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Öz  

Ahilik slam dünyas n n genelinde görülen bir kurulu olmay p sadece Anadolu da 
ve Türk olan çevrelerde görülmektedir.  Meslek te kilat ve yayg n e itim kurumu olarak 
ciddi anlamdaki ilk mesleki e itim kurumu olma özelli ini gösteren Ahilik kurumunun 
faaliyet alan sadece mesleki saha ile ilgili olmay p dini, ahlâki, toplumsal, kültürel ve 
siyasi fonksiyonlar da bünyesinde bar nd rmaktad r. Türk kültür tarihinde son derece 
önemli bir yere sahip olan Ahilik, kurulu undan itibaren bütün gücünü ba ta gençler olmak 
üzere özellikle sanat erbab n bir örgüt etraf nda toplayarak onlar manevi ve ahlaki yönden 
e itmeye ve yükseltmeye yöneltmi tir. Yeni ku aklar n yaparak ve ya ayarak e itildi i bu 
kurumda ki i, mesleki alanda, toplumun dini, ahlaki ve kültürel de erleriyle ilgili alanlarda 
toplumsalla t r lm t r.  

Anahtar Kelimeler: Toplumsalla t rma, ahilik, mesleki e itim, fütüvvet.  

AKHISM (AHILIK) AS A MEANS OF SOCIALIZATION   

Abstract 

Akhism is a kind of trade guild which is not seen in the Islamic world in general 
but only in Anatolia and Turkish regions. The field of activity of Akhism, which is the first 
vocational education institution as an organizational and community education institution, 
is not confined to vocational training but also includes religious, moral, societal, cultural, 
and political functions. Since its very foundation Akhism, having an important place in the 
Turkish cultural history, spent all its energy to gather the young people and craftsmen under 
an organization and tried to train and exalt them morally. In this organization where the 
new generations were trained via both applying and experiencing, individuals became  
socialized in terms of vocation, religion, moral and the cultural values of the society. 

Key Words: Socialization, akhism, vocational training, fütüvvet (Professional 
Knighthood)      
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Ahilik, 13. yüzy l n ilk yar s ndan 19. yüzy l n ikinci yar s na kadar olan 

dönemde Anadolu da, Balkanlar da ve K r m da ya am olan Türk halk n n sanat 
ve meslek alan nda yeti melerini ve ayn zamanda ahlaki yönden de geli melerini 
sa layan önemli bir kurumun ad d r. Bu konuda çal ma yapan bat l bilim 
adamlar , ahlaki ve sosyal ya am kurallar n ihtiva eden Fütüvvetname ad ndaki 
eserlere bakarak Ahili i, Fütüvvetçilikle ayn anlamda görmü lerdir. Fakat 
Fütüvvetnamelerdeki bu kurallar n teorik ve kuru kurallar oldu u dü ünülürse 
Fütüvvetçilikle ahili in farkl oldu u görülmektedir. Çünkü ahilik; sanat ve meslek 
icra eden ki ilerin her türlü çal malar n , gereksinimlerini düzenleyen fonksiyonel, 
pratik ve toplum içinde ya ayan canl bir kurumdur. Di er bir deyi le Ahilik, 
sadece Fütüvvetnamelerdeki kuru ve teorik kurallar kurum üyelerine ö reten bir 
kurum de ildir. Devletlerin, uyruklar n n can, mal ve onur güvenli ini 
sa layamad ; hak ve hukuk e itli ini gerçekle tiremedi i; haberle me, ileti im, 
e itim-ö retim araç gereçlerinin ilkel oldu u dönemlerde kendilerini, toplum 
bireylerini ahlakl k lmak, onlar n düzeylerini belli bir a amaya getirip 
standartla t rarak korumakla görevli sayan din ve ahlak bilginlerinin düzenledikleri 
kurallar, Fütüvvetnamelerin ilk eklini olu turmu tur. Bu kurallar zamanla 
geli mi , pek çok meslek, sanat, mezhep ve tarikat yöneticileri, yap lar na uygun 
de i iklikler yaparak kendilerine özgü Fütüvvetnameler düzenlemi lerdir. Ahilerin, 
Bekta ilerin ve di er tarikatlar n hatta baz yeniçeri kollar n n dahi 
Fütüvvetnamelerinin oldu u bilinmektedir. Kurallar n birçok kurumlar n 
benimsedi i fütüvveti Ahilerin de benimsedi i görülmektedir (Ça atay, 1990: 1).     

