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ca yýldýzlardan her birinin bedenin bir organýný etkilediði inancýndan hareketle týp
alanýnda da kullanýlýr ve uygun olmayan
bir takýmyýldýzýnýn egemen olduðu saatte
hasta ameliyat edilmezdi. Dolayýsýyla bu
konuda hekimlerin de bilgi edinmeleri gerekirdi. Arap alfabesindeki harfler ateþ,
toprak, hava, su þeklinde dört gruba ayrýlarak her gruba yedi harf taksim edilmiþtir. Ebced-i sagýr cetveli harfin ebced-i kebîr deðerinden 12 sayýsý çýkartýlarak bulunur. Meselâ kâf harfinin ebced-i kebîr
deðeri 20, ebced-i sagýr deðeri 8’dir. Ebced-i kebîr deðeri 12 olan harflerin ebced-i sagýr deðeri yoktur. Bazý sistemlerde ise elde edilen rakamýn son harfi yýldýznâmedeki sýralamada hangi burca tekabül ediyorsa o burç esas alýnarak iþlem
yapýlýr. Bazý müneccimler çocuðun doðum
anýndaki burç ve yýldýzýn konum ve ahkâmýna, hatta mümkünse çocuðun ana rahmine düþüþ gecesinin ortasýndaki burca
ve bazý yýldýzlarýn yükseliþ ve iniþine bakarak tâlihini belirlemeye çalýþýrlardý.
Güneþ, ay ve yýldýzlarýn dünya üzerinde
sýcak, soðuk, yaz, kýþ, med, cezir þeklinde
tesirlerinin bulunduðu bilinmektedir. Bu
olaylarýn insanlarý etkilediðine þüphe yoktur. Bu açýdan bakýldýðýnda okült tecrübelerin pozitif deðerlendirmelere en yakýn olaný astrolojidir. Astrolojinin horoskoplarý yýldýz ve gezegenlerin konumlarý dikkate alýnarak hazýrlanýr. Büyücü çeþitli hareket ve nesneler vasýtasýyla kiþinin dikkatini baþka yöne çektiði gibi, astrolog da
bu etkiyi horoskop haritasý ile yapar. Astrolojik kehanet ise horoskop haritasýnýn yorumlamasý ve zodyak iþaretleriyle yeryüzündeki olaylar arasýnda gizemli iliþkilerin
kurulmasý ile baþlar. Burada gökyüzünde
olanlarýn benzerinin yeryüzünde de olduðu, yýldýzlarda yazýlý þeylerin yeryüzüne de
yansýdýðý, insanýn makrokozmosun mikrokozmik modeline dayandýðý þeklindeki ön
kabuller etkilidir.
Yýldýznâmelerde burçlarýn özelliklerine
dair yer alan bilgiler geçmiþ tecrübeler
sayesinde ortaya çýkmýþtýr. Günümüzde
astroloji giderek yayýlmakta, yazýlý ve görsel basýnda hak etmediði kadar yer almaktadýr. Ýstatistiklere göre Amerika Birleþik Devletleri’nde çýkan gazetelerin dörtte üçünde günlük astroloji ve fal sütunlarýna yer verilmekte, þehir ve kasabalarda
özel astroloji danýþmanlarý bulunmaktadýr.
Sonuç olarak Ýslâm dini diðer okült uygulamalarda görüldüðü gibi bu fantezilere
de olumsuz bakmaktadýr. Birtakým iþlemler sonucu yýldýzlarýn insanlarý etkilediðine inanmak tevhid inancýna aykýrý bir du-

rumdur. Bu tür faaliyetler inanç boyutuna taþýnmadan fal, eðlence ve fantezi diye yapýlsa bile bazý saf insanlarý aldatma
ve onlarý istismar etme anlamýna gelir. Dolayýsýyla yýldýz bakýcýlýðý bu þekliyle bir hurafe, bid‘at ve bâtýl inanç olup onu icra eden
kimse gayri ahlâkî bir tavýr içindedir. Konuyla ilgili Arapça literatür daha çok astroloji ve falcýlýkla ilgili genel kitaplar, ayrýca
mevâlid, ihtiyârât, havâs, envâ’ gibi konulara dair eserlerden oluþmaktadýr (bk.
