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GELLNER, Ernest

Ha lil Efen di’nin ve fa tın dan son ra oğul la-

rı Şeyh Me sud Efen di, Ha cı Os man Efen-

di, en kü çük oğ lu di van sa hi bi şa ir Şeyh 

Mus ta fa Rûmî Efen di ve Şeyh Yâkub Sıd kı 

Efen di dergâhın me şi ha tın da bu lun muş-

lar dır. Hü se yin Vassâf onun te sis et ti ği 

şu be ye Halîliy ye-i Şa‘bâniy ye adı ve ril di ği-

ni, Sâdık Vicdânî de onun la de vam eden 

sil si le ye Şâbânîler’ce “or ta kol” de nil di ği ni 

ve ken di si bir ko lun ku ru cu su ola rak ka bul 

edil di ği ni nak let mek te dir. Ha lil Efen di’nin 

en bü yük ha li fe si Ya zı köy lü Meh med Emin 

Şük rü Efen di’dir. İr şad fa ali ye ti ni Nev re-

kop’ ta sür dü ren Emin Şük rü Efen di’nin 

Mir’âtü’l-âşık¢n ve mîzânü’l-âşık¢n ad lı 

mat bu bir ese ri var dır (bas kı ye ri ve yı lı 
yok). Ba zı ha li fe le ri İs tan bul’a gi dip ir şad 

fa ali yet le rin de bu lun muş lar dır. Bun lar dan 

en ta nın mı şı olan Ömer Fuâdî (ö. 1857), 
Ak sa ray So fu lar’da ki Ek mel Tek ke si’ni Şâ-

bâ nî Tek ke si’ne dö nüş tür müş tür. Ömer 

Fu âdî-i Sânî ola rak da bi li nen şey hin mü-

rid le ri ara sın da Şey hü lislâm Ârif Hik met 

ve Meh med Sâded din efen di ler de var dır 

(Yü cer, s. 160 vd.).

Ha lil Efen di’nin di ğer ha li fe si Şal cı Ali 

Efen di (ö. 1842) Eğ ri ka pı dı şın da ki Ce mâ-

led din Uşşâk¢ Tek ke si’ni Şâbâniy ye’ye bağ-

la mış tır. Ha lil Efen di İs tan bul’a gel di ğin de 

ken di si ne in ti sap edip hilâfet alan Mus ta-

fa Hulûsi Efen di, ba ba sı Sey yid Hü se yin 

Efen di’nin ye ri ne Sul ta nah met ci va rın da ki 

So kul lu Meh med Pa şa Tek ke si’ne post ni-

şin ol muş ve çok sa yı da ha li fe ye tiş tir miş tir 

(Hü se yin Vassâf, IV, 66). Uzun sü re mün-

hal ka lan Lâle li’de ki Müş takzâde Tek ke si 

(Al tunîzâde, Ali Ça vuş, Ek şi ka ra dut, Bâlî 
Efen di) Müş tak Meh med Efen di’nin tek-

ke nin şeyh li ği ne gel me siy le Şâbâniy ye’ye 

Geredeli Halil Efendi’nin türbesiyle kapısı üzerindeki kitâbe

BİB Lİ YOG RAF YA :

Er nest Gell ner, Sa ints of the At las, Chi ca go 
1969; a.mlf., Mus lim So ci ety, Cam brid ge 1982; 
Ta lal Asad, The Idea of an Ant hro po logy of Is-
lam, Was hing ton 1986; The So ci al Phi lo sophy of 
Er nest Gell ner (ed. J. A. Hall – I. Jar vie), Amster-
dam-At lan ta 1996; M. Less noff, Er nest Gell ner 
and Mo der nity, Car diff 2002; Ri az Has san, Fa ith-
li nes: Mus lim Con cep ti ons of Is lam and So ci ety, 
Ox ford 2002, bk. İn deks; a.mlf., In si de Mus lim 
Minds, Vic to ria 2008, bk. İn deks; D. Mar tin Va ris-

co, Is lam Obs cu red: The Rhe to ric of Ant hro po lo-
gi cal Rep re sen ta ti on, New York 2005, s. 53-80; 
J. A. Hall, Er nest Gell ner: An In tel lec tu al Bi og-
raphy, Lon don 2010; Sa mi Zu ba ida, “Is The re a 
Mus lim So ci ety? Er nest Gell ner’s So ci ology of 
Is lam”, Eco nomy and So ci ety, XXIV/2, Lon don 
1995, s. 151-181.

