GEDiKZADE, Abdülkadir
mamlayarak Beyazıt Medresesi'nde müderris oldu ( ı ı 93 / ı 7791. Ardından Bursa'da Mevlüdf Süleyman Efendi. Perfpeyker, Nişancı Ali Paşa ve ince Güzel
medreselerinde müderrislik yaptı. 1791
Aralığında Filibe'nin Karlova'ya bağlı Kubsi nahiyesinde başladığı naiblik görevine Urmiye. Lefkoşe, Kuşadası. Gelibolu
ve Galata'da ( 12 18 / 1803 ) devam etti.
Bu arada bir müddet askeri kassamlık
görevinde bulundu. Kısa süren bu görevden sonra Güzelhisar naibliğine tayin edilirken ilmf payesi yükseldi. kendisine mOsıle - i Süleymaniye itibarı ve Maraş mevleviyeti verildi. Ardından Bağdat
( ı 8 ı 31 ve Filibe'de de 118 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 Efendi 27 Ramazan 1253 (25 Ara lı k 1837) tarihinde istanbul'da vefat etti.
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Abdülkadir
Gedikzade 'nin
ef·Kavlü·f.
ma'ra{bim~
li ·e fılrl· cüd

ve'!· ma' ra(
adlı

eserinin
müellif hatt ı
nüs h asının ilk
ve son sayfaları
(Beya;ı; ıt

Devlet Ktp ..
nr. 1046)

Aydın. Gazze. Remle. Said. Şam ve Kudüs de Gedikzade'nin ziyaret ettiği merkezler arasındadır. Kudüs'te bir müddet kalan Gedikzade daha sonra Nablus'a geçti ve 29 Cemaziyelahir 1187'de
( 17 Eylül 1773) burada vefat etti. Muradi bu tarihi 1189 ( 1775). vefat yerini
de Medine olarak kaydedip onun Cennetü ' l- Bakl'a defnedildiğini söylerse de
Kettanı bunun doğru olmadığını belirt-

BİBLİYOGRAFYA:

MunidL Sillcü·d ·dürer, lll, 56 -57 ; CebertL
'Aca'ibüL'lşar, Beyrut, ts. IDarü 'I- CJI I. ı , 428·
430; Sıddlk Hasan Han. Ebced ü '{ .'u/Om, Bey·

rut, ts. (Darü'I -Kü tübi'l - ilmiyyel. lll, 181·182;
Abdülhay ei -KettanL Fihrisü·l-{eharis, ll, 772·
774, ayrıca bk. indeks; liaJ:ıu·l-meknOn, ll , 12,
395, 498 ; Hediyyetü'l· 'ari{fn, 1, 604 ; ZirikiL
efA' lam, IV, 164 ; Keh hale, Mu'cemü·l-mü'ef.
li{fn, V, 287 .

Iii

miştir .

Eserleri. Cebertf, Gedikzade'nin bütün
kitaplarının ve seyahatleri boyunca derlediği her şeyin vefatı sırasında yanında
bulunduğunu. ancak bunların daha sonra kaybo ldu ğunu kaydetmektedir. Onun
günümüze geldiği bilinen tek eseri. müellif hattı nüshası Beyaz ıt Devlet Kütüphanesi 'nde bulunan (nr ı 046) el -Kavlü 'l-ma'n1i bima li - ehli'l-cud ve'lma'ruf'tur. Bundan başka es - Sırrü'l 
mü'temen ii (şerf:ıi) 'r-rihleti ile'l- Ye m en, el -M utribü'l-mu 'ribü'l- cami' liehli'l-meşn~ ve'l-magrib ve Keydü's surUf 'an ehli'l-ma 'rUi adlı eserleri kaynaklarda zikredilmektedir. Cebertf ayrı
ca Şam, Anadolu ve Yemen seyahatinden önce yazdığı bir divanından söz etmekte, uğradığı her yer ha kkın da kasideler yazdığını. bu yerlerin önde gelen
şahsiyetlerini ve velilerini övdüğünü belirtmektedir.
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TAYYA R AL Tl KULAÇ

GEDİZLİ MEHMED EFENDi

(1752 -1837)
L

Osmanlı

a.limi, fakih.

