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SELÇUKLU ve OSMANLI ANADOLU’SUNDA
AH
N SOSYO-EKONOM K GEL M SÜREC
Nam k Sinan TURAN

ÖZET
Ahilik ortaça Anadolu’sunun toplumsal ve kültürel dokusuna
yön vermi kurumlardan biridir. Kökeni Fütüvvet anlay na dayal
daha çok tasavvufi-ahlaki bir ak m görünümündeki bu gelenek Abbasi
Halifesi Nâs r Lidînillah (1180-1225) zaman nda siyasi bir otoriteye
ba lanm r. Zaman içinde üretime yönelik bir içerik de kazanan Ahilik
Osmanl
mparatorlu u’nda esnaf örgütlerinin iç i leyi lerini
düzenleyen ve iktisadi ya am biçimlendiren ba ca te kilat haline
dönü mü tür.
kpa azade’nin kurucu dört unsur aras nda sayd
Ahiler, II. Mehmet zaman nda merkezi devlet anlay
n hakim
nmas yla siyasi bir güç olmaktan ç karak loncalar n üretim ilkelerini
belirleyen ananevi bir yap ya büründü. Lonca ya am yla bütünle en
Ahilik anlay
loncalar n çözülü sürecine ba
olarak etkinli ini
yitirdi. Bu makalede söz konusu tarihi süreç ve ba ca k lma noktalar
incelenmektedir.
ABSTRACT
The Akhi organisation is an important association that influenced
the public and cultural changes in Anatolia during the middle ages.
Even though its roots dependes on futuwwa traditions, mystic and
moral values, this organisation was put under the state authority by the
Abbasid caliphate Nasir Lidinillah (1180-1225). In time Akhi
organisation turned in to the primary economical association that
regulised the procedures of the trade guilds and the whole economic
life. The Akhi organisation, which was labelled as one of the fourth
Yrd. Doç. Dr., .Ü. ktisat Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararas li kiler Bölümü.
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founding entities of the Ottoman Empire in the history written by Ash k
Pasha-zade, was also efficient during the initial phase of the Ottoman
history. As the Ottoman state became centralised during the rule of
Mehmet II, this organisation combined itself with the regulations of the
trade guilds and became the basis association of the Ottoman economic
life. Howewer the Akhi tradition lost its former power as the Ottoman
guilds began to disperse. The article examines the rise and fall of Akhi
organisation first as political and than as an economical association and
its influences in middle age Islam and Ottoman history.

Ortaça kurumlar ve sosyo-kültürel tarihine dair yap lan
çal malarda üzerinde durulmas gereken noktalardan biri ara rma
konusunu olu turan kurumlar n geli im sürecinde etkili olan unsurlar n
ve etkile im içinde bulunduklar kültürel çevrenin belirlenebilmesidir.
Bu gerçekten hareket edildi inde ortaça Anadolu’sunun sosyoekonomik yap içinde güçlü bir konuma sahip olan Ahili in tarihsel alt
yap
n ortaya konmas konuya aç kl k kazand rmak aç ndan önem
ta maktad r.
11. yüzy n ikinci yar nda kitleler halinde Anadolu’ya giren ve
yerle ik hayata geçmeye ba layan Türkler Anadolu’nun içinde
bulundu u siyasal ve ekonomik karga adan yararlan p kendi
kurumlar yla yeni topraklar n miras sentezleyerek örgütlenmi lerdir.
Göçebe kitleler yeni kültürel dokuyu olu tururken göçebe gelene inin
yan s ra yerle ik uygarl klar n miras ndan yararlanm lard r.1 çinde
tasavvufi ö elerin a rl kl olarak bulundu u ve 12. yüzy l
Anadolu’sunda toplumsal bir dayan ma örgütü olarak do an, zamanla
esnaf örgütlenmesine dönü erek iktisadi bir kimlik kazanan Ahilik,
kurumsal olarak gelenekçi tarih yaz
n iddias n aksine sadece Türk
kültürünün bir uzant olarak de il, kökleri Ortaça slam co rafyas na
uzanan Fütüvvet gelene ine dayal büyük bir sentezin ürünüdür.
Ahmet Ya ar Ocak’ n belirtti i üzere ancak iyice geli mi bir yap n
ürünü olabilecek Ahili in “Anadolu’da büyük ço unlu u henüz yerle ik
hayata geçmemi olan s rl bir kesimin kentlerde ya ad bir kitle taraf ndan
1

Claude Cahen, Türklerin Anadolu’ya lk Giri i, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1992, 57 s.
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elli yüz sene gibi k sa bir süre içinde s rf kendi geleneklerine dayanarak
yarat lamayaca ”
ortadad r.2
Bu
itibarla
Ahili i
do ru
de erlendirebilmek ve anlamak için Fütüvvet gelene ini incelemek
gerekmektedir.
1. Fütüvvet Gelene inin Tarihi Kökleri ve Ahilik Kurumu
Üzerindeki Etkileri
Fütüvvet Arapça kökenli bir sözcük olan feta’dan türetilmi olup
gençlik, ergenlik ve cömertlik anlam na gelmektedir. Ço ulu fityan olan
sözcük slam öncesi Arap toplumunda kullan ld
gibi ran’da da
civandmerd olarak bilinmekteydi. slam dünyas nda 8. yüzy ldan itibaren
sofilerin s kl kla kulland klar Fütüvvet, insan n nefsine hakim olmas yla
birlikte, ba kalar na kötülük yapmamas , iyiliksever ve cömert olmas
gibi yüksek ahlaki meziyetlere sahip olmak anlamlar na geliyordu. Bu
ve benzeri ilkeleri rehber edinerek bir araya gelen sofi çevreler 9.
yüzy lla birlikte ba ta Ni abur olmak üzere am ve Horasan gibi
kentlerde fityan topluluklar olu turmaya ba lam lard .3 Bununla
birlikte Fütüvvet hareketinin öncüleri Horasan’da yeti mi lerdi. Ahmet
b. Hadraveyh (ö.854), Ebu Hafs el-Haddâd, Ebu Turab en-Nah ebi, Ebu
Abdullah es-Siczi, Muhammed b. Fazl el-Belhi, Ebu’l Hasan el-Bu enci
gibi Fütüvvet ehlinden olan sofiler Horasan kökenliydiler.4 Ali Sami enNe ar, “dostlar n kusuruna bakmama” anlam nda Fütüvvetten ilk
bahseden sofinin Fudayl b. yaz (ö.803) oldu unu söylese de Ku eyri ve
bnü’l-Kayy m, Cafer es-Sad k’ n (ö.764) “Bize göre Fütüvvet ele geçen bir
eyi tercihen ba kalar n istifadesine sunmak, ele geçmeyen bir ey için de
ükretmektir” dedi ini kaydetmektedir.5
Fütüvvetten bahseden ilk müstakil eserin yazar olan Muhammed
b. Hüseyin Sülemi (ö.1021) Kitab-al Futuvva’s nda bu kavram
Adem’den ba layarak sofi çerçevede slam ahlak ve de erlerinin bütünü
olarak ele alm r.6 smail b. Nuceyd ve Cüneyd-i Ba dadi’nin
dostluklar ndan istifade etmi olan Sülemi, Fütüvveti “Tanr ’n n
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emirlerine uyma, güzel ibadet her kötülü ü b rakma, zahiren ve bat nen,
gizli ve aç k ahlak n en güzeline sar lma” olarak tan mlar.7 Sülemi,
Mukaddime Fi’t-Tasavvuf isimli bir ba ka eserinde Fütüvvetin gerekleri
aras nda fetan n, emanet, s yanet, s dk, güzel karde lik, içi düzeltmek
gibi be ilkesini nefsinde ta may saymakta ve bunlardan birinin dahi
terki halinde Fütüvvet yolunun d na ç laca
kaydetmektedir.8
Ayr ca Kitab al-Futuvva’da geni yer verilen Fütüvvet esaslar burada
do ruluk, vefa, cömertlik, utanma, güzel huy, kerem sahibi olmak,
dostlarla akala mak, kötü i lerden kaç nmak, ahde vefa, kinden kötü
dü ünceden uzakla mak, Tanr için sevmek ve dü manl k etmek, mal ve
mevkii dostlardan esirgememek olarak özetler. Al-Ku eyri (ö.1072)
ya ad devirde sofilerin ya am felsefelerini kitabi slam’a ayk bulan
Sünni çevrelere kar sofileri savunmak ve tasavvufun ilkelerini genç
ku aklara aktarmak amac yla yazd
risalesinde9 Fütüvvetin esas
“kulun ebedi olarak ba kalar n i inde olmas ” eklinde bildirdikten
sonra çe itli sofi ve müçtehitlerin görü lerinden yararlanarak Fütüvveti
“kendi nefsini ba kas na üstün görmeme, adil ve insafl davranmak,
üstünlük yar na girmemek ve zenginlerle yar mamak, sonunda
korktu un eyi istemekten vazgeçmek, eziyetten kaç nmak, ticarette
arkada ndan kâr almamak” gibi de erlerle aç klar.10 Ziyaro ullar ndan
Emir Unsur-ül Maâli Keykavuz taraf ndan H. 475’te o lu Giylan ah’a
yaz lm
olup
Kabusname
olarak
bilinen
nasihatnamenin
civandmerdlikle ilgili k rk dördüncü bölümünde bu unvana hak
kazanmak için ak l, do ruluk ve erlik gibi üç s fat ta mak gerekti ine
aret edilir. Bunun yan nda civandmerdlerin hünerleri u ekilde
belirlenir: “Bir hüner oldur ki yürekli ve merdane ola. Ve her i te sab rl
ola, vadesinde gerçek ola ve pakdeman ola ve gönlü ar ola ve ass için
kimsenin ziyan n istemeye, belki dostlar ass
için kendisinin ziyan
olursa reva ola ve esir üzerine destdirazl k edip el uzatmaya. Ve
aludelere yard m eyleye ve bir zalim görse ki bir mazluma göç eyler,
komaya menede ve do ru ola, nitekim söz do rudur ve kendi harc ve
sb helalden ede. Ve belay kendine rahat bile.”11
7