ÿRı az Has san

– —GEREDELÝ HALÝL EFENDÝ
(1786-1843)

Halvetî-Þâbânî þeyhi.˜ ™

Bo lu’nun Ge re de il çe sin de Ali Fa kih 

(Bal cı lar) kö yün de doğ du. Halk ara sın da 

Ge re de li Aziz ola rak bi li nir. Genç lik yıl la rın-

da bir ar ka da şıy la bir lik te çık tı ğı se ya hat 

es na sın da gör dü ğü bir rü ya nın et ki siy le 

An ka ra’nın Çu buk il çe sin de ar ka da şın dan 

ay rı la rak Çer keş’e git ti ve Şâ bâ niy ye ta-

ri ka tı nın Çer ke şiy ye ko lu nun pîri Çer keşî 

Mus ta fa Efen di’ye in ti sap et ti. 1811’de 

sey rü sülûkü nü ta mam la yıp hilâfet al dı. 

Kay nak lar da şöh re ti nin İs tan bul’a ka dar 

ulaş tı ğı, Sul tan II. Mah mud’un da ve ti ne 

uya rak gel di ği sa ray da ümmî ol du ğu hal-

de vü zerâ ve ulemâ hu zu run da “Amel ler 

ni yet le re gö re dir” ha di si ne yap tı ğı yo rum-

lar la her ke si şa şırt tı ğı ri va yet edil mek te-

dir. Ge re de’de aç tı ğı tek ke de otuz al tı yıl 

ir şad fa ali ye tin de bu lu nan Ha lil Efen di 

Ge re de’de ve fat et ti ve tek ke nin hazîre si-

ne def ne dil di. Kü çük oğ lu Mus ta fa Rûmî 

bir mer si ye sin de ba ba sı nı “kutb-ı a‘zam, 

gavs-ı ek ber, merd-i kâmil, kavl-i sâdık” 

di ye öven be yit le ri nin ar dın dan onun on iki 

ta ri ka tın pîri ol du ğu nu ve fa zi le tiy le Hal-

ve tiy ye ta ri ka tı nı Ge re de’den yay dı ğı na 

işa ret eder, an cak ba ba sı ve ya ba ba sı nın 

so yu hak kın da baş ka bil gi ver mez. Ma li-

ye Nâzı rı Ga zi Ah med Muh tar Pa şa, Ha lil 

Efen di için bir tür be yap tır mış, tek ke ye 

iki ocak lı bir su de ğir me ni vak fet miş tir. 

Onun ve fa tı na Meh med Ri fat bu gün tür-

be kitâbe sin de yer alan, “Cinâna dön dü 

ma kåm-ı Halîl Efen di” mıs ra ını ta rih dü-

şür müş tür. Ha lil Efen di’nin, Mu rad Mol la 

Tek ke si şey hi Nak şi ben diy ye’den Beyzâde 

Mus ta fa Efen di’nin (ö. 1199/1785) ha li-

fe si ol du ğu na da ir ri va yet doğ ru de ğil dir 

(Meh med Mu rad, s. 5).

bir bi ri ne zıt çı kar la rı, bek len ti le ri ve ha-

yal kı rık lık la rı nı ifa de ede cek şe kil de son 

za man lar da hâkim bir ka lıp ha li ne ge len 

mo dern İs lâmcı lı ğın si ya sal bir ide olo ji olup 

da ha ön ce bas kın olan se kü ler mil li yet çi lik-

le rin ve Mark sizm’in ye ri ni al dı ğı nı, müs-

lü man top lum la rın ta ri hiy le hiç bir or tak lı-

ğı nın bu lun ma dı ğı nı ile ri sür müş tür. Sâmî 

Zü bey de’ye gö re İs lâm ta ri hi ve gü nü müz 

İs lâm dün ya sı için de ki fark lı sos yal ve si-

ya sal bi çim le rin tek bir müs lü man top lum 

mo de li üze rin den açık lan ma sı müm kün 

de ğil dir; bu nun ye ri ne di ğer top lum la ra 

da uy gu la nan sos yal ve si ya sal ana liz tek-

ni ği nin iş le til me si ge rek mek te dir. Fa kat 

bü tün bu eleş ti ri nok ta la rı na rağ men Gell-

ner’ın mo de li nin mo dern sos yo lo ji de, müs-

lü man top lum la rın si ya sal ka rak te ri ni ve 

sos yal-dinî se yir le ri ni be lir le me de önem li 

ve ba zı du rum lar da ha yatî rol oy na yan iç 

dinî di na mik le ri ta nım la ma nok ta sın da en 

id di alı ça ba yı tem sil et ti ği ka bul edil miş tir.
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ve 1569 tah rir def ter le rin de es ki köy ler de 

yö rük yer le şi mi nin de ol du ğu kay de di lir. 

