oluştuğuna inanılmakta, türü ne
olursa olsun şeytani ve kötü güçlerin in-