2

3
4
5
6

Ahmet Ya ar Ocak, “Türkiye’de Ahilik Ara rmalar na Ele tirel Bir Bak ”, Türk Sufili ine Bak lar,
leti im Yay nlar , stanbul 1996, s.183
Ahmed Ate , “Fütüvvet”, Türk Dili, Ankara 1952, c.1, sa.12, s. 8-12
Süleyman Uluda , “Fütüvvet”, md. D A., stanbul 1996, c.13, s.260
Uluda , age., s. 259
Ahmet Ya ar Ocak, “Fütüvvetname”, md. D A., stanbul 1996, c.13, s.264
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9
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Süleyman Ate , Tasavvufta Fütüvvet, Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Yay nlar , Ankara 1977,
s.24-95
Sülemi, Mukaddime Fi’t-Tasavvuf, Sülemi’nin Risaleleri, haz. Süleyman Ate , Ankara 1981, s. 92-93
Ku eyri ve ad geçen eseri hakk nda derli toplu bir de erlendirme için bkz. Ahmed Ate , “Ku eyri”, md.
A., Milli E itim Bakanl Yay nlar , stanbul 1967, c.6, s.1035-1037
Ku eyri, Risalat al-Ku ayri, çev. Tahsin Yaz , stanbul 1978, s. 362-369
Keykavuz, Kabusname, çev. Orhan aik Gökyay, Milli E itim Bakanl Yay nlar , stanbul 1944, s. 377
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Etik ve insani de erler üzerine kurulmu olan Fütüvvet gelene i
bekar erkeklerin olu turdu u sosyal nitelikli bir örgütlenme olmakla
beraber kökeni çok eski devirlere uzanmaktad r. Kendine özgü
nitelikleri ve kurallar bulunan bu kurum Geo Widengren’in belirtti i
üzere Mezopotamya ba ta olmak üzere ran kültürünün etkisindeki
bölgelerde görülmektedir. Kökeni Ariler zaman na dayanan ve Mairya
olarak tan nan bu gençlik te kilat mitra kültürüne ba olup, üzerinde
ejdarha motifi olan siyah bayraklarla sembolize ediliyordu. Toplumsal
etkinlikleri güçlü olan Mairyalar n ran’daki siyasi ve sosyal buhran
dönemlerinde önemli rol oynad klar kimi zaman tedhi faaliyetlerine
giri tikleri bilinmektedir.12
Toplumsal kökenleri ran’a uzanan Fütüvvet fikri ayn zamanda
eski Arap geleneklerindeki iyi insan, fata anlay na dayan r. Eski Arap
iirinde “asil ve tam anlam yla insan”a kar k gelen fata, sahavet ve
ecaat olmak üzere iki erdemi temsil etmekteydi.13 Sahavet ve ecaat
sonralar fütüvvenin ba ca unsurlar oldu. Geleneksel aktar m kurumu
sahavet yönü itibariyle Hatim at-Tai,14 ecaat yönüyle ise Ali b. Ebu
Talib’e ba lad . 15 Yi itlik ve kahramanl k Arap dü üncesinde önemli iki
kavramd . slam öncesi Arap toplumunda bu dü ünce çevresinde
gerçekle mi örgütlenmelere rastlan lmaktayd . Bu devirden Emeviler’e
kadar etkinli ini sürdüren ve özellikle Hicaz bölgesinde görülen Hilf’ulFudul bunlardan biriydi. Bir çe it övalyelik kurumu gibi görünen
te kilat güvenli in ve asayi in sa lanmas nda, haks zl klar n
önlenmesinde önemli rol oynuyordu. Suheyli’nin aktard na göre
Mekke’nin sayg n ailelerinden Abdullah bn Cud’ân’ n evinde
düzenlenen bir toplant da gençler u yemini etmi lerdi: “Tanr ’ya yemin
ederiz ki, zulme u rayan n yan nda ve zalimin ona gasp etti i hakk
iade
edene kadar hepimiz bir tek el gibi olaca z; bu birlik, denizin bir k l parças
ütüp yok edebilece i zamana kadar, H ra ve Sebir da lar yeryüzünde dikili
durdu u müddetçe devam edip gidecek ve zulme u rayan n mali durumun tam
12
13

14

15

Ahmet Ya ar Ocak, “Fütüvvet”, md. D A., stanbul 1996, c. 13, s. 261
Bu anlay n kökeni ve geli im süreciyle ilgili geni bilgi için bkz. Reynold A. Nicholson, “The Perfect
Man”, Studies in Islamic Mysticism, Cambridge University Press, 1978, s. 77-142
slam’dan önce 6. yüzy l sonlar nda ya am olan bir Arap airidir. An-Nabiga’n n ça da olan air
cömertli i ve konukseverli iyle me hurdu. iirlerinin büyük bölümü cömertli e övgü temas ta
gibi al-Cavad ya da al-Acvad olarak an rd . Halk aras nda birinin cömertli i övülürken acvad min Hatim
denirdi. Clement Huart, Arap slam Edebiyat , Ankara 1971, s. 32, ayr ca bkz. Ahmet Suphi Furat,
Arap Edebiyat Tarihi, stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay nlar , stanbul 1996, s. 58-59
Franz Taeszchner, “ slam Ortaça nda Futuvva”, ktisat Fakültesi Mecmuas , stanbul 1954, c. 15, s. 57
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bir e itli i ile devam edip gidecektir.”16 Ayn dönemde Mekke’de kabile
çat malar nda arabuluculuk yapan, güvenli i sa layan bir di er te kilat
ise uzla rmac lar olarak bilinen Hilf’us-Silah’d . Bu kurumlar n slam
sonras nda yeni dinin unsurlar ndan etkilenerek varl klar
devam
17
ettirdikleri bilinmektedir.
Hicri 3. yüzy n ba ndan itibaren slam co rafyas
saran
tasavvuf ak yla birlikte Fütüvvet dü üncesi yeni bir merhaleye ula .
Emevi yönetimine pasif bir ba kald
olarak geli en hareketin
sonucunda hümanist Fütüvvet anlay
do du. Bu dönemde kendi
aralar nda s flara ayr lan Fütüvvet ehlinin bir k sm na Ayyar, bir
bölümüne at r, asker olanlar na ise Sipahi denmekteydi. Hicri 3. yüzy l
ortalar ndan sonra bu gruplar n ba lar ndaki Reisü’l fityan ya da Reisü’layyar denilen kimselerin emri alt nda sosyal, siyasi ve askeri olaylarda
aktif rol oynad klar görülür.18 Nitekim tarihçi Tabari’nin 817’de
Ba dat’ta geni bir örgütlenmeye sahip güçlü at rlar n varl ndan söz
etmesi benzer ekilde bnü’l Esir’in Halife Kaadir Billah Ebu’l-Abbas’ n
men ur ve bayrakla ödüllendirdi i Ayyarlara de inmesi bunlar n
gücüne i aret etmektedir.19 Görüldü ü üzere bu gruplara resmiyet
kazand rarak devlet örgütlenmesi içinde yeniden i levsel hale getiren
Abbasi halifesi Nas r’dan yakla k 400 y l önce Fütüvvet anlay
kurumsalla
. Bunlar sadece Arap yar madas ve ran’la s rl
kalmay p Kuzey Afrika’da da ortaya ç km lard . Bölgenin etnik ve
kültürel yap na göre geli en ve Ribat denen yerlerde faaliyet ettikleri
için Murabit ad alan bu gruplar belli zamanlarda Afrika içlerine kadar
gidiyor, sosyal ve ticari ili kiler kuruyorlard .
2. Halife Nas r ve Fütüvvetin Kurumsalla ma Süreci
Nas r Lidinillah Ebu’l-Abbas Ahmet 1180’de tahta ç kt nda
Abbasilerin hakimiyet sahas sosyo-ekonomik aç dan s nt da olan
Ba dat’ ve Irak’ n küçük bir bölümünü içeriyordu. Devletin çevresinde
ona alternatif olarak güçlenmeye ba layan siyasi birimlerin durumu
16
17
18
19

Muhammed Hamidullah, slam Peygamberi, rfan Yay nlar , stanbul 1991, c. 1, s. 51-52
Hamidullah, age., s. 55 vd.
Bayram Mikail, Ahi Evran ve Ahi Te kilat ’n n Kurulu u, Konya 1991, s. 17-18
Ne et Ça atay, “Fütüvvet-Ahi Müessesesinin Men ei Meselesi”, FMD., Ankara 1952, c. 1, sa. 1, s. 6263
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halifeyi yeni müttefikler aramaya yönlendiriyordu.20 Fat mi halifesi ElAd d Lidinillah Ebu Muhammet Abdullah’ n ölümünden sonra
ba ms zl
ilan eden Salahaddin Yusuf b. Eyyub 13 y l gibi k sa bir
süre içinde am, Halep, Musul ve Kudüs’ü ele geçirerek, Yemen, M r
ve Suriye’yi idaresi alt na al p, s rlar F rat’tan Nil’e, Do u Akdeniz’e
geni letmi ti. Anadolu’da ise II. zzettin K çarslan idaresindeki
Selçuklular büyük geli me göstermi lerdi. Do u’da Harzem ah taht na
oturan Alaeddin Teke , Kirman üzerine yürüyerek Irak Selçuklu
hükümdar Tu rul’u idam ettirmi bölgeyi hakimiyet alt na alm .21
Tüm bunlara Taberistan, Nazenderun ve Gürcistan’da halk isyana
te vik eden Bat nilerin faaliyetleri eklendi inde Abbasi idaresinin zorlu
bir dönemeçten geçti i aç kça görülüyordu.22 Halife Nas r bu olumsuz
ko ullardan kurtulu çaresi olarak Fütüvvet birliklerini devletin
himayesine alarak siyasi etkinli ini art rmaya çal . 1182’de bölgedeki
fetalar n reisi konumundaki Abdülcebbar b. Salih elinden Fütüvvet
alvar giyen halife, tan nm mutasavv f ehabüddin Ebu Hafz Ömer
us-Suhreverdi’ye bir Fütüvvetname yazd rd .23 mamiye mezhebine
ba olan Nas r’ n aksine afi olan Suhraverdi yazd Fütüvvetnameyle
Fütüvveti sofilik yoluyla hilafete ba lam ve kurumsal kökenini Ali b.
Ebu Talip’den Peygamber yoluyla Ha imilere, oradan da Kurey ’e
karm r. Fütüvvetnameyi kaleme al rken politik gayeleri de göz
önünde tutan Suhraverdi sofileri ve ia mensuplar Fütüvvet gelene i
içinde bir araya getirme projesine ba
kalm r.24 Köprülü’ye göre
20

