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Osmanlý esnaf teþkilâtýnda
kethüdâ yardýmcýsý.

˜ ™

Yiðitbaþýnýn kurumsal olarak ne zaman
ortaya çýktýðý hakkýnda bilgi yoktur. Bu-
nunla beraber Ahîliðin kaynaðý olan, Abbâ-
sî Halifesi Nâsýr-Lidînillâh zamanýnda (1180-
1225) önemli bir mistik hareket durumu-
na gelen ve daha çok þehirlerde “fetâ” (ço-
ðulu fityân) denilen genç ve bekâr çalýþan-
lardan meydana gelen fütüvvet teþkilâ-
týyla ilgisi belirtilir. Bu zümre mensupla-
rýnýn Anadolu Selçuklu dönemindeki kay-
naklarda çoðu defa ahîlerle birlikte anýl-
dýklarý ve muhtemelen basit donanýmlý
asayiþ ve koruma birliðine benzer bir va-
zife gördükleri dikkati çeker (Ýbn Bîbî, I,
52, 233; II, 14, 73). Bu durum, Anadolu
Selçuklu Devleti’nin karýþýklýk döneminde
söz konusu gruplarýn bazý þehirlerde özel-
likle asayiþ ve güvenliðin saðlanmasýnda
etkin bir rol oynadýðýný düþündürür. 731’de
(1331) Anadolu’ya gelen ve Ahîlik kuralla-
rýyla ilgili gözlemlerde bulunan Ýbn Bat-
tûta, fityân (yiðitler) diye nitelendirdiði bu
gençlerin Ahîlik teþkilâtý içinde önemli bir
yerinin bulunduðunu belirtir. Bu baðlam-
da ahî zâviyelerindeki toplantýlarda on-
larý sýrtlarýna kaban ve ayaklarýna mest gi-
yen, bellerinde uzunca bir býçak olan, baþ-
larýnda altýnda yün bir takke bulunan ve
bunun üzerini 1 arþýn uzunluðunda, iki par-
mak geniþliðinde bir serpuþ örten yiðitler
olarak tanýmlar. Burada, Ahîlik teþkilâtýn-
da mevcut gençler için Arapça ve Farsça
kitaplarda fetâ yahut fityân tabirinin kul-
lanýlmasý, söz konusu dönemlerde bu genç-
lerin Anadolu’da yiðit ve bunlarýn baþýn-
da olan kimselerin yiðitbaþý þeklinde anýl-
mýþ olabileceklerini gösterir. Esasen Dî-
vânü lugåti’t-Türk’te, “Ot tütünsüz bol-
mas / Yigit yazuksuz bolmas” (Ateþ duman-
sýz olmaz / Genç günahsýz olmaz) atasözünün
yer almasý (III, 16), yiðit kelimesinin çok es-
ki dönemlerden beri yazýlý literatüre girdi-
ðine önemli bir iþarettir. XIII ve XIV. yüz-
yýllarda Anadolu’da Ahîlik ve dolayýsýyla es-
naf teþkilâtý daha kuvvetli ve daha baðým-
sýz bir yapýdaydý. Bu baðlamda, teþkilât
mensuplarý ve bu teþkilât içinde yer alan
yiðitlerle bunlarýn baþýndaki yiðitbaþýlar
daha serbest hareket etme imkânýna sa-
hiptiler. Ancak Anadolu’nun Osmanlý ida-
resine girmesi üzerine bilhassa XV. yüz-
yýlýn ortalarýndan itibaren esnaf teþkilâtý
devletin merkezî otoritesine ve kuralla-
rýna daha sýký biçimde baðlandý. Böylece
muhtemelen Ahîlik teþkilâtýndaki yiðitba-

þý da Ahîlik geleneklerinin bir devamý þek-
linde esnaf idare heyetlerinin içinde yer
almaya baþladý.

