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mek için oldukça kalın cidarlı yapılmış
tır. Üç adet pencereden ışık alan came
kanın ortasındaki mermer şadırvan ha
vuzdan hiçbir iz kalmamıştır. Ahşap şir
van katına çıkışı. girişe göre sağda arka 
köşede yer alan taş basama klı . ahşap 

korkuluklu bir merdiven sağlamaktadır. 
Alt katta. üç yanda alçak birer seki üze
rinde yan yana küçük soyunma hücre
leri bulunmaktadır. llıklık girişinin so
lunda yer alan küçük mekan kahve oca
ğı ve havlu kafesi olarak kullanılmakta
dır. Bunun üzerini örten dilimli kubbe
ciğe geçişler stalaktitli pandantiflerle 
sağlanmakta . etek kısmını derin oyul
muş . üzerinde diş sıraları bulunan bir 
korniş dolanmaktadır. Sağındaki kub
beli mekan sonradan kapatılarak ılıklı

ğa katılmış olup usturalık olarak kulla
nılmakta ve bir kapıyla helaya açılmak
tadır. Üç eyvanlı ılıkirğın orta safasının 
üzerini. balık pulu şeklinde stalaktitleri 
olan pandantifli bir kubbe örtmektedir. 
Kese yeri olarak kullanılan soldaki ey
vanın tam karşısında ve onunla aynı öl
çülerde olan kapalı bölme halvettir. llık
Jıkta n sıcaklığa geçiş yüksek sivri ke
merli bir kapıyla sağlanmıştır. Bu bö
lüm üç eyvanlı ve dört halvetlidi r. Sekiz
gen biçimli mermer göbek taşının bu
lunduğu orta mekanın üzerini sekizgen 
kasnaklı. üç sıra stalaktitli pandantifleri 
olan 6.45 m. çapında bir kubbe, halvetle
rin üzerini de kubbeler. eyvanların üze
rini ise yanlardan yarım çapraz tonaziar
la beslemeli kubbecikler örtmektedir. 

Kadınlar kısmının soyunmalık ve şı

caklık bölümleri erkekler kısmının aynı
dır. llı klık bölümü ise farklı olarak kub
be ile örtülmüş kare planlı bir mekan 
olup tonoz örtülü dikdörtgen planlı he
laya dar bir koridorla bağlanmaktadır. 
Her iki kısmın hazne ve külhanı hama
mın arka cephesinde enlemesine büyük. 
dikdörtgen pla nlı bir mekan halindedir. 

Soyunmalık ve ılıkhk orta safası döşe
mesindeki yeşil- kırmızı porfir ve mer-
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mer parçalarından yapılmış bordürler. 
göbek taşında iç içe geçmiş gri ve kır
mızı dikdörtgen bordürlerle kurnaların 
bir kısmındaki zarif taş süslemeler de
koratif özellik arzetmektedir. Glück, es
ki yapılardan devşirilerek eyvaniardan 
birinde kullanılan. a!Çak kabartmalı iş

lenmiş Bizans işi bitkisel motifli bir kor
nişten bahsetmekteyse de IProb leme des 

Wö lbungsbaues !, s. 102, şekil 601 bu par
ça yok olmuştur. 

Yapı düzgün kesme taş, moloz taş ve 
harçla inşa edilmiş, soğukluk kubbeleri
nin üzeri kiremitle örtülmüştür. Diğer 

bölümlerin kubbeleri ise taştı r. 
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~ ENiS KARAKAYA 

GEDİKLİ 

Osmanlı saray, merkez, askeri, esnaf 
ve maliye teşkilatlarında 

kullanılan bir terim. 
_j 

Osmanlılar'da genel olarak kadro sa
hibi görevlileri veya herhangi bir mevki 
ve görevi uzun süre i şgal eden kişileri 

belirtmek amacıyla kullanılmıştır . Bu an
lamı ile kelime zamanla bir terim hali
ne gelerek yaygınlaşmıştır. Sadece dev, 
!et memurları için değil aynı zamanda 
enderunda, sarayda ve haremde çeşitli 
vesilelerle görev ve sorumluluk hiyerar
şisi içinde sıkça kullanılmış ve genellikle 
de eski. kıdemli kimseleri belirten bir 
anlam kazanmıştır. Mesela haremde kı
demli cariyelere "gedikli cariye" denil
miştir. Çeşitli yerlerden getirtilen cari-

