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GCC 

(bk. KÖRFEZ İŞBİRLİGİ KONSEYİ). 

GECİK MESCİDİ 

(bk. KİÇİK MESCİDİ). 

GEÇME 

Yazma eser ve levhaların 
metni çevreleyen ara pervaz 

süslemelerinde, kitap kapaklannda 
kullanılan zincir biçiminde 

altınlı süsleme 
(bk. ZENCİREK). 

GEDAYl 

XV. yüzyılın önde gelen 
Çağatay şairlerinden 

(bk. ÇAGATAY EDEBİYATI). 

GEDiK 

Osmanlı hukukunda 
imtiyaz ve inhisar esasına dayanan 

tasarruf hakkı anlamında 
bir terim. 
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Türkçe bir kelime olan gedik "eksik, 
kusur; yıkık yer, duvarda açılan çatlak" 
anlamlarına gelir. Terim olarak ise inhi
sar ve imtiyaz esasına dayanan askeri, 
idari, hukuki ve iktisadi manalar ifade 
etmektedir. Osmanlı tarihi ve hukuku 
açısından önem taşıyan yönü hukuki ve 
iktisadi manasıdır. 

Askeri alanda gedik, savaşçı sınıfın

dan sayılmadığı halde terfi ederek za
bit olabilen topçu ve kale muhafızları 
gibi askeri sınıfların kadroları için kulla
nılmıştır. Bu rütbelerin efradı belli ve 
değişmez sayıdadır. Daha ziyade kale 
muhafıziarına tevcih edilen gedik timar
lar bu mananın kapsamına dahildir ve 
Osmanlı Devleti'nin başlangıcından beri 
vardır. Askeri manada gedik tevcihleri
ne ilk döneme ait belgelerde rastlamak 
mümkündür (BA, Ali Emiri-Kanüni, nr. 
323). 

İdarf sahada gedik ise Osmanlı sara
yında belli bir görev ve imtiyaz manası
nı taşır. Bazı idari memur ve hizmetiiie
rin reisine gedik.li denir. Bu anlamda ge
dik yine Osmanlı Devleti'nin kuruluşun
dan beri mevcuttur ve tasarruf edilen 
müktesep bir hak gibidir. Bunun için özel 
gedik defterleri tutulmuş ve gedik tev-

cihleri yapılmıştır. Saray cariyeleri için
de baş cariyeden sonra önemli bir imti
yaza sahip olan "gedikli cariyeler", kapı 
halkı arasında mühim yerleri olan "ge
dikli ağalar", XVIII. yüzyıldan sonra iç 
hazine kayıtlarını tutmak üzere görev
lendirilen "gedikli efendiler" ve bu me
murlara hizmetleri karşılığı tahsis edi
len "gedikli zeamet" tabirleri bu mana
yı içine alır. 

Gedik kelimesinin asıl ihtilaflı olan ve 
çıkış tarihi hakkında farklı yorumlar yapı
lan manaları hukuki ve iktisadi olanlar
dır. Hukuki bir terim olarak gedik hak
kı bazı iddiaların aksine VI. (XII.) yüzyıl
dan beri bilinmektedir ve menşeini de 
İslam hukukunda "sükna", "girdar" ve
ya "hulüv" denilen tasarruf hakları teş

kil etmektedir. Girdar, mukataalı va
kıf arazi yahut mfrf arazi üzerinde bu 
arazinin mutasarrıfı tarafından meyda
na getirilen ve sahibine "hakk-ı karar" 
(bazı şartlada devamlı tasarruf ve kiracılık 
hakkı) veren mülk bina, ağaç ve benze
ri şeylere denir. Ebüssuüd Efendi bu
na gedikle aynı anlamı vermektedir. Hu
lüv ise daha ziyade Mısır'da görülen ve 
gedik hakkına benzeyen bir tasarruf şek
lidir ve "bir gayri menkulün rakabesi 
üzerinde, o akar lehine tamir veya baş
ka bir maksatla verilen belli bir meblağ 
para karşılığında malik olunan mücer
ret menfaat yani intifa hakkı" diye tarif 
edilmektedir. Maliki hukukunda geniş
çe ele alındığı için Kanünf zamanında 
gedik hakkına esas teşkil etmek üzere 
konu Kazasker Abdülbaki Efendi 'ye in
celettirilmiş ve Kansu Gavri zamanında
ki uygulamalar gedik hakkı uygulama
Iarı için örnek alınmıştır (Ahmed Feyyü
mi,vr. 136bvd.). 

