
Abdürrahim adlı eserinde yer alan Türk
çe fetva lara fıkıh kitaplarında mesned 
teşkil eden Arapça ibarelerin derlenme
sinden 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 na
killeri Türkçe as ı l metinde ilgili fetvala
rın sonuna ekleyerek Abdürrahim Efen
di'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 Fetd
vd - yı Bdlizdde. Şeyhülislam Saifzade 
Mustafa Efendi'nin fetva mecmuasını 

tertip eden müellif esere bazı ilavelerde 
bulunmuştur IDiB Ktp. , nr. 38501 Gediz
li 'nin icazetnamesi (vr. 444 d- 443 b 1. ken
di hattıyla tercüme-i hali (vr 472' bl ve 
şeceresi 1 vr 489' 1 bu eserde yer almak
tadır. 4. Müretteb Cômiu'l-fusuleyn. 
Bedreddin Simavi'nin Cd mi' u '1- fusu
leyn 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 fet
valara fı kıh kitaplarında esas teşkil eden 
ibarelerin derlenmesinden meydana gel
miştir IDiB Ktp , nr. 38331. 6. Neticetü'l 
fetôva maa 'n- nukül. Şeyhülislam Dür
rfzade Mehmed Arif Efendi'nin Netice
tü '1- fetdvô adlı Türkçe eserindeki fet
vaların altına. fıkıh kitaplarında bu fet
valara mesnet teşkil eden Arapça iba
relerin eklenmesiyle ortaya çıkan bir ça
lışma olup defalarca basılmıştır 1 mesela 

Gedizli 'nin 
kend i el yaZisı ile 
şeçeresine 

ve haya t ına 

dai r belge 
(Gl'dllsl. 

f\ '/ecnııhı. 

DIB K tp .. 

nr. 3792 . vr. 143 ·ı 

istanbul 1237, 1265)7. er-Revôyihu'z
zekiyye ii fihrisi'l- fetôva 't- Türkiyye. 
Şeyhülislam Ataullah Mehmed Efendi 
(Topa!) tarafından müsvedde halinde "Ki
tabü'l- icare"ye kadar getirilen bu ese
rin daha sonraki bölümlerinin tamam
lanması. önceki bölümlerin de kaynak
larına işa ret edilerek temize çekilmesiy
le meydana gelen bir kitaptır ID iB !<tp. 
nr. 581, iü l<tp., TY, nr. 32441 8. Müfô
dü 'l- Eşbôh Hanefi fa ki hi Zeynüddin İ bn 
Nüceym'in el-Eşbôh ve'n-nezd'ir'inin 
bazı ekleme ve çıkarmalar yapılarak ye
niden tertip edilmesinden ibaret bir ça
lışmadır IDiB l<tp. nr. 37611 9. Nusre
tü'l-evliyô. Tasawufa dair olan bu eser
de müellif kendi tarikat silsilesini de (nr 
3712 , vr. 168bl kaydetmiştir IDiB !<tp., 
nr. 3712. 37921. 10. Müretteb fevd'idü'z
Zeyniyye. İbn Nüceym'in el-Fetôva'z
Zeyniyye 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-Hidd
ye 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 fetvala
rın belli bir tasnife tabi tutularak yayım
lanması ile meydana gelen bir kitaptır. 
Müellif bu eserinde güvenilir fıkıh kitap
l,arından nakiller yaptığı gibi Kuşadası. 

Güzelhisar. Lefkoşe ve Galata'da kendi 
döneminde görev yapan müftülerin fet
vaianna da yer vermiştir IDiB !<tp , nr. 
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38431 13. Zeyl-i Ali Efendi Mecmuası. 
Gedizli'nin fetva emini olduğu dönem
de derleyip haz ı rladığı bir fetva mecmu
asıdır. içinde 7000 kadar Türkçe fetva 
bulunan eserin esası Fetôvô-yı Ali Efen
di'dir ID iB l<tp .. nr. 5761. 14. İlm-i İnşô 
ve İnşôda Kesiri.i '1 - isti'mdl Olan El
fôz. Resmi ve gayri resmi yazışma usu
lünü 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 
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Daha çok Pakistan'ın 
Pencap ve ~uzeybatı serhad 

eyaletlerinde yaşayan cengaver 
müslüman bir kabile. 

