FÜTÜVVETÇILIKLE AHILI~IN AYRINTILARI
Prof. Dr. NE~ET ÇA~ATAY
Son k~rk elli y~ ldan beri sözü edilen, yerli ve yabanc~~yazarlarca, üzerinde k~sa ya da uzun yaz~lar yaz~lan Anadolu Ahili~i,
gerçekten ekonomik, politik ve sosyal yönlerden önemli de~er ta~~yan bir konudur.
Bu örgütte önemli rol oynam~~~ünlü ahiler hakk~nda baz~~da~~n~ k bilgilere sahip olmakla birlikte, bir kurum olarak i~leyi~i üzerindeki ayr~nt~l~~bilgileri, XIV. yüzylda Osmanl~~ hükümdar~~
Orhan zaman~nda (saltanat~ : 1326 - 1359) Anadolu'yu dola~ an
Tanca'h gezgin ~ bn-i Batuta'mn (13434 - 1369) seyahatnamesinde
izledi~imiz Anadolu Ahili~i, ilk s~ralarda, özellikle XIII. yüzy~ l
ba~~nda islam aleminde ün salm~~~bir kurulu~un yani fütüvvetçili~in
Anadolu'daki bir uzant~s~~san~ld~.
Fütüvvetinkinden ayr~~özellikleri bulundu~unu kabul edenler
de onun, ~ ran'dan ya da Suriye'den örnek al~ nd~~~n~, kopya edildi~ini
yazm~~lard~r.
Oysa ki, tüzükleri bak~m~ ndan fütüvvetçilikle baz~~benzerlikler
göstermesine ra~men ahilik, Türk konukseverli~inin, yi~itli~inin ve
ba~kalar~na yard~ m duygusunun bir ürünüdür.
Ahi sözcü~ü, arapçada "karde~im" anlam~na gelir. XIII. yüzy~lda Anadolu'nun hemen her yerine yay~lm~~~bulunan bu kurumun
üyeleri "ahi" sözcü~ünü, arapçadaki anlam~~ ile de~il, onursal bir
ünvan olarak kullarurlar. Öte yandan, o zamana dek ba~ka yerlerde bu denli mükemmel ve üyelerinin, hiç bir kar~~l~k beklemeden
yard~ m etmeyi kendilerine amaç edinen bir kurum da yoktur.
Ahi sözcü~ü, terim olarak, türkçedeki eli aç~ k, konuksever ve
yi~it anlam~na gelen ak~~sözcü~ü ile e~~anlamhd~ r. Bu nedenle, Türkler islâmiyete girdikten sonra ak~~anlam~nda olmak üzere abi sözcü~ü kullan~lmaya ba~lanm~~t~r.
~ 8o - 1225 y~llar~~aras~ nda hüküm süren Abbasi halifesi Nas~r
Lidinillah Ebu'l-Abbas Ahmed zaman~ nda, devrin büyük filozofu
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~ahabüddin Ebu Hafs Ömer üs-Suhraverdi1 eliyle, sufl kurallar~ndan al~nma "fütüvvetname" ad~~verilen bir tüzükle örgütlenmi~~
bulunan fütüvvetçilik, örgüt bak~m~ndan da fonksiyon bak~m~ndan
da ahili~e benzemez.
Görkemli törenlerle bu fütüvvet örgütüne girenler de birbirlerini "ahi" diye ça'~~rm~yorlar ve bu sözcü~ü bir ~eref ünvan~~olarak
kullanm~yorlard~.
Esasen Nas~ r Lidinallâh, fütüvvetçili~i, a~a~~da k~saca niteliklerinden, niceliklerinden söz edece~imiz ahili~in amaçlar~~ do~rultusunda ve ona benzer bir dü~ ünce ile örgütlendirmemi~ti. O,
ça~~nda bir çok islam ülkelerinde da~~mk olarak gurupla~m~~~ ve
ço~u kez birbirlerine dü~ manca davranan bu türden örgütleri bir
araya toplay~p politik düzeni ve güveni sa~lamak için fütüvvetçili~i ele alm~~t~.
O zamanlar, belli ölçüdeki ahlak, terbiye ve incelik kurallar~na uygun bir ya~ant~~sürdüren bilginler, tasavvuf ehli ki~iler ve
din adamlar~~ d~~~ndaki halk tabakalar~n~n baz~~kesimleri, ayyar,
~ât~r, feta, rind vb. adlar alt~nda örgütler kurmu~~bulunuyorlard~.
Bunlardan birincileri yani bilginler, mutasavvifler ve din
adamlar~, kar~~l~kl~~ ç~karlar~~nedeni ile yöneticilerle, hükümdar ve
emirlerle uyu~um ve i~birli~i halinde idiler.
~ahabüddin Ebu Hafs Ömer b. Abdillâh Suhraverdi ( 143-1234).
Suhaverdi, ~~145 y~l~nda ~ran'~ n Cibal ayaletinin Suhraverd kasabas~ nda do~mu~, ilk tasavvuf bilgisini, "Avarif al-Maarif" adl~~eserinde sözünü etti~i Ebu AlNecib'den ve ~eyh Abdülkadir Cilrden alm~~t~ r. Sonra Ba~dad ~ehrinde yerle~mi~~
ve Abbasi halifesi Nas~ r Lidinillah'~n saray~ na kabul edilerek orada tasavvuf alan~ndaki çal~~malar~~ile dikkati çekmi~, sûfilerin ba~kan~~olmu~tur. Ba~dad'da verdi~i
derslere, ~ran~ n ünlü edibi Muslihiddin Sâdrnin de kat~ld~~~~Suhraverdi, hac yolculuklar~n~n birinde ünlü Arap ~airi /bn el-Fariz ile kar~~la~~ p onun iki o~luna da
tasavvuf h~rkas~~giydirmi~tir.
~~234 y~l~nda Ba~dad'da ölen Suhraverdi, "Avarif al-Maarif" "Ke~f al-Mesaih
al-~maniye ve Ke~f al-Fezâih al-Yunaniye" adl~~iki eserini halife Nas~r'a sunmu~tur.
Suhraverdrnin, Nas~ r eliyle fütüvvetçilik yoluna kat~ld~~~n~~hattâ fütüvvette
çok yüceldi~ini, ayyarl~~a dek vard~~~n~~fütüvvetnameler yaz~yor. Bu hususlarda
bak. ~ dalet al-iyan al'el-Burhan, Istanbul Murad Molla kitapl~~~, 1447 No.lu
yazma, yaprak, 132-134. Ayasofya kitapl~~~~2049 No.lu yazma risale, yaprak, ~~34-18 ~~
Suhraverdi, Avarif al-Maarif, Ayasofya kitapl~~~, 1714 No.lu yazma.