21

22

23

24

Bu durum siyasal teoriyi de derinden etkilemi ti. Halifenin gücü valiler lehine daral rken teorisyenler de
buna me ruiyet kazand racak çözümler üretiyorlard . Bunlardan en bilineni ise hiç üphesiz el-Maverdi ve
Al-Ahkamu’s Sultaniye adl eseriydi.
Ne et Ça atay, age., II. K m, c. 1, sa. 2-3, s. 61 vd. ayr ca bkz. Hüseyin Kayhan, Irak Selçuklular ,
Çizgi Yay nlar , Konya 2001, 362 s. Ali Sevim, Suriye ve Filistin Selçuklu Tarihi, Türk Tarih Kurumu,
Ankara 1989, 292 s.
Abbasi çözülü ü ve bunun siyasal sonuçlar hakk nda bkz. H. F. Amedroz- D. S. Margoliouth, The
Eclipse of the Abbasid Caliphate, Oxford University Press 1921, Bernard Lewis, Ha iler: Ortaça
slam Dünyas nda Terörizm ve Siyaset, çev. Ali Aktan, Sebil Yay nlar , stanbul 1995
Franz Taeszchner, “Nas r Lidinillah”, md. A., Milli E itim Bakanl , stanbul 1964, c. 9, s. 92-93,
Ahmet Kal’a, “Fütüvvet ve Ahili in Do u”, Türk Dünyas Ara rmalar , stanbul 1990, say 65, s.
273-282
Asl nda Abbasiler ba tan itibaren politik kayg larla farkl mezhepleri benimsemekten çekinmemi lerdi.
lk zamanlarda Abbasiyye denen ve ia’n n a
gidenlerinden olan f rkaya dayanarak halifeli i elde
ettikleri halde sonralar Sünni, ii ve Mutezile inançlar na da temayül göstermi lerdi. Örne in Me’mun
815’te mam Aliyy’ür-R za’y kendisine halef tayin etmi , ona beyat etmi ve Abbasilerin resmi rengi
siyah kald rm ye il rengi kabul etmi ti. Ancak baz çevrelerin yerine siyah kald rm ye il rengi kabul
ettirmi ti. Ancak baz çevrelerin yerine brahim b. Mehdi’yi halife yapma te ebbüsleri üzerine imam
za’y zehirleterek tekrar Sünni inanca ve siyah renge dönmü tü. Muntas r b. Mütevekkil ise bu tür
kayg lardan ötürü mamiye mezhebini benimsemi ti. Abdülbaki Gölp narl , Tasavvuf, Gerçek Yay nlar ,
stanbul 1969, s. 121 vd.
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Fütüvvet te kilat na me ru bir nitelik kazand ran onu adeta slam
övalyeli i haline dönü türen “halife böylelikle o dönemde slam
dünyas nda etkisi yay lan ve eklen devletin kontrolünde bulunmakla
birlikte manen onun otoritesini tan mayan sofi tarikatlara kar manen
kendi ahs na ba
yeni bir toplumsal güç meydana getirmeyi
amaçlam r.”s25
Abdülcebbar’ n elinden Fütüvvet alametlerini alan Nas r
Lidinillah kendisine ba lad
ve al-Ke safet-i fi’l- slam ad
verdi i
kurumun gücünden yararlanabilmek amac yla di er slam devletlerinin
hükümdarlar na kendi elinden Fütüvvet alvar giymeleri ça
nda
bulundu. Diyar- Elcezire, Meyya Far n ve Ahlat hakimi Melik’ül
ref, Ebu’l feth Musa, Gazne ve Hind Hükümdar ihabuddin Guri, Ki
Emiri, iraz Emiri Atabek Sa’d, Halep Emiri Zahir, Anadolu Selçuklu
Sultan I. zzeddin Keykavuz ve karde i Alaeddin Keykubad, bu davete
olumlu yan t veren hükümdarlar aras ndayd . 1211’de tahta ç kan
zzeddin Keykavuz saltanat
tebli amac yla hocas eyh Mecdüddin
shak’ Ba dat’a elçi olarak göndermi ve Fütüvvet alvar , s rval talep
etmi ti.26 Bunun üzerine halife iste ini kabul etmi ve de erli hediyeler
yan nda bir s rval göndermi ti. Ayn ekilde halife 1220’de tahta ç kan
Alaeddin Keykubad’a eyh Suhraverdi ile Fütüvvet mensurlar ve
hediyeler göndermi ti.27 Söz konusu geli meler halifenin amac na belli
ölçülerde ula
na i aret etmekteydi. Halifenin ça
na olumlu yan t
veren hükümdarlar halife nezdinde me ruiyetlerinin kabulünü
sa larken, mamiye mezhebine ba
olan Abbasi halifesinin M r,
Suriye ve Anadolu’da da halife olarak tan nmas kolayla rm r.
Do u slam co rafyas nda y ma neden olan Mo ol istilas
Nasr’ n saray Fütüvvetine son vermi tir. Buna kar k Ba dat’ n
tahribinden sonra M r’a kaçan Abbasi ailesinden biri Memluk Sultan
Baybars’ n saray nda II. El-Mustans r unvan yla halifelik s fat alm ve
Sultana libas giydirerek Fütüvvetin bir süre daha M r’da ya amas

25

26
27

Mehmed Fuad Köprülü, Osmanl Devleti’nin Kurulu u, Türk Tarih Kurumu Yay nlar , Ankara 1959, s.
87
Ne et Ça atay, Bir Türk Kurumu Olan Ahilik, Türk Tarih Kurumu Yay nlar , Ankara 1997, s. 31-32
Osman Turan, Selçuklular Zaman nda Türkiye, Bo aziçi Yay nlar , stanbul 1995, s. 297-298, ayr ca
bkz. agy., Selçuklular Tarihi ve Türk- slam Medeniyeti, Türk Kültürü Ara rma Enstitüsü Yay nlar ,
Ankara 1965, s. 254-255
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sa lam r.28 Memluk Sultanlar n armalar nda buna i aret edilmesi
rastlant olmasa gerektir. Kalka andi’nin yer yer söz etmesine ra men
saray n Fütüvvete olan ilgisinin k sa bir süre sonra söndü ü
anla lmaktad r. Bunda halk aras nda görülmeye ba lanan Fütüvvet
anlay
n taklitçilikten do an baya
e ilimleri etkili olmu tur.
Taeschner’in belirtti i gibi bn Teymiyye, bn B dg n, bnü’l Verdi gibi
bilginlerin Fütüvvet te kilat na kar ç
lar n bu döneme denk
gelmesi söz konusu e ilimlerin sonucunda olmu tur.29
3. Anadolu’da Fütüvvet ve Ahili in Toplumsal Altyap
Selçuklu ve Osmanl Anadolu’sundaki kültürel atmosferin sonucu
olarak do an Ahilik sözcü ünün kökeni tart mal r. Baz tarihçiler
Arapça’da erkek karde , yar, s dd k anlam ta yan Ahi’den geldi ini
kabul ederken, aralar nda Jean Deny, Fuad Köprülü gibi isimlerin
bulundu u bir di er grup bunun Divan-ül Lugat-it Türk’te ve Hibet ül
Hakay k’ta rastlanan, Türkçe’de eli aç k cömert anlam na gelen Ak ’dan
türetildi ini ileri sürmektedirler.30 Bununla birlikte Ahi tabirinin ilk
olarak Anadolu’da kullan lmad
bilinmektedir. Ahi tabiri Hucvîrî
taraf ndan Ahi Ferec (ö. 1064) için kullan lm r.31 Sözcü ün kökenine
dair tart malar bir yana tarihsel olarak Anadolu’da toplumsal
dayan ma yönü a r basan tasavvufi ahlaki örgütler görünümünde
ortaya ç kan Ahi birliklerini olu turan sentezi iki bölümde ele almak
mümkündür. Bunlardan biri, Fütüvvet, Bat lik, Melamilik ve
amanizm gibi kavramlar içine alan tarihi-ideolojik ö eler, di eri ise
Bizans lonca sisteminin kal nt lar
ve yerle ik ya ama biçiminin
zorluklar kapsayan sosyo-ekonomik ö elerdir.32