Ahi birliklerini Anadolu Türk toplumuna özgü bir sentez olarak ele almak 
gerekmektedir. Çünkü Türk kültürü bu birliklerde yer alarak özgün bir sentez 
olu turmu tur. Bu konuda yap lan ara t rmalar, Ahi birliklerinin Fütüvvet 
birliklerinin devam olmad n göstermektedir. Fütüvvet birlikleri, Ahi birliklerini 
etkilemi , fakat bunlar Türk kültürü içinde geli tirilmi ve Türk kültürü ile 
yo rulmu tur. Ahili in daha çok ahlaki ve e itimsel ilkeleri ile baz kurallar n 
Fütüvvetten ald bir gerçektir. Fakat Fütüvvetçilik geli erek Ahilik haline 
gelmemi tir. Ahilik daha çok Türkle mi tir (Tezcan, 1999: 287). Ahilik, Fütüvvet 
Te kilat ndan farkl olarak Anadolu da s naî ve ticari bir mahiyet kazand gibi, 
bu kurulu a mensup olanlar n i yeri, atölye, tekke ve zaviyelerinde mesleki e itim 
ve ö retimin sürdürüldü ü bir ocak olma özelli i de kazanm t r. Ahilik, Fütüvvet 
hareketi gibi bütün slâm dünyas na ait bir kurulu olmay p, sadece Anadolu da ve 
Türk muhitinde görülmektedir. Ayr ca Fütüvvet hareketinin Abbasi Halifeli i nin 
sona ermesinden sonra tamamen ortadan kalkmas na ra men Ahilik, Osmanl 
toplumu içerisinde varl n 18. yüzy la kadar devam ettirmi tir (Bayram, 1991: 6). 

Tamamen Türk toplumuna özgü bir sentez olan Ahi birlikleri, meslek 
te kilat ve yayg n e itim kurumu olarak ciddi anlamdaki ilk mesleki e itim 
kurumlar d r. 19. yüzy l n ikinci yar s na kadar Türkiye de sanat ö retimi ustadan 
ç ra a bilgi aktar lmas yöntemiyle gerçekle mi tir. Bu dönemde, meslek 
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e itiminin yap ld dükkânlarda ç rak olarak i e ba layan geçler buralarda bir süre 
çal arak önce kalfa, ard ndan da usta olmaktayd lar( im ek, 2002: 16). Sanat 
ö retiminin esaslar n n belirlenmesinde ve üyeleri aras nda disiplinin sa lanmas 
konusunda esnaf ve sanatkârlar, kar l kl yard mla ma ve sosyal güvence içinde 
olma bak m ndan 13. yüzy lda Ahilik te kilat

 

etraf nda örgütlenmi lerdir. Daha 
sonra Lonca birlikleri haline gelen Ahi birlikleri varl n sanat okullar n n aç ld 
19.yüzy l n ikinci yar s na kadar devam ettirmi tir (Turan, 1996: 25).  

Ahi kurumlar n birer kültür oca olarak ifade eden eker (2004), bu 
kurumlarda her ya ve her s n ftaki ki ilerin e itildi ini ifade etmektedir. Ahi 
kurumlar , Anadolu Türk toplumunun hem dini hem ahlaki kurallar na 
ba l l klar n kuvvetlendirirken, ayn zamanda insanlar n toplumsal hayat n 
düzenleyen bu kurallara nas l uyacaklar n hem ö retmi , hem de göstermi tir. 
Böylece toplum halinde ya ayan insanlar, birbirleri aras ndaki uyumu nas l tesis 
edeceklerini, huzur içinde nas l ya ayacaklar n da görmü lerdir. Bundan dolay bu 
makalede Türk kültür tarihi içinde son derece önemli bir yere sahip olan Ahi 
birlikleri öncelikle kavram olarak ele al nm , daha sonra hangi artlarda olu tu u, 
amaçlar n n neler oldu u ve bireyin toplumsalla t r lmas ndaki önemi 
vurgulanmaya çal lm t r.  

B R KAVRAM OLARAK AH L K KURUMU 

Selçuklular ve Osmanl lar n ilk dönemlerinde Anadolu da kurulan, esnaf 
ve çiftçi yard mla ma te kilat olan Ahili in, Arapça da karde im

 

manas na gelen 
ahi ya da Türkçe deki    cömert

 

manas ndaki ak

 

kelimelerinden ad n ald 
ifade edilmektedir. Ortaça da ortaya ç km olan ve önemli bir sosyal yard mla ma 
kurumu oldu u anla lan Ahilik kurumunun, slam toplumlar nda ortaya ç km 
olan Fütüvvet müesseselerinden kaynakland belirtilmektedir (Akay, 1997: 13). 

Fütüvvet hareketinin Türk beylikleri zaman nda ayr bir geli me 
gösterdi ini ifade eden Taeschner (1972, 229), Anadolu daki Fütüvvet 
mensuplar n n birbirlerini Ahi olarak isimlendirmeleriyle bir bak ma Fütüvvet 
te kilat ndan ayr ld n söylemektedir.  