Ne~et Ça~atay, Bir Türk kurumu olan Ahilik, A. Ü. ~lahiyet Fakültesi yay~n~~
1974, Ankara.
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~ kincilere gelince: bunlar, devlet otoritesinin aral~k b~rakt~~~~
gediklerden ya da merkezi otoritenin gücü yetmedi~i durumlardan
faydalanarak ço~u kez zengin zorbalara, halk~~sömüren ki~ilere ve
topluluklara kar~~~eyleme geçiyorlard~.
Devletin halk kat~ ndaki prestijini küçük dü~ üren bu tür davran~~lar~ n önlenmesi ve disiplin alt~ na al~nmas~, bazan hükümdarlar~~ve komutanlar~~zor durumlara dü~ürüyordu.
~~in bu yönü bir yana bu örgütler bir elde toplanabilir ve çeki
düzen verilebilirse zarar yerine yarar da sa~lanabilirdi.
~~te kurnaz bir politikac~~olan Abbasi halifesi Nas~ r Lidinillâh
bu gerçe~i sezmi~~ve bütün gücünü, bu tür topluluklar~~buyru~u
alt~na almaya yöneltmi~tir.
Nas~ r, bu amaçla o bölgelerdeki fetalar~n ba~kan~~ya da ~eyhi
bulunan Abdülcebbar elinden 1182 y~l~nda fütüvvet giysisi giymek
ve fütüvvet kadehinden içmek suretiyle fütüvvete girdi 2.
O, bu plan~n~~gerçekle~tirdikten ba~ka, fütüvvetçilik ad~~verilen
yeni kurumu, ülkesi d~~~ ndaki baz~~müslüman devlet ba~kanlar~na
benimsetmeyi de ba~arm~~t~r. Örne~in, M~s~r Kölemen hükümdarlar~~ile Anadolu Selçuklu Sultanlar~ , onun bu giri~ imini benimsemi~, ça~r~s~na uymu~lard~ r.
Nas~r Lidinillah, yeni bir biçimde organize etti~i fütüvvetçiligi, çekici ve be~enilir bir duruma getirmek için onu, kat~lmak için
uygulanan görkemli törenlerle, av alaylar~~ve f~nd~k at~c~l~k gibi spor
dallar~~ve faaliyetleri ile donatm~~t~r.
Nas~r~n Kurdu~u Füttüvvet Örgütü:
Yukar~da sayd~~~m~ z topluluklara ad olan örgütlerden fütüvvetçilik, hem halk~ n daha seçkin bir bölümünü içine al~yor hem de
kurallar~ , nitelikleri, uzun süredir bir çok müslüman ülkesinde saptanm~~, benimsenmi~~ve yay~lm~~~bulunuyordu.
Ço~u kez eli aç~kl~ k, konukseverlik ve ba~kas~n~~ dü~ünürlük
anlam~ na gelen arapça "mürüvvet" kelimesi ile e~~anlamda kulla2 Bak. Kalka~endi, Subh al-A'~a, 1918, M~s~r bask~s~, XII, 274. Ibn-i T~ktaka,
Kitab al-Fahri adl~~eserinde Nâs~ r'dan söz ederken: "bu, ehlinden hadis okumu~,
fütüvvet libas~~giymi~~ve giydirmi~~ve bununla bir çok ki~iler, do~uda ve bat~da
ehl-i fütüvvet olmu~~ve bunduk atm~~~ve kendisine uyarak bir çok ki~iler de atm~~t~r"
diyor. Bak. Dernburg bask~s~~ss. 343; M~s~r bask~s~, ss. 287.
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n~ lan "fütüvvet" hasletleri ile bezenmi~~ki~iler, sevilen say~lan ki~ilerdi.
Fütüvvet terimi farsçada, ayn~~ anlamdaki "civanmerd" sözcü~ü ile kullan~l~ yordu. Türkler ise bu vas~ftaki ki~i için eskiden
"ak~" terimini kullanmakta iken daha sonralar~, farsçamn civanmerd sözcü~ünü cömerd'e çevirerek bunu kullan~r oldular.
Bir ki~inin feta (fütüvvetçi) diye an~lmas~~ için ne gibi haslet
ve meziyetlere sahip olmas~~gerekti~i, çok eski zamanlarda yaz~lm~~~
eserlerde saptanm~~~bulunmaktad~r.
Ancak, XI. yüzy~ lda, insan topluluklar~n~ n aralar~ndaki ili~kiler ve davran~~ larla ilgili kurallar üzerindeki çal~~malar~~ ile ün
yapm~~~iki büyük bilgin, fütüvvetçili~in be~enilmesinde ve sevilmesinde önemli rol oynam~~lard~ r: bunlardan biri, Abdülkerim
b. Havazin b. Abdilmelik (986 - ~~072), öteki de Emir Unsur alMaali Keykâvustur. (D: o2 ~ -ölümü yakla~~ k olarak ~~o9o).
Ku~eyri sam ile an~ lan Abdülkerim, Ni~ apur'lu olup "Risalei
Ku~eyriye" adl~~eserini 1045 y~l~ nda yazm~~t~r.
Kâvus san~~ ile an~ lan Unsur al-Maali Keykâvus, Ziyar O~ullar~~hükümdar sülâlesindendir. ~ o82 y~l~ nda yazd~~~~"Kabusname"
adl~~ eserini, o~lu Gilan~ah'a ö~ütler vermek için kaleme alm~~t~r.
Her iki eserde de toplumsal ya~ant~~kurallar~~yani, ailede, i~te
ve sokaktaki ki~ ilerle olan ili~ kilerde örne~in, yemek yemede, ba~kalar~~ile oturup kalkmada, al~~~veri~~etmede, konuk olmakta ve konuk a~~ rlamakta, yolculukta vb. i~lerde nas~l davramlaca~~~saptanm~~, ki~inin her tür davran~~~~formülle~tirilmi~tir.
Nâs~r'~ n fütüvvetçilik giri~ iminden yüzelli y~ l kadar önce yaz~lm~~~olan bu eserlerdeki toplum ili~kilerine ait ilkeler, Nâs~r'~n bu giri~imindeki yard~mc~s~~büyük mutasavvif Suhraverdi'nin (1145 - 1234)
düzenledi~i fütüvvetnamedeki kurallara büyük ölçüde benzemektedir.