HAVAS ÝLMÝ; ÝLM-i AHKÂM-ý NÜCÛM). Türkçe’de fal ve falcýlýkla ilgili kitaplar yanýnda
müellifi bilinen veya bilinmeyen birçok yýldýznâme mevcuttur.
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Oðuz boylarýndan biri.

™

Kâþgarlý Mahmud (XI. yüzyýl) boyun adýnýn Ýva, Yava, Yýva ve Ava gibi söyleniþlerini tesbit etmiþ, bunu dördüncü sýrada zikrederek damgasýnýn þeklini de vermiþtir.
Reþîdüddin’in (XIV. yüzyýl) listesinde ise adý
Yýva biçiminde yazýlan boy yirmi üçüncü sýrada yer almýþtýr. Yine orada Yýva’nýn “mertebesi hepsinden üstün” mânasýný taþýdýðý, Ýgdir, Bügdüz ve Kýnýk boylarý ile ortak
ülüþünün aþýðlu ve kýç, ortak onkunlarýnýn
ise çaðrý (çakýr kuþu) olduðu yazýlmýþtýr.

Oðuzlar’ýn Üçok koluna mensup Yývalar’a
ait en eski bilgi 553 (1158) yýlýndan daha
geriye gitmez. Bu tarihte Ýva Perçem’e
mensup Türkmenler’in Cebel’de (Ýran-Kürdistan eyaleti) yaðma faaliyetlerini arttýrmalarý üzerine Abbâsîler, Mengü Bars kumandasýnda asker gönderip onlarýn hareketlerine son vermiþlerdir. 568’de (1172)
Perçem, buyruðundaki Türkmenler’le Hemedan yörelerine akýnlarda bulunduktan
sonra Dînever’i yaðmalamýþ, Nahcývan’da
bunu haber alan Atabey Ýldeniz, Perçem’in
üzerine yürüyüp onu Baðdat yakýnýna kadar kovalamýþtý. Bunun Baðdat’a girmek
için bir hile olabileceðinden þüphelenen
Abbâsî halifesi bir yandan asker toplamaya, surlarý tahkim etmeye baþlamýþ, diðer
yandan Ýldeniz’e atlar göndermiþ ve unvanlar vererek onu taltif etmiþti. Ýldeniz
de maksadýnýn sadece bu Türkmenler’i kötü davranýþlarýndan vazgeçirmek olduðunu bildirerek özür dilemiþ ve Hânikýn Köprüsü’nü geçmeden geri dönmüþtü. Anlaþýldýðýna göre Perçem Bey halifeyi metbû
tanýyordu. Oðullarý da halifelere baðlý kalmayý sürdürmüþlerdi. Hatta Yýva beyinin
sözü edilen bu hareketi halifenin gizli emriyle yapmýþ olmasý da ihtimal dahilindedir.
583 (1187) yýlýnda son Selçuklu sultaný
II. Tuðrul ile halifenin veziri Celâleddin Ýbn
Yûnus arasýnda Hemedan dolaylarýnda yapýlan savaþta Yývalar halife ordusunda yer
aldý. Ordunun sol kolunu teþkil eden Ayaba kumandasýndaki Atabegli askerler bozguna uðrayýp kaçmaya baþlayýnca Yývalar
tarafýndan kovalandý. Ay-aba’nýn askerleri
Yývalar’ýn takibinden kurtulmak için aðýrlýklarýný býraktý ve bunlarý alan Türkmenler ülkelerine geri döndü. Bu savaþta Yývalar’ýn baþýnda Perçem’in oðlu Mahmud
vardý. Ýlk defa “melik” unvanýný kullanan da
odur. Irak Selçuklu Sultanlýðý’na son veren
Hârizmþah Alâeddin Tekiþ, Irâk-ý Acem’deki bazý yerleri Selçuklu emîrlerine býrakmýþtý. Bunlar Hârizmþah’a isyan ederek
bozguna uðrayýnca kaçýp kurtulan bazý
beyler Yýva Meliki Mahmud’a sýðýndý. Daha sonra halifenin askerleriyle Tekiþ’in Hemedan valisi Mayacýk’ýn ordusu arasýnda
yapýlan ve onun galibiyetiyle nihayete eren
savaþa Yývalar’ýn da katýldýðý tesbit edilmektedir. Fakat Melik Mahmud’un ölüm
tarihi belli deðildir.