_j

1165 ( 1752) yılında Kütahya'nın Gediz kasabasında doğdu . İ lmiyeye mensup bir aileden olup kaynaklarda tam
adı es-Seyyid Hafız Mehmed b. Ahmed
b. Şeyh Mustafa ei-GedQsT olarak geçer. Seeeresinin bulunduğu mecmuadan 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 üzerine İstanbul'a gitti. Burada hıfzını tamamladıktan sonra dini ilimierin yanı
sıra mantık ve hendese okudu; Şeyhü
lislam Mehmed Ataullah Efendi'ye mülazemetle Beyazıt Medresesi'ne mufd olarak tayin edildi. Bu sırada tahsilini ta -

Gedizli Mehmed Efendi aynı zamanda velüd bir müelliftir. Fetvaların sadeleştirilmesi ve Türkçeleştirilmesi çalış
malarına bizzat katılmış, Yeniçeri Ocağı ' nın kaldırılması kararında aktif rol
oynamıştır. Özellikle Bağdat kadılığı ve
fetva eminliği dönemlerinde verimli telif çalışmaları yapmıştır. Tasawufla daha yoğun olarak ilgilenmesi de bu döneme rastlar. Ayrıca hat sanat ınd a maharet sahibi olduğu ve birçok eseri istinsah ettiği kaydedilmektedir.
Eserleri. 1. Camiu's-sükuk. Şer'f mahkemelerce verilen hukuki belgelerin bir
araya getirildiği bir rtıecmuadır (D İ B I<tp,
nr. 37951. 2. Feyiü '1- k erfm if nukllli Fetava 'Abdirrahfm . Şeyhülislam Menteş
zade Abdürrahim Efendi'nin Feta va - yı

Gedizli'nin askeri kassam

olduğuna

dair belge

(lsıanbul Mül·

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

799. vr. 1·' )

Si

GEKHER
38431 13. Zeyl-i Ali Efendi Mecmuası.
Gedizli'nin fetva emini olduğu dönemde derleyip haz ı rladığı bir fetva mecmuasıdır. içinde 7000 kadar Türkçe fetva
bulunan eserin esası Fetôvô-yı Ali Efendi'dir ID iB l<tp .. nr. 5761. 14. İlm-i İnşô
ve İnşôda Kesiri.i '1 - isti'mdl Olan Elfôz. Resmi ve gayri resmi yazışma usulünü örnekleriyle anlatan bir risaledir
!Di B !<tp. nr. 37951. 15. Risôletü'l-cumua.
Cuma namazıyla ilgili meseleleri ele alan
Türkçe bir risaledir IDiB l<tp., nr. 3792,
38071
B İ BLİYOGRAFY A :
Gedizli 'nin
kend i el yaZisı ile
şeçeresine

ve h aya t ına
dai r belge
(Gl'dllsl.
f\ '/ecnııhı.

DIB Ktp ..
nr. 3792 . vr. 143 ·ı

Abdürrahim adlı eserinde yer alan Türkçe fetva lara fıkıh kitaplarında mesned
teşkil eden Arapça ibarelerin derlenmesinden meydana gelmiştir (Süleymaniye
ı<:tp ., Hasan Hüsnü Paşa, nr. 498 , Yazma
Bağışlar , nr. 2006; Di B !<tp, nr. 3829, 3878).
Gedizli Mehmed Efendi ayrıca, bu nakilleri Türkçe as ı l metinde ilgili fetvaların sonuna ekleyerek Abdürrahim Efendi'nin eserini Fetava-yı Abdürrahim
maa'n-nukül ad ıyla da düzenlemiştir
ID iB l<tp, nr. 3831. istanbul Müftü l üğü
l<tp. nr. 142. 1431 3. Mecmua-i Fetdvd - yı Bdlizdde. Şeyhülislam Saifzade
Mustafa Efendi'nin fetva mecmuasını
tertip eden müellif esere bazı ilavelerde
bulunmuştur IDiB Ktp. , nr. 38501 Gedizli 'nin icazetnamesi (vr. 444 d- 443 b 1. kendi hattıyla tercüme-i hali (vr 472' bl ve
şeceresi 1vr 489' 1 bu eserde yer almaktadır. 4. Müretteb Cômiu'l-fusuleyn.
Bedreddin Simavi'nin Cd mi' u '1- fusuleyn adlı eserinin gözden geçirilip bazı
bilgilerin çıkarılması. bazı ilave ve açık
lamalarda bulunulması ile düzenlenmiş
şeklidir IDiB Ktp. nr. 3760. 38551. 5. Nu kül-i Fetdvô-yı Ali Efendi. Şeyhülislam
Çatalca lı Ali Efendi 'nin eserindeki fetvalara fı kıh kitaplarında esas teşkil eden
ibarelerin derlenmesinden meydana gelmiştir IDiB Ktp , nr. 38331. 6. Neticetü'l fetôva maa 'n- nukül. Şeyhülislam Dürrfzade Mehmed Arif Efendi'nin Netice tü '1- fetdvô adlı Türkçe eserindeki fetvaların altına. fıkıh kitaplarında bu fetvalara mesnet teşkil eden Arapça ibarelerin eklenmesiyle ortaya çıkan bir çalışma olup defalarca basılmıştır 1mesela