28

29

30

31
32

J. Spencer Trimingham, The Sufi Orders in Islam, Oxford University Press, 1973, s. 34-35, ayr ca
Turan, age., stanbul 1965, s. 330 vd., William Muir, The Caliphate: Its Rise, Decline and Fall, John
Grant, Edinburgh 1924, s. 592-595
Franz Taeschner, “ slam’da Fütüvvet Te kilat ”, Belleten, çev. Semahat Yüksel, Türk Tarih Kurumu
Yay nlar , Ankara 1972, c. 36, sa. 142, s. 227-228
Kaynaklarda bir isimle beraber kullan lmas durumunda Ahi kelimesi hep ba ta gelir. “Ah Hurdek-i
hurde-fürü derlerdi, sühteyidi, miskiynidi, evini tekye eylemi di.” Ferec 855/ 1451 v. 244a’dan aktaran
Andreas Tietze, Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugat , Simurg Yay nlar , stanbul 2002, c. 1,
A/E, s. 117, ayr ca Mehmed Fuad Köprülü, Türk Edebiyat nda lk Mutasavv flar, Matbaa’i Amire,
stanbul 1918, s. 275
Abdurrahman Câmî, Nefahâtü’l Üns, Marifet Yay nlar , stanbul 1977, s. 288
Sabahattin Güllülü, Sosyoloji Aç ndan Ahi Birlikleri, Ötüken Yay nlar , stanbul 1992, s. 27-29
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Türklerin Anadolu içlerinde ilk görülmeleri 1018-1040 tarihleri
aras nda olmu sa da geni kitlelerin bölgeye yerle meleri 1071 sonras
yani Malazgirt’in ard ndan gerçekle mi ti. 1075’te Kutalm
lu
Süleyman’ n znik’i merkez yaparak kurdu u Anadolu Selçuklular ,
siyasi birli i sa larken do udan gelen Türkmen kitlelerin yerle melerine
öncülük ediyordu.33 Selçuklu Sultanlar yla Abbasiler aras ndaki siyasi ve
kültürel ili kiler ba lam nda Fütüvvet dü üncesinin yay lmas
Anadolu’da Ahilik gelene inin temelini olu turdu. I. G yaseddin
Keyhüsrev’in hocas Mecdüddin shak’ Ba dat’a göndermesi, bu ki inin
dönü ünde Muhyiddin bnü’l Arabi, Evhadüddin-i Kirmani ve eyh
Nasirüddün Mahmud el-Hoyi gibi mutasavv flar Anadolu’ya getirmesi
Ahili in kurumsalla mas nda etkili oldu.34 Özellikle Fütüvvet
te kilat n eyhlerinden biri olarak 1204’te Anadolu’ya gelen ve burada
kurdu u zaviyeler arac
yla Fütüvvet dü üncesinin yay lmas nda
katk da bulunan Evhadüddin-i Kirmani’nin önemli bir etkisinin oldu u
dü ünülmektedir. Esasen eyhü’ suyuhi’r Rum olarak Kayseri’de
ikamet eden Kirmani, belli aral klarla Malatya, Konya, Sivas gibi
kentlerde bulunmu , devlet ricalinden ve halktan büyük sayg görerek,
pek çok mürit edinmi tir. Kirmani’den edindikleri Fütüvvet anlay
bulunduklar yerlerde zaviye ve hanikahlar kurarak yayan bu halifelerin
ço u Menak b- Evhadüddin-i Kirmani’de an lmaktad r.35 Bunlar
aras nda Sivas’ta ya ayan emsüd’din Ömer, Kirmani’nin Ba dat’a
dönü ünde yerine vekil b rakt Zeynuddin Sadaka, cunun haliyle halk
aras nda ün salan Fakih Ahmet, Fahruddin Hasan (Malatya), Kayseri’de
Ahiler aras nda Kirmani’nin hizmetinde bulunmu olan Nureddin
Tokati, Ahlat yöresindeki Surmar beldesinden olan Yusuf Surmari,
Menak b’ül Arifin’de Mevlana’ya muhalefetinden dolay ‘Ah-i Ahmed-i
Anud’ diye an lan Ahi Ahmet, Malatya ve Konya’da uzun seneler
kad k yapm olan S racüddin Mahmut gibi isimler bulunmaktad r.36

33

34
35

36

Osman Turan, “Selçuklular Zaman nda Türkiye”, Selçuklular ve slamiyet, Bo aziçi Yay nlar , stanbul
1978, s. 40-41
Ziya Kaz , “Ahilik”, md. D A., stanbul 1990, c. 1, s. 540
Anadolu kültür tarihi aç ndan önemli bir kaynak olan eser B. Fürûzanfer taraf ndan yay nlanm r. Bu
çal man n önsözünde na ir, Kirmani’nin ya am ve eseri hakk nda geni bilgi sunmaktad r. Menak bEvhadüddin Hamid b. Ebi’l-Fahr Kirmani, Tahran 1347, s. 10-63
Ya am ve dönemi hakk nda son y llarda yeni yay nlar n yap ld Evhadüddin-i Kirmani’nin Evhadiye
adl bir tarikat n kurucusu oldu u ileri sürülmekle birlikte konunun henüz tart maya aç k bulundu unu
belirtmek gerekmektedir. Bu iddiay dile getiren bir çal ma için bkz. Mikail Bayram, Evhadüddin
Kirmani ve Evhadiyye Tarikat , Damla Yay nlar , Konya 1993, s. 31-109
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Evhadüddin ve çevresinin 13. yüzy l Anadolu’sunda sosyal ve
siyasal mücadelelerde etkin olduklar anla lmaktad r. Amelde afi,
itikatta E ari mezhebinden olan Kirmani tasavvufta bir manevi
makamdan di erine geçmek, ruhi olgunlu a ve gerçek bilgiye ula mak
için ç lan yolculu u ifade eden Seyr-i Suluk’ta (tevbe, r za, have, reca)
Enfusi yolu37 de il, Afaki yolu benimsemi tir. Buna göre ki inin
Tanr ’n n yaratm olduklar yla iç içe varolarak onu kavramas ve
kendini e yadan bir parça olarak görmesi amaçlanm r. Bu nedenle
Enfusi yolu benimseyen Mevlana ve çevresindekilerle çat an bu anlay
yerle ik kentlilerin aksine Türkmenler aras nda kabul görmü tür.38
Ya amlar do ayla mücadele halinde geçen göçebe Türkmenler hem bu
tasavvufi inanç arac
yla Sünni slam’ n kat kurallar d nda kendi
ya am ko ullar na uygun bir slam anlay
benimsiyor, hem de
yaya kar merhamet duygular güçlendiriyorlard .39 Müritli e kabul
edilen ki iye h rka giydirilen, sema ve raks n önemli bir etkinlik oldu u
tarikatta her defas nda otuz ki i halvete al r ve s
bir e itime tabii
tutulurdu. Ba ar olanlara yaz bir icazetname verilmez, yetenekli
olanlara bu icazetin Tanr taraf ndan ilham yoluyla verilece ine
inan rd . Evhadiye anlay ndan Ahili e geçen uygulamalardan biri de
yaln z ir at sahas nda de il, her meslek ve sanat dal nda o i i
üstatlar ndan ö renmeyi gerekli görmesiydi. Kirmani’nin Malatya’daki
halifesi Fahreddin Hasan’ n zaviyesindeki kuyuyu ustas ndan el
almam biri taraf ndan yap ld
ö renince y kt rmas ve “bir ustan n
intisab ve icazeti yoksa meydana getirdi i eserde kutsiyet ve haysiyet olmaz”
demesi sonradan Ahilerin örnek ald bir ilke olmu tur.40
Anadolu’da Ahili i önceki deneyim ve mirastan yararlanarak
te kilat haline getiren ki inin Evhadüddin’in müridi ve damad olan
eyh Nas rüddin Mahmud el-Hoyi oldu u iddia edilmekle birlikte bu
konuda elimizdeki bilgiler iki ahsiyetin aras ndaki akrabal k ili kisi
konusunda ihtiyatl olunmas gerekti ine i aret etmektedir.41 Halk
37
38
39

40
41

ç benli e yönelik
Bayram, age., s. 73-76
Anadolu’da göçebe temelli heteredoks-raf zi slam ve ehirli slam aras ndaki ili kiler ve zaman zaman
gerilimler için u çal malara bak labilir. Mehmed Fuad Köprülü, “Türk stilas ndan Sonra Anadolu
Tarih-i Dinisine Bir Nazar ve Bu Tarihin Menbalar ”, Darülfünun Edebiyat Fakültesi Mecmuas , 4
Eylül, 5 Te rîn-i sâni, 6 Kânun-i sâni, ayr bas m 129 s. bu eserin yeni bir yay
Anadolu’da slamiyet,
nsan Yay nlar , stanbul 1996, s. 41-122, ayr ca bkz. Irene Melikoff, Sur Les Traces Du Soufisme Turc
Recherches Sur L’Islam Populaire En Anatolie, ISIS Press, stanbul 1992, 192 s.
Bayram, age., s. 79-80
Nihat Azamat, “Evhadüddin-i Kirmani”, md. D A., stanbul 1995, c. 11, s. 519
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aras nda Ahi Evran olarak an lan Nas rüddin Mahmut, 1204’te
Anadolu’ya gelen mutasavv flar aras ndayd .42 Hac
Bekta n
Velayetname’sinden ö rendi imize göre Kayseri’ye yerle en ve burada
bir debba atölyesi kuran Ahi Evran’in Fütüvvet kültürüyle dönemin
önemli bilim ve kültür merkezlerinden Ba dat’ta tan
olmas
muhtemeldir. Horasan ve Maveraünnehir’de ba lad
ö renimine
Ba dat’ta tan nm E ari kelamc Fahr-i Razi ile devam eden eyh baz
kaynaklara göre burada Razi’nin ö rencilerinden Evhadüddin ile
tan
böylelikle Fütüvvet te kilat na girmi ti.43 Anadolu’ya
geli inden sonra da hocas yla ba
koparmayan Ahi Evran Ahilik
anlay
n yay lmas
sa lad . Alaeddin Keykubad’ n tahta ç
n
ard ndan gelen davet kar nda Konya’ya yerle en Ahi Evran burada
debba k mesle ini yap yor44 ve bir iddiaya göre Hanikah- Ziya ve
Hanikah- Lâlâ’n n müderrisli ini yürütüyordu. Alaeddin Keykubad’ n
lu G yaseddin Keyhüsrev ve Sadüddin Köpek’in planlad bir suikast
sonucunda öldürülmesi, ard ndan Sadüddin Köpek’in G yaseddin’e
kar bir suikasta giri mesi Türkmenlere kar iktidar n cephe almas na
neden oldu. Sadüddin cezaland ld ktan hemen sonra Ahilere kar
giri ilen bask lar ve Ahi Evran’ n tutuklanmas 1240 y nda bu
toplulu un Konya taht na kar ba kald rmas yla sonuçland .45
Babailer isyan olarak tarihe geçen bu ayaklanman n ard ndan
1243’te II. G yaseddin’in Baycu komutas ndaki Mo ol ordusuna
yenilmesi Selçuklular n sonunu haz rlad . Erzurum ve Sivas’ ele geçiren
Baycu Han Kayseri’ye ula
nda Ahilerin yo un direni iyle kar la .
bn Bibi’nin aktard na göre ehrin hemen teslim olmamas nda Ahilerin
özellikle debba lar n direni inin önemli etkisi olmu tu.46 ki haftal k
42