Gedik hakkının Osmanlı hukukundaki 
manasını da iki ayrı devrede incelemek 
gerekir. Birinci devre, ticaretin inhisarı 
söz konusu olmadığından ticaretin icra
sı için imtiyaz anlamının karışmadığı dö
nemi ihtiva eder. Bu manada gedik hak
kına İslam ve Osmanlı hukukçuları "sük
na" adını verirler. Ebüssuüd Efendi, sük
nanın "oturmak" anlamında bir masdar 
olduğunu belirttikten sonra bu kelime
nin hukukçulara göre esnaf ve sanatkar
ların özellikle vakıf dükkaniarda müte
vellinin izniyle ve "karar" şartıyla ilhak 
ve bina ettikleri raf, dolap ve sandık gi
bi alat ve edevatın hakk-ı karar şartıy
la konması anlamına geldiğini belirtir. 
Şer'iyye sicillerinde de buna yakın bir 
ifadeyle, "Aiat-ı tazirneden ibarettir" di-
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ye tarif edilmektedir. Mısır'da ise buna 
cedik denilmektedir. Gerçekten Osman
lı Devleti'nde vakfın malf yetersizliği se
bebiyle vakıf dükkanlar harap hale gel
diğinde kiracılar dükkanı işler hale ge
tirmek için tamirini üstlenmeyi, bunun 
karşılığında da kendi mülkü olmak üze
re dükkana hakk-ı kararı bulunan alat 
ve edevatını yerleştirmeyi ve her sene 
cüzf bir kira bedeli vererek devamlı ki
racı olmayı istiyorlardı. Böyle bir kira ak
di yapıldığı takdirde yerleştirilen malze
rneye "gedik", gayri menkule "gediğin 
mülkü", verilen kira bedeline de "mülk 
kirası" denilmekteydi. Bu anlamda ge
dik hakkı, girdar hakkı ile beraber VI. 
(XII.) yüzyıldan beri mevcuttu ve meşrui
yeti tartışılmaktaydı. Kanünf zamanında 
konu tekrar gündeme gelmiş ve aleyhte
ki görüşler üzerine Ebüssuüd Efendi 963 
( 1555-56) yılında meseleyi enine boyuna 
araştırarak bunun caiz olduğunu padişa
ha arzetmiştir (Gedik Risalesi, vr. 115b). 

İkinci devre, inhisar usulünün kabu
lünden sonra gedik hakkının yeni bir ma
na kazandığı ve devamlı tasarruf hakkı 
anlamının yanında bir de ticarette inhi
sar, imtiyaz ve bir çeşit patent manala
rını da içine aldığı dönemdir. İnhisar usu
lü, yani belli miktarda esnafın belli sa
natları icra edebilme usulü kabul edildi
ğinde inhisarına karar verilen sanat ve 
esnaflık ruhsatı, önce bu sanatları eski
den beri icra eden ve çoğunluğu vakıf 
olan dükkanıarda gedik hakkına sahip 
olan kişilere verilmiştir. Bunun sebebi 
vakıf dükkanıarda bulunan "alat-ı !azi
me" olduğundan bunlar münhasıran bir 
sanatın icrasına ait ruhsat ve imtiyazın 
sembolü olmuş ve bu devirden sonra 
sükna hakkı "gedik hakkı" diye anılma

ya başlanmıştır. Gerçekten inhisar du
varında bir delik açmanın şartı böyle bir 
gediğe sahip olmak olduğundan mana 
da uygun düşmüştür. Bu ise gedik hak
kının kazandığı yeni iktisadi manadır, 
ancak bu arada terimin eski anlamı da 
devam etmiştir. Bundan dolayı bazı araş
tırmacılar, gedik hakkının yeni bir ma
na kazanmasını gedik hakkının başlangı
cı olarak kabul ederler ve bunu da 1140 
( 1727) yılından itibaren başlatırlar. Hal
buki gedik hakkının hukuki manasını VI. 
(XII.) yüzyıla kadar götürmenin müm
kün olduğu yukarıda belirtilmiştir. 