Ahili i Anadolu Selçuklu Devleti zaman nda kurulmu olan Türk Fütüvvet 
hareketi olarak ifade eden Bayram(1991, 6) a göre Ahilik; mefkûre ve çal ma tarz 
itibariyle topluma hizmet sunma ülküsüyle özel yönetmeliklerde belirtilen i ve 
ahlak disiplini, eyh, usta, ç rak, kalfa vs. hiyerar isi içinde çal may ibadet zevki 
haline getiren s naî, ticari, siyasi, askeri, sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunan 
te kilatt r. Ahilik te kilat mensuplar na, birbirlerine Arapça karde im

 

demek 
olan Ahi

 

eklinde hitap etmeleri veya birbirlerine karde çe muamelelerde 
bulunmalar ndan dolay Ahi, Ahilerin meydana getirdi i kurulu a da Ahilik kuru-
mu denmektedir. Ona göre Ahi, Arapça yi itlik  ve cömertlik

 

ülküsünü ya ayan 
ki iye verilen ad feta

 

anlam nda, Ahilik ise yi itlik

 

ve cömertlik

 

ülküsünün 
ad olan Fütüvvet

 

anlam nda kullan lm t r. 
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Benzer bir görü ü payla an Kaya (2005) ve Günay (1998: 74), Ahilik 

kurumunun mesleki saha ile s n rl olmad n , bu birliklerin ayn zamanda dini,  
ahlaki, sosyal, siyasi ve kültürel fonksiyonlar da bünyesinde bar nd rd n ifade 
etmektedir. 

Ahili i bir lonca te kilat olarak gören Akyüz (1999, 45) e göre Ahilik 
te kilat ; küçük esnaf, usta, kalfa ve ç raklar içine alan, onlar n dayan malar 
kadar mesleklerini dürüstlükle yapmalar n , ayr ca e itilmelerini amaçlayan bir 
te kilatt r. Ahilik te kilat nda i ba nda ve i d nda olmak üzere iki çe it e itim 
yap lmaktad r. 

Ahili i, 13. yüzy ldan 20. yüzy la kadar olan dönemde Anadolu daki esnaf 
ve sanatkârlar birliklerine verilen ad olarak ifade eden Ça atay (1989: 1), 
kelimenin sözlük, terim ve örgüt olarak de i ik anlamlar n n bulundu unu ifade 
etmektedir. Ona göre Ahili in sözlük anlam

 

karde im

 

demektir. Terim olarak 
Ahilik, belirli bir devrede esnaf ve sanatkârlar birli ini ifade ederken, örgüt olarak 
Ahilik ise; 13. yüzy l n ilk yar s ndan ba layarak 20. yüzy l n ba lar na kadar Ana-
dolu ehir, kasaba hatta köylerindeki esnaf ve sanatkârlar kurulu lar n n eleman 
yeti tirme, i leyi ve kontrollerini düzenleyen bir kurumdur.  

Ahi olarak an lan ki i kesin olarak bir sanat, ticaret ya da meslek sahibidir. 
Ahi olan ki i bununla birlikte olgun, ahlakl , merhametli, iyiliksever ve her i inde, 
her davran nda dürüst ve güvenilir bir ki idir. 13. yüzy l n ilk yar s nda Anadolu 
Selçuklu Türkleri nin ekonomik ya am nda çok etkin rol oynad görülen Ahilik, 
uzun y llar Türk ahlak n n da simgesi olmu tur. 

Kavram n iktisadi yönüne a rl k veren Bütünbaykurt(1999) a göre Ahilik 
kurumu, Türklerin tarihi geli im süreci içinde kendi öz de erlerine, örf ve 
adetlerine ve sosyo-ekonomik yap lar na uygun olarak geli tirdikleri iktisadi a r-
l kl bir te kilat n ad d r.  

Anadolu Ahili inin olu umunda, slâm dünyas nda görülen Fütüvvetin 
yan

 

s ra, slâm tasavvufunun, Batinili in, Melâmili in, slâm dan önceki eski Türk 
inançlar , kültürü ve ahlak n n, Anadolu nun o dönemdeki siyasi, tarihi, ekonomik, 
kültürel, sosyal ve dini artlar n etkileri oldu unu ifade eden Günay(1998, 70-71) a 
göre Ahilik Te kilat ; 11. yüzy l n ikinci yar s ndan itibaren ço unlu u göçebe olan 
Türklerin Anadolu ya gelip, yerle me sürecinde ortaya ç kan, Türklere özgü bir 
kurumdur.   