yeler için bir eğitim kurumu niteliği ta ~ 

şıyan harerne ilk alınan cariyeler "ace
mi " olarak anılır. bunlar zamanla yük
selerek şakird . kalfa. usta ve kadınefen
di olur. kalfa ve ustalar ise genellikle ge
dikli şeklinde adlandırılırdı . Gedikli cari
yeler mutlaka bir hizmetle mükellef olup 
yaptıkları hizmete göre "hazinedar kal
fa. çaşnigTr usta. çamaşırcı usta" vb. un
vanlara sahiptiler. Gedikli cariyeler etek
leri çok uzun elbise giyer. bellerine altın 
işlemeli veya mücevher tokalı kemerler 
takarlardı. 

Enderun teşkilatında her koğuş veya 
odanın sayıları belli gedikiiieri vardı. Bun
lar. aralarından en kıdemliyi kendilerine 
ait işleri yürütmek için vekil seçerlerdi. 
Bunlara "gedikliler muhtarı " denirdi (Ab
durrahman Vefik, 1, 2091. Yine saray hiz
metinde olup "müteferrika'' unvanıyla 

anılan hizmetiHer maaşlı ve gedikli ol 
mak üzere iki kısma ayrılırlardı. IV. Meh
med zamanında bunların sayısı 200 ki
şiydi (Abdu rrahman Abd i Paşa , MTM, 1/3, 
s. 5431. Aynı şekHde padişah muhafızlığı 

görevinde bulunan solaklar da gedikli 
statüsünde olup sayıları değişmezdi IBA. 
fVID, nr. 7. s. 500) . Osmanlı merkez teşki 

latında Divan - ı Hümayun çavuşlarının kı
demlilerine "gedikli divan çavuşu" adı 

verilirdi. Bunların başlıca görevleri di
van toplantıları sırasında teşrifat hizme
tinde bulunmak. padişah fermanını taş
radaki vezir veya valilere. padişah mek
tubunu yabancı devlet hükümdarlarına 
götürmek ve yüksek rütbeli suçluların 

ölüm veya sürgün cezalarını infaz etmek 
şeklinde özetlenebilir. Gedikli Divan-ı Hü
mayun çavuşları. XVI. yüzyılın ikinci ya
rısından itibaren İstanbul'da bulUnan 
yabancı sefarethiinelerde yeniçerilerle 
birlikte muhafızlık yapmışlarsa da bu 
hizmetleri uzun şürmemiş, bu görev da
ha sonra tamamen yeniçerilere bırakıl
mıştır. XVII. yüzyıl ortalarında gedikli ça
vuşların sayısı 200 kadardı (Abdurrah
man Abdi Paşa , a.e., s. 5431. Merkez teş
kilatında iç hazineye ait defterleri tutan 
görevlilere de "gedikli efendi " denirdi. 
Genellikle sayı ları dört olan bu görevli
lerin en kıdemlisi başefendi. diğerleri 

ikinci. üçüncü ve dördüncü efendi un
vanlarıyla anılırlardı ! Abd urral:ıman Vefik, 
ı. 2091. Gedikli defter-i hakanT katipleri
nin sayısı XVII. yüzyılda on altıya, şiikird
lerinin sayısı da yirmi altıya çıkmıştır . 

Hacegan-ı Divan-ı Hümayun denilen 
divan katipierine "gedikli katibi" denir
di. Bunlardan biri ölünce tasarruf ettiği 
zeamet. eğer katiplik yapabilecek nite-



likte ise büyük oğluna tevcih edilirdi. Ge
diksiz kalan oğlu da bundan pay alırdı. 
Erkek eviadı olmayan katibin dirliği ke
sinlikle dışarıdan bir kimseye verilmez, 
mülazımlarından birine tevcih edilirdi. 
Münhal mülazım gediği ise şakirdler

den birine verilirdi (Uzunçarşılı, Merkez· 
Bahriye, s. 49). IV. Mehmed zamanında 
gedikli divan katiplerinin mevcudu alt
mış, şakirdlerinin mevcudu ise on sekiz 
kadardı (Abdurrahman Abdi Paşa , a.e., s. 
543) Aynı şekilde kethüda bey katibi, 
çavuşlar katibi gibi hizmetliler de ge
dikti statüsündeydi. Devlet merkezinde
ki gedikli katip, çavuş ve müteferrikala
rın bir kısmı maaşlı, bir kısmı dirlikliy
di. Gedikli tirnar veya gedikli zeamet ta
sarruf eden görevliler cebelü* besle
mekle mükellef tutulmuyordu. 

Gedikli tabiri Osmanlı askeri teşkila
tında kıdemli yeniçeriler için kullanılırdı. 
Fakat esas itibariyle yeniçeri ağasının 

devamlı olarak yanında bulunan on do
kuz kişilik maiyeti bu sıfatla anılırdı. Fa
tih Sultan Mehmed zamanında ihdas 
edilen bu sınıf (Mebde-i Kanan-ı Yeniçe· 

ri, vr. 75") ağanın yaverliğini, irtibat su
baylığı vb. hizmetlerini görürdü. Öteki 
yeniçerilerden, bellerine bağladıkları se
raser kuşakla ayrılan ve kendilerine "se
raser kuşaklılar" da denilen ağa gedik
lilerinin en kıdemlisine "başmehter· adı 
verilirdi. Ağanın en yakın adamı ve özel 
hizmetkarı olan bu görevlinin bir dere
ce altında orta mehter vardı. Bunun baş

lıca vazifesi, divan toplantılarının yapıl
dığı Kubbealtı'nın düzeni ve temizliğiyle 
meşgul almaktı. Daha aşağı rütbedeki 
küçük mehter ise Ağakapısı'ndaki talim
haneye nezaret ederdi. Bunun da altın
da saraç, çuhadar, mataracı, camedar, 
tüfekçi, gönderci (mızrakçı), bayraktar, 
tuğcular ve mumcular gibi görevliler bu
lunurdu. Ağakapısı'ndaki hizmetleri sıra
sında başlarına müceweze, ağanın mai
yetinde bir yere giderken de yünlüksüz 
keçe giyen ağa gedikiiierinin baş, orta 
ve küçük mehter denilen zabitleri terfi 
ederse bölükbaşı veya ariyeti çavuş (ça
vuş veki li ) olurlardı. Suçlu ağa gediktile
rinin cezası genellikle, kendilerine bir 
imtiyaz sağlayan belierindeki kuşakla
rın alınması şeklinde verilirdi. 

istanbul bedesteninde görevli delial
lar da gedikliydi. Sayıları belli olan ge
dikti delialların tayin ve azilleri çavuşba
şının arzı üzerine bizzat sadrazam tara
fından yapılırdı. Bu delialların başlıca 

görevi halkın esnaf tarafından aldatılma
sını önlemekti. 

Gedik tabirinin "esnaf gediği, dükkan 
gediği" gibi Osmanlı esnaf ve maliye teş
kilatında da birçok kullanımı vardır (bk. 
GEDiK). 

Cumhuriyet dönemi Türk Silahlı Kuv
vetleri'nde çıkarılan ve 1951 yılına ka
dar kullanılan özel bir kanunla yükümlü
lüklerinden fazla askerlik hizmetinde bu
lunan erbaşlara gedikli denmiştir. Bun
ların rütbeleri aşağıdan yukarıya ~oğru 
çavuş, üstçavuş, başçavuş ve başgedikli 
idi. Önceleri erat sınıfından kabul edilen 
gedikli çavuşlann statüsü daha sonra 
yükseltilmiş ve kendilerine "astsubay· 
denilmiştir. Günümüzde astsubaylar ken
dileri için açılan okullardan yetişmek
tedir. 
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liJ ABDÜLKADiR ÖzcAN 

GEDİKZADE, Abdülkadir 

Ebü'l-Mefahir Zeynüddln Abdülkadir 
b. Halll b. Abdiilah er· Rumi 

(ö. 1187 /1773) 