İslam hukukçularına göre gedik hak
kının hukuki dayanağı zaruret. örf-adet 
kuralları ve "umümü'l-belva" kaidesidir. 
Gedik denilen alat ve edevat da gayri 
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Ebüssuüd Efendi 'nin Gedik Risatesi' nden lki sayfa (Süleymaniye Ktp .. lsmihan Sultan. nr. 223. vr. 133·'. 133.' ) 

menkul mülk hükümlerine tabidir ve bu
lundukları gayri menkulün tamamlayıcı 
parçaları sayılırlar. Zamanla gediklerin 
% 60'ı vakfedilmiş ve çoğunluğu da ica
reteynli vakıfların hükümlerine tabi tu
tulmuştur. 1287 ( 1870) tarihli nizarnna
me ile bu husus teyit edilmiştir !Düstar, 

Birinci tertip, ll , ı 70! Temeli meşrü esas
lara dayanan gedik hakkının zamanla 
tabi olduğu gayri menkulün yerini aldı
ğı ve bir kısmı gayri meşrü olan bazı ge
dik çeşitlerinin de ortaya çıktığı bilin
mektedir. Sonradan ortaya çıkan üç ge
dik çeşidi şunlardır: 1. Müstakar gedik
ler. Buna "muttasıl gedik" de denir. Hu
kukçuların cevaz verdiği yukarıda açık
lanan gediklerdir. 2. Hava! gedikler. Bun
lara "munfasıl gedik" de denir. Fetvaya 
aykırı olan bu gedikler. belli bir yerle ka
yıtlı olmayan ve mutasarrıfına istediği 

yerde sanatını icra yetkisi veren gedik
lerdir : simitçi gediği gibi. 3. Müstahlas 
gedikler. Şer'iyye sicillerine göre binası 
yanmış veya bir yerden diğer bir yere 
nakledilmiş gediklere denir. 

Gedik usulünün gittikçe artan iktisa
di önemi sebebiyle bazı yeni düzenle
meler yapıldı. Daha önceleri ilgili esnaf 
kahyalan veya benzeri yetkililer tarafın
dan verilen gedik hüccet ve temessük-
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leri. sonradan yapılan hukuki düzenle
melerle esnaf kethüdaları. Maliye Neza
reti 'ne bağlı başmuhasebe ve şer'iyye 
mahkemeleri tarafından da verilmeye 
başlandı . lll. Selim zamanında çıkarıla n 
bir fermanla gedikler yeniden düzen
lendi. Fetvaya aykırı gediklerin tasfiye
sine. eski gediklere ait teamülün mu
hafazasına ve yeni gedik tesisinin ağır 
şartlara bağlanarak hava! gediklerin il
gasına karar verildi. ll. Mahmud döne
minde ise yeni bir gedik taksimi ortaya 
çıktı. Vakıf gediklerin lehine yapılan ba
zı düzenlemelerden sonra ll. Mahmud 
ve Haremeyn vakıflarına devredilen ge
dikler çoğaldı. Bu vakıflara bağlanan . 

mutasarrıflarının ellerine de yeniden se
ned verilen gediklere "nizarn lı gedik", 
bunların dışında kalanlara ise "adi ge
dik" denmeye başlandi. 