Ekinci(1996, 64) ye göre Ahilik, slâm inanc yla Türk örf ve adetlerini 
kayna t ran bir dü üncedir. Bu dü ünce sisteminde insan sistemin merkezine 
konulmu , her ey  onun dünya ve öbür dünya mutlulu u için düzenlenmi tir. nsa-
n n bir bütün olarak ele al nd bu anlay , Ahili in e itim faaliyetlerinin hakim 
unsurunu olu turmaktad r. 

Dönek(2000, 1) e göre Ahilik; birbirini seven, sayan, yard m eden, yoksulu 
gözeten, i hayat nda ahlaki kurallar esas alan esnaf ve sanatkârlardan olu an bir 



Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Say : 23 Y l : 2007/2 (379-390 s.)  

383

 
te kilat n ad d r. Ahilik, 13. yüzy ldan itibaren orta Asya dan gelip Anadolu ya 
yerle en Müslüman Türklerin yeni topraklarda hayatlar n devam ettirebilmek için 
gerekli maddi ve manevi ortam olu turan te kilatlanmad r. 

Bütün bu tan mlamalardan sonra Ahilik Te kilat ile ilgili öne ç kan baz 
özellikler  unlard r: 

-Önemli bir sosyal yard mla ma kurumudur.  
-Ahilik kurumunun ortaya ç k nda Fütüvvet müessesesinin etkisi vard r. 
- S nâi, ticari, siyasi, askeri, sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunan bir 

kurumdur. 
-Esnaf ve sanatkarlardan olu an bir te kilatt r. 
-Türk toplumunun kendi öz de erleri, örf ve adetleri ile sosyo-ekonomik 

yap lar na uygun olarak ortaya koyduklar bir kurumdur. 
-Ahilik kurumunun te ekkülünde Fütüvvetin yan s ra, slâm tasavvufunun, 

Batinili in, Melâmili in, slâm dan önceki eski Türk inançlar , kültürü ve 
ahlak n n, Anadolu nun o dönemdeki siyasi, tarihi, ekonomik, kültürel, sosyal ve 
dini artlar n son derece etkisi vard r. 

-Bir Türk kurumudur. 
- slâm inanc yla Türk örf ve adetlerini kayna t ran dü üncenin ürünüdür.  

ANADOLU DA AH L ORTAYA ÇIKARAN SEBEPLER 

Her köklü kültür de i iminin toplum hayat üzerinde derin etkileri 
olmaktad r. Selçuklu döneminde Anadolu da da yeni hayat tarzlar na kar de i ik 
tav rlar ortaya ç km t r.  Birinci grupta yer alan Türk sultanlar ve yüksek tabaka, 
islâmi hayat tarz n n yerle mesi ve kökle mesi için yo un çaba harcam t r. Bunlar 

âmânî inanc n hat ralar n canland rmas korkusuyla islâmdan önceki tarih ve 
geleneklerine kar ilgisiz kalm lard r. kinci grubu meydana getirenler, birinci 
grubun aksine, islâmi inanç ve hayat tarzlar n n yerine eski Türk geleneklerine ve 

âmânî inançlara ba l kalm lard r. Üçüncü grup ise slâm inanc yla Türk 
geleneklerini kayna t ran orijinal bir sentez meydana getirmi lerdir. Bu gurupta yer 
alanlar devlete kar tav r alma yerine içtimai huzurun sa lanmas için bizzat 
devlete yard mc olmu lard r. Bu grup, geli tirdikleri ahilik felsefesi istikametinde 
taraftarlar n te kilatland rmak amac yla Ahi birliklerini kurmu ve geli tirmi tir. 
Ahi birlikleri, köklü kültür de i melerinin oldu u bir dönemde, birbirlerine kar 
çat mac bir tav r içinde olan gruplar uzla t rmak, parçalanm olan a iret 
ba lar n n yerine yerle ik hayat tarzlar na uygun, koruyucu de erler meydana 
getirmek, Bizansl lara kar Müslüman-Türk menfaatlerini korumak ve toplum 
huzurunun sa lanmas na yard mc olmak amac yla kurulmu lard r. Bu yönüyle Ahi 
birliklerinin içtimai, kültürel, iktisadi ve siyasi yönlerinin oldu u söylenebilir 
(Ekinci, 1987: 17-18).  

Ahilik; Türk kültür ve zevkinin, Ortaça slâm Fütüvveti, töre  ve 
gelenekleriyle beslenmesi ve Anadolu Selçuklu Devleti zaman nda Anadolu daki 
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sosyal, kültürel, s nâî artlar n etkisiyle te ekkül etmi bir kurumdur (Bayram 1991: 
129). 