Perçem oðlu Mahmud’dan sonra Fahreddin Ýbrâhim, Yýva beyi oldu. 593’te (1196)
Atabeg Özbek adýna Hemedan’ý yönetmeye baþlayan Emîr Nûreddin Gökçe’nin Yývalar’ý ortadan kaldýrma planý gerçekleþmedi. 605’te (1208) Fahreddin Ýbrâhim bir
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bâtýnî tarafýndan öldürülünce yerine oðlu
Perçem geçti. Baðdat’a gelen Perçem’e
halife tarafýndan hil‘at giydirilip kýlýç kuþatýldý, ayrýca 10.000 altýn verildi. Perçem
birkaç yýl meliklik makamýnda bulundu.
Ölümünün ardýndan yerini oðlu Süleyman
aldý. Ýbnü’l-Esîr, Abbâsî halifesinin Perçem
oðlu Süleyman’ý beylikten azlettiðini ve
beyliðin baþýna Süleyman Bey’in küçük
kardeþini getirdiðini yazar. Bunun sebebi
tam olarak bilinmemektedir. Celâleddin
Hârizmþah 621’de (1224) halifenin topraklarýna yaptýðý bir akýndan Azerbaycan’a
dönerken Hemedan’ýn kuzeyindeki Bahar
Kalesi’ne uðrayarak Yýva Meliki Süleyman
Þah’a konuk oldu ve orada Süleyman Þah’ýn
kýz kardeþiyle evlendi, ondan bir oðlu doðdu. Yýva meliki bu tarihte þah unvanýný taþýmaktaydý. Son Yýva meliki Süleyman Þah
Farsça biliyor ve bu dilde þiirler yazýyordu.
Onun nücûm ilmine vâkýf olduðunu Reþîdüddin bildirir. Lurlar’a karþý baþarýlarýný
da Hamdullah el-Müstevfî eserinde anlatýr. Süleyman Þah halifeye samimi bir þekilde baðlandý. Komþu Lur emîrleri, Salgurlular, Musul hâkimi, Hülâgû’yu metbû
tanýdýklarý halde kendisi halifeden ayrýlmadý. 656 (1258) yýlýnda Hülâgû Baðdat’ý kuþattýðýnda þehri savunanlardan biri de Süleyman Þah’tý. Süleyman Þah da halife ve
halifenin Türk asýllý kumandanlarý ile birlikte burada hayatýný kaybetti.
Hamdullah el-Müstevfî, Lur Emîri Bedreddin Mes‘ûd’un Süleyman Þah’ýn öldürülmemesi için Hülâgû’ya ricada bulunduðunu, ancak bunun kabul edilmediðini bildirir. Fakat Bedreddin Mes‘ûd, Süleyman Þah’ýn ailesini ve yakýn adamlarýný korumayý baþardý ve onlarý Luristan’a götürdü. Bunlarýn bir kýsmý ortalýk yatýþtýktan
sonra Baðdat’a döndü. Yine Hamdullah’a
göre Süleyman Þah zamanýnda Ýran’ýn Kürdistan bölgesi on beþ idarî yöreye ayrýlmaktaydý ve bu yörelere ait gelirin toplamý 200 tümene yakýndý. Halbuki müellifin
zamanýnda (XIV. yüzyýlýn birinci yarýsý) ayný yörelerden ancak 20 tümen, 1500 dinar
tahsil edilebiliyordu. Bu karþýlaþtýrma, Süleyman Þah devrinde Kürdistan vilâyetinin mâmur bir bölge olduðunu açýkça gösterir. Perçem Bey Yývalarý’nýn âkibeti hakkýnda bilgi yoktur. V. Minorsky, Karakoyunlu iline mensup Baharlý oymaðýnýn adýnýn Bahar Kalesi’nden geldiðini kabul ederek Karakoyunlular’ýn Yývalar’ýn nesli olduðunu ileri sürmüþtür.