Chal ko kond yles yö rük le rin do ğu da Se rez ile 

ba tı da Var dar neh ri ara sın da bu lun du ğu nu 

ya zar. 1523 ve 1530 ka yıt la rın da Av rat hi-

sar ka za sın da yer alan se kiz köy Ye ni ce-i 

Var dar’da bu lu nan Ga zi Ev re nos vak fi ye-

si nin bir par ça sı ola rak zik re dil miş tir. Bu 

se kiz kö yün hep si Türk çe isim ler ta şı mak ta 

olup sa kin le ri de Ev re nos Bey’in hiz met li-

le ri olan müs lü man lar dan mey da na gel-

mek tey di.

Av rat hi sar’a (Gev gi li) Türk yer le şi mi ne 

da ir ilk açık ka yıt 1445 yı lı na ait tir. Sof-

ya’ da Millî Kü tüp ha ne’de ka yıt lı bir ti mar 

ic mal def te rin de (OAK 52/59, 45/30) Ru-

gu no vets kö yü için 1447 Ka sı mı nın so nu, 

Var da rovt si (Axi oc ho rio) için 1445 Ka sı mı-

nın or ta sı gi bi ta rih ler ve ri lir. Bu ra dan 

bu def te rin Fâtih Sul tan Meh med’in ilk 

salta nat dö ne mi ne ait ol du ğu çı ka rıla bi-

lir. Defter de Slav ca isim le re sa hip, nüfu-

su hı ris ti yan lar dan mey da na ge len yir mi 

üç köy le Türk çe isim le re sa hip ve nüfusu 

müs lü man lar dan olu şan on bir köy anlatıl-

mak ta dır. On iki müs lü man ve yir mi hı-

ris ti yan hâne si nin bu lun du ğu Ru gu no-

vets kö yüy le (şim di ki adı Poly kas tro) il gi li 

ola rak def ter de Ka ra Sü le’nin oğ lu Oruç 

Han’ın ti ma rı ol du ğu na işa ret edil mek te-

dir. Ka ra Sü le bu ti mar ara zi si ni muh te-

me len I. Mu rad za ma nın da al mış tır. Ora-

ho vi ca kö yü hak kın da ise “mer hum Ga zi 

Hudâven digâr” ta ra fın dan Şeyh Elvân’a 

vak fe dil di ği kay dı dü şül müş, köy sa kin le-

ri nin elin de de “hükm-i merhum sul tan” 

bu lun du ğu ifa de edil miş tir. Bu da böl ge-

nin Os man lı lar ta ra fın dan fet he dil di ği I. 

Mu rad za ma nı na bir atıftır. Daha sonraki 

tah rir ler de Ru gu no vets, hem Slav ca adıy la 

hem Türk çe adı olan Ka ra Sü le köy ismiy le 

anıl ma ya de vam etti. 1900 yı lın da köy de 

el li beş müs lü man ve alt mış do kuz hıris-

tiyan hâne si mevcuttu. Bu da sü reklili ği 

gös te ren önem li bir işa ret tir.

Gevgili’de Osmanlı dönemine ait hamam

Gev gi li yö re si Os man lı ka yıt la rın da Av-

rat hi sar di ye ad lan dı rı lan yö rey le bağ lan tı lı 

bir özel lik ar ze der. Av rat hi sar bir ka za ola-

rak zik re di lir; bu ra ya ait 929 (1523) ta rih li 

İc mal Tah rir Def te ri’nde (BA, TD, nr. 70) 
ka yıt lı yer ad la rı Slav is tilâsı nın bo yut la rı na 

ve şid de ti ne, ay rı ca an tik çağ la rın ar dın-

dan Ma ke don ya’nın bu önem li böl ge si ne 

kim le rin yer leş ti ği ne işa ret ede cek ipuç la rı 

ve rir. Gev gi li ve Av rat hi sar yö re le ri, an tik 

çağ la rın ar dın dan Bi zans ve I. Bul gar İm pa-

ra tor lu ğu ile onun ha le fi olan Çar Sa mu el 

İm pa ra tor lu ğu ara sın da bir sı nır böl ge si 

ha li ne gel di. 1018 ve 1345’te mey da na ge-

len Sırp iş ga li ara sın da ki za man da ise Bi-

zans İm pa ra tor lu ğu’na bağ lı du rum day dı. 

1328’de ya da kı sa bir sü re son ra şid det li 

bir iç sa vaş ve Sırp iş ga li sı ra sın da Bi zans 

İm pa ra to ru III. An droni kos, düz alüv yal 

ova la rın üze rin de yer alan ıs sız bir te pe de 

sa de ce ka dın lar dan olu şan bir bir lik le sa vu-

nu la bi le cek ka dar güç lü bir ka le in şa et ti. 