Göçebe Türkler, 11. yüzy l n ikinci yar s ndan itibaren Maverâünnehir 
dolaylar ndan kalk p ran kontrol ettikten sonra Anadolu nun do u s n r na 
ula m lard r. Alparslan n 1071 de Malazgirt te Bizans ordusunu bozguna 
u ratmas n n ard ndan göçebe Türkler, Anadolu da de i ik köylere, kasabalara ve 
ehirlere yerle mi lerdir. Anadolu ya geçen bu Türkmenlerin büyük ço unlu u atl 

göçebedir.  Bu dönemde Anadolu da ticaret ve sanat, bir süre için Türk ve 
Müslüman olmayan halk n elinde kalm t r. lk göç dalgas nda büyük ehirlerin 
esnaf ve sanatkârlar n n Türkistan da kald görülmektedir. Mo ol stilas sonucu 
ikinci göç dalgas ba lam t r. Bu istilada Semerkant, Ta kent, Belh ve Merv gibi 
önemli Türk ehirleri büyük zarar görmü tür.  Yaln z Merv den bir defada bat ya 
göç eden Türk ailelerinin say s n n 70 bin kadar oldu u ifade edilmektedir. 
Ço unlu unu esnaf ve sanatkârlar n olu turdu u Türk topluluklar Anadolu 
Selçuklu Devleti ne s nm lard r.  kinci göç dalgas yla Orta Asya dan 
Anadolu ya gelen esnaf ve sanatkâra kolayca i bulmak, yerli Bizans sanatkârlar

 

ile rekabet edebilmek ve tutunabilmek için ürettikleri mallar n kalitesini korumak, 
üretimi ihtiyaca göre dengelemek, sanatkârlarda sanat ahlak n yerle tirmek, Türk 
halk n ekonomik anlamda ba ms z k lmak, ihtiyaç sahibi olanlara yard mda 
bulunmak, ülkeye yap lacak yabanc sald r larda devletin silahl kuvvetleri yan nda 
sava mak, sanatta, dilde, edebiyatta, müzikte, gelenek ve göreneklerde milli 
heyecan n ayakta tutulmas oldukça önemli hale gelmi tir. te bu mecburiyet 
dolay s yla dini-ahlaki kurallar n Fütüvvetnamelerden alan Ahilik Te kilat 
kurulmu tur (Anadol, 1991: 147-148) .    

AH L K VE TOPLUMSALLA TIRMA 

Ba lang çta göçebe de erlere ba l , cemaat yap s ta yan birlikler olarak 
ortaya ç kan Ahi Birlikleri; yerle ik hayata geçi le birlikte yap ve fonksiyon 
bak m ndan de i ime u ram , ahlaki ve siyasi fonksiyonlar na dini ve sosyal 
fonksiyonlar eklenmi tir. Böylece Ahi birlikleri toplumun vazgeçilmez bir unsuru 
olmu tur (Güllülü, 1977: 124).  

Ahilik kurumunun amaçlar na sosyo-ekonomik aç dan bak ld nda dört 
husus ön plana ç kmaktad r. Bunlar; 

-Ki iyi e itip üretici ve yararl hale getirmek, 
-Ki iyi toplumda lay k oldu u en uygun yere oturtmak, 
- Ahlakl , bilinçli, üretici ve mutlu bir orta yap olu turup, güçlülü ünü 

devam ettirmek, 
-Yap lar aras nda kar l kl anlay , güven, r za duygular ile i bölümü ve 

i birli i kurarak toplumda sosyal ve ekonomik dengeyi sa lamakt r (Soykut, 1971: 
87). 

Ahi birlikleri, ait olduklar dönem itibariyle toplumun yerle ik kent 
hayat n n benimsenmesinde önemli bir rol üstlenmi lerdir. Bu birlikler kendi 
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içerisinde hem meslek edindiren, hem de mesle in özlük ve sosyal  haklar na sahip 
ç kan  çok fonksiyonlu kurulu tur. Yeni ku aklar, Ahi birlikleri içerisinde yaparak 
ve ya ayarak toplumsalla maktad rlar. Buradan hareketle Ahi birliklerinin ki iyi 
mesleki ve toplumun dini,  ahlaki ve kültürel de erleriyle ilgili alanlarda 
toplumsalla t rd söylenebilir (Do an, 2002: 67; rmi , 1998: 36). 

Ahili in tamamen bir ahlak okulu oldu unu söyleyen Duman (2005), 
Ahilik kurumunda dini bilgilerin yan nda günlük ya ay n gerektirdi i görgü 
kurallar ; yemek yemekten giyinmeye, yürümekten ko maya, evde, mahallede, 
pazarda, misafirlikte, hasta ziyaretinde nas l davran lmas gerekti inin de 
ö retildi ini bildirmektedir.  