XIII. yüzyýlýn ilk çeyreðinde kalabalýk bir
Yýva kümesinin Urmiye yöresinde yaþadýðý tesbit edilmiþtir. Bunlar, Perçem Yývalarý’ndan ayrý olup muhtemelen Moðol is548

tilâsý üzerine ana yurtlarýndan bu yöreye
gelmiþlerdi. Ýbnü’l-Esîr’e göre bu Yývalar
kalabalýk olup 10.000 atlý çýkarýyorlardý. Diðer bir tarihçiye göre Urmiye Yývalarý sultaný (Celâleddin Hârizmþah) yok farzederek çevreye korku salmakta ve uçlara akýnlarda bulunmaktaydý. Bu yüzden Celâleddin, Ahlat’tan geri dönerek Yývalar’ý daðýtmýþtý. Elde ettiði koyun sürülerinden ganimetin sadece hazineye ait olan kýsmý
30.000 altýn tutmuþtu. Bu hadiseden 623
(1226) yýlýnda bahseden Ýbnü’l-Esîr, Uþnu
ile Urmiye þehirlerinin Yývalar’ýn elinde bulunduðunu ve Hoy’u da haraca baðladýklarýný yazar. Yine onlarýn ticaret kervanlarýný vurarak yollarýn güvenliðini ortadan
kaldýrdýklarýný, Tebrizli tâcirlerin Erzurum’dan Tebriz’e götürmekte olduklarý 20.000
koyunu ele geçirdiklerini bildirir. Yývalar’ýn
iþi ileriye vardýrmalarý üzerine Celâleddin
Hârizmþah, Ahlat önünden gelip onlarý gafil durumda yakaladý, çoðunu öldürüp ailelerini esir aldý, davarlarýnýn pek çoðuna el
koydu. Bu olaydan altý yýl sonra Moðollar’ýn
gelmesiyle bu Yývalar da Azerbaycan Türkmenleri gibi batýya gitmiþ olmalýdýr.
Aksungur oðlu Emîr Ýmâdüddin Zengî,
Musul’dan sonra Halep’e hâkim olarak Haçlýlar’la mücadeleye giriþince Ýran’ýn Kürdistan eyaletindeki Yývalar’ýn bir bölüðüne
Halep’in sýnýr kesiminde yurt vermiþti. Yývalar’ýn Haçlýlar’dan geri alacaklarý yerler
de kendilerine ait olacaktý. Bu Yývalar’ýn
baþýndaki Arslan oðlu Yaruk Bey, Haçlýlar’la savaþýp onlarýn bazý topraklarýný ele geçirdi. Onun idaresindeki Yývalar ve Yaruk’un
oðullarý Yaruklu (Yarukýye) adýyla anýlmaya
baþlandý. Yaruk 564’te (1169) öldü. Onun
ardýndan Yývalar’ýn en tanýnmýþ beyinin Ýzzeddin Aynüddevle olduðu belirtilmektedir. Aynüddevle, Nûreddin Mahmud Zengî’nin kumandaný Þîrkûh el-Mansûr’un
1169’da üçüncü yürüyüþüne katýldý. Fakat
Þîrkûh’un ölümü üzerine yerine geçen Selâhaddîn-i Eyyûbî’ye tâbi olmak istemedi
ve kalabalýk askeriyle Suriye’ye döndü. Yaruk’un oðullarýndan Bedreddin Daldurum,
Antep’in güneyindeki Tel Beþîr / Tel Bâþir
emîri idi. Selâhaddîn-i Eyyûbî’nin bütün
seferlerinde bulundu; doðruluðu ve bahadýrlýðý ile hükümdarýn en muteber emîrleri arasýnda yer aldý. Haçlýlar’la yapýlan
antlaþmalarýn düzenlenmesi ve imzalanmasýna o da katýldý. Bedreddin Daldurum
611’de (1214-15) Tel Beþîr’de vefat etti.