_j 

Gekherler yerli bir kabile olmakla bir
likte aynı bölgede yaşayan Racpütlar'
dan farklıdır l ar. Genel olarak ziraatla 
uğraşırlar. inanışiarına göre soyları Enü
şirvan 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. Zi
ra Kuşanlar bu bölgede asırlardan beri 
yaşayagelmişlerdir. Gekherler 1 008'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 Muham
med b. Sam'a karşı ayaklandılar. fakat 
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yine başarılı olamadılar. Bu bozgun son
rasında Gekherler'in reisi kendi isteğiy
le müslüman oldu. ardından da bütün 
kabile ihtida etti. Bununla birlikte Mu
izzüddin'e karşı düşmanlıkları devam 
eden Gekherler bir yıl sonra sultanı bir 
suikast neticesinde öldürdüler. Bazı kay
naklar. Muizzüddin'i Gekherler'in değil 
bir başka kabile olan Kökherler'in öldür
düğünü ileri sürmektedir. 

Gekherler'in Delhi Sultanlığı'na karşı 

faaliyetlerini sürdürmeleri üzerine 124'!.?
de Sultan Nasırüddin Mahmud bunlara 
karş ı çeşitli tedbirler ald ı ve kumandan
larından Balaban Gekherler'in toprakla
rının bir kısmını ilhak ederek binlercesi
ni esir alıp cezalandırdı. Gekherler Sul
tan Muhammed b. Tuğluk zamanında 
Pencap' ı işga l ettiler 1743 / ı 3421 ve Lahor 
Valisi Tatar Han ' ı öldürdüler. Timur'un 
Hindistan seferi öncesinde onun ordu
larına güçlükler çıkardılar ve bu yüzden 
cezalandırıldılar 1 13991. Gekherler Delhi 
seferi sırasında 1932 / 15251 Babür' e kar
şı da direndiler. fakat Babür Perhale 
Kalesi 'ni zaptederek onları durdurdu. 
Gekherler'in reisi Hati Han'a daha son
ra hizmetine girdiği Babür tarafından 
sultan unvanı verildi. Hümayun Şah ' ın 
birinci hükümdarlığı sırasında 1 ı 530- ı 5401 
Gekher reisi Sultan Sareng güçlenip meş
hur oldu, hatta adına para bastırıp hut
beyi de kendi namına akutmaya başla
dı. Hümayun'u mağlüp ettikten sonra 
Hindistan'a hakim olan Şirşah Sür'u da 
tanımadı. Bunun üzerine Şirşah Gekher
ler'e karşı bir sefer düzenledi ve Sultan 
Sareng yakalanarak öldürüldü 1 ı 54 ı ı. 

Türbesi Ravalpindi yakınlarında Ravat'
tadır. Yerine geçen Sultan Adem SOrlu
lar'la çarpışmaya devam etti ve kendisi
ne sığınan taht iddiacısı Şehzade Kam
ran'ı kardeşi Hümayun'a teslim ettiği için 
Hümayun tarafından ödüllendirildi. An
cak bir süre sonra bir aile anlaşmazlığı 

sonucu yeğeni Kemal Han Sultan Adem'i 
mağlüp ederek Perhale Kalesi'ne hap
settirdi. Adem hapiste iken öldü. 

Ekber Şah Gekherler'le ili şki lerini dü
zeltmeye ve Afganlılar ' a karşı onların 

desteğini kazanmaya gayret etti. Hatta 
bu amaçla oğlu Şehzade Selim'i (Cihan
gir) Kemal Han'ın yeğeniyle evlendirdi. 
Böylece Gekherler bir müddet Babürlü 
ordusunda Afganlılar'a karşı savaştılar. 
Evrengzib de aynı siyaseti takip etti ve 
oğlu Muhammed Ekber'i Gekher reisi 
Allah Kulı Han ' ın kızı ile evlendirdi. An
cak Gekherler'in Babürlüler'le olan iyi 
ilişkileri çok sürmedi ve özellikle Gek-
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her reisi Mukarreb Han ' ın Babürlü ha
kimiyetine karşı ç ı karak Afganlı Nadir 
Şah'la ittifak kurması üzerine aradaki 
dostluk sona erdi. Nadir Şah bu ittifaka 
ve Babürlüler'le yaptığı Karnal Savaşı ' n