Ahilik örgütünün muallim , ahi , pir

 

denen ö reticileri bulunmaktad r. 
Bunlar törenle kuruma yeni al nan üyelerine unlar ö retmektedirler: Dinin 
esaslar , okuma, yazma, insanl k terbiyesi, temizlik, kurumun düzeni ve gelene i, 
ilahiler, iirler, raks, sûfî k ssalar ve sözleri, yedi kez ku ak ba lama ve açma. 
Yedi kez ku ak ba lama ve açman n anlam ise öyledir: 

- Cimrilik ve tamah kap s n ba lay p cömertlik kap s n açmak. 
- Zulmetme kap s n ba lay p iyilik kap s n açmak. 
- H rs  kap s n ba lay p kanaat kap s n açmak. 
- Lezzet kap s n ba lay p riyazet (nefsini k rma) kap s n açmak. 
- Halktan bir ey umma kap s n ba lay p sadece Hak tan bekleme kap s n 

açmak. 
- Saçmal klar söyleme kap s n ba lay p Tanr y an p tatl konu ma 

kap s n açmak. 
- eytanca i ler kap s n ba lay p ilahi i ler kap s n açmak. Te kilatta 

görevli muallimler; vermi olduklar e itimler s ras nda; tükürmek, sümkürmek, 
h rs zl k, g ybet, iftira, cimrilik, ay p ve kusur ara t rmak, ehvetle bakmak, 
emanete h yanet etmek, yalan söylemek, sözünü tutmamak, haset, kin, yavuz 
gönüllü olmak, büyüklenmek, münaf kl k, zina, sarho edici içkiler içmek ve haram 
yemek gibi kötü davran lar engellemeye çal m lard r. Bu e itimden geçen 
ki iler, sözü edilen kötü huylardan ar nd klar gibi, iyi huylar da kazan rd . Yani 
eline, beline diline sahip olurlard (Akyüz, 1999: 45-46).  

Ahilik kurumunun dini, ahlaki ve mesleki alanlarda e itim ve ö retim 
verdi inin ifade eden Erken (1998: 74), bu kurumun vermi oldu u e itim ve 
ö retimin, ba l ca dört amac n n bulundu unu bildirmektedir. Bunlar; 

. nsan mükemmelle tirmek,  

. Çocu u hayata haz rlamak,  

. Mensuplar n bir mesle e sahip bireyler olarak yeti tirmek, 

. Kontrollü davranmas n bilen, bulundu u çevreye uyum sa layabilen, 
ba kalar n n haklar na sayg

 

gösteren insanlar yeti tirmektir.   Ahi birliklerinin 
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e itim faaliyetlerini slâm inanc n n esaslar yla düzenlediklerini ifade eden Ekinci 
(1990: 36-37) ise bu e itim sisteminin karakteristik özelliklerini öyle s ralam t r: 

. nsan bir bütün olarak ele al nm , ona yaln z mesleki bilgi de il, dini, 
ahlaki ve sosyal bilgiler de verilmi tir.  

.  ba nda verilen e itimin, i d nda verilen e itimle bütünle mesi 
sa lanm t r.  

. E itim ömür boyu süren bir faaliyet olarak ele al nm t r.  

. Te kilat, köylere kadar varan geni bir te kilatt r. 

. Sistem, ahilik prensiplerine uymay kabul eden herkese aç k tutulmu tur.   

. Derslerin yetkili ki ilerce verilmesi esasa ba lanm t r. 

. E itimden herkesin ücretsiz olarak faydalanmas sa lanm t r.  

Ahilik kurumunun dini, mesleki ve ahlaki alanlarda vermi oldu u e itim; 
i ba nda ve i d nda olmak üzere iki türlü idi (Soykut, 1971: 100; Gün en, 1998: 
46) .  ba nda e itimin, her meslek ya da sanat koluna ait olan k sm ilgili meslek 
ya da sanat kolunun kendi kalfalar , ustalar ya da ustalar meclisi taraf ndan 
verilmi tir. Bu a amada dükkan ya da atölyeler de esnafa, sabah, ö le ve ak am 
zamana uyma, çal may te vik, ahlak kontrol etme ve geli tirme, birlik-dirlik, i 
ba nda meslek e itimi, üretimi artt rma ve hatta baz durumlarda yeti kin e itimini 
sa lama gibi imkanlar verilmi tir.  d nda e itim ile esnafa daha çok sosyal 
ya ant da gerekli olan bilgiler verilmi tir. Bu a amada hem dünyevi hem de uhrevi 
bilgiler ö retilmi tir (Soykut, 1971: 101). Ahi birliklerinde verilen e itimde tedric 
metodu, soru-cevap metodu, örnek alma metodu, didaktik nitelikte sohbetler, telkin 
metodu ve  temsil hadiseler ve örneklemeler ba l ca kullan lan ö retim metotlar d r 
(Yücel, 1999: 319). 