Bedreddin’den sonra Tel Beþîr ve Tel Hâlid
Emirliði’nin baþýna Fethuddin geçti. Onun
emirliði de dört yýl sürdü. 615’te (1218)
adý geçen kaleler Anadolu Selçuklu Hü-

kümdarý I. Ýzzeddin Keykâvus’un eline geçti. Ardýndan Eyyûbîler tarafýndan geri alýndýysa da Fethuddin’e iade edilmedi. Buna
karþýlýk Fethuddin’e ve Yaruklu ailesinin diðer mensuplarýna dirlikler verildi. Bunlar
Halep’in dýþýndaki Yarukýye denilen mahallelerinde oturdular. XIII. yüzyýlýn tarihçilerinden Ýbn Þeddâd, Yaruklular’ýn yaptýrdýklarý cami, medrese, hamam gibi pek
çok eserin bir listesini verir.
Yývalar’ýn XIII. yüzyýlda Anadolu’da yaþadýklarýna dair Selçuklu tarihçisi Ýbn Bîbî’de bir kayýt vardýr. Buna göre Rükneddin
Kýlýcarslan, aðabeyi Sultan II. Ýzzeddin Keykâvus’a isyan edince (652/1254) ona karþý
kullanýlmak üzere Kýpçak’tan, Gence’den,
Îve’den (Ýva > Yýva) ve diðer bazý topluluklardan asker toplanmýþtý. Burada zikredilen Yývalar muhtemelen Urmiye yöresinden Anadolu’ya gelen gruplardan biriydi. XVI. yüzyýlda Anadolu’da Yývalar’a ait
yirmi yer adý tesbit edilmiþtir. Bunlardan
baþka Yýva ve Yývalu adlý bazý oymaklar vardýr ki bunlarýn en önemlilerinden biri Halep Türkmenleri içinde yer almýþtý. Bu toplulukta Hayl Yýva adlý bir oymaðýn var olduðu kaydedilmiþtir. Buradaki ilk kelimenin Arapça “hayl” (atlý sýnýfý) kelimesinden gelip gelmediði üzerinde kesin bir þey
söylenememektedir. Kanûnî Sultan Süleyman döneminin ilk yýllarýnda bu Yýva oymaðý Emet Kethüdâ’nýn emrinde olup 200
çadýrdan müteþekkildi. II. Selim devrinde
nüfusu bir hayli artan Yýva oymaðý beþ kola ayrýldý. XVII. yüzyýlýn ortalarýna doðru
Yývalar’dan ancak 150 çadýrlýk bir kol eski yaþayýþýný sürdürmekteydi, diðerlerinin
nerelerde yerleþtiði bilinmemektedir. Bir
baþka Yýva oymaðý Dulkadýrlý eli içinde yer
almýþtý. Bu oymak XVI. yüzyýlda Durmuþ
Hacýlý, Dergeç, Esenceli, Yahþý Hanlý, Sufyanlý ve Yývalý adlý obalara ayrýlmýþtý. Bu
obalardan bazýlarý, güney ve güneybatýdaki Gündüzlü ve Kýnýk yörelerinde bulunan
kýþlaklarýnda çiftçilik yapmaktaydý. Ayrýca
Dulkadýrlý eli arasýnda nüfusu çok az baþka bir Yýva oymaðý vardý. Sivas’ýn güneyindeki Yeni Ýl oymaklarý içinde XVI. yüzyýlda
156 vergi nüfuslu bir baþka Yýva oymaðýna daha rastlanmaktadýr. Bunlarýn Dulkadýrlý Yývalarý’nýn bir kolu olmasý muhtemeldir.