43
44

45

46

Tarihi bir ki ili e sahip olmakla beraber ya am gerçekle mit aras nda kaybolan Ahi Evran’ n as l ad
eyh Nasirüddin Mahmut Ahi Evran b. Abbas’t r. “Gök, kainat” ve “y lan, ejderha” anlamlar na gelen
Evran ismi efsanevi ki ili inin bir i areti say labilir.
Bayram, Ahi Evran..., s. 81
Ahi Evran’ n debba k mesle ini icra etti ine dair anane, onun veli olarak an lmas ndan sonra debba
esnaf n piri s fat yla yüceltilmesine sebep olmu tur. Bu bak mdan Türk debba lar n silsilenameleri
kendisine dayand lm ve oradan da bütün debba lar n piri olan Zeyd-i Hindi’ye götürülmü tür.
Osmanl lar zaman nda da Ahi Evran’ n esnaf zümresi aras nda pir olarak kazand itibar bütün Anadolu,
Rumeli, Bosna ve hatta K m’a kadar yay lm r. lhan ahin, “Ahi Evran”, md. A., stanbul 1988, c.
1, sa. 530, ayr ca Erdo an Merçil, Türkiye Selçuklular ’nda Meslekler, Türk Tarih Kurumu Yay nlar ,
Ankara 2000, s. 33
Mikail Bayram, Ahi Evran Tasavvufi Dü üncenin Esaslar , TDV. Yay nlar , Ankara 1995, s.20-21, bu
ayaklanman n gerekçeleri ve toplumsal sonuçlar yla ilgili olarak Ahmet Ya ar Ocak, Babailer syan :
Alevili in Tarihsel Altyap , Dergah Yay nlar , stanbul 1995, özellikle s. 141-160
bn Bibi, El-Evamiru’l Alaiye Fi’l-Umuri’l Alaiye, çev. Mürsel Öztürk, Kültür Bakanl Yay nlar ,
Ankara 1997, c.2, s.72-73
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savunman n ard ndan Kayseri, Mo ollarca ele geçirildi; pek çok Ahi ve
yeri yok edildi. Aralar nda Ahi Evran ailesinden kimselerin de
bulundu u birçok kimse hapsedildi. II. G yaseddin’in ölümü üzerine
(1245) saltanat naibli ine gelen Celalüddin Karatay, Ahi Evran ve
Türkmen
eflerini serbest b rakt . Serbest kalanlar n Konya’ya
dönü lerinden k sa bir süre sonra Mevlana’n n yak n dostu ve hocas
ems-i Tebrizi’nin öldürülmesi üzerine Ahilerle Mevlana taraftarlar
aras nda ba layan çat ma Ahi Evran’ n K ehir’e nakledilmesiyle
sonuçland .47
Gerçekte bu gerginlik Köseda yenilgisi sonras nda aç a ç km .
Mo ol istilas sonucu Ahiler da
rken pasif bir yakla m sergileyen
Mevleviler bütünlü ünü koruyabilmi lerdi. Celalüddin Karatay’ n
ölümü üzerine taht mücadelesine giren II. zzeddin Keykavuz ile
karde i IV. Rükneddin K çarslan aras ndaki iktidar mücadelesi ülkede
ba bozuklu a neden oldu u gibi Mo ollar n Anadolu’ya ikinci kez
girmesine yol açt .48 Mo ollar n deste ini alan IV. Rükneddin tahta
nca Türkmenlerin destekledi i II. zzeddin Bizans’a s nd . Böylece
Anadolu’nun yönetimi Mo ollarla i birli i yaparak geni ç karlar elde
eden Pervane Süleyman, Sahip Ata Fahreddin Ali ve vezir Taceddin
Mutez üçlüsünün eline geçmi oldu.49 Bu dönemde Ahilerin idaresinde
bulunan yerler Mevlana ve yak nlar na verildi.50 Konya’daki HanikahZiya ve Hanikah- Lâlâ’n n Hüsameddin Çelebi’ye verilmesi Ahi Çoban
ve Ahi Kayser öncülü ünde Ahilerin ayaklanmas n neden oldu. Bu
uygulamalara kar ilk tepki Ahi Evran’ n bulundu u K ehir’den
gelmi ti. Ayaklanmay bast rmakla görevlendirilen Nureddin Caca’n n
ald
a r önlemler sonucunda K ehir’de Ahi Evran ve taraftarlar
öldürülünce Ahilerin büyük bir bölümü bat ya do ru göçtü.51
47

48
49
50

51

ems-i Tebrizi’nin öldürülmesinin ard ndan geli en olaylarda Mevlana’n n çe itli çevrelerden ele tiriler
ald
ve içinde bulundu u ruhsal durumu özellikle büyük eseri Mesnevi’de yans tt
bilinmektedir.
Ahmed Ate , “Mesnevi’nin Onsekiz Beytinin Mânas ”, Fuad Köprülü Arma an , DTCF. Yay nlar ,
Ankara 1953, s.46-47, olaylar n geli im süreciyle ilgili olarak Aksarayi, Müsameret’ül Ahbar, çev. Nuri
Gençosman, Recep Uluso lu Bas mevi, Ankara 1943, s. 133-134
Muammer Gül, Anadolu’da Mo ollar, Yeditepe Yay nlar , stanbul 2005, 248 s.
Nejat Kaymaz, Muiniddin-i Süleyman, DTCF. Yay nlar , Ankara 1977, s. 50 vd.
Mevlana’n n mektuplar aras nda devlet kat na yaz lm olup bir bölümünde yak nlar na ayr cal klar
isteniyor olmas dönemin özellikleri göz önünde bulunduruldu unda
rt
de ildi. Söz konusu
yakla
Mevlana’n n oportünistli i eklinde yorumlamak bu aç dan gerçekçi bir yakla m
olmamaktad r. Bu mektuplar Abdülbaki Gölp narl taraf ndan yay nlanm r. Mevlana’n n Mektuplar ,
Remzi Kitabevi, stanbul 1959
Aksarayi Müsameret’ül Ahbar’da ya anan geli meyi “Mum kar nda sönmeye mahkumdur” sözleriyle
yorumlamaktad r. s. 209-212
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Aralar nda Osman Gazi’nin kay npederi eyh Edebali, Geyikli Baba,
Musa Abdal gibi kimselerin bulundu u bu grubun d nda kalanlarsa
hükümet çevreleriyle çat r görüntü vermekten kaç narak varl klar
sürdürebildiler. Mo ollar n politik olarak Mevlana’y eyhu’
uyuh
olarak kabul etmeleri, Anadolu’daki tüm
eyh ve Ahileri
merkezile tirmeye çal malar Türkmen eyhlerin tepkisine yol açt .52
Bunlardan birisi Hac Bekta Veli idi. Mo ol yanl iktidara kar olu an
tepkinin sonucu meydana gelen Cimri olay nda (1277) Türkmenlerin ve
Ahilerin hareketi desteklemesi göstermektedir ki Selçuklu yönetimiyle
bu gruplar aras ndaki mücadele politik bir niteli e bürünmekteydi.53
Ya anan bunal m ve karga aya ra men Ahiler güçlerini korudular.
1283 Ramazan nda III. G yaseddin’in dul e i Sultan Mesut’a kar iki
lunu tahta oturtmak amac yla Konya’ya gelerek Karamanl lar n reisi
ref ile anla ve onu sultan naibi yapt . Bu geli meden endi elenen
vezir Faruddin Ali Konya’n n muhtemel bir savunmas için Ahilerle
anla . Ahi Ahmet ve Ahmet ah’ n giri imleriyle kar kl k yat
ld .
Türkmenler sava madan ehre girip prensese tabii oldular.54 Bu
geli meden alt sene sonra vuku bulan bir ba ka olayda (690/1291)
Mo ol prensi Geyhatu’yu Konya’y alma dü üncesinden gene Ahi
Ahmet ah vazgeçirerek bu tehlikeyi savm . 1291’de Konya’n n
Germiyanlara kar savunulmas nda Ahiler ba ca rolü üstlenmi lerdi.55
Dönemin tan klar ndan Ahmet Eflaki’nin Menak bü’l Arifin adl
eserindeki ifadelere bak ld nda Ahilerin toplumsal fonksiyonlar n
güçlü oldu u anla lmaktad r.
1308’de Selçuklu hakimiyetinin son bulmas üzerine Konya’dan
ba ms z birimler olarak ortaya ç kan beylikler döneminde de Ahiler
bulunduklar yerlerde etkili oldular. Anadolu’da merkezi otorite
olmad
bir dönemde Ahiler ehirlerde politik güç haline geldiler.56
Dönemin profilini çizmesi aç ndan Fasl seyyah bn Battuta birincil
derecede kaynak önemi ta maktad r. Battuta’n n Gölhisar, Burdur,
Alaiye, Ladik, Milas, Barç n, Konya, Ni de, Aksaray, Görele, Geyve,
52
53