daki 1 17391 yardımıarına karşılık Mukar
reb Han'a Perhale Kalesi'ni ve "newab" 
unvanını verdi. Mukarreb Han 1765'te 
Sihler'le yaptığı bir savaşta mağlüp olun
ca topraklarının büyük bir kısmını kay
betti. Dört yı l sonra da bir başka Gek
her reisi Himmet Han Mukarreb Han'a 
ihanet ederek onu öldürdü. Bu karışık

lıktan istifade eden Sihler bütün Gekher 
topraklarını ele geçirdiler. Bunun üzeri
ne Gekherler ayaklandılarsa da 1 ı 8351 
başanya ulaşamadılar. 1849 ·da İngiliz
ler Pencap ' ı zaptettikten sonra Gekher
ler'i kendi yanlarına çekmek istediler : 
ancak 1853'te Gekher reisi Nadir Han 
Sihler'le birlikte İngilizler'e karşı direni
şe geçti. İngilizler duruma güçlükle ha
kim olabildiler ve Nadir Han idam edil
di. Bu olaydan sonra Gekherler İngiliz
ler'e hep bağlı kaldı lar ve İngiliz ordu
sunda . hizmetlerde bulundular. 

Büyük bir kısmı Şii olan Gekherler gü
nümüzde de varlıklarını korumakta ve 
geleneksel hayatlarını devam ettirmek
tedirler. Kısmen Hindistan tarafında bı
rakılan Cammü bölgesinde de yaşayan 
ve kendi aralarında birçok kabileye ay
rılan Gekherler'in önde gelen kabileleri 
Bügiyal. İskenderal. Firüzal. Sarengal ile 
Ademal'dır. Bunlardan Sarengal ve Ade
mal daha nüfuzlu olup Su ltan Sareng ve 
Sultan Adem'e nisbette böyle anılmak
tadırlar. Sarengal kabilesi Hezare ve At
tok, Ademal kabi lesi de Rava lpindi ve 
Cehlem bölgelerinde yaşamaktadır. 
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Iii A. S. BAZMEE ANSARI 

L 

GELENBEVİ 

(ö 1205 / 1791) 

Daha çok matematik 
ve mantık alanlarındaki 
çalışmalarıyla tanınan 

Osmanlı alimi. 
_j 

1143 ( 1730) yılında Manisa ' nın Kırka

ğaç ilçesine bağlı Gelenbe'de doğdu. Asıl 
adı İsmail olup daha çok Gelenbevi ola
rak an ılı r. Bazı eserlerinde Şeyhzade ıa
kabını da kullandığı görülür. Tanınmış 
bir aileden geldiği an laşılan Gelenbevi' 
nin dedesi Mahmud Efendi ile babası 
Mustafa Efendi 'nin ilmiyeye mensup ol
dukları, her ikisinin de Manisa çevresin
de müderrislik ve müftülük yaptıkları 

bilinmektedir. Babasını küçük yaşta kay
bettiği için on üç on dört yaşiarına ka
dar ciddi an lamda bir eğitim göreme
yen Gelenbevi doğduğu kasabada tah
sile başladı. bir süre sonra da İstanbul'a 
giderek Fatih Medresesi'ne girdi. Bura
da devrin ünlü müderrislerinden Yasin
cizade Osman Efendi'den Arapça ve nakli 
ilimleri. " ayaklı kütüphane" diye meşhur 
olan Müftizade Mehmed Emin Efendi'
den de akli ilimleri okudu. Medrese tah
silini tamamladıktan sonra 1177 ( 1763) 
yılında aç ılan ruQs imtihanını kazanarak 
müderrislik unvanını aldı. Daha sonraki 
yirmi yıl içinde getirildiği resmi görevler 
hakkında kaynaklarda yeterli bilgi bu
lunmamakta. İ stanb ul'un Zeyrek sem
tindeki evine kapanarak günlerini daha 
çok mantık ve matematikle ilgili eserle
ri mütalaa ve telifte geçirdiği kaydedil
mektedir. 

Gelenbevi 1197'de ( 1783) huzur ders
lerine muhatap olarak katıldı (Ebül'u la 
Mardin, 11 -111 . 2621 . Onun, ı. Abdülhamid 
döneminde, gerçekleştirilen ısiahat ha-

ı 

reketlerinden sonra kuru lan Mühendis-
hane-i Bahri-i Hümayun ile İstihkam 
Mektebi gibi bazı öğretim kurumların-

Gelenbevi 