Ahilik kurumunda ba l ca statüler unlard r: Ç rakl k, ustal k, kalfal k, 
yi itba l k ve kethüdal k (ahi babal k)t r. Ahi birliklerinde en alt statüyü te kil 
eden ç rakl k,  herhangi bir sanata girmek isteyen gencin o sanat n ç rak çal t rma 
hakk na sahip ustalar ndan birinin yan na yard mc olarak verilmesiyle 
ba lamaktad r. Ç rak aday , Ahi ahlak n n ön gördü ü üstün nitelikleri ta mal ve 
bu duruma ayn meslekte çal an iki ç ra n ahitlik etmesi gerekmektedir. Bir ç rak 
aday nda aranan üstün nitelikler ise unlard r: 

- Sözü yerli yerinde söylemek, 
- Vefa yolunda sabit kadem durmak, 
- Ehli kerem ve cömert olmak,  
- Güler yüzlü olmak,  
- Tatl dilli olmak,   

- Kimse hakk nda dedikodu etmemek ve kibirli olmamakt r. Her usta, 
ç ra na icra etti i sanat n bütün s rlar n ö retmek zorunda olmakla beraber ç ra n 
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ahlak ndan da sorumludur. Bir ç ra n sanat n n ehli olmamas , iyi ahlakl 
olmamas ustas için onur k r c d r (Güllülü, 1977: 128-129).  

lk dönemlerde esnaf yamak ve ç raklar n n okuyup yazmalar na özel bir 
önem verilmi tir (Ekinci, 1990: 37). Yamaklar, mesleki e itimlerini i yerlerinde 
görürlerken, zaviyelerde de dini, ahlaki ve içtimai bilgileri alarak e itimlerine bir 
bütünlük içinde devam etmi lerdir. Ahi birliklerine yeni kat lanlara öncelikle 
kurumun adap ve erkan ö retilmi tir. Cumartesi ak amlar bu kaidelerin 
ö retilmesine ayr lm t r (Güllülü, 1977: 121).  

Ç raklar n 10 ya n n alt nda olmamas ve velisi taraf ndan devam n n 
sa lanmas art bulunmaktad r. Ç ra n kalfa olabilmesi için 3 sene çal mas 
gerekmektedir. Ç rakl ktan kalfal a geçi te, kurum içerisinde tören yap lmaktad r 
(Unan, 1999-2000: 196).  

Ahi birliklerine sonradan bir ara statü olarak kat lan kalfal k, 16. yüzy lda 
ekonomik artlar göz al nd nda anlam kazanmaktad r. Bu yüzy l Anadolu sunda 
ortaya ç kan ekonomik daralma, ticaret ve sanat alanl nda dengeleyici bir politika 
izlenmesini zorunlu k lm t r (Güllülü, 1977: 131). Kalfalar usta olmaya aday ve 
henüz sermayesi olmayan ücretli i çilerdir. Kalfa olabilmek için en az 1001 gün 
ç ral k yapmak gerekmektedir. Kalfalar usta olmad

 

zamanlarda onun ad na tam 
yetkili olarak i leri yürütürdü. Düzenlenen özel bir törenle ustal a geçer ve ayr bir 
dükkân açard . Zaviyelerde e itim gören kalfalar, üç y l süreyle bu kademede 
çal maktayd lar. S nav niteli inde törene kat lan kalfalar, bu törende kendi eliyle 
sanat ile ilgili bir eyler haz rlarlar ve bunu ustalar meclisine sunarlard ( im ek, 
2002: 42). ).  Kalfal ktan ustal a geçi te de 3 sene ayn san at kolunda çal ma 
zorunlulu u getirilmi tir. Fakat sadece 3 sene kalfa olarak çal t ktan sonra usta 
olup dükkan açabilmek kafi görülmemi tir. Bu ki inin ayr ca kalfal süresince 
ustas n n verdi i i leri özenerek yapmas , di er kalfalarla ve ç raklarla iyi 
münasebetler kurmas , mü terilere kar dürüst olmas , hakk nda herhangi bir 
ikâyette bulunulmamas gerekmektedir. Di er önemli bir konu da, dükkan 

açabilecek bir sermayesinin bulunmas d r (Unan, 1999-2000: 196). Kalfalar n ata 
binme, k l ç ku anma, atç l k ö renmeleri gibi spor ve askeri bir e itime tabi 
tutulmalar ihmal edilmemi tir. Ahilik Kurumu, belirli bir süre bir kademede 
kalarak olgunla t r lan yamak-ç rak-kalfa-usta hiyerar isi kurmak ve bu 
kademelerde bulunanlar baba-evlat ili kisi gibi içten ba larla ba lamak suretiyle 
sanat , sa lam ahlaki ve mesleki temellere oturtmu tur.  