54

55
56

Bayram, age., 1991, s. 114-127
Dönemin geli meleri hakk nda bkz. Claude Cahen, Pre-Ottoman Turkey, Sidgwick&Jackson Press,
London 1968, s. 280-292, eserin Türkçesi Anadolu’da Türkler, çev. Berna Moran, E Yay nlar , stanbul
1979, s. 282-288
Claude Cahen, “Sur les Traces des Premes Akhis”, Fuad Köprülü Arma an , DTCF. Yay nlar , Ankara
1953, s. 87
Cahen, Anadolu’da Türkler, s. 328-329
Halil nalc k, The Ottoman Empire, Phoenic Press, London 1973, s. 152 vd.
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Yenice, Mudurnu, Bolu, Kastamonu, Sinop, Sivas, Erzurum,
Gümü hane, Tire, Manisa, Bursa, Bal kesir gibi bölgelerde rastlad
Ahiler bu örgütlenmenin ne denli yayg n oldu unu göstermektedir.
Köprülü’nün i aret etti i üzere ayn dönemde Ahilik büyük ehirlerde
güçlü oldu u gibi k rsal alanda köylere kadar yay lm . Köy ve uçlarda
ya ayan Ahi gruplar Alp s fat da ta yorlard . Buna kar k kentlerde
yerle mi olanlar özel m kalar , bayraklar ve kostümleriyle bamba ka
bir havay yans tmaktayd .57 Seyyah Battuta Antalya’da konuk oldu u
Harrâz zaviyesi ve esnaf yla ilgili gözlemlerini u ekilde aktar r:
“Ahiler Anadolu’da yerle mi bulunan Türkmenlerin yerle tikleri her
vilayette, her ehirde ve kentte bulunmaktad rlar. Memleketlerine gelen
yabanc lara yak n ilgi gösterirler. Öte yandan bulunduklar yerlerdeki
zorbalar yola getirir, her hangi bir sebeple bunlara ilhak eden kötüleri
ortadan kald rlar...Bunlar n dünyada e i benzeri yoktur. Orada Ahi,
evlenmemi , bekar ve sanat sahibi gençlerle di erlerinin bir cemiyet
kurarak kendi içlerinden seçtikleri bir kimseye denir. Bu cemiyete de
Fütüvve ad verilir. Reis seçilen kimse bir zaviye yapt rarak içini hal ,
kilim, kandil ve di er lüzumlu e yalarla donat r. Arkada lar gündüz
çal arak kazand klar
ikindiden sonra reise getirirler Bu para ile
meyve, yiyecek ve zaviyede sarf olunan ihtiyaç mallar sat n al rlar. O
gün zaviyeye bir misafir gelirse, zaviyelerine misafir ederler ve al nan
eylerle ona ziyafet çekerler...Bir misafir gelmedi i zaman ise yine
toplan p yemek yerler. Arkas ndan raks ederler, na meler söylerler.”58
Battuta bu toplulu un bekar erkeklerden olu tu unu söylese de
bunlar aras nda evli olup, hükümet erbab yla iyi ili kiler kuran ve
yüksek mevkilere gelmi olanlar bulunuyordu. Anar i ba gösterdi inde
Ahiler ehrin idaresini ele al yorlar ve merkezi idare kuruluncaya kadar
güvenli i sa yorlard .59 Battuta’n n gözlemleri bunu do rulamaktad r.
1333/34’de Aksaray’da bulunan seyyah burada Eratna’n n vekili olarak
yönetimi elinde tutan Ahi erif Hüseyin’e konuk olmu tu. Karamano lu
Bedreddin Mahmut yönetimindeki Konya’da kad
Ahi bn
Kalem ah’ n yapt
yine onun yazd klar ndan ö renmekteyiz.60
57
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Ahili in Selçuklu Anadolu’sunda göçebe ya amdan yerle ik
ya ama geçi i h zland rmas ve ehircilik üzerindeki olumlu katk lar
yan nda ehirle meyle birlikte ekonomik ya am üzerindeki etkileri de
sonraki dönemde belirleyici oldu. Beylikler döneminde özellikle Konya,
Kayseri, Sivas gibi geli mi kentlerin belli yerlerinde çe itli zanaat
dallar nda uzmanla an aç k ve kapal çar lar vard . Onlar buralardaki
dükkanlar nda çal rd . ehrin büyüklü üne ve baz sanatlar n geli mi
olup olmad na göre çar lar n büyüklü ü ve say
de irdi. Baz
Anadolu ehirleri belli üretim alanlar nda öne ç km lard . Örne in
Ankara yo un bir soft üretim merkeziydi. Karaman’da bo az denen
astar bezi, Sivas’ta aba ve çok iyi deri imal ediliyordu. Çe itli sanat
erbab , ayr loncalar halinde te kilatlanm lard . Düzenli bir iç
örgütlenmeye sahip bu kurulu lar kendileriyle ilgili bütün i leri görüyor
ve üyelerinin birbirleriyle ili kilerini düzenliyorlard . Ücretlerin
belirlenmesi, mal cinslerinin ve fiyatlar n ayarlanmas loncalara aitti.
smen dini-tasavvufi, k smen kahramanl k geleneklerinden esinlenen
bu ahlak anlay meslek üyelerinin dayan mas sa yordu.61 Asl nda
bu durum henüz
ehir zanaatlar ve faaliyetlerinde yayg n
ihtisasla man n olmad dönemlerin do al bir sonucuydu. Bu nedenle
Avrupa ortaça nda bu birlikler collegium (meslekta ) ya da fraternite
(karde lik) gibi adlarla an lm lard . Birlikler ço unlukla genç insanlar n
topland
ve kimi zaman ehir savunmalar
dahi üstlenen
kurulu lard . lk zamanlarda Bat ’daki fraterniteler hukuken tüzel
ki ili i ve statüsü olmayan ahlak, dindarl k gibi rythler etraf nda
toplanan insanlardan olu urdu. Bu örgütlenmelerle slam ortaça ndaki
Fütüvvet temelli Ahilik aras nda büyük benzerlikler bulunmaktayd .
Örne in Ahilerin ehir savunmas ve benzeri i levlerini Almanya’da
Gilde’ler yerine getirmekteydi.62
4. Osmanl Devleti’nin Kurulu Döneminde Ahiler
Osmanl tarih yaz
n ilk örneklerinden olan Dervi Ahmed
eserinde kurulu ta etkili olan dört grup aras nda Ahiyan- Rum diye
an lan Anadolu Ahileri de saymaktad r. Bunun d nda kalan ve
61
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s. 320-321
lber Ortayl , Türkiye dare Tarihi, TOA E. Yay nlar , Ankara 1979, s. 209-210

SELÇUKLU ve OSMANLI ANADOLU’SUNDA AH

N...