II. Bayezid devrinde Ýç Ýl’deki büyük oymaklardan biri de Yývalar’dý. Bu oymak, Ýç
Ýl’deki diðer birçok oymak gibi köylerde
yerleþmiþ olmakla beraber teþkilâtýný henüz muhafaza etmekteydi. Bunlar Büyük
Yýva ve Küçük Yýva þeklinde iki kola ayrýlmýþtý. Büyük Yývalar, Eski Gülnar ile Anamur arasýndaki Aksaz yöresinde toplu hal-
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de yerleþmiþti. Küçük Yýva kolu da yine
toplu halde Anamur’un kuzey ve batýsýndaki topraklarda yurt tutmuþtu. Bu ikinci kola mensup bazý obalar Anamur kasabasýnda da yerleþmiþti. II. Bayezid döneminde Büyük Yýva koluna ait kýrk kadar
köy adýna rastlanýr. Bunlarýn bir kýsmý adlarýný zamanýmýza kadar korudu. Küçük Yývalar ise Anamur kasabasýndan baþka on
dört köyde iskân edilmiþti. Bunlarýn baþýnda bulunan aile Yývaoðullarý adýný taþýmaktaydý. Bu aileden Hüseyin Bey, Büyük 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 köyünde Ahî Seyyidî adlý bir þeyh için bir zâviye yaptýrdý. Alâeddin ve Mehmed adlý Yýva beyleri de timar sahibiydi. Bunlardan
baþka Kayseri çevresinde Yývalý (183 vergi nüfuslu), Ürgüp dolaylarýnda da üç kola ayrýlan Yýva adlý baþka bir oymak, Tarsus yöresinde de ayný adý taþýyan küçük
bir oymak yaþamaktaydý. Moðol devrinden
sonra Ýran’da Yýva adýyla büyük bir oymak
görülmez; ancak Safevî devrinde Kaçar boyunun obalarý arasýnda Yýva adýna rastlanýr. Kaçar boyunun Anadolu’dan (Bozok
yöresi) olduðu ve XV. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda bu ülkeden ayrýlýp Kuzey Azerbaycan’daki Gence yöresinde yurt tuttuðu bilinmektedir.
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Osmanlý esnaf teþkilâtýnda
kethüdâ yardýmcýsý.

™

Yiðitbaþýnýn kurumsal olarak ne zaman
ortaya çýktýðý hakkýnda bilgi yoktur. Bununla beraber Ahîliðin kaynaðý olan, Abbâsî Halifesi Nâsýr-Lidînillâh zamanýnda (11801225) önemli bir mistik hareket durumuna gelen ve daha çok þehirlerde “fetâ” (çoðulu fityân) denilen genç ve bekâr çalýþanlardan meydana gelen fütüvvet teþkilâtýyla ilgisi belirtilir. Bu zümre mensuplarýnýn Anadolu Selçuklu dönemindeki kaynaklarda çoðu defa ahîlerle birlikte anýldýklarý ve muhtemelen basit donanýmlý
asayiþ ve koruma birliðine benzer bir vazife gördükleri dikkati çeker (Ýbn Bîbî, I,
52, 233; II, 14, 73). Bu durum, Anadolu
Selçuklu Devleti’nin karýþýklýk döneminde
söz konusu gruplarýn bazý þehirlerde özellikle asayiþ ve güvenliðin saðlanmasýnda
etkin bir rol oynadýðýný düþündürür. 731’de
(1331) Anadolu’ya gelen ve Ahîlik kurallarýyla ilgili gözlemlerde bulunan Ýbn Battûta, fityân (yiðitler) diye nitelendirdiði bu
gençlerin Ahîlik teþkilâtý içinde önemli bir
yerinin bulunduðunu belirtir. Bu baðlamda ahî zâviyelerindeki toplantýlarda onlarý sýrtlarýna kaban ve ayaklarýna mest giyen, bellerinde uzunca bir býçak olan, baþlarýnda altýnda yün bir takke bulunan ve
bunun üzerini 1 arþýn uzunluðunda, iki parmak geniþliðinde bir serpuþ örten yiðitler
olarak tanýmlar. Burada, Ahîlik teþkilâtýnda mevcut gençler için Arapça ve Farsça
kitaplarda fetâ yahut fityân tabirinin kullanýlmasý, söz konusu dönemlerde bu gençlerin Anadolu’da yiðit ve bunlarýn baþýnda olan kimselerin yiðitbaþý þeklinde anýlmýþ olabileceklerini gösterir. Esasen Dîvânü lugåti’t-Türk’te, “Ot tütünsüz bolmas / Yigit yazuksuz bolmas” (Ateþ dumansýz olmaz / Genç günahsýz olmaz) atasözünün
yer almasý (III, 16), yiðit kelimesinin çok eski dönemlerden beri yazýlý literatüre girdiðine önemli bir iþarettir. XIII ve XIV. yüzyýllarda Anadolu’da Ahîlik ve dolayýsýyla esnaf teþkilâtý daha kuvvetli ve daha baðýmsýz bir yapýdaydý. Bu baðlamda, teþkilât
mensuplarý ve bu teþkilât içinde yer alan
yiðitlerle bunlarýn baþýndaki yiðitbaþýlar
daha serbest hareket etme imkânýna sahiptiler. Ancak Anadolu’nun Osmanlý idaresine girmesi üzerine bilhassa XV. yüzyýlýn ortalarýndan itibaren esnaf teþkilâtý
devletin merkezî otoritesine ve kurallarýna daha sýký biçimde baðlandý. Böylece
muhtemelen Ahîlik teþkilâtýndaki yiðitba-

þý da Ahîlik geleneklerinin bir devamý þeklinde esnaf idare heyetlerinin içinde yer
almaya baþladý.