Hadis alimi. 
_j 

1140'ta (1727 -28) Medine'de doğdu. 
Gedikzade lakabı ve Rümi nisbesi onun 
Türk asıllı olduğunu düşündürmektey

se de kaynaklarda buna dair bir bilgi
ye rastlanmamıştır. Öğrenim hayatına 
Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek başlayan 
Gedikzade, daha sonra Şeyhülkurra Mu
hammed es-Sücai'nin Kur'an derslerine 
devam etti ve tecvid öğrendi. Kasım b. 
Pirruh eş-Şatıbi'nin kıraate dair manzum 
eseri Ifırzü '1- emani'yi ezberledi. Medi
ne'nin önde gelen alimlerinin derslerine 
devam ederek tahsil hayatını sürdürdü. 
Ebü Abdullah Muhammed b. Tayyib el
Fasi ve Muhammed Hayat es-Sindi'den 
hadiste ilgili kaynakların çoğunu okudu. 
Özellikle İbnü't-Tayyib 'den çok fayda
landı ve ders takrirlerinde onun yardım
cısı oldu. 

GEDiKZADE, Abdülkadir 

Güzel tilavetiyle temayüz eden ve Mes
cid-i Nebevi'de imamlık yapan Gedikza
de daha sonra Mısır'a giderek Davüd b. 
Süleyman ei-Harbetavi'den ders okudu 
ve ondan icazet aldı (1168 / 1754-55). Ay
rıca Ahmed b. Abdülfettah el-Melevi, Ah
med b. Hasan el -Cevheri, Muhammed 
b. Muhammedei-Belidi gibi alimlerden 
istifade etti. Mısır'da evlendikten sonra 
Anadolu'ya seyahat etti, oradan da Me
dine'ye döndü; ancak Medine'de uzun 
süre kalmadı ve tekrar Mısır'a geçti. Ha
yatta kalan hocalarını dolaşarak onlar
dan faydalanmaya çalıştı. Bu sırada ta
nıştığı İsmail b. Mustafa el-Kemahi'nin 
delaletiyle hitabet görevi aldı; Medine 
usulü irad ettiği hutbeleriyle kalabalık 
cemaatterin ilgisini çekti. Daha sonra 
istanbul'a giderek bir müddet kaldı. 
Kur'an okuyuşuna hayran kalan ve teb
dili kıyafetle çeşitli yerlerde onun kıra

atini dinleyen zamanın Osmanlı sultanı 
(muhtemelen lll. Mustafa) kendisini sa
rayda imam olarak görevlendirmek is
tedi. Bunu haber alan saray imamı, Ge
dikzade'yi evine davet ederek ona sesi
ni bozacak bir şey içirdi. Bunun üzerine 
Gedikzade İstanbul'dan kaçarak Mısır'a 
döndü ve hadiste meşgul olmaya devam 
etti. Ayrıca gerek Medine'de gerekse 
gezdiği yerlerde tanıdığı hocaları için bir 
mu'cem hazırlamaya başladı. Ardından 

Halep'e geçen Gedikzade burada Ebü'I
Mevahib ei-Kadiri'den ŞalıfJ:ı-i Bu{Jari 
okuyup icazet aldı. Bu arada İbrahim b. 
Muhammed et-Trablusi ve Derviş Mus
tafa el-Malaki'den faydalandı. Bir müd
det sonra Trablusşam'a giderek Abdül
kadir eş-Şek'avi'den de icazet aldı. Git
tiği yerlerde uzun süre kalmayan ve özel
likle hadis alanında istifade edeceği alim
lere ulaşmak için durmadan seyahat 
eden Gedikzade, bugün Konya'ya bağlı 
bir ilçe merkezi olan Hadim'e gidip bu
ranın müftüsünden "eweliyye· hadisle
rini ("evvel" kelimesiyle başlayan hadis
ler) okumak istediyse de bu zatın isnad 
bilgisine sahip olmadığını görünce Mısır'a 
döndü. Burada özellikle hadis ricali ve is
nad konusunda önemli gelişmeler kay
detti. Mısır'dan tekrar ayrılan Gedikzade 
Medine ve Mekke'ye uğradıktan sonra 
güneye yönelerek San'a'ya ulaştı. Kevke
ban'da Abdülkadir b. Ahmed el-Kevkeba
ni ve Sibam'da İbrahim b. Isa el-Haseni 
ile buluştu. 1185 ( 1771) yılında gerçek
leşen ve Yemen bölgesindeki bazı alimie
rin özellikle hadis isnadı konusunda ken
disinden faydalandıkları bu seyahatin 
ardından beşinci defa Mısır'a gitti. 
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