167

Bac yan- Rum, Gaziyan- Rum, Abdalan- Rum olarak belirlenen
gruplar ayn kaynakta an lan di er unsurlard r.63 Mo ol darbesi
sonras nda Anadolu’nun bat nda olu an uc toplumu renkli bir kültürel
ve toplumsal yap ortaya koymaktayd . nalc k’ n deyi iyle; “uc hayat
büyük tehlikelerle dolu olup ahsi te ebbüsü istiyordu. Zira serhaddin
öte taraf nda ayn ruhla hareket eden H ristiyan serhad te kilat , bat
ucunda Bizansl akritai vard . Etnik bak mdan uc cemiyeti çok kar kt .
Buraya hareket kabiliyeti büyük göçebelerle merkezden kaçan siyasi
muhalifler, raf ziler, maceracûlar, kaç p s nm lard . Hinterlandda
hakim muhafazakar yüksek medeniyet ekilleri (teoloji, saray edebiyat ,
er’i hukuk) kar nda ucda mistik ve eklektik henüz kal pla mam bir
hak kültürü (raf zi tarikatlar, mistik ve epik bir edebiyat, örfi ve milli
hukuk) hakimdi. Hayat görü ü tamam yla övalereks ve romantikti.”64
Uc toplumunda en önemli sorun güvenli i sa layabilmenin yan s ra
toplumsal ve ekonomik ya am düzene sokabilmekti. Ahi birlikleri bu
noktada gazi ve abdal topluluklar gibi toplumsal dokunun onar lmas
levini üstlenmi ti.
Selçuklulardan kalma ananeyi devam ettiren Ahiler bo alanlara
yerle erek zaviyeler kurmu lard r. Ertu rul Gazi’nin arkada lar
aras nda Fütüvvet ehlinden Gazi Abdurrahman, Akça Koca, Konur Alp,
Turgut Alp, Hasan Alp, Ak Timur, Kara Mürsel, Samsa Çavu gibi
isimlerin bulunmas bey ailesiyle Ahilerin yak n ili kilerini ortaya
koymaktad r.65 Ertu rul Gazi’nin 1281’de ölümü üzerine yirmi üç
ya nda beyli in ba na geçen Osman Gazi’nin Ahi reislerinden olup
Eski ehir’in itburnu mevkiinde tekkesi bulunan eyh Edebali’nin k
Mal Hatun’a talip olmas , akrabal k ba yla bunlar n gücünden
yararlanma niyetinde oldu unu göstermektedir.66 Gelene in aktard
biçimiyle Edebali’nin Osman Gazi’den bir meslek ö renmesini istemesi
üzerine Osman’ n kösele yapmay ö renerek Fütüvvete girmesi ili kiyi
geli tirmi tir.67 Özellikle Ahi eyhleri daima sayg görerek, siyasi
konularda görü lerine ba vurulmu , fetihler s ras nda k rsal kesimde
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bulunan Ahilerin deste i al nm r.68 A kpa azade’ye göre Osman
Gazi’nin ölümü üzerine Orhan Gazi’yi beyli e getirenlerin ba nda
Edebali’nin karde i Ahi emseddin’in o lu Ahi Hasan bulunmaktayd .69
Ayn ekilde Bursa’n n fethi s ras nda Orhan Gazi’ye destek olan Ahi
Hasan ad na bu kentte bir mescit ve zaviye yapt lmas dikkat çekicidir.
Saltanat iddias yla ortaya ç kan Düzmece Mustafa’y saf d b rakan Ahi
Yakup ve Ahi Kadim Ahilerin onay yla I. Murat’ hükümdarl a
getirmi lerdir. Ahilerin elinden ed ve k ç ku anan Murat bir yoruma
göre Ahi liderli ini de üstlenmi ti. Sultan n Ahi Musa’ya verdi i 1366
tarihli icazetnamede yer alan “...Ahilerimden ku and m ku
Ahi
70
Musa’ya kendi ellerimle ku adup Malkara’da Ahi diktim...” ifadesi bunu
göstermekteydi.
Osmanl padi ahlar Selçuklulardan kalma haklar
“ayende ve
revendeye” hizmet etmek kar
nda Ahilere vermi lerdi. Ayr ca
Ahilerin fethettikleri yerlere yerle melerine olumlu yakla lmaktayd .
Örne in, Ahi Mahmut Ayd n taraflar nda sa Bey ni an yla bir tak m
araziye mülkiyet üzere tasarruf etmekteydi. Saruhan’da Ahi Aslan, Ahi
Farkun, Ahi aban, Ahi Çarp k, Ahi Yah i, Ahi Yunus, Kand rm
eyh,
Duruca Baba, Nusrat ey, Saru sa, Kutlu Bey zaviyeleriyle, Mente e’de
Ahi Yusuf, Ahi Feke, Ahi Debba , Ahi Ümmet, Ahi smail zaviyelerin
varl
bu sav destekler niteliktedir.71 Kurulu döneminde yönetimin
Ahilere deste ini göstermesi aç ndan Gelibolu ve Rumeli’deki
uygulamalar önemlidir. 1368 y nda Gelibolu’da Ahi Musa ve ailesine
verilen imtiyazlardan ba ka Malkara’da bir ba haneyle dükkan ve
de irmenlerin bulunu u izlenen politikan n i aretidir. I. Bayezid’in
Dimetoka’da bir zaviye yapt rarak ehir içinde in a ettirdi i bir
ba hanenin gelirini zaviyeye vakfetti i bilinmektedir. Yenice Za ra’da
ç Baba zaviyesi, Çirmen’de Musa Baba zaviyesi bu döneme ait olup,
yaln z Pa a livas nda ço unlu u bu ekilde kurulmu bulunan 67 zaviye
mevcuttu.72
Ahilerin erken dönem Osmanl tarihi içindeki fonksiyonlar
toplumsal yard m müessesesi olarak ehir ve kasabalarda faaliyetleri,
68
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emniyet ve asayi i baz bölgelerde mahalli idareyi sa lama meselesi,
iktisadi i leri düzenleme i i ve nihayet çe itli sanat ve hirfetlerle
mesuliyet olmak üzere dört ba k alt nda de erlendirmek
mümkündür.73 Fütüvvetnamelerde s kça rastlanan cömertlik ve
yoksullarla payla ma ö üdü Ahili in toplumsal dayan ma yönüne
aret etmektedir. Özellikle Rumeli gibi yeni yerle im alanlar nda
kolonizasyon faaliyetlerinde Ahi zaviyeleri önemli pay sahibi olmu tur.
Toplumsal dayan maya yönelik çal malar n yan nda Ahileri
bulunduklar bölgede ayr cal kl k lan bir di er vas f merkezi otoritenin
zay flad dönemlerde ehirlerde emniyet ve asayi i sa lay bir örgüt
olmalar yd . Daha çok Ayyaran, Zanat ra, Fityan veya Fütüvvetdaran
Runud isimleriyle an lan bu topluluklar toplumsal ve ekonomik bunal m
dönemlerinde Anadolu köy ve kasabalar nda mahalli te kilatlar olarak
asayi i sa lam lard . Ahilerin di er toplumsal gruplara göre bu görevi
üstlenmi olmalar bo una de ildi. Her eyden önce ehirlerde ya ayan
cemaatler aras nda bu konuda en elveri li ko ullara sahip olanlar
Ahilerdi. Zira ortak bir ya am alan olu turan Ahilerin herhangi bir
geli me kar nda derhal örgütlenerek savunma olu turmalar sorun
olmuyordu. Sahip olduklar silahlar n yan s ra mal ve servetleri di er
gruplara göre belli eflerin etraf nda toplanm
Ahi birliklerinin
ya ad klar ehir ve kasabalarda asayi i teminlerinde etkili oluyordu.
Örne in Battuta’n n yazd klar Ortaça n Yak ndo u toplumlar nda
ehir hayat ndaki mahalli inzibat ve otoritenin ne ekilde kurulmu
oldu u hakk nda ayr nt bilgiler sunmaktad r. Kayseri’deki Ahi Emir
Ali’den söz ederken “Bu bilad n âdât nca bir mahâlde Sultan bulunmad
takdirde, hakimi Ahi olup ayendegâna at ve libas igta ve kaderine göre ihsan
eder. Emir-üs nehi ve rükûbi ayniyle müluke mü abihtir...” demesi 14.
yüzy lda Anadolu’daki duruma dikkat çekmektedir.74
Erken Osmanl kroniklerinde görülen Ahilerin yerle imiyle ilgili
bilgilere vak f belgelerinde de rastlanmaktad r. Aktepe’nin tespitleri
yaln zca Anadolu’da de il Rumeli’deki bölgelerde de Ahilerin
yerle ti ini ve sosyo-ekonomik ya am canland rd klar anla lmaktad r.
Fatih dönemine ait Gelibolu sanca tahrir defterinde kay tl “vak f,
merhum Süleyman Pa a zaman nda Hac zzettin Hüdavendigâr ba sadakas
73
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Kavak Ahi’sine ümit viran ...vakfetmi ve mezkur Kavak Ahi’si....” kayd yla
922 tarihli Biga evkaf defterindeki “Nefs-i Ezine bazar ki merhum
Süleyman Pa a Ahi Yunus’a vakfetmi ....zikrolan ehrin sahibi mezbur Ahi
Yunus’un ehirde olan zaviyesine sarf olunur...” ifadesi Rumeli’deki en
küçük kasabalara kadar Ahilerin te kilatland klar
göstermektedir.
Rumeli’de herhangi bir yerde bir ya da birkaç Ahi zaviyesinin aç lmas o
bölgenin organizasyonunda, toplumsal ve idari sorunlar nda, mahalli
asayi ve güvenli in sa lanmas nda ilk ad m at lmas anlam na
geliyordu. Bu durum elbette beylik geleneklerinin evrimi ve
imparatorlu a dönü üm sürecine de in sürecektir. Çelebi Mehmet ve II.
Murat dönemlerinde de Ahilerin idari konulardaki müdahalelerine
rastlan yor olmas onlar n güçlerini 15. yüzy n ilk yar na kadar
koruduklar na i arettir. Örne in Tokat Ahilerinden Ahi Bayezid’in o lu
Hac vaz Pa a’n n Ankara Sava ’ndan sonra Bursa ehrinin suba
olmas , Karamano lu Mehmet Bey’e kar Bursa kalesini bir aydan fazla
müdafaa etmesi, di er taraftan II. Murat’ n cülusu s ras nda, teamül
gere i katlinden endi e eden Hamideli sancak bey Mustafa’n n
Karamano lu Mehmet Bey’in yan na s nmas ve onun deste iyle
saltanat davas güderek Bursa’y ku atmas üzerine Bursal lar n Sultan
Murat’a biat ettiklerinden ondan geri dönemeyeceklerini ayet srar
ederlerse ehri savunmaya haz r olduklar bildirmek üzere Ahi Yakup
ile Ahi Ho kadem’i elçi olarak göndermeleri ve bu isimlerin Bursa’n n
tahrip edilmesini önlemede ba ar olmalar 15. yüzy l ortalar nda dahi
Ahilerin nüfus sahibi ahsiyetler oldu unu ve ehirlerin idaresinde
rolleri oldu unu gözler önüne sermektedir.75
Ahilerin kurulu sürecinde Osmanl toplumu içinde önemli bir yer
tuttuklar yönetici s fla kurduklar ili kiden anla lmaktad r. Bu
topluluk Osman ve Orhan dönemlerinde hanedanla yak n ili kiler
kurmu lard r. çlerinden seferlere kat lanlar oldu u gibi vezirlik
yapanlar da bulunmu tur. Edebali’nin karde i Ahi emseddin ve Orhan
Bey’in Bursa seferinde yan nda götürdü ü o lu bu ki inin o lu Ahi
Hasan, nihayet ilk vezirler aras nda bulunan Alaeddin Pa a, eyh
Edebali’nin Ahi Mahmut nam ndaki o lundan olan torunu Nizameddin
Ahmet Pa a, Sinaneddin Yusuf Pa a, Cendereli Halil Hayreddin Pa a ve
sonraki devirlerde Hac vaz Pa a gibi 15. yüzy l ba na kadar yeti mi
bulunan birçok vezirin Ahi gelene inden olmas güçlerini ortaya
75
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koymaktad r.76 Bu durumdan hareket eden Friedrich Giese gibi
Osmanistler Osmanl hükümdarlar n iktidarlar n temellerini Ahi
te kilat yla att klar sonucuna ula
lard r. Giese, ilk dönem kronikler
üzerinde yapt
de erli ara rmas nda Edebali hakk ndaki “O bir
dervi idi, fakat dervi lik bat nda idi, sahib-i çera ; daim
misafirhanesi hali olmazd ” eklindeki ifadelerden yola ç karak
Osman’ n çevresinin büyük ölçüde Ahilerden olu tu unu ileri
sürmü tür. Yine ilk dönem kaynaklar nda Osman’ n hükümdarl na
dair anlat lanlar aras nda çevresinde “çevik genç adamlar n” topland
ve onunla birlikte seferlere ç kt klar yolundaki kay tlara rastlanmas bu
genç çevik adamlar n fityan olduklar sonucuna ula mas sa lam r.
Gerçekten de seferlerde Osman’ n yan nda olanlara “yolda ” denilmesi
Ahilik te kilat üyelerinin birbirlerine “yol garda ” hitab
and rmaktad r. Benzer ekilde yeniçerilerin ba lar na takt klar serpu un
Ahilerin kulland
beyaz ba
and rmas Osmanl ordusunun
temelini atm olduklar ihtimalini gündeme getirmektedir. Buradan
yola ç kan Giese, genel kabulün aksine yeniçerilerle Bekta iler aras nda
de il, Ahiler aras nda organik bir ba
kurulabilece ini iddia
etmektedir.77
Elbette Giese’nin görü leri tart maya aç kt r. Her eyden önce ilk
dönem kaynaklar birçok bilgiyi aktar rken birçok konuda da sessiz
kalmaktad r. Kurulu a dair bilgiler içeren kaynaklar n önemli bölümü
15. yüzy la ait olup bir tak m ideolojik yakla mlar n da etkisiyle kaleme
al nm lard r. A kpa azade’nin eseri ba ta olmak üzere hepsinin
ele tirel gözle ve di er kaynaklarla kar la
larak ele al nmas
gerekmektedir.78 Bununla birlikte söz konusu endi e sakl kalmak
kayd yla ilk dönem tevarihlerin neredeyse bütününde 14. yüzy l
Anadolu’sunun kültürel ve toplumsal unsurlar aras nda t pk Gaziler ve
Abdallar gibi Ahilerin de etkinli i öne ç kmaktad r.79 Jennings’in
ifadesiyle 14. yüzy l hükümdarlar n her biri, büyük olas kla zaman n
76
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sosyal, ekonomik ve dini ortam nda oldukça merkezi bir yer tutan ve
Anadolu’da devletlerin s rlar na bakmaks n kasabalarda hakim olan
Ahi topluluklar yla yak ndan ili kiliydi. Dini olarak ço ulcu bir topluma
kar yükümlü olan Ahiler toplumsal ya amda hem hukuk ve düzen
hem de dayan ma için gerekli bir güçtü. Bütün davran lar etkileyen
hizmet ve karde lik ideallerine sahiptiler. Toplumsal etkinlikleri bu iki
amaca yönelik olan Ahilerin deste ini almak konusunda hiç üphe yok
ki Osmanl sultanlar talihliydiler.80
Kurulu devrinde anlat ld
ekilde geli en Ahilik 15. yüzy n
ikinci yar ndan itibaren güç ve nüfuzunu kaybetmeye ba lad .
Özellikle stanbul’un al
yla ileri bir a amaya ula an merkezile me
çabalar na uygun olarak Ahi birlikleri siyasi güçlerini yitirerek esnaf
birlikleri durumuna geldiler. Asl nda bu geli im süreci Bat daki
benzerlerinin ak betiyle paralellikler ta yordu. Merkezi krall klar n
güçlenmesiyle Bat da da söz konusu birlikler hükümetin kontrolüne
girmi , kapitalizmin geli mesi sonucunda ise baz lar tasfiye olup,
baz lar zanaat odalar biçiminde hükmi ahsiyet kazanm lard .81
Osmanl deneyiminde ya anan dönü ümde II. Mehmet’in imparatorluk
anlay
ya ama geçirirken izledi i siyasetin büyük etkisi oldu.
Patrimonyal devlet anlay
iktidar üzerinde bask gücü olan tüm
odaklar safd
b rakt . Bu gerçek yaln zca Ahiler için de il, devlet
yönetimi içinde ba tan beri etkin rol üstlenen Türkmen gruplar
aç ndan da geçerliydi. Nitekim vezir-i azam Çandarl Halil Pa a’n n
idam n arkas nda yatan sebep Bizansl Tarihçi Kritovoulus’un ihanet
iddias n aksine Sultan n iktidara tek ba na sahip olma iste iydi. Siyasi
iktidar çevresinden uzakla
lan Ahi örgütü özellikle 16. yüzy lla
birlikte esnaf korporasyonlar duruma dönü tü.82
Ahili in siyasi gücünü yitirmesinde merkezi-bürokratik devletin
güçlenmesinin yan nda ba ka geli meler de etkili olmu tu. Medresenin
kuvvetlenmesi ve Sünni ideolojisin devletin me ruiyet örgüsü içinde
gücünü art rmas sonucu Ahilik devletten kopmu ve II. Mehmet
sonras nda ii unsurlar n etkisiyle kar kar ya kalm r. Özellikle baz
80