Osmanlı hukukunda istisnai olarak 
meşruiyeti kabul edilen gedik usulü, ti
carette inhisar usulünün 1270 ( 1853) 
yılında kaldırılmasıyla imtiyaz ve ruhsat 
manasını kaybetmiş ve tekrar eski an
lamıyla tasarruf hakkı olarak kabul edil
miştir. 1277 ( 1861) tarihli Gedik Nizam
namesi ile de gedik hakkı bazı sınırla
malara tabi tutulmuştur !Düstur, Birinci 
tertip, ı. 258 - 2621 Nihayet 1331 (1913) 

tarihli Gediklerin ilgası Hakkında Kanün-ı 
Muvakkat ile gedik hakları tasfiye edi
lerek yüzde doksanı ortadan kaldırılmış
tır !Düstw; ikinci tert ip, V, 1 1 8! 

Gedik hakkıyla ilgisi bulunmayan "ör
ff belde gediği" ise üst hakkı mahiyetin
de özellikle izmir ve çevresinde rastla
nan bir gedik çeşidipir. Gedikle müna
sebeti sadece arsasına . mülk ve bina ya
hut ağaçlarına gedik denmesinden ileri 
gelmektedir. Örff belde gediği. yerleri 
arazi sahiplerinin mülkü olarak kalmak 
ve gedik sahipleri de arazi maliklerine 
yıllık takdir edilen kira bedelini vermek 
şartıyla arazi üzerinde " hakk-ı karar " ı 

(devam lı kalma ve sah ibine daimi tasarruf 
hakkı sağlama özell i ği) bulunan bina ve 
ağaçların mülkiyetini gedik sahibine ka
zandıran bir tasarruf çeşididi r. Yani ara
zi malikleri, üzerine ağaç dikmek yahut 
bina inşa etmek için kiracıya arazilerini 
vermekte. ağaç ve binaların mülkiyeti ki
racının . arazi ise mülk sahibinin olmak
tadır. Bu yönüyle tasarrufun girdar mu
amelesine benzediği görülür. En önem
lisi de arazinin mülk veya vakıf olabil
mesidir. Sözleşme hususi örfte böyle bir 
sözleşmeyi yapan arazi sahibinin adıyla 
anılmaktadır. Bu sözleşme mukataa ak
di (hukr) mahiyetindedir. 

Bazı resmi görevlilerin bununla gedik 
hakkını birbirine karıştırmasından dola
yı 2 Muharrem 1290 (2 Mart 1873) tari
hinde bir nizarnname neşredilmiştir. Bu 
nizamnameye göre. izmir'in içinde üze
rine bina yapılmak için kiralanan arazi
deki tasarruf hakkına "örfi belde gedi
ği " , Karşıyaka ve Manisa civarında görü
len ve üzerinde ağaç (özelli kle palamut 
ağacı) dikilrnek üzere kiralanan arazi
lerdeki tasarruf hakkına da "pafdos" ya
hut " bahşur" denilmektedir. Örff belde 
gediği ile pafdos arasında hukuki ma
hiyet itibariyle bir fark yoktur. Her ikisi 
de hukr ve mukataaya benzemektedir. 
yani üst hakkı niteliğindedir. Bu sebep
le binanın yıkılmış ve ağacın sökülmüş 
olması bu hakkı sona erdirmez. 

Mahiyet itibariyle diğer gediklerden 
tamamen farklı olması ve Gediklerin il
gası Hakkında Kanün-ı Muvakkat sa
dece istanbul 'daki gedikleri ilgilendir
diğinden bazı görüşlerin aksine örff bel
de tasarrufları günümüze kadar devam 
etmiştir. Bu gediklerin bir kısmı ara
zi mutasarrıflarına satılarak veya mi
ras sebebiyle gedik ve arazi malikliği 

aynı şahısta birleşerek ortadan kalk
mıştır. 
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li] AHMET AKGÜNDÜZ 

GEDİK AHMED PAŞA 

(ö. 887 /1482) 