Suhraverdi, fütüvvetnamesinden önce kaleme ald~~~~"Avarif
al - Maarif" adl~~ünlü eserinin türlü bölümlerinde, özellikle fütüvvet
bölümünde zaten bu kurallar üzerinde özenle durmu~~bulunuyordu.
~~te Nas~ r, ta onuncu yüzy~ ldan, belki de daha eskiden beri
büyük bir önem kazanm~~~bulunan fütüvvetçili~i, yukar~da de~indi~imiz amaç için ele ald~ . O, önce, o zamana dek türlü ba~l~klar
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alt~nda yaz~lm~~~ahlaki ve dini eserlerde da~~ mk olarak yer alm~~~
bulunan fütüvvet kurallar~n~, saray~nda oturan Suhraverdi'ye bir
tüzük halinde toplatt~ . Daha sonralar~~ bu esere "fütüvvetname"
ad~~verildi 3.
Nas~r~n fütüvvetçili~e önem veri~inin as~l nedeni, yaln~z içerdeki bu güvensizli~e engel olmak de~il, bununla birlikte kendi egemenlik bölgesi s~n~rlar~~içindeki politik durumun da oldukça kritik
olmas~~idi.
Bir yandan son Fat~mi halifesi el-Ad~d Lidinillâh Ebu Muhammed Abdullahm ölümünden iki y~ l sonra yani 1174 de, Salâhaddin
Eyyubi san~~ ile an~lan Salâhaddin Yusuf b. Eyub, ba~~ms~zl~~~n~~
ilan etmi~ti. O, ~~187 y~l~na dek ~am'', Haleb'i, Musul'u ve Kudüs'ü
ele geçirip, Yemen'i, M~s~r'~~ve Suriye'yi yönetimi alt~na alm~~, s~n~rlar~n~, F~rat'tan Nil'e ve do~u Akdeniz k~y~lar~na dek dayam~~t~.
Bende Anadolu, Selçuklu sultan~~ 2. ~zzeddin K~l~ç Arslan yönetiminde büyük bir geli~meye ula~m~~t~. Do~uda ise 1 ~~77 y~l~nda
karde~ini indirerek Harezm~ahlar taht~na oturmu~~olan Alâeddin
Teke~, Kirman bölgesine yürüyerek ~rak Selçuklular~~hükümdar~~
2. Tu~ruru (saltanat~ : 1177 - 1194) ast~r~p ülkesini ele geçirmi~ti.
Batmiler de, Taberistan, Mazenderan ve Cürcan bölgelerine
iyice yerle~mi~~olup, çevreye yollad~klar~~fedalleri ve davetçileri
yoluyla halk~~kand~r~p ayakland~rmaya çal~~~yorlar&
~mamiye mezhebinde olan halife Nas~ r Lidinillâh, i~te bu çok
yönlü etkenlerin zorlamas~~ile, islam âleminde zaten bilinmekte
olan fütüvvetçili~i yeni bir düzene sokup ba~ kanl~~~n~~eline alarak
politik durumunu güçlendirmek istemi~ ti.
Suhraverdi Fütüvvetnamesinin Sonraki Kurulu~lara Örnek Olu~u:
Halife Nas~r'~ n fütüvvet örgütü için fütüvvetname kaleme alan
Suhraverdi, bunda saptad~~~~bir çok kural~~nas~l, Ku~eyri, Keykavus ve benzerleri gibi eski yazarlar~n eserlerinden ald~~ ise, onun
bu fütüvvetnamesi de, daha sonra ortaya ç~ kan bu türden kurulu~lar~n tüzüklerine kaynak olmu~~olabilir. Bu durum çok do~al ve
ola~and~ r. Gerçekten, ahi tüzükleri niteli~indeki fütüvvetnamelerde bu eski örneklerden esintiler, onlar~n etkileri görülür
3

Bak. islâm Ansiklopedisi, Suhraverdi ve Nasir Lidinillâh maddeleri.
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Nitekim, bu eski fütüvvetnamelerden faydalan~larak yepyeni
bir biçimde düzenlenmi~~olan ahi fütüvvetnameleri de daha sonra,
baz~~tarikatlarca benimsenmi~, bunlar da onlar~ n tüzüklerine kaynak olmu~tur. Örne~in, Bekta~i törenlerini kapsayan, onlar~n nefesleri ve gülbankleri ile süslenen fütüvvetnamelerde bu durum aç~kça görülür 4.
Amac~~ve fonksiyonu bak~m~ ndan Nas~r fütüvvetçili~inden
büsbütün ba~ ka olan ahili~i, sadece bu fütüvvetname benzerliklerine bakarak ayn~~nitelikte saymak ve fütüvvetçilikten örnek al~narak geli~tirilmi~~bir kurulu~~olarak görmek büyük yanl~~l~ k olur.
Encyclopaedia of Islam'~ n Avrupada yay~ nlanan ikinci bask~s~ = "fütüvvet" maddesinin son bölümünü yazm~~~ ve ~imdiye
dek bu konuda ciddi ara~t~rmalar yapm~~~olan rahmetli dostum
Franz Taeschner, "fütüvvetin halk aras~ndaki yayg~n ~ekli ahilik"
diye çevirebilece~imiz bir ba~l~ k koyduktan sonra "Selçuklu Anadolusunda ~ehirlerdeki sanatkârlar aras~ nda fütüvvet ilginç bir biçim ald~ ; çünkü fütüvvet sahibi ki~i ahi ad~n~~al~yor" diyor.
Bu görü~~ve konuya bu aç~dan bak~~, bizce çok yanl~~t~r. Ahilik, fütüvvetin geli~mi~~bir biçimi de~ildir. Asl~na bak~l~rsa fütüvvetçilik de tek bir ulusun mal~~ve icad~~de~ildir. Her ulusun, ki~i
ya da toplum olarak ba~kalar~na kar~~~kendine özgü bir davran~~~~
vard~r.
Güvenlik, ta~~ ma ve haberle~ me araç ve gereçlerinin ilkel ve
yetersiz oldu~u ça~larda bu de~er ölçülerinin çerçevelendi~i kurallar, ki~iye ve onun can güvenli~ine sayg~~demek olan yi~itlik, eli
aç~kl~k, soyluluk ve konukseverlikte toplan~r ve geli~ir.