81
82

Bu yorum için bkz. Ronald C. Jennings, “Gazi Tezi Üzerine Baz Dü ünceler”, Sö üt’ten stanbul’a:
Osmanl Devleti’nin Kurulu u Üzerine Tart malar, Ed. Oktay Özel/ Mehmet Öz, mge Yay nlar ,
Ankara 2000, s. 440
Ortayl , age., s. 210 vd.
Mithat Gürata, Unutulan Adetlerimiz ve Loncalar, Tisa Yay nlar , Ankara 1975, s. 99-102
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gruplar n Osmanl Safevi mücadelesinde heteredoks Türkmenler gibi
ran yanl tav r almalar Türkmenler gibi Ahilerin de devletin takibine
ramas na neden olmu tur. Bu durumdan Bekta ilik ve lonca
te kilatlar nda gizlenerek korunabilmi lerdir. Söz konusu mücadelede
ulema da taraf olarak Fütüvvet gelene ine kar
eserler kaleme
alm lard r. Bunlardan birinde, Belgratl Münîrî’nin (ö. 1627) Nisabu’lntisâb ve Âdâbu’l- ktisâb adl eserinde Fütüvvet ehlinin inançlar na,
Safevi Devleti’ne ve ii geleneklerine ba
klar na de inilmi tir.
Kitab nda Kalenderiyye, Hurufiyye, Hamzaviyye ve Melamiyye gibi
tasavvuf
ekollerini
sap k
olarak
de erlendiren
Münîrî,
Fütüvvetnamelerde görülen edd ba lama, t ra , tu ve alem verme gibi
unsurlar n uydurma ve biat oldu unu ileri sürmü tür. Devletin takibat
sonucu esnaf te kilat kontrol alt na al nm , Ahi babalar n esnaf
eyhlerinin eyhlikleri devletçe onaylanmas art getirilmi tir.83
5. Merkezi Devletin Lonca Sistemi ve Dayand
Olarak Ahilik

Gelenek

Tarihi geli im çizgisinin ortaya koydu u üzere Ahilik ba lang çta
bir esnaf kurulu u olarak ortaya ç kmam .84 Aksine 9. ve 10.
yüzy llarda Horasan’da ya ayan Hafs-i Haddad (ö.883) ve Hamdun-i
Kassar (ö.884) gibi ilk Melameti Fütüvvetçileri esnaf tabakas ndan
olduklar için Ahilik bu gelenek üzerinde geli mi ti.85 Fütüvvete dayal
Melametilik sayesinde bât nî hallerini gizleme ve halk n teveccühünden
uzak olma amac yla herhangi bir özellik göstermeyen kimseler
do rudan i hayat n içinde yer alm lard .86 Üretim Ahiler için
ba lang çta ticari gayelerden çok ihtiyaçlar kar lamak üzere yap lan bir
ra . Letaif-i Hikmet adl ö üt kitab nda Ahi Evren söz konusu
gerçe e u ekilde dikkat çekiyordu: “Tanr insanlar yemek, içmek,
evlenmek, mesken edinmek gibi çok eylere muhtaç olarak yaratm r. Hiç
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kimse tek ba na bu ihtiyaçlar kar layamaz. Durum böyle olunca demircilik,
marangozluk gibi çe itli meslekleri yürütmek için çok insan gerekli oldu u gibi
demircilik, marangozluk ve di er bütün meslekler ve sanatlarda bir tak m alet
ve edevatla yap labilece i için bu alet ve edevat tedarik için de ayr ca çok say da
insana ihtiyaç vard r. Bu bak mdan insan için gerekli olan bütün sanat
kollar n ya at lmas ve bu i e yeterli miktarda insan yönlendirmek
lüzumludur.”87 Benzer ekilde Fütüvvetnamelerde sanat ve hirfet
konusunda ö ütlerde bulunulmaktad r: “Ahi’ye ve eyh’e gerektir ki
helal kesp kazana, elbette ve elbette Ahi’ye ve eyh’e gerektir ki bir
sanatla me gul ola. E er sanat yoksa ona Fütüvvet de mez. Zira
Fütüvvet ona helaldir kim helalden kesb kazana ol sanatlar olmayan
bestelere yedire ve dahi sual olunsa ki ol ki iler ki ehl-i tarik ve ehl-i
Fütüvