
475

GEVGÝLÝ

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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Makedonya’da tarihî bir þehir.˜ ™

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.
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ve bir rüş di ye bu lun mak tay dı. Salnâme-

de ay rı ca on se kiz ma ki ne li ipek eğir me 

imalâtha ne si nin var ol du ğu be lir til mek-

te dir. Şe hir de bun la rın ya nı sı ra Os man lı 

re dif or du su na ait bü yük bir kış la ile di ğer 

as kerî de po ve bi na lar mev cut tu.

1912-1913 Bal kan sa vaş la rı es na sın da 

böl ge de bü yük de ği şik lik ler mey da na gel-

di. 1912’de Yu nan or du su Gev gi li’yi iş gal 

et ti, fa kat kı sa sü re son ra Flo ri na’yı alan 

Sır bis tan’la Gev gi li’yi ta kas et ti. Gev gi li 

ve önem li tren yo lu Sır bis tan’da kal dı. I. 

Dün ya Sa va şı’nda İtilâf dev let le riy le Bul-

gar iş gal or du su ara sın da ka lan böl ge de 

Türk köy le ri yı kı ma uğ ra dı, halk ya öl dü-

rül dü ya da kaç mak zo run da kal dı. Sonra-

dan İs lâm’ı ka bul eden hı ris ti yan kö ken li 

çok sa yı da köy de or ta dan kalk tı. Lo zan 

Antlaş ma sı’nın ar dın dan 1923’te Av rat hi-

sar ka za sı müs lü man la rı Ana do lu’da ya şa-

yan Yu nan lı lar’la mü ba de le edil di. Böy le ce 

on lar dan ka lan bi na lar da yok ol du.

Bu gün Os man lı ya pı la rın dan sa de ce 

XVII. yüz yı la ait bir ha ma mın ka lın tı la rı 

mev cut tur. II. Dün ya Sa va şı’ndan son ra 

Ti to, Yu gos lav ya’nın sı nır ka pı la rı nı açın-

ca es ki Gev gi li ka za sı nın ku zey ya rı sın da 

ya şa yan müs lü man la rın ço ğu Tür ki ye’ye 

göç et ti. Sa de ce kü çük müs lü man grup-

la rı kal dı, bun lar gü nü müz de ço ğun luk la 

Bog dan ci, Bo go ro di ca ve Sto ja ko vo köy le-

rin de ya şa mak ta dır. 1948’de Gev gi li hâlâ 

1912’ de ol du ğun dan bü yük de ğil di. Teks-

til, se ra mik ve elek tro nik sa na yi inin ku-

rul ma sıy la bir lik te şeh rin nü fu su 1984’te 

12.360 ol du. Gü nü müz de ise bu ra kam 

15.685’tir.
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müs lü man laş mış tı. Gev gi li’nin ba tı sın da 

yer alan ve dağ lık bir köy olan Gor ni cet’te-

ki gi bi bü yük bir Ulah kö yü Not ya / Non te 

de XVII. yüz yıl da top lu ca ih ti da et ti. Di ğer 

ta raf tan muh te me len da ha ön ce yer leş-

miş olan gö çe be ve ya rı gö çe be yö rük ler 

sa ye sin de nü fu su 5000’in ol duk ça üze ri ne 

çı kan iki bü yük müs lü man Türk yer le şi mi 

Ma ya dağ ve Ka ra Si nan or ta dan kalk tı.

1862’den iti ba ren ya rım yüz yıl içe ri sin de 

Av rat hi sar böl ge sin de ki Gev gi li hız la bü-

yü ye rek köy den ka sa ba ya dö nüştü. Tu haf 

bir isim olan Gev gi li Yu nan ca “zeuga ri on” 

ke li me sin den tü re miş olup “öküz bo yun-

du ru ğu” an la mı na ge lir. Do la yı sıy la bu yer-

le şim ye ri bü yük ih ti mal le Bi zans İm pa ra-

tor lu ğu dö ne min de or ta ya çık mış tır. Gev-

gi li’nin ka yıt lar da doğ ru dan adı nın geç ti ği 

ilk ta rih 1523’tür ve 1523 tah ri rin de yir mi 

dört hâne li bir köy ola rak kay de dil miş tir. 

1569 yı lı na ge lin di ğin de kırk dör dü hı ris ti-

yan ve iki si müs lü man hâne si ol mak üze-

re hâne sa yı sı kırk al tı ya yük sel di. 1863’te 

ço ğun lu ğu ipek üretimiy le ge çi nen alt mış 

hâne si bu lun du ğu gö rü lür. Böl ge nin et ra-

fın da ve köy le rin de yap rak la rı ipek bö cek-

le ri nin te mel be si ni olan çok sa yı da dut 

ağa cı var dı. Gev gi li’de Selânik li bir tüc ca ra 

ait do kuz kü çük ipek imalâtha ne si mev-

cut tu. 1889’da Gev gi li ve ci var köy le rin de 

340.000 ok ka ipek bö ce ği ko za sı üre til di ve 

bun la rın ço ğu Selânik yo luy la ih raç edil di. 