Bu gibi insani hasletler, ciddiyet, içtenlik ve köklülük bak~mlar~ ndan her ulusa göre farkl~ hk gösterir. Bu alanda Türklerin, en
üstün bir düzeye ula~m~~~olduklar~n~~görüyoruz. Arap bilginleri,
türlü konular üzerine yazd~ klar~~eserlerde bunu aç~ kça belirtiyorlar.
Örne~in, Câhiz, ~bn-i Batuta ve daha ba~ ka bir çok eserlerde bunu
4 Bak. Seyyid Muhammed Alâeddin al-Hüseyni al-Radavi, Miftah al-dakay~k
fi beyan al-Fütüvvet ve'l-Hakay~k. Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi kitapl~g~, 14241
No.lu yazma, yaprak: 67a, 72a vd.
Buna benzer Fütüvvetnamelerin ele~tirilmesi hakk~nda, 1635 y~l~nda ölen
Münirii Belgradi'nin, "Nisab al-intisab" adl~~eserinde ayr~nt~l~~bilgiler var. Bak.
Raif Yelkenci nushas~ , yaprak, 4.2b, 4.4.a.
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görüyoruz. ~mam Ku~eyri de ünlü risalesinde, Cüneyd - i Ba~dadi'den aktararak "fütüvvet ~am'da, lisan Irak'ta ve do~ruluk Horasan'dad~r" diyor 5.
Anadolu Ahili~ini Do~uran Nedenler:
Anadoluda ahilik, tarihi olaylar~n geli~tirdi~i zorunluklar sonucu ortaya ç~km~~~ve bu bölgede sosyo-ekonomik dengenin sa~lanmas~~amac~~ile geli~ip örgütlenmi~tir.
Bu kurulu~un o ça~lar için orijinalli~i bir yana, Anadolu Türklerinin her tür çal~~ma ve ya~ant~lar~nda oynad~~~~rol çok büyük
olmu~tur.
Ahili~in Anadolu'da geli~tirilip örgütlenmesi ile ~u sonuçlar
elde edilmi~~oldu:
Birincisi, göçebe hayattan yerle~ik hayata geçi~~yani Türk ~ehircilik hareketleri h~zland~.
~kincisi, o zamana yani onüçüncü yüzy~l~n ikinci yar~s~~ba~lar~na dek büyük bir ço~unlukla, Türk olmayan yerli halk~n elinde
ve tekelinde bulunan sanat ve ticaret hayat~na Türkler de kat~lmaya,
ona ayr~~bir canl~l~k vermeye ba~lad~lar.
Üçüncüsü, Türk esnaf ve sanatkarlar~, aralar~nda sa~lad~klar~~
kar~~l~kl~~dayan~~ma sayesinde bölgede imtiyazl~~bir duruma geçti
ve bunlar yava~~yava~, ~ehir ekonomisinde söz sahibi oldular.
Türk toplumunun, Anadolu'nun sanat ve ticaretinde etkin bir
duruma geçi~i, yo~un olarak ya~amakta bulunduklar~~ bat~~Asya
bölgesinden, ikinci büyük bir göçle Anadolu'ya geli~leri sonunda
olmu~tur.
Gerçekten onbirinci yüzy~l~n ikinci yar~s~~ ba~lar~nda, Maveraünnehr yörelerinden kalkan, Iran'~~ba~tan ba~a i~gal edip Anadolunun do~u s~n~r~na dayanarak Kars'~~ele geçirip Kafkas'lara uzanan yollar~~tuttuktan sonra 1071 y~l~nda ~mparatorlar~n~n komuta
5 Bak. Abi'l-Kas~m Abdil-Kerim Ku~eyri, al-Risala al-Ku~eyriye, 1940, M~s~r,
sayfa: 113; Muntahabat-~~Nafiai Risale-i Ku~eyriye, ~stanbul, 1307/1889 sayfa 181.
Kabusnamede de buna benzer bir ibare vard~r. Bak. Orhan ~aik Gökyay'~n
bas~ma haz~rlad~~~~nusha, 1944, Istanbul, sayfa 388 vd.
Fütüvvetçili~in tarihi geli~imi hakk~nda bak. Ne~et Ça~atay, Fütüvvet-Ahi
müessesesinin men~ei meselesi, A. Ü. Ilâhiyat Fakültesi Dergisi, Ankara 1952,
C. 1, Say~~I, S. 58-68;Aym cilt, say~ : 2-3, S. 61-84.
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etti~i büyük bir Bizans ordusunu Malazgird ovas~nda bozguna u~rat~p ~mparatorlar~m tutsak ederek içerilere dalan Türkler, büyük
bir ço~unlukla göçebe idiler.
~~o4o y~l~ndaki Dandanakan sava~~ndan sonra kurulan Büyük
Selçuklu Imparatorlu~u, okla~an Türk dinamizmine, güçlü ve gergin bir yay ödevi gördü. Bu gergin yay~n bat~ya f~rlatt~~~~yo~un
Türk topluluklar~, sürüleri, çad~ rlar~~ve çoluk çocuklar~~ile ilerleyip,
bir direnme ile kar~~la~~nca, sürülerini ve çad~ rlar~ndaki çoluk çocuklar~n~~arkalar~na al~p, elde silâh, çarp~~~yorlar, sava~~~kazand~ktan
sonra da oralara yerle~iyorlard~.
Büyük Selçuklu ~mparatorlu~unu olu~turan O~uz Türkleri,
bu metodla ~ran'a girdiler. Bu co~kun Türk seli, tüm Iran'~~ele geçirip bugünkü Tahran'~n bir d~~~mahallesi durumuna gelmi~~bulunan
Rey ~ehrini kendilerine ba~kent yapt~ lar. Buradan Anadolu'ya yürüyüp, az önce sözünü etti~imiz Malazgird sava~~nda görkemli Bizans askeri gücünü çökerterek ülkelerine girdiler.
Büykü ~skender istilas~ndan Selçuklu i~galine dek geçen bin
dörtyüz y~l~n dörtyüz y~l~n~~Iran% Sasaniler Imparatorlu~u devrine ç~ kar~rsak arta kalan bin y~ll~k bir sürede, ba~ta araplar~n sonra da Türklerin at oynatt~klar~~bo~~bir alan durumuna gelmi~~olan
Iran topraklar~, Türklerin do~udaki ana yurtlar~~ile Anadolu aras~nda bir köprü, bir geçit yeri oldu 6.
Iran topraklar~~ayr~ca o zamandan, ~~5o2 y~l~nda, Türk as~ ll~~
~ah ~smail taraf~ndan kurulan ve ~ran~n milli hükümeti say~lan
Safaviler Sülâlesine dek geçen be~yüz y~ll~k sürede, Türk ve Iran
kültür ve uygarl~klar~n~n kar~~arak ortak bir uygarl~~~n ortaya ç~kt~~~~pota ödevi de gördü.
Selçuklular ve Osmanl~lar devirlerinde bir çok sanat, fikir ve
edebiyat ürünlerinin ço~u kez ortak nitelikler ta~~masm~n, bir sürü
kurum, örgüt ve teknik ad ve terimlerin türkçe-farsça sözcüklerle
kar~~~k olarak kullan~lmas~n~n nedeni de bu ortak ya~ant~~ve kar~~l~kl~~ kültür ve fikir al~~veri~idir.
Tecim i~lerinde de durum buna yak~nd~. Bir çok Anadolu Türkünün Iran'da da dükkân~, i~~yeri vard~. Herhalde bunun tersi de
° Bak. Zeki Velidi To~an, Umumi Türk Tarihine Giri~, 1946, ~stanbul, sayfa
182 vd.
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oluyordu. Örne~in, Konya'n~n onüçüncü yüzy~ l ünlü ipek tüccarlar~ndan Abi Ahmet ~ah'~n hem Konya'da hem'de Tebriz ~ehrinde
dükkânlar~~vard~.
Osmanl~lar~ n ilk devirlerinde Bursa ve Edirne'deki Iranl~~sanatkârlar konusu da böyledir. Bu sanatkârlar~n büyük bir ço~unlu~u Iran'da yerle~mi~~Türk as~ll~~ ki~ilerdi.
Bu ortak ili~kileri kavrayam~yan ya da kavramak istemeyen
baz~~yabanc~~yazarlar, eserlerinde Tebrizi (Tebriz'li), Urmavi (Urmiye'li) gibi do~um yeri bildiren lakaplar~~kullanan ~air, sanatkâr
ve bilim adamlar~n~n bütün sanat ve dü~ün ürünlerini Iran'a mal
etmi~lerdir.
Onbirinci yüzy~ldan onüçüncü yüzy~l ortalar~na dek Iran geçidinden sürülerini otlata otlata, ya da orada eylenmeden Anadolu'ya ,
geçen Türk topluluklar~n~n büyük bir ço~unlu~u atl~~göçebelerdi.
Türkistamn büyük ve uygar ~ehirlerinin esnaf ve sanatkârlar~~
bu ilk göçte gelmediler. Ama XIII. yüzy~l ba~lar~nda tarih sahnesine ç~kan Mo~ol hükümdar~~Cengiz (Temuçin) ( ~~ 55 - 1227), önce
Uygur Türklerini buyru~u alt~na al~p 121 ~~de Çin'e girdi. 1219 da
Harezm~ahlar ülkesine sald~rd~. Cengizin öldü~ü 1227 y~l~nda Türkistan ve Harezm bölgesi, tümüyle Mo~ollar eline geçmi~~bulunuyordu.
O ça~lar~n en uygar Türk ~ehirleri olan Buhara, Semerkand,
Ta~kent, Belh, Merv vb. yerler, bu yar~~yaban ulus taraf~ndan yerle
bir edildi.
Buralardan ölüm korkusu alt~nda kaçan esnaf ve sanatkârlar~n
ço~u, o s~ralarda Anadolu-Iran yoluyla Çin'e giden Venedikli gezgin Marko Polo (Marco Polo) (1254 - 1323)'nun "Türkmen eli"
olarak niteledi~i Anadolu Selçuklular~~ülkesine s~~~nd~lar 7 .
Kaynaklar bize o zaman yaln~z Merv ~ehrinden bir defada
yetmi~~bin ailenin bat~ya göç etti~ini haber veriyor. Bu ikinci büyük göçte Anadolu'ya gelen Türk topluluklar~n~n ço~u esnaf ve sanatkârlard~. Bunlar, Anadolu'nun ekonomik ve sosyal ya~ant~s~nda
7 Türlü Türk bölgelerindeki ticaret ve sanayii geli~kin büyük ve uygar Türk
~ehirleri hakk~nda bak. W. Barthold, Orta Asya Türk Tarihi Hakk~nda Dersler,
Ra~~p Hulûsi (Özden) çevirisi, 2-4 dersler. Mo~ollar~n Türkistan Türk halk~na
kar~~~davran~~lar~~ için bak. C. Brockelmann, Isim milletleri ve devletleri tarihi,
N. Ça~atay çevirisi, 2. bask~, 1964, Ankara, sayfa 230 vd.
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büyük de~i~iklik yapt~lar. O zamana dek ço~u göçebe olan Türk
halk~~aras~nda h~zh bir ~ehirle~me hareketi görüldü.
Bu yeni gelenler, hem yerli Bizans halk~na, hem de kendilerini
buraya dek kovalayan Mo~ollara kar~~~örgütlenmek zorunda idiler,
Yerli Bizans esnaf ve sanatkarlar~mn rekabetlerini, kendi esnaf
ve sanat kurulu~lar~na çeki düzen vererek, Mo~ol sald~r~lar~na da
halk~, gerekti~inde sava~maya haz~r duruma getirerek önliyebilirlerdi. Onlar için sanatlar~n~~ve ticaretlerini bu yeni yurtlarmda
sürdürebilmek kadar askerlik de önemli idi. Çünkü Mo~ollar, do~udaki yurtlarmdan sürdükleri Türkleri rahat b~rakm~yorlard~.
Baycu Noyan komutas~ndaki Mo~ol ordular~, daha Iran'~~ele geçirip
Ilhanhlar Devleti'ni kurmadan, o zamanlar bat~n~n en güçlü devleti olan Anadolu Selçuklular~m y~kmak için bu bölgeye girdiler.
1243 de Köseda~~adl~~yerde yapt~klar~~sava~~~kazanarak buradaki
Selçuklular~~bir uyruk devlet durumuna getirdiler.
Bu yenilgi, Anadolu Türklerinin yüzelli y~l süre ile Mo~ol zulmü
alt~nda inlemesine ve ülkenin bütün servetinin, bugünkü Kazvin
~ehri yak~n~ndaki Ilhanh ba~kenti Sultaniye'ye ta~~nmas~na yol açt~.
I~te bu nedenlerle Anadolu'nun o zamanki büyük Türk dü~ünürleri halk~, bu tehlikelere kar~~~güçlendirme ve örgütlendirme
çabas~na giri~tiler. A~~k Pa~a O~lu tarihinde ve benzerlerinde, Osmanh ordusu içinde ve onlarla omuz omuza dü~manla dö~ü~en
gönüllü yard~mc~~birlikler aras~nda, zaviyelerde güçlü milli duygularla yeti~tirilmi~~ahi birlikleri de say~lmaktad~r. Bu gönüllü birlikler ~unlard~ : Gaziyan-~~Rum, Ahiyan-~~Rum, Baciyan-~~Rum ve
Abdalan-~~Rum 8.
Selçuklu ba~kenti Konya'da oturmakta olan Mevlana Celâleddin
Rami (1207 - 1273) Selçuklu saray~nda ve ~ehirde bulunan ayd~n
ve aristokrat toplumu, ortak bir amaç çevresinde toplayarak bilinçlendirmeye çal~~t~.
K~r~ehir'e yerle~en Hac~~Bekta~~ ( ~~2 IO - I 27o), göçebe Türk
topluluklar aras~na girip onlar~n ulusal duygular~n~~kamç~layarak
Türk dilinin, müzi~inin, folklorunun, edebiyat~n~n ve kültürünün
Bizans ve han etkileri alt~nda bozulmas~n~~ve eriyip gitmesini önledi.
a Bu ve Anadoluda Türklerin ilk yerlesmeleri üzerine ba~ka konular için bak.
M. Fuad Köprülü, Les Origines de L'Empire Ottomann, 1935, Paris.
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Yine ayn~~ça~larda K~r~ehir'e yerle~mi~~bulunan bir ba~ka büyük Türk dü~ünürü ve ekonomisti Nas~rüddin Ahi Mahmud Evran
(ölümü 1280), toplumun sosyo-ekonomik düzeni ile u~ra~ma i~ine
giri~ti. Bu i~, Horasan, Harezm ve Türkistan bölgelerinden gelen
Türk esnaf ve sanatkarlar~mn, ahlakla sanat bile~imi olan "ahi kurulu~u" içinde örgütlendirilmesidir.
Ahili~in Amac~~ve ilkeleri:
Ahili~in birinci amac~, yukar~da da de~indi~imiz gibi, anayurtlar~ndan kopup gelerek yerli halk~n~n ba~ka dille konu~tu~u,
ba~ka dine inand~~~, ba~ka gelenek ve göreneklere ba~l~~bulundu~u
yeni yurtlar~nda yani Anadolu'da kendi sanat ve ticaretlerine yeni
bir hayat alan~~açma, ya~ama olana~~~bulma çabas~d~r.
Bunun için önce, bütün esnaf ve sanatkarlar~~ tek bir örgüt
içinde toplamak gerekiyordu. Sonra, bu birle~tirilmi~~örgütün
üyeleri olan esnaf ve sanatkarlar, ahlaki, mesleki ve askeri bir
e~itimden geçirilmeli idi.
Sûfilerde h~rka giyme, Nas~r fütüvveçili~inde fütüvvet ~alvar~~
giyme ve kadehinden içme gibi törenlerine kar~~l~ k ahilerde ana
ilke, üyeleri sanat ve meslek içinde e~itmek, yeti~tirmek oldu~undan
ahili~e girenlere önlük ya da ku~ak (~ed) ku~at~ l~rd~.
Ahilik yolunda bilgi, ahlak, sayg~~ve zenginlik bak~mlar~ndan
çok yücelmi~~ki~ilere (nizamüddin, ~erefüddin, fahrüddin, ihtiyarüddin vb.) gibi ünvanlar verilir ve böyle ki~iler ondan sonra hep
o ünvanla an~hrlard~. Örne~in, ahili~in kurucusu Abi Evran'~n
as~l ad~~Mahmut oldu~u halde kendisine Nas~rüddin lakab~~verilmi~ti. Ahili~e giren Osmanl~~hükümdar~~Orhan da "~htiyarüddin"
lakab~ m alm~~t~.
Nas~rüddin Abi Mahmud Evran'~n kurdu~u ve önce kendi
sanat~~olan deri i~çili~ini örgütlendirmekle ba~latt~~~~ahili~e ancak,
esnaflar, sanatkârlar ve meslek sahipleri kat~labilirlerdi.
Abi fütüvvetnamelerinde esnaf ve sanatkârlar yan~ nda meslek
erbab~ndan olarak ~unlar say~l~yor: müderrisler, ö~retmenler, kad~lar, hatipler, türlü bilim dal~~ u~ra~~c~s~~bilginler, hükümdarlar,
emirler vb. ki~iler.
Ahili~in, tekke ve türbelerde çöreklenip el açarak, halk~ n kutsal duygular~n~~sömürerek onlar~n s~rt~ndan bedava geçinen asalak
tarikatç~lardan ayr~cal~~'~~buradad~r.
Belleten C. IL, 28
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Ahi Evran, Anadolu'nun onurlu Türk halk~na, alinteri ile geçinme, ba~~~dik, kendine güvençli ve minnetsiz ya~ama yetene~ini
kazand~rmaya çal~~~m~~t~r.
Ahilikte esnaf ve sanatkârlara i~~yerlerinde yamak, ç~rak, kalfa
ve usta hiyerar~isi ile meslekin incelikleri ö~retilirken, ak~amlar~~
topland~klar~~ahi konuk a~~rlama ve toplant~~salonlar~ nda da ahlâki ve terbiyevi e~itim uygulan~yordu. I~te bu yollarla ve yöntemlerle yeti~tirilen Türk esnaf ve sanatkârlar~~hem aralar~nda güçlü
bir dayan~~ma ve yard~mla~ma kurmu~, hem de yerli Bizans sanatkârlar~~ile yar~~abilecek bir sanat ve esnafl~k yeteneklerine kavu~mu~~oluyorlard~.
Her ~ehir, köy ve kasaban~n zengin ahileri ba~kanl~~~nda birle~mi~~olan üyeler ak~amlar~~onlar~n yapt~rd~~~~ahi zaviyelerinde toplamrlard~.
Bir ahi toplulu~unun bulundu~u yere ba~ka bölge ya da ülkelerden bir konuk geldi~inde o konuk evinin üyeleri olan esnaf ve sanatkârlar, o günkü kazançlar~ndan birer miktar para vererek ak~am
topluca yenecek yemek için haz~rl~k yap~l~rd~.
Anadolu'nun bir çok ahi konuk evinde bu biçimde a~~rlanan
~bn-i Batuta, bütün ahilerin her gece buralarda topluca yemek
yediklerini, bunun için her gün, günlük kazançlar~rn ahi ba~kan~na
getirdiklerini sanm~~, eserine de durumu böyle yans~tm~~~oldu~undan,
günümüzdeki bir çok bilginler de bunu gerçek olarak benimsemi~lerdir.
Oysa ki yirmi be~~otuz y~l öncelere yani, ta~~ma ve konuklama
araç ve gereçlerinin ilkel ve yetersiz bulundu~u zamanlara dek,
Anadolunun hemen her köyündeki bir çok konuk odas~nda durum
böyle idi. Bir köye ba~ka yerden bir konuk geldi~inde, konuk odas~~
sahibi ile onun yak~n kom~ular~, evlerinden birer iki~er kap yemekle
odaya gelip hep birlikte konukla yerlerdi 9.
Anadolu ahilerinin yukar~da de~indi~imiz amaçlar~n~n en
önemlilerinden biri de bu tür konuklara ve do~udan, Asyamn türlü
yerlerinden yerle~mek üzere Anadolu'ya gelen soyda~lar~na yard~m
9 Köylerdeki bu gelene~in ahilikten kalma ve gelme oldu~unu san~yoruz.
Bu odalar yan~nda yaren odalar~~denen ve köyde herkese her türlü yard~mda bulunan benzeri bir örgüt hakk~nda bak. N. Ça~atay, Bir Türk kurumu olan Ahilik,
sekizinci bölüm.
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etmekti. Ahi kurulu~lar~, bunlar~n yerle~ip i~~güç sahibi olmalar~na,
s~k~nt~~çekmeden orada rahatça ya~amaya al~~malarma dek yard~mda bulunurlard~. Ahilerin bu tür yard~mlar~~yüzlerce y~l sürdürülmü~tür ki onlar~n yeni gelenlere kar~~~bu tutumlar~~onlara büyük teselli ve güç kayna~~~olmu~tur. Anadolu ve K~r~m ahileri üzerine en iyi ve ayr~nt~l~~bilgiler veren gezgin Ibn - i Batuta, seyahatnamesinde Türk konukseverli~inin, yard~mseverli~inin gö~üs kabarna örneklerini övgü ile bize anlat~yor 1°.
Ahili~in Sosyo - Ekonomik Ta~ant~y~~Düzenlemedeki Rolü
AM Evran, ahlâkIa sanat~n ve konukserli~in uyumlu bir birle~imi
olarak kurdu~u ahili~i o denli itibarl~~bir duruma getirmi~tir ki bu
kurum, yüzy~llar süresince bütün esnaf, sanatkâr ve meslek erbab~na
yön vermi~, çal~~malar~n~~düzenlemi~, Yeniçeri ordusunun kurulu~unda, Hac~~Bekta~~töreleri ile birlikte önemli rol oynam~~, devlet
adamlar~, hükümdarlar bile bu kurulu~a girmeyi ~eref bilmi~lerdir.
Örne~in Osmanl~~hükümdar~~Orhan (saltanat~ : 1326 - 1359), ~ed
ku~anarak ahi olmu~, kendisi de ba~kalar~na ~ed ku~atm~~, yani ahili~e
Orhan, ahi ünvanlar~ndan "~htiyarüddin" ünvan~n~~kullanlyordun.
Ahilerin kurdu~u esnaf ve sanatkârlar birliklerinin koyduklar~~ana kurallar daha sonralar~, bu alanda haz~rlanan kanunnamelerin, tüzüklerin temelini te~kil etmi~tir.
~lk s~ralarda ahiler, sadece debba'~l~k ve ona ba~l~~deri i~çili~i
ile u~ra~~rken bu sanat kollar~~sonradan otuz ikiye ç~km~~, örgütün
yerle~tirdi~i sa~lam mesleki ve ahlaki düzen, kar~~hkh dayan~~ma
ve yard~m, onlar~n öteki esnaf ve sanatkârlar üzerinde etki ve üstünlük kurmalar~~sonucunu do~urmu~, gitgide, Osmanl~~ülkesindeki
bütün Türk esnaf, sanatkâr ve meslek sahipleri, ahi babalardan
ya da onlar~n yetki verdi~i ki~ilerden ald~klar~~yeterlik ve izin belgeleri ile i~~görür duruma gelmi~lerdir. Böylece her ~ehir ve kasabadaki esnaf ve sanatkâr guruplar~~için çar~~lar, arastalar, uzunçar10 Bak. Ibn-i Batuta, Seyahatnamesi, M. ~erif (Çavdaro~lu) çevirisi, dizin.
Ahili~in niteli~i, kökenleri, amaçlar~~vb. konular için bak. N. Ça~atay, Ahilik,
A. C. ilâhiyet Fak. yay~nlar~, 1974.
II Bak. Tarih vesikalar~~dergisi, C. I, say~, I, sayfa 243. Abdülbaki Gölp~narl~, Mevlânadan sonra mevlevilik, 1953, ~stanbul, ss. 275.
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~~lar, kapah çar~~lar kuruldu. Her türlü i~~bu esnaf birliklerince görülmeye ba~land~.
Ayr~ca bu esnaf~n meslek ve sanatlar~~için gerekli ham madde
al~m sat~m], onlar~n i~lenmesi, i~lendikten sonra ahn~p sat~lmas~~
kanunnameler, tüzükler ve narh ayarlamalar~~ile kontrol edilmeye
ba~land~~12 .
Örne~in, bildi~imiz eski esnaf ve sanat mesleklerinden ba~ka,
her türlü ekmek, unlu madde türünün pi~mesi, a~~rl~klanna kadar
görece~i i~lem; kasaplar~n, türlü kasapl~k hayvanlar~n özellikleri,
fiyat~, temizli~i; a~ç~lann her türlü yeme~i nas~l pi~irecekleri ve
sat~~~fiyatlar~, garsonlar~n, lokantalarda kullan~lan kaplar~n, tencerelerin, masalar~n temizli~i; ba~ç~lar~n, i~kembecilerin, tavukçular~n, börekçilerin halk sa~l~~~~ve fiyatlar bak~m~ndan dikkat edecekleri hususlar; ya~~ve kuru yemi~lerin cinsi, nitelikleri, fiyatlar~, ambalajlan; yo~urtçular, ~erbetçiler, terziler, çuhac~lar, ipekçiler; köle ve cariye sat~c~lar; kitap ciltçileri, kundurac~lar, kundura onar~c~lar, hallaçlar, keçeciler, b~çakç~lar, nalbantlar, i~ne
yap~c~lar, kuyumcular, yap~~ustalar~~ ve i~çileri, boyac~lar, hamamc~lar, tabipler, de~irmenciler vb. i~lerin hepsi düzenli kurallarla
çal~~m~~~ve s~k~~bir denetim alt~nda bulundurulmu~lard~r 13.
Esnaf ve Sanatkâr Kurulu~lar~n~n Gedik Haline Dönü~ü~ü:
Ahi örgütüne kat~lm~~~ki~ilere tezgâh ba~~nda sanat, zaviyelerde ahlak ve edep ö~retmenin müslümanlara özgü bir konu olarak
sürüp gitmesi, onyedinci yüzy~la dek uzanm~~t~r. Osmanl~~imparatorlu~unun gayri müslimler üzerindeki egemenlik alan~~büyüyüp
geni~ledikçe sanat ve sanatkârlar ço~al~p dallar~~ artt~kça bu müslüman ve müslüman olm~yan ay~r~m~~daha fazla sürdürülememi~,
müslüman olm~yan uyruklar~n artmas~~ile oranl~~olarak türlü dinlerdeki ki~iler aras~nda ortak çal~~ma zorunlu& do~mu~tur. Bu,
din ay~r~m~~gözetilmeden kurulan ve eski niteli~inden büyük fark~~
olm~yan yeni kurulu~a "gedik" denmi~tir.
12 Ne~et Ça~atay. Cumhuriyetin so. y~l~nda Esnaf ve sanatkâr, 1973, Ankara
sayfa 34 ve devam~. Ayr~ca bak, ayn~~yazar~n Ahiler adl~~eseri ahili~in Osmanl~~
esnaf ve sanatkârlar faaliyetlerini düzenlemesi ba~l~kl~~bölümü, 1974, Ankara.
13 Bundan önceki notta ad~~geçen eserler ve, Osman Nuri (Ergin), Mecellei
umur-u belediye, 1922, ~stanbul, sayfa, 393 vd. Süleyman Sildi, Defter-i muktesid,
C. III, sayfa 102 vd. ~stanbul, 1307. Abdurrahman Vefik (Say~n), Tekâlif kavaidi,
1328, ~stanbul, C. I, sayfa, 118 vd.
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Gedik sözcü~ü türkçedir. Tekel ve imtiyaz anlam~na gelir ki
sahiplerinin i~leyece~i i~i ba~kalar~n~n i~leyememesi ve satacak.' ~eyi
ba~kalar~n~n satamamas~~ko~ulu ile hükümet tarafindan verilen senedin
içindeki hükümlerin kullan~lmas~~ve yürütülmesidir. Resmi terim
olarak gedik sözcii~iine ülkemizde 1727 y~l~nda raslan~r. Ama gedi~in tekelci karakteri, çok daha önce vard~.
Gedik biçiminde esnafl~k ve sanatkârl~k 186o y~l~na dek sürmü~tür. O zamanlar, bir sanat ve ticaretle kaç ki~i u~ra~~r ve içinde
çal~~~lan dükkân, ma~aza, atelye vb. ne kadar yer varsa, bir zorunluk ortaya ç~kmad~kça bulunandan çok ya da eksik olmamas~~ tekelci kural~, gerek esnafça ve gerek hükümetçe korunuldu~undan
bir ki~i wakl~ktan ve kalfal~ktan yeti~ip te bo~alan ya da gerçek
gereklilik üzerine yeniden aç~lan bir ustal~k yerine geçmedikçe, yani
gedik sahibi olmad~kça dükkân aç~p sanat veya ticaret yapamazd~.
Ancak ellerinde imtiyaz fermanlar~~olan ki~iler sanat veya ticaret
yapabilirlerdi. Bu fermanlar, esnaf~n say~lar~n~n art~r~l~p eksiltilmemesi ve mülk sahiplerinin eski kiralar~n~~ art~rmamas~~ve gedi~i
olm~yanlar~n sanat ve ticaret yapamamas~~ve bo~alan gedikler
esnafin~n ç~ rak ve kalfalar~na verilmesi, d~~ardan esnafl~~a kimse
kabul edilmeyip ç~rakl~ktan ve kalfal~ktan yeti~tirilmesi hükümlerini kapsarlar. Özet olarak gedik, sanat ve ticaret ile u~ra~abilme
yetkisidir.
Tanzimat~n ilân~ndan ve onun sonucu olarak yabanc~~devletlerle
ticaret anla~malar~~yap~lma~a ba~land~ktan sonra, öteden beri sürüp
gelen tekelcilik kurahn~n sanat ve ticaretin geli~mesinde zararl~~
oldu~u çoktan anla~~lm~~, ticaret ve sanayiin geli~mesi gerekti~inden
ve istendi~inden, art~k gedik ve tekelcilik kural~n~n sürdürülmesinde hükümetçe bir gerek ve ilgi duyulmam~~t~r.
Bununla birlikte esnaf aras~nda tekel usulü bir süre daha yürürlükte kalm~~~bu da, ticaret ve sanayide tekelcili~in korunmas~ndan çok, esnafça gedik senetlerine dayanarak tasarruf etmeye ba~lad~klar~~emlâkin ellerinden gidece~i korkusundan ileri gelmi~se de
geçerli belgelere dayanan gediklerin emlâk üzerindeki de~erinin
korunmas~yla birlikte bundan sonra gerek maliye, gerek evkaf hazineleri ve Darphane-i A.mire ve Mekteb-i T~bbiyeden ve gerek
müstesna vak~flar mütevellileri taraflar~ndan yeniden gedik senedi
verilmemesi ve hayal gediklerden bo~alanlarm~n sat~lmamas~~hak-
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k~nda 2 2 May~s 186o günü Sultan Abdülmecid'in emri ç~km~~, bu
emir hükmü, mülkiyet üzere elde bulundurulan gedikler hakk~nda
kaleme al~nan 17 Haziran 1861 günlü tüzükle yürürlü~e kondu~undan, bugünden sonra sanat ve ticarette tekel usulü b~rak~lm~~~
ve kald~ r~lm~~t~r 14 .

14 Bak. S~tk~, Gedikler, 1325, Istanbul, ss. 31-41. Osman Nuri (Ergin), Mecellei umur-u belediye, 1922, ~stanbul, Cilt I, sayfa 652 vd.