En genel çizgileriyle Osmanlýlar’da es-
naf, mal ve hizmet üretimiyle iliþkili her-
hangi bir iþ kolunun belirli bir alanýnda uz-
manlaþarak çalýþanlarýn meydana getir-
diði meslekî bir teþkilâttý. Her esnafýn bir
idare heyeti vardý. Bu heyet ilgili esnaf top-
luluðunun ileri gelenlerinden ve ustalarýn-
dan teþkil edilirdi. Heyetin baþkaný kethü-
dâ unvanýyla biliniyordu; heyet üyelerin-
den biri de yiðitbaþý idi. Yiðitbaþý esnafýn
örgüt içi meselelerinin hallinde, sorunla-
rýn kethüdâya ve gerekli yerlere iletilme-
sinde önemli bir rol oynamaktaydý. Za-
manla esnafýn örgüt içi meseleleri artýn-
ca XVIII. yüzyýldan itibaren hemen hemen
her esnaf örgütünde zorunlu olarak bir
yiðitbaþý görev yapmaya baþladý. Yiðitba-
þýnýn seçimi kethüdânýn tayinine benzer
bir þekilde gerçekleþir ve esnafýn ileri ge-
lenleri arasýndan seçilirdi. Bunda ilgili es-
nafýn ustalarýnýn ve ileri gelenlerinin ka-
naati dikkate alýnýrdý. Aday belirlendikten
sonra mahallin kadýsýna baþvurulurdu. Ka-
dýlýk makamýnýn uygun görüp onaylama-
sýyla yiðitbaþý seçilmiþ olurdu. Seçim bir-
çok esnaf örgütünde belirli bir sürede, ek-
seriya yýlda bir defa yapýlýrdý. Yiðitbaþýnýn
deðiþtirilmesi çoðunluðun oyu ile tekrar
ayný usul takip edilmek suretiyle müm-
kün olabilirdi. Yiðitbaþý esnafýn meselele-
riyle yakýndan ilgilenir, kethüdâ adýna es-
nafý kadý mahkemelerinde temsil eder, es-
nafa verilen cezalarýn yerine getirilmesini
saðlar, usta olacak kalfalarla ilgili kana-
atini bildirir ve ustalýk törenlerinde ket-
hüdâya yardým ederdi.

Osmanlý döneminde baþta yiðitbaþýnýn
tayini olmak üzere esnafýn diðer yönetici-
lerinin tayinleri, usta ve çýraklarýn kalfalý-
ða geçiþleriyle ilgili törenler pek çok nok-
tada Ahîlik gelenekleri çerçevesinde yapý-
lýrdý. Bu bakýmdan yiðitbaþýnýn tayininde
ve söz konusu törenlerin birçoðunda Kýr-
þehir’deki Ahî Evran Zâviyesi þeyhinin bu-
lunmasý âdet haline gelmiþti. Bu âdetin
Osmanlýlar’ýn son dönemlerine kadar Ana-
dolu’da ve Rumeli’deki þehir ve kasaba es-
nafý arasýnda uygulandýðý dikkati çekmek-
tedir. Bu çerçevede Cumhuriyet’in ilk yýl-
larýnda Anadolu’daki esnaf heyeti içinde
bulunan yiðitbaþý bugün Ahîlik törenle-
ri esnasýnda nostaljik de olsa temsillerde
yer alýr. Esnaf gruplarýnýn dýþýnda bir çe-
þit mahallî milis kuvveti olan il erlerinin ba-
þýndakilere de yiðitbaþý denirdi (bk. ÝL ER-
LERÝ).