istanbul 1237, 1265)7. er-Revôyihu'zzekiyye ii fihrisi'l- fetôva 't- Türkiyye.
Şeyhülislam Ataullah Mehmed Efendi
(Topa!) tarafından müsvedde halinde "Kitabü'l- icare"ye kadar getirilen bu eserin daha sonraki bölümlerinin tamamlanması. önceki bölümlerin de kaynaklarına işa ret edilerek temize çekilmesiyle meydana gelen bir kitaptır ID iB !<tp.
nr. 581, iü l<tp., TY, nr. 32441 8. Müfôdü 'l- Eşbôh Hanefi fa ki hi Zeynüddin İ bn
Nüceym'in el-Eşbôh ve'n-nezd'ir'inin
bazı ekleme ve çıkarmalar yapılarak yeniden tertip edilmesinden ibaret bir çalışmadır IDiB l<tp. nr. 37611 9. Nusre tü'l-evliyô. Tasawufa dair olan bu eserde müellif kendi tarikat silsilesini de (nr
3712 , vr. 168bl kaydetmiştir IDiB !<tp.,
nr. 3712. 37921. 10. Müretteb fevd'idü'zZeyniyye. İbn Nüceym'in el-Fetôva'zZeyniyye adlı eserinin yeniden tertip
edilmesiyle ortaya çıkan bir çal ı şmadır
(Süleymaniye ı<:tp . , Esad Efendi. nr. 845.
l<asidecizade Süleyman S ırrı, nr. 240 / ı .
DiB l<tp., nr. 3695111. Tebyinü'l-Hiddye ve taviihu'l- Bidôye. Hanefi fıkhı
nın temel kaynaklarından el-Hidôye'nin Arapça şerhidir (Süleymaniye !<tp ,
Yahya Tevfik, nr. 1439 / 128, DiB !<tp . nr
3877. 3880 1. 12. Fetava-yı Mecmua-i
Cedide. Fetvahanede top lanan fetvaların belli bir tasnife tabi tutularak yayım
lanması ile meydana gelen bir kitaptır.
Müellif bu eserinde güvenilir fıkıh kitapl,arından nakiller yaptığı gibi Kuşadası.
Güzelhisar. Lefkoşe ve Galata'da kendi
döneminde görev yapan müftülerin fetvaianna da yer vermiştir IDiB !<tp , nr.

Çatalcalı Ali Efendi. Fettwa-y1 Ali Efendi, DiB
Ktp. , nr. 3840, vr. 243'; Es ad Efendi. Üss· i Za·
fer, istanbul 1293, s. 14 vd.; Gedüsi. fV/ecmüa · i
Fetaua·yl Balrzade. DiB Ktp. , nr. 3850 , vr. 143 '-b,
444'·448', 472' b, 489' ; Cevdet, Tarih. XII , 148;
istanbul fVIüftii!ügü Şer'iyye Sicilleri. nr. 14/567,
vr. 1 ', 18 '; Sicill-i Osman~ IV, 289; Osmanli
fV/üell ifleri. ll , 9; Takufm·i Vel\iiyi', 29 Ramazan
1252, ll, 141; Brockelmann, GAL Suppl. , 1, 645;
Abdullah Ceyhan, "Osmanlı Devri Müderris,
Kadı ve Fetva Eminlerinden Gedizli Hafız
Mehmed Efendi ", Diyanet Dergisi, XXIX/ 3 , An ·
kara 1993, s. 11 -24. w
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ABDULL AH CEYHAN

GEKHER

( _,,.sJ )

L

Daha çok Pakistan'ın
Pencap ve ~uzeybatı serhad
eyaletlerinde yaşayan cengaver
müslüman bir kabile.

_j

Gekherler yerli bir kabile olmakla birlikte aynı bölgede yaşayan Racpütlar'dan farklıdır l ar. Genel olarak ziraatla
uğraşırlar. inanışiarına göre soyları Enüşirvan ve Yezd icerd 'e dayanmaktadır.
Kendilerine Keyanf nisbesini verirler ki
bu nisbe isfahan·ın Keyan kasabasından
geldiği kabul edilen Sultan Keygevher'den dolayıdır. Keygevher ismi zamanla
Gekher (Gakhar) olmuştur. Gekherler'in.
Hindistan 'a Gazneli Mahmud'la beraber
geldikleri ve bir ara Tibet'te yönetimi
ele geçirdikleri şeklindeki iddiaları doğ
ru değildir. Cunningham·ın. Gekherler'in
Kuşanlar'dan olduğu şeklindeki görüşü

gerçeğe

daha yakın görünmektedir. Zibu bölgede asırlardan beri
yaşayagelmişlerdir. Gekherler 1008'de
Gazneli Mahmud ·a karşı Hindistan 'da
oluşturulan direnişe destek sağladılar
ve 30.000'den fazla askerle Peşaver'de
Gazneli Mahmud· a saldırdılar. ancak
mağlüp oldular. 601'de ( 1204 -1205) bu
defa Gurlu Sultanı Muizzüddin Muhammed b. Sam'a karşı ayaklandılar. fakat
ra

Kuşanlar
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