Ge li şen ka sa ba Os man lı or du su ve jan dar-

ma la rı için abâ da üre tir ha le gel di. 1900 

yı lın da Gev gi li’nin nü fu su yak la şık 4200 ol-

du (3000 hı ris ti yan Bul gar, 1055 Türk çe ko-
nu şan müs lü man ve 120 hı ris ti yan Ulah).

1886’da Gev gi li yer le şi mi res men ka-

sa ba sta tü sü ne yük sel til di. 1884’te in şa 

edi len, Selânik’ten Üs küp’e ve ora dan 

Ko so va’ya uza tı lan de mir yo lu Gev gi li’nin 

bü yü me si ni hız lan dır dı. 1900 yı lı na ait 

Kan çov is ta tis tik le ri ne gö re Gev gi li ka za sı 

alt mış ye di köy den mey da na ge li yor du. 

Top lam da % 39’u müs lü man olan 49.128 

nü fu sa sa hip ti. Müs lü man nü fu sun % 

78’ini Türk ler oluş tu rur ken ge ri ka la nı nı 

müs lü man Ulah lar, Çin ge ne ler ve az sa-

yı da (178) he men hep si Gev gi li şeh rin de 

ya şa yan Çer kez mül te ci ler teş kil edi yor du. 

1312 (1894) yı lı na ait Selânik Vilâye ti 

Sal nâ me si’nde de he men he men ay nı 

ra kam lar yer al mak la be ra ber bu ra da 

müs lü man la rın top lam nü fu sa ora nı % 

40 ola rak ve ril miş tir. 1324 (1906) ta rih-

li Se lâ nik Vilâye ti Salnâme si’ne gö re 

Gev gi li’de üç ca mi, bir med re se, bir ha-

mam, iki han, al tı fark lı et nik ce ma ate ait 

on mek tep (üç Türk, iki Yu nan, iki Bul gar, 
bir Sırp, bir Ka to lik ve bir Ulah mek te bi) 

1523 ve 1569 yıl la rı na ait tah rir ler de ki 

ve ri ler ay nı köy le re ait 1446 yı lı ka yıt la rıy la 

kar şı laş tı rıl dı ğın da nis be ten az yer le şi min 

bu lun du ğu böl ge nin nü fu su nun hız la art-

tı ğı dik ka ti çe ker. Bu es ki sı nır böl ge sin de 

uzun yıl lar hâkim olan ba rı şın, ay rı ca ve ba 

gi bi sal gın has ta lık la rın aza lı şı nın da et ki-

siy le böl ge de ya şa yan hı ris ti yan nü fu su 

1446’dan 1523’e ka dar üç kattan faz la ar-

tış gös ter di. Ra kam lar ay rı ca he nüz yer-

le şim ol ma yan bir ala nın Türk yer leşim ci-

ler ce iskân edil di ği ne işa ret eder. 1523’te 

bü tün Av rat hi sar ka zasın da yetmiş bir 

köy bu lun mak ta ve bu köylerde % 14’ü 

müslü man Türk ol mak üze re 4037 hâne 

yer al mak tay dı. 1569 tah ri ri nü fus ar tı şı-

nın önem li öl çü de azal dı ğını gös te rir. 1028 

(1619) ve 1075 (1665) yıl la rı na ait iki cizye 

def te rin de hı ris ti yan nü fu su nun çok azal-

dı ğı dik ka ti çe ker se de bu ve ri lerden ke sin 

so nuç lar çı kar mak zor dur. Avrathisar ka-

za sın da 1900 yı lı na ait kayıt la ra gö re Kil kis 

ka sa ba sı da hil 142 köy var dır. Bun lar dan 

106’sı Türk çe isim ler ta şır ve sek sen al tı sı 

ta ma mıy la Türk nü fu sun dan olu şur. Ge-

ri ka lan otuz al tı köy ne re dey se ta ma mı 

Slav isim le riy le ka yıt lı dır. Bu da o köy le rin 

sa kin le ri hak kın da bir fi kir vermek te dir. 

1312 (1894) yı lı na ait Selânik Vi lâ ye ti 

Salnâme si’ne gö re böl ge nü fu su 23.848’i 

(% 57) müs lü man ol mak üze re 41.626’dır.

1864’te ya pı lan idarî de ği şik lik ler se be-

biy le böl ge es ki Av rat hi sar ka za sı na na-

za ran hay li kü çül dü. Bu sı ra da mer ke zi 

Kil kis olan (1523’ten be ri ka za nın en bü yük 
yer le şim ye ri du ru mun day dı) Av rat hi sar 

ka za sı nın ku zey par ça sı Gev gi li ka za sı ha-

li ne ge ti ril di. 1900’de Gev gi li ka za sın da yer 

alan alt mış se kiz köy de % 39’u müs lü man 

49.315 nü fus bu lun mak tay dı. XVI. yüz-

yıl da ta ma mı ya da ek se ri ye ti hı ris ti yan 

olan, gü ney de Boj mi çe, ku zey de Bog dant-

si ve Prdej ci gi bi bir çok kö yün 1900’le-

re ge lin di ğin de nü fu su nun ço ğun lu ğu 

Avrathisar’ın kalıntıları