Osmanlı veziriazamı. 
_j 

Angiolello'ya göre Sırbistan'da doğdu. 
İvranye'ye (Vranye) bağlı Punusevce (Pol
nosevce) köyünün diğer adının 1570 ta
rihli Tahrir Defteri'nde Gedik Ahmed 
Paşa olarak belirtilmesi doğum yerinin 
bu köy olduğunu düşündürmektedir. Ay
rıca İvranye'de bir cami yaptırması ve 
vakıf tahsis etmesi de bu tahmini pekiş
tirmektedir. Tanınmış olduğu "Gedik" 
lakabı ise Aşıkpaşazade'ye göre kale aç
mak, kale tamir veya inşa etmek ma
haretine dayanmaktadır. Ayrıca bunun 
Gedikliler zümresinden yetişmiş olma
sından kaynaktanabiieceği de belirtilir 
(İA, I, 198). Hammer'in, bir dişinin eksik
liği dolayısıyla bu lakapla anıldığına dair 
verdiği bilgi ise inandırıcı değildir. 

IL Murad döneminde iç oğlanı olarak 
saraya giren ve IL Mehmed zamanında 
askeri rütbeyle çıkıp kısa bir süre Rum 
beylerbeyiliği yapan Gedik Ahmed Paşa, 
1462'den sonra İshak Paşa'nın yerine 

Anadolu beylerbeyiliğine getirildi. Fahri 
Hatun İbneti Abdullah adlı hanımı bu 
yıllarda Kütahya'da vefat etti. Dolayısıyla 
onun İshak Paşa'nın damadı olması Fah
ri Hatun'un ölümünden sonraki yıllarda 
gerçekleşmiş olmalıdır. İlk büyük askeri 
başarısını 1461'de Koyulhisar'ı fethede
rek sağladığı anlaşılan Ahmed Paşa, Oruç 
Bey'e göre 1469 yılında (Oruç'un Manisa 
nüshasında İshak Paşa ile beraber) Kara
man (bugün Konya) Ereğiisi ve Aksaray'ı 
fethedip Il. Mehmed 'in oğlu Şehzade 

Mustafa'yı Karaman valisi olarak Kon
ya'ya yerleştirdi. Ertesi yıl Eğriboz'un 

fethiyle sonuçlanan sefere katıldı. Aynı 
yıl Anadolu beylerbeyiliğinden ayrıldı ve 
vezirlik rütbesini aldı. 1471 'de Alaiye'yi 
(Alanya) , ertesi yıl İçel ve Karaman'da Si
lifke. Mokan, Gorigos (Kızkalesi), Gülek 
ve Lülye'yi (Lütüe) ele geçirdi; Akkoyun
lular'ın yoğun askeri yardımıyla vatan
larını geri almaya katkışan Karamanoğ
lu Pir Ahmed ve kardeşi Kasım Bey'i ye
nilgiye uğrattı. Osmanlılar ile Akkoyun
lular arasında 1473 yılında meydana ge
len Otlukbeli Meydan Savaşı'nın Osman
lılar'ın zaferiyle sonuçlanmasında önem
li rol oynadı. Şehzade Bayezid ile ara
larındaki tartışma da Hanivaldanus ve 
Neşrl'nin rivayet ettiği gibi bu savaş sı
rasında olmuş, hatta Hammer. Ahmed 
Paşa'nın sonradan idam edilmesinin se
bebinin bu tartışmaya dayandığını be
lirtmiştir. 

Gedik Ahmed Paşa, 1474'te idam edi
len Mahmud Paşa'nın yerine vezlriazam 
oldu; Karaman ve İçel'deki askeri faali
yetlerini Ermenek. Manyan ve Silifke hi
sarlarını tekrar alarak sürdürdü. 1475'
te IL Mehmed onu donanınayla Kırım'
daki Ceneviz sömürgelerinin fethine gön
derdi. Gedik Ahmed Paşa Haziran 1475'
te Kefe, ardından Sudak ve Azak' ı zap
tedip Menkup'u kuşattı. Kefe'de Cene
vizliler tarafından hapse atılmış olan Kı
rım Ham Mengli Giray'ı zindandan çıkar
dı ve onunla bir anlaşma yaptı . Buna gö
re Mengli Giray Kırım ham olarak Os
manlı himayesini tanıyordu. Kazandığı 
başarıların da rolüyle kendisini üstün 
görmeye başlayan Ahmed Paşa, bu ta
vırları yüzünden zafer dönüşü padişa
hın güvenini kaybetti. Onun bu tavrı bir 
anlamda. Afyon'da 1470 yıllarında inşa 
ettirdiği külliyenin sultaniara yaraşır bo
yutları ve görünüşüyle de gözler önüne 
serilmektedir. 