Alacaklar ç rak say s ve üretecekleri mallara de i ik biçimlerde 
standartlar getirilen ustal n (Tezcan, 1991: 29) artlar aras nda, kalfa iken üç 
ç rak yeti tirme prensibi ba ta gelirdi. Bir ustan n meclise girebilmesi için de, üç 
kalfa yeti tirip bunlara pe tamal ku at lmas gerekmektedir. Ç rakl ktan ustal a 
geçi için uzun süre çal mak ve ustalar önünde ciddi bir s navdan geçilmesi 
önemlidir. Kalfalar n yapt i , ustalarca be enilirse kalfa ustal a geçebilirdi. Ki i 
ancak usta olduktan sonra bir i yeri açabilirdi. Kalfal ktan ustal a yükselen ki inin 
kula na Ahi Baba taraf ndan u sözler söylenirdi: Harama bakma, haram yeme, 
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haram içme. Do ru, sab rl , dayan kl ol. Yalan söyleme. Büyüklerinden önce söze 
ba lama. Kimseyi kand rma. Kanaatkâr ol. Dünya mal na tamah etme. Yanl 
ölçme, eksik tartma. Kuvvetli ve üstün durumdayken affetmesini, hiddetli iken 
yumu amas n bil ve kendin muhtaç iken ba kalar na verecek kadar cömert ol. 
( im ek, 2002: 42).  

Ahiler; esnaf, sanatkâr, tüccar ve di er meslek dallar ndaki meslek 
adamlar olarak ehirlerde sosyal ve ekonomik düzenin kurulmas n n yan s ra 
kültürün de geli mesini sa lam lard r (Bayar, 1998: 99). Ahiler özellikle 
büyük ehirlerde sanata ve mesle e ait bütün i leri yönetmekte, ihtilaflar çözmekte, 
devletle esnaf aras ndaki ili kileri düzenlemekte idiler  (Bayar, 1998: 102).   

Ahi birliklerinin özellikle dini amaçlara yönelmi olmad klar görülmekle 
beraber, yine de dini alanda resmi islâmi de erlerin bask s na kar ; Türk 
gelene inden do an tutarl bir tolerans duygusunu geçerli k lmaya çal t klar 
söylenebilir. Bu birlikler ortaça n en yayg de eri olan tarafs z bir tutum 
sergilemi lerdir. Bu konuda  Ahi birlikleri yaln zca üyelerini yeni bask lardan  
korumay

 

amaç edinmi lerdir. Bu amaca eri mek için çe itli dini görü ler bir araç 
olarak kullan lm t r. Gerek Fütüvvetnamelerde kar la lan ekliyle, gerek Ahi 
Birlikleri içinde i leyen ekliyle bu birliklerdeki dini hayat n Sünni olmaktan 
ziyade ii-Bat nî bir karakter ta d görülmektedir. Bu birlikler içerisinde 
düzenlenmesi kesin kural olarak bilinen törenlerin hemen hemen   hepsinde oniki 
imam , ondört masum gibi ifadelerin s k s k tekrarlanmas , Ahilerin ecerelerini 
Hz. Ali ye kadar ula t rmalar bu ii-Bat nî karakter özelliklerinden ileri 
gelmektedir (Güllülü, 1977: 111-112).  

SONUÇ VE ÖNER LER 

nsan n bir bütün olarak ele al nd Ahi birliklerinde, insan n 
mükemmelle tirilmesi temel amaç olarak görülmü tür. Bu nedenle Ahilik 
kurumunda bireye sadece mesleki bilgi de il, ayn zamanda dini, ahlaki ve içtimai 
bilgiler de verilmi tir.  ba nda ve i d nda olmak üzere iki türlü e itimin 
verildi i bu birliklerde ki i yaparak ve ya ayarak toplumsalla t r lm t r. Ait oldu u 
dönem itibariyle çok fonksiyonlu birlikler olarak kar m za ç kan Ahi birlikleri, 
yerle ik kent hayat n n benimsenmesinde de önemli görevler üstlenmi tir. 

Tamamen Türk toplumuna özgü bir sentez olan ahi birlikleri, meslek 
te kilat ve yayg n e itim kurumu olarak ilk mesleki e itim kurumlar olarak 
bilinmektedir. Özellikle ahi birliklerinin bir sosyal ve iktisadi sistem içerisinde 
geli ti i dü ünülecek olursa bu birliklerdeki e itim sisteminin nas l gerçekle ti i ve 
nesilden nesile bu e itsel anlay n nas l aktar ld n n tespit edilmesi yönünde 
yap lacak olan kapsaml çal malar n ve ara t rmalar n, bu çal man n eksik 
b rakt yönleri giderebilece i dü ünülmektedir.  
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