de yerleþmiþti. Küçük Yýva kolu da yine
toplu halde Anamur’un kuzey ve batýsýn-
daki topraklarda yurt tutmuþtu. Bu ikin-
ci kola mensup bazý obalar Anamur kasa-
basýnda da yerleþmiþti. II. Bayezid döne-
minde Büyük Yýva koluna ait kýrk kadar
köy adýna rastlanýr. Bunlarýn bir kýsmý ad-
larýný zamanýmýza kadar korudu. Küçük Yý-
valar ise Anamur kasabasýndan baþka on
dört köyde iskân edilmiþti. Bunlarýn ba-
þýnda bulunan aile Yývaoðullarý adýný taþý-
maktaydý. Bu aileden Hüseyin Bey, Bü-
yük Yýva köyünde bir cami yaptýrdý, bir de
vakýf tesis etti. Yine Yývaoðullarý’ndan Ali
Bey’in Kýzýlca köyünde bir mescidi vardý.
Yýva beylerinden Paþa Bey, Kazancýlar kö-
yünde Ahî Seyyidî adlý bir þeyh için bir zâ-
viye yaptýrdý. Alâeddin ve Mehmed adlý Yý-
va beyleri de timar sahibiydi. Bunlardan
baþka Kayseri çevresinde Yývalý (183 ver-
gi nüfuslu), Ürgüp dolaylarýnda da üç ko-
la ayrýlan Yýva adlý baþka bir oymak, Tar-
sus yöresinde de ayný adý taþýyan küçük
bir oymak yaþamaktaydý. Moðol devrinden
sonra Ýran’da Yýva adýyla büyük bir oymak
görülmez; ancak Safevî devrinde Kaçar bo-
yunun obalarý arasýnda Yýva adýna rastla-
nýr. Kaçar boyunun Anadolu’dan (Bozok
yöresi) olduðu ve XV. yüzyýlýn ikinci yarý-
sýnda bu ülkeden ayrýlýp Kuzey Azerbay-
can’daki Gence yöresinde yurt tuttuðu bi-
linmektedir.
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tayin edildi. 1941’de profesörlüðe yüksel-
tildi. 1946 yýlýnda çýkan üniversiteler kanu-
nunun ardýndan Edebiyat Fakültesi Tarih
Bölümü Ortaçað Tarihi Kürsüsü’nün ilk
baþkaný oldu. 1949-1953 yýllarý arasýnda
Þarkiyat Enstitüsü’nün faaliyetlerini yürüt-
tü. 1957’de ordinaryüs pâyesini aldý. 22
Aralýk 1961’de Haseki Hastahanesi’nde ve-
fat etti. Ertesi gün Süleymaniye Camii’nde
kýlýnan cenaze namazýndan sonra Ýstan-
bul Üniversitesi merkez binasýndaki töre-
nin ardýndan Merkezefendi Kabristaný’na
defnedildi.

Yinanç’ýn ilk yazýlarý 1924’te Anadolu
Mecmuasý ile Târîh-i Osmânî Encüme-
ni Mecmûasý’nda (Türk Tarih Encümeni
Mecmuasý) yayýmlandý. Bu mecmuaya yaz-
dýðý “Feridun Bey Münþeatý” baþlýklý bir di-
zi makalede (XI-XIII/62-77 [1337], s. 161-
166; XIV/1 [1340], s. 37-46; XIV/2 [1340],
s. 95-104; XIV/4 [1340], s. 216-226), XV.
yüzyýlda Feridun Ahmed Bey tarafýndan
derlenen Münþeâtü’s-selâtîn adlý eserde
yer alan Osmanlýlar’ýn ilk devirlerine ait
belgelerden bir kýsmýnýn kaynak tenkidi-
ni yaparak bu alandaki baþarýsýný ortaya
koydu. Ayný mecmuada yayýmlanan “Millî
Tarihimize Dair Eski Bir Vesika” adlý ma-
kalede (sy. II/79 [1 Mart 1340], s. 85-94;
sy. III/80 [1 Mayýs 1340], s. 142-155), Fâ-
tih Sultan Mehmed devri vezirlerinden ta-
rihçi Karamânî Niþancý Mehmed Paþa’nýn
TevârîÅu’s-selâ¹îni’l-£O¦mâniyye adlý
eserini tercüme edip ilim âlemine tanýttý.
Daha sonra, Paris’teki çalýþmalarý sýrasýn-
da bulduðu, yine Fâtih devri tarihçilerin-
den Enverî’nin Düstûrnâme’sini (Ýstan-
bul 1928) ve iki yýl sonra ilmî bir tahlilini
(Düstûrnâme-i Enverî: Medhal) yayýmla-
dý. Yinanç, Ortaçað Ýslâm tarihiyle Anado-
lu Türk tarihini çok iyi bilmesine raðmen
1015 yýlýndan 1085’e kadar Anadolu’nun
Türkleþme sürecinin anlatýldýðý Türkiye
Tarihi, Selçuklular Devri I, Anadolu’-
nun Fethi adlý kitabýndan baþka (Ýstan-
bul 1944) telif eser býrakmamýþtýr. Bu eser,
Daniþmend Gazi Ermeni asýllý gösterildi-
ði için Ýsmail Hami Daniþmend tarafýndan
eleþtirilmiþtir (Türk Tarih Kurumuna Açýk
Mektup Türk Kahramanlarýna Ermenilik
Ýsnadý Münasebetiyle, Ýstanbul 1945). Yi-
nanç’ýn çeþitli dergilerde çýkan makalele-
riyle Ýslâm Ansiklopedisi’ne yazdýðý mad-
deler metotlu ve çok zengin kaynak bilgi-
sine dayanan orijinal çalýþmalardýr. Bun-
lar arasýnda özellikle “Akkoyunlular”, “Ba-
yezid I (Yýldýrým)”, “Cihan-Þah”, “Daniþmend-
liler” ve “Ertuðrul Gazi” maddeleri onun
çok derin tarih bilgisini ortaya koymakta-
dýr. Ayrýca hayatýnýn son yýllarýnda yayým-

lanan makaleleri incelendiðinde analizden
senteze geçtiði, artýk olaylarý sadece nak-
letmekle yetinmeyip sosyal ve ekonomik
sebeplere de inmeye çalýþtýðý görülür (ya-
yýnlarýnýn listesi için bk. Yýldýz, sy. 25 [1971],
s. 192-196). Anadolu Mecmuasý’nda çý-
kan üç makalesi (Millî Tarihimizin Adý,
Millî Tarihimizin Mevzuu, Anadolu’nun Fet-
hi) Millî Tarihimizin Adý (Ýstanbul 1969),
Türk Tarih Encümeni Mecmuasý’ndaki
“Maraþ Emîrleri” adlý makalesi de Müslü-
manlar Tarafýndan Fethinden XIII. yy
Sonuna Kadar Maraþ Beyleri (haz. Se-
lim Kaya, Maraþ 2004) adýyla kitap halin-
de basýlmýþtýr. Yinanç, Martinus Th. Ho-
utsma’nýn Tevârîh-i Âl-i Selcûk Muh-
tasar-ý Selçûknâme adýyla yayýmladýðý
Ýbn Bîbî’nin el-Evâmîrü’l-£Alâßiyye adlý
eserinin (Leiden 1902) Farsça muhtasarý-
ný Türkçe’ye tercüme etmiþ, eski harfler-
le yazýlan tercüme Refet Yinanç ve Ömer
Özkan tarafýndan Latin harflerine çeviri-
lerek Ýbn Bîbî Selçuknâme adýyla neþ-
redilmiþtir (Ýstanbul 2007). Yeðeni Refet
Yinanç, Selçuknâme tercümesine yazdý-
ðý sunuþ yazýsýnda müellifin XI. yüzyýldan
XVII. yüzyýla kadar Türk tarihiyle ilgili Do-
ðu ve Batý dillerindeki kaynaklardan aldý-
ðý notlarýn derlenerek kitap halinde basý-
lacaðýný bildirmektedir.
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Türk tarihçisi.
˜ ™

Maraþ’ýn Elbistan kazasýnda doðdu. Ba-
basý Halil Kâmil Efendi, annesi Ayþe Ha-
ným’dýr. Kadý olan babasýnýn mesleði do-
layýsýyla Elbistan’da baþladýðý tahsilini Ma-
latya, Mardin ve Diyarbekir’de sürdürdü.
1913’te Ýstanbul’a giderek idâdînin son
iki sýnýfýný Gelenbevî Sultânîsi’nde okudu.
1916 yýlýnda Ýstanbul Dârülfünun Edebi-
yat Fakültesi Tarih Þubesi’ne kaydoldu. Bu-
rayý bitirdiði yýl (1919) Mekteb-i Mülkiyye’-
ye girdi. 1921’de bu mektebi de tamam-
ladý. Ayný yýl Dâvud Paþa Orta Mektebi’n-
de tarih muallimi olarak göreve baþladý.
Ertesi yýl Niþantaþý Orta Mektebi’ne nak-
ledildi. 1923’te bu görevinin yanýnda Tâ-
rîh-i Osmânî Encümeni’nde kütüphane
memurluðu ile görevlendirildi. 1925’te Pa-
ris kütüphanelerinde araþtýrma yapmak
üzere Fransa’ya gönderildi. Dönüþünde
(1927) Kabataþ ve Galatasaray liselerin-
de öðretmenlik yaptý. 1930’da Türk Tari-
hi Tedkik Heyeti üyeliðine getirildi. Dârül-
fünun üniversiteye dönüþtürülünce (1933)
Edebiyat Fakültesi’ne tarih doçenti olarak

Mükrimin

Halil

Yinanç


