
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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Abdülkadir 
Gedikzade 'nin 
ef·Kavlü·f. 

ma'ra{bim~ 

li ·efılrl· cüd 

ve'!· ma' ra( 

adlı eserinin 
müellif hattı 

nüshasının ilk 
ve son sayfaları 

. 16~x;~~tftJ~G·v'~'~~ 
.)1..1\.....)\J,.cili~&J 0'.:r(O-'-' ol'(, 

.>~l~l~.>._j~;,ı.4..,.-f-~GG; 
Gıv.i~):ı(~~)f->.vı-ı,~~ (Beya;ı; ıt 

Devlet Ktp .. 

nr. 1046) 

Aydın. Gazze. Remle. Said. Şam ve Ku
düs de Gedikzade'nin ziyaret ettiği mer
kezler arasındadır. Kudüs'te bir müd
det kalan Gedikzade daha sonra Nab
lus'a geçti ve 29 Cemaziyelahir 1187'de 
( 17 Eylül 1773) burada vefat etti. Mu
radi bu tarihi 1189 ( 1775). vefat yerini 
de Medine olarak kaydedip onun Cen
netü ' l- Bakl'a defnedildiğini söylerse de 
Kettanı bunun doğru olmadığını belirt
miştir . 

Eserleri. Cebertf, Gedikzade'nin bütün 
kitaplarının ve seyahatleri boyunca der
lediği her şeyin vefatı sırasında yanında 
bulunduğunu. ancak bunların daha son
ra kaybolduğunu kaydetmektedir. Onun 
günümüze geldiği bilinen tek eseri. mü
ellif hattı nüshası Beyazıt Devlet Kütüp
hanesi 'nde bulunan (nr ı 046) el -Kav
lü 'l-ma'n1i bima li - ehli'l-cud ve'l
ma'ruf'tur. Bundan başka es - Sırrü'l 
mü'temen ii (şerf:ıi) 'r-rihleti ile'l- Ye

men, el -M utribü'l-mu 'ribü'l- cami' li
ehli'l-meşn~ ve'l-magrib ve Keydü's 
surUf 'an ehli'l-ma 'rUi adlı eserleri kay
naklarda zikredilmektedir. Cebertf ayrı
ca Şam, Anadolu ve Yemen seyahatin
den önce yazdığı bir divanından söz et
mekte, uğradığı her yer hakkında kasi
deler yazdığını. bu yerlerin önde gelen 
şahsiyetlerini ve velilerini övdüğünü be
lirtmektedir. 
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GEDİZLİ MEHMED EFENDi 
(1752 -1837) 

Osmanlı a.limi, fakih. 
_j 

1165 ( 1752) yılında Kütahya'nın Ge
diz kasabasında doğdu . İ lmiyeye men
sup bir aileden olup kaynaklarda tam 
adı es-Seyyid Hafız Mehmed b. Ahmed 
b. Şeyh Mustafa ei-GedQsT olarak ge
çer. Seeeresinin bulunduğu mecmua
dan anlaşıldığına göre hem baba hem 
de anne tarafından seyyiddir. İlk öğre
nimini Gediz'de yaptı. 1179'da (1765) 
babasının, dört yıl sonra da hacası Mer 
danzade Mehmed Efendi'nin ölümü üze
rine İstanbul'a gitti. Burada hıfzını ta
mamladıktan sonra dini ilimierin yanı 
sıra mantık ve hendese okudu; Şeyhü
lislam Mehmed Ataullah Efendi'ye müla
zemetle Beyazıt Medresesi'ne mufd ola
rak tayin edildi. Bu sırada tahsilini ta-

mamlayarak Beyazıt Medresesi'nde mü
derris oldu ( ı ı 93 / ı 7791. Ardından Bur
sa'da Mevlüdf Süleyman Efendi. Perf
peyker, Nişancı Ali Paşa ve ince Güzel 
medreselerinde müderrislik yaptı. 1791 
Aralığında Filibe'nin Karlova'ya bağlı Kub
si nahiyesinde başladığı naiblik görevi
ne Urmiye. Lefkoşe, Kuşadası. Gelibolu 
ve Galata'da ( 12 18/ 1803 ) devam etti. 
Bu arada bir müddet askeri kassamlık 
görevinde bulundu. Kısa süren bu gö
revden sonra Güzelhisar naibliğine ta
yin edilirken ilmf payesi yükseldi. kendi
sine mOsıle - i Süleymaniye itibarı ve Ma
raş mevleviyeti verildi. Ardından Bağdat 
( ı 8 ı 31 ve Filibe'de de 1 18 17) kadı olarak 
görev yaptı. En son görevi 1242'de (1826) 
getirildiği fetva eminliğidir. Bu sırada 

Mekke ve istanbul payelerine nail oldu. 
1252 ( 1836) yılında Anadolu kazaskerliği 
payesini de alan Gedizli Mehmed Efen
di 27 Ramazan 1253 (25 Ara lı k 1837) ta
rihinde istanbul'da vefat etti. 

Gedizli Mehmed Efendi aynı zaman
da velüd bir müelliftir. Fetvaların sade
leştirilmesi ve Türkçeleştirilmesi çalış

malarına bizzat katılmış, Yeniçeri Oca
ğı ' nın kaldırılması kararında aktif rol 
oynamıştır. Özellikle Bağdat kadılığı ve 
fetva eminliği dönemlerinde verimli te
lif çalışmaları yapmıştır. Tasawufla da
ha yoğun olarak ilgilenmesi de bu döne
me rastlar. Ayrıca hat sanatında maha
ret sahibi olduğu ve birçok eseri istin
sah ettiği kaydedilmektedir. 

Eserleri. 1. Camiu's-sükuk. Şer'f mah
kemelerce verilen hukuki belgelerin bir 
araya getirildiği bir rtıecmuadır (D İ B I<tp, 
nr. 37951. 2. Feyiü '1- k erfm if nukllli Fe
tava 'Abdirrahfm . Şeyhülislam Menteş
zade Abdürrahim Efendi'nin Fetava - yı 

Gedizli'nin askeri kassam olduğuna dair belge (lsıanbul Mül· 

tülügü Şer'lyye Si~illeri Ar~ivi. Kısmet ·l Askeriyye Mahkemesi. nr. Si 
799. vr. 1·' ) 