En genel çizgileriyle Osmanlýlar’da esnaf, mal ve hizmet üretimiyle iliþkili herhangi bir iþ kolunun belirli bir alanýnda uzmanlaþarak çalýþanlarýn meydana getirdiði meslekî bir teþkilâttý. Her esnafýn bir
idare heyeti vardý. Bu heyet ilgili esnaf topluluðunun ileri gelenlerinden ve ustalarýndan teþkil edilirdi. Heyetin baþkaný kethüdâ unvanýyla biliniyordu; heyet üyelerinden biri de yiðitbaþý idi. Yiðitbaþý esnafýn
örgüt içi meselelerinin hallinde, sorunlarýn kethüdâya ve gerekli yerlere iletilmesinde önemli bir rol oynamaktaydý. Zamanla esnafýn örgüt içi meseleleri artýnca XVIII. yüzyýldan itibaren hemen hemen
her esnaf örgütünde zorunlu olarak bir
yiðitbaþý görev yapmaya baþladý. Yiðitbaþýnýn seçimi kethüdânýn tayinine benzer
bir þekilde gerçekleþir ve esnafýn ileri gelenleri arasýndan seçilirdi. Bunda ilgili esnafýn ustalarýnýn ve ileri gelenlerinin kanaati dikkate alýnýrdý. Aday belirlendikten
sonra mahallin kadýsýna baþvurulurdu. Kadýlýk makamýnýn uygun görüp onaylamasýyla yiðitbaþý seçilmiþ olurdu. Seçim birçok esnaf örgütünde belirli bir sürede, ekseriya yýlda bir defa yapýlýrdý. Yiðitbaþýnýn
deðiþtirilmesi çoðunluðun oyu ile tekrar
ayný usul takip edilmek suretiyle mümkün olabilirdi. Yiðitbaþý esnafýn meseleleriyle yakýndan ilgilenir, kethüdâ adýna esnafý kadý mahkemelerinde temsil eder, esnafa verilen cezalarýn yerine getirilmesini
saðlar, usta olacak kalfalarla ilgili kanaatini bildirir ve ustalýk törenlerinde kethüdâya yardým ederdi.
Osmanlý döneminde baþta yiðitbaþýnýn
tayini olmak üzere esnafýn diðer yöneticilerinin tayinleri, usta ve çýraklarýn kalfalýða geçiþleriyle ilgili törenler pek çok noktada Ahîlik gelenekleri çerçevesinde yapýlýrdý. Bu bakýmdan yiðitbaþýnýn tayininde
ve söz konusu törenlerin birçoðunda Kýrþehir’deki Ahî Evran Zâviyesi þeyhinin bulunmasý âdet haline gelmiþti. Bu âdetin
Osmanlýlar’ýn son dönemlerine kadar Anadolu’da ve Rumeli’deki þehir ve kasaba esnafý arasýnda uygulandýðý dikkati çekmektedir. Bu çerçevede Cumhuriyet’in ilk yýllarýnda Anadolu’daki esnaf heyeti içinde
bulunan yiðitbaþý bugün Ahîlik törenleri esnasýnda nostaljik de olsa temsillerde
yer alýr. Esnaf gruplarýnýn dýþýnda bir çeþit mahallî milis kuvveti olan il erlerinin baþýndakilere de yiðitbaþý denirdi (bk. ÝL ERLERÝ).
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