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Tercüme: Şi.!KRÜ AKKAYA 

Sayın Halim Baki Kunter'i 1951 
yılında ziyaret ettiğim zaman husus! ar- . 
şivinde bulunup aşağıda yayınlanan Be
ratı göstermişlerdi. 

Ana d o 1 u Ah i teşkilatı, tahsis en 
Ahi Evran üzerinde araştırma yapagel
mekte olduğumdan· bana bir suretini çıkar
mak lutfunda bulunmuşlardı. Kendilerine 
bu babta medyun-i şükraı;ı olduğumu 

ifade etmek isterim. 
Lutufkar müsaadeleriyle bu Beratı 

metin ve muhteva izahiyle umumi efkara 
arzedi yorum. 

Sayın Halim Baki Kun~er'in hu
sus! arşivinde bulunan vesika padişahın 
bir fermanıdır. Vesi~ada adı geçen• ve 
z aviyenin mütevellisi bulunan Ş ey h M us
tafa adına isdar olunarak kendisine veril
miş olması muhtemeldir. Sayın Halim 
Baki Kunter bu hususta aşağıdaki 

tavsıfi yapmaktadır: 

"50 x 63 eb adında olan vesika Divan! 
kırması bir hatla yazılmıştır. Üst kenarına 
yakın bir yerde (Suret-ijerman_budur) ibaresi 
yazılıdır. imlası ve hattı bozukçadır. 
Arkasına yeşil bez yapıştırılmıştır." 

Aşağıdili metni, · Sayın Halim Baki 
Kunter'in elindeki vesikadan, olduğu 

gibi, arzediyorum 1• 
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V esikamn tarihi bozuktur : 3 fZil
kade f I 200 ve 30 f8. Bu şekliyle her halde 
H. llitter'in Oriens I (I948), sahife 273 
ve devamında teferruatiyle izah ettiği 
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üzere: kesideriyle bir tarihlerneden ziyade 
bir yazı hatası olsa gerek. Burada tarihin 

c)_,jlJ_, ~~yani I283 mü okunması; yoksa 

c)}~-' c:.ıll yani I238 Ini olması ica

bedeceği meselesi ortaya çıkıyor. Birinci 
hale göre gjMartji867 ye, ikinci hale gö
re I2/Temmuzji823 tarihine tekabül eder. 
Zannımca ikincisi maksud dur. Zira; il
kin 7 f Cemazi yülahır f I 28 I -8 /Kasım f I 864 
te Vilayet kanunu çıktığına göre Mfrmzriin 
yani Beylerbeyi tabirinden ziyade Vali tabi
rinin kullanıhnış olması gerekirdi. Sonra, 
ikinci hale göre vesikanın tarihinden 
( I823) bu vesika ile münasebettar olduğu 
zikredilen önceki Berat (I8I6ji8I7, 1790/ 
I79I ve I78oj8I) arasındaki zaman fası
lası, I867 tarihine nisbetle, o kadar büyük 
değildir. 

. Berat aşağıdaki makamlara tevcih 
edilıniştir. I) Devletin en yüksek MÜlki
ye ve Askeriye . Ricaline , V ezirlerle 
(Destürün) Müşirlere , 2) Vilayet makam
larına (Mfr-i Mlriin), 3· Büyük Monlalara 
(Meviilf), 4) Kadılara (Kiidi) ve bunların 
vekilierine (Niiib), 5) Vali Muavinlerine 
(Mütesellim) ve hıristiyan idare· aınirlerine 
(Voyvoda), 6) Ekabire (A'yan), İnzibat teş
kilatma (Z,abitiin) ve iş adamlarına (iş er
leri). Beratın başlıca muhtevasını aşağıda 
arzediyorum 2. 

Birinci kısımda adresten sonra işin 

seyri, kısmen her halde Beratın isdarına 
sebep olan müstedinin arzuhalindeki aynı 
kelimeler olmak üzere, tavsif edilı:nekte 
ve. ~öyle denmektedir: 

· Kırşehir'de Ahi Evran Zavi
yesinin (Evlad-ı Vakif)ından Şeyh Hafız 
Mustafa, her halde bu mübarekmakaının 
Şeyhi, Padişaha takdim ettiği (Arzuhal) 
da -ötedenberi- (.Aba ve Ecdad)ının (Zenaat 
erbab)ının, tahsisen, (Debbag) ların 

Osmanlı ülkesinde· ş ey hi bulundukları 

ve bu sıfatla gerek (du<acı) ve (Al;i Baba) 
nasp, gerekse (Ketl;üda) ve (riğitbaşı) 

(icazeti) verdikleri kuşak bağlama (şed-i 

bendi) yani loncaya · kabulü ve dükkan-

2 Metni izah eden kısımlar yuvarlak ( ) 
kerre, tamamlayıcı kısımlar köşeli tırnaklarla göste
rilmiştir. Kelimelerin teH1ffuz şekli İslam Ansiklope
disi sistemine göredir ... 

ların kapanması (Dükkanların tagllki-ceza 
olarak) (Eben<an ceddin) yalnız bunların ma
rifetleriyle (olagelıniş) ve (aidat) ve (yeşil 
yaprak) dan (bu hususta aşağıya bak:) 
(mu<tad-ı J;;adfm) üzere (lede'l-iktiza) mez
kılr zaviyenin taınir ve terıniınine, yolcu
.ların (Ayende ve revende) it'aınına; ·sarf 
· olunagelmekteydi. İmdi yukarıda zikre
dilen esnaftan(meçhülü'l-ahval)durumdan 
bihaber olan bazı kimseler (Esnaf) [bu 
hususa müdahale etmiş ve] mutad~ı 

kadime [taarruz etmişler]. Bunun için atİ
yen bu nevi (müdahale) ve (taaddi) ya
zıldığı üzere men oluna ve mukaddema 
dahi esnafın müdahale ettiklerinin (inha) 
edilmesi üzerine Vüzera ve Mir-Mirana, 
Kadı ve Naiblere I I95/I78o, I205/I790-gi 
ve I232/I8I6-I7 yıllarında. (Evaınir-i şe
rife) ısdar edilmiş ve tecdit dahi edilmiş 
olmakla (Anadolu Muhasebesinin ) (der
kenan) veçhile (zavi:)'edarlık) makaını Pa
dişahın bir (Berat-ı Alişanı) ile merkum 
M us ta fa' ya vakıfların sülalesinin en yaş
lısı olmasıyle (hakkı olarak) (<An Ekber-i 
Eviad-ı Vakıf) tevcih edilmiş ........ . 
(metinde açıklık) (bundan'başka) (Difter-i 
Haf;;iinz kuyüdiitı) ndan anlaşıldığına göre 
bütün v.~kıf varidatı, misafir geldiği tak
tirde bunların it'amına sarf olunınasi 

gerektiğinden (İrade-i Seniyye) mucibin
ce bu ıninval üzere ( olunagelmiş ise) 
(kadimi üzre) hasılat sarf oluna. Bu berat 
bu maksat üzere isdar ve mumaileyhin 
yedine ita kılınınıştır. " 

Tahrirdeki katagoriye dahil olan me
murlara adı geçen esnafin müdahale
sinin men edilmesi bildirilmekte, bilhassa 
Kırşehir Naibi Mevlana Süleyman'ın 
bir ilan neşrederek bu nevi müdahalelere 
mani olması istenmektedir. Vezirlerle vi
layet amirlerinin keyfiyede alakadar ol
maları için bu (Ferman) isdar edilmiş 

olup hilafindan tehaşi oluna. 

Ahi Evran Zaviyesi'nin anlaşı

lan veli'nin sülalesinden olan aile vakıfi
nınovakıtki mütevellisiolan Şeyh Hafız 
Mustafa'nın arzuhalin!=ie asıl dava, es
nafın mütevellinin vazifesine müdahalele
rinden şikayettir. Arzuhalinde vazifesi me
yanındaki imtiyazları zikrediyor.Bu ara
da "Yeşil Yaprak" diye adlandırdığı nokta 

.. 
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en mühimrnini teşkil etmektedir. Yeşil Yap
rak'tan maksat kuşak (burada şedq ü bendi, 
başkaca Kuşak veya Peştemal kuşatmak) 
sanlırken verilen hediyedir ki anlaşılan 

Ahi Evran Zaviyesi'nin mütevellisi 
için ~olca bir gelir kaynağıydı. V esikada 
bahsedilen esnafın taarruzu herhalde bir 
nevi resim-vergi sayıla bilecek olan bu geliri 
hedef tutmaktaydı. Tahsili münferİt esnaf 
teşkilihı vezaifi zümresinden olan bu 
meblag Kırşehir zaviyedanna aitti ki, 
zaviye buna mukabil V eli Ahi Evran'ın 
kabrini ziyarete gelenleri ağırlayacak, 
it'am edecek ve zaviyenin binasını tamir
ve termim edecek. Arzuhalde. zahidane 
ve hayırperverane olan bu iki noktaya 
işaret etmekle bazı esnafın müdahale ve 

taarruz.unu önleme ciheti takviye edilmiş 
oluyor. Bu vesikadan görülüyor ki XVIII. 
yüzyıl sonu ve XIX. yüzyılın başlarında 
esnafın Kırşehir'deki Ahi Evran ma
kamına olan rabıtası gevşemeye başla

mış, bazı esnaf çevreleri mübar,ek maka~ 
mın mütevellileri tarafından temsil edil
mekte olan ananeyi i~lale kalkışmış 
olduklarından devletin himayesine baş 

vurmak zarureti hasıl olmuştur. 

3 "Yeşil Yaprak" Arapça "Varaku' l-abifar" 
tabiri esnaf yazılarında çok defa geçmektedir: 
Kırım'daki esnaf teşkilatı için karşılaştır: VI. 
Gordlevskij L'organisation des Corparations clıez 

Les Tatars de Crimie (Trudi Etnografo-Arkeolog
ieskogo Muzea ıg28, s. 6o) da, Arap esnaf 
teşkilatı için H. Torning de; Beitriige zur Keııntnis 
des islamisehen Vereinswesens, Berlin I g I 3, s. ı 73 .. 