Ka le ye bu se bep le Gyna iko kastro (ka dın lar 

ka le si) de nil di. Bu ri va yet ba zı ay rın tı lar la 

bir lik te çağ daş ta rih çi ler den Kan ta ku zi nos 

ve Gre go ras ta ra fın dan da nak le dil miş tir.

1345’te Sırp lar böl ge de ki Se rez, Vo di na / 

Edes sa, Stob ve Stru mit sa’yı ele ge çir di ler. 

1345-1371 ara sın da böl ge Sırp lar’ın elin de 

kal dı. Me riç / Çir men sa va şı nın ar dın dan 

kü çük idarî bi rim le re ay rıl dı. 1383’te Se-

rez ile 1387’de Selânik’in fet hi ara sın da 

Gyna iko kas tro ve çev re si Os man lı lar’ın eli-

ne geç miş ol ma lı dır. Se rez, Vo di na, Dra-

ma, Ka ra fer ye ve nis be ten da ha az önem li 

yer ler gi bi bu ra sı da an laş ma şart la rıy la 

tes lim ol du. Böy le ce Gyna iko kas tro adı 

Av rat hi sar’a dö nüş tü ve Aşa ğı Var dar’ın 

her iki ya nın da ka lan ge niş böl ge nin idarî 

mer ke zi ha li ne gel di. İlk Os man lı kro nik-

le ri nin ya nı sı ra Bi zans lı ta rih çi L. Chal ko-

kond yles de 1380’ler de Ru me li Bey ler be yi 

Ka ra Ti mur taş dö ne min de Ba tı Ana do lu’da 

Sa ru han san ca ğın dan Türk yer le şim ci le-

rin böl ge ye iskân edil di ği ni zik re der. 1523 

1920’li yıllarda Gevgili’yi gösteren bir kartpostal

geç miş tir. Meh med Ne cib Efen di, Ak sa-

ray’da ve da ha çok mi mar ola rak ta nı nan 

Ah med Tal‘atî Efen di, Bey koz’da ki ko na-

ğın da zi kir mec li si aça rak ta ri kat âyin ve 

ge le ne ği ni sür dür müş tür. Ha lil Efen di’nin 

ha li fe le rin den Kü tah ya lı Şeyh Sâlih Efen-

di, Kü tah ya ve Uşak do lay la rın da fa ali yet 

gös ter miş, sil si le si gü nü mü ze ka dar ulaş-

mış tır. Çer keşî Mus ta fa Efen di’ye in ti sap 

edip şey hin ve fa tı üze ri ne hilâfe ti ni an cak 

üç yıl son ra Ha lil Efen di’den alan Di yar-

be kir li Ha cı Mus ta fa Safî Efen di, Bo lu’da 

aç tı ğı Ak taş Dergâhı’nda ir şad fa ali ye tin de 

bu lun muş tur. Nev re kop lu Ah med Ri fat 

Efen di, Nev re kop lu Sü ley man Sır rı Efen di, 

Çer keş li El vanzâde Mus ta fa Hulûsi Efen di, 

Ge re de li Ha cı Yûsuf Efen di, Ge re de li Ha lil 

Efen di’nin ye tiş tir di ği ha li fe ler ara sın da 

zik re di le bi lir.
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Bu gün Gjevg ji li, Gev ge li ja şek lin de anıl-

mak ta olup Ma ke don ya’nın gü ne yin de 

Yu na nis tan sı nı rı na ya kın bir mev kide Se-

lânik’in 70 km. ku ze yin de yer alır. 1383’ten 

1912’ye ka dar Os man lı ida re si al tın da ka-

lan ve ço ğun lu ğu Türk çe konu şan, kıs men 

Ulah lar’ın da bu lun du ğu önem li bir müs-

lü man nü fu su ba rın dı ran bir böl ge yi içi ne 

alan Os man lı ka za sı nın da adı dır. Bu ra da 

otu ran ve Türk çe ko nu şan müs lü man la rın 

ta ri hi 1383, 1387 (Se rez ve Selânik’in fet-

hi) yıl la rın dan kı sa bir za man son ra sı na 

da ya nır. Ulah lar (Eflak) ise ta rih le ri Ro ma 

İm pa ra tor lu ğu’nun geç dö ne mi ne ka dar 

gi den, VI ve VII. yüzyıllar da Slav is tilâla rı-

na kar şı di re nen, XVII. yüz yıl da bir kıs mı 

müs lü man olan es ki bir Bal kan hal kı dır.