1477'de Arnavutluk'ta İşkodra'ya kar
şı girişilecek bir sefere memur edilen 
Gedik Ahmed Paşa, orduda hakim olan 

GEDiK AHMED PAŞA 

menfi havaya uyarak bu görevi üstlen
mekten kaçındı. Bunun üzerine göre
vinden alınarak Rumelihisarı'nda hap
sedildL Ertesi yıl, o sıralarda genç yaşta 
bulunan ve Arnavutluk seferine ınira

Iem olarak katılan Hersekzade Ahmed'in 
ara buluculuğuyla serbest bırakılıp kap
tan-ı deryalığa ve aynı zamanda Avion
ya sancak beyliğine getirildL Bu görev
de iken 1479'da Ege'de Kefalonya, Zan
ta ve Ayamavra'yı zaptetti. Bunun üze
rine bu adaların prensi llL Leonarda Tae
co ile Napoli hanedanına mensup olan 
yeni hanımı bölgeyi terkedip Napali'ye 
döndüler. İtalya fütuhatına ilk adım ola
rak görülen bu seferden sonra IL Meh
med 1480 yılında Gedik Ahmed Paşa'yı 
Otranto'ya gönderdi. Ön yargılı çağdaş 
bir İtalyan kroniği bu sırada Ahmed Pa
şa'yı "cılız, esmer tenli. büyük burunlu, 
seyrek sakallı. orta boylu, çirkin, son de
rece merhametsiz, çok cimri" olarak tas
vir eder. Otranto'yu Ağustos 1480'de 
fetheden Gedik Ahmed Paşa, İtalya'da 
girişeceği yeni fütuhat için ertesi ilk
baharda Avlonya bölgesinde asker top
layıp donanmanın gelmesini beklerken 
Fatih Sultan Mehmed'in ölüm haberini 
aldı. Yeni padişah olan Il. Bayezid'den 
ve ayrıca divandan donanma gönderil
mesi ve Otranto Kalesi'ni savunan Os
manlı askerlerine yardım sevkedilmesi 
ricasında bulunmasına rağmen istekleri 
kabul edilmediği gibi kendisi de asker
leriyle geri çağrıldı. 

Fatih'in son yıllarında Şehzade Baye
zid ile Cem arasında taht için cereyan 
eden gizli mücadelede idareci, ulema ve 
askeri üst zümreler arasında kutuptaş
malar ortaya çıkmış, Gedik Ahmed Pa
şa ise kayınpederi İshak Paşa'nın Baye
zid taraftarı olmasına rağmen ne Cem'in 
ne de Bayezid'in tarafını açık bir şekil
de tutmuştu. Haziran 1481'de Bayezid 
ile Cem arasında Yenişehir'de yapılan 

savaşa son anda yetişen Gedik Ahmed 
Paşa, Hanivaldanus'a göre Bayezid'in sa
vaşı kazanmasında büyük katkıda bu
lundu. Ancak Cem'i Ereğli'ye kadar ta
kip etmesine rağmen onu yakalayama
dı, hatta bu yüzden Cem taraftarı oldu
ğuna dair rivayetler ortaya atıldı. Bir 
müddet sonra yeniden vezirlik rütbesi
ni alan Ahmed Paşa'nın da Cem'e karşı 
açık bir tavır almadığı anlaşılmaktadır. 
Bunun hemen ardından ll. Bayezid, bazı 
anlaşmazlıkların tesiriyle ve özellikle de 
onun gizlice Cem taraftarı olmasından 
şüphelenmesi dolayısıyla itaatsizliğini ba
hane ederek Ahmed Paşa'yı hapse attır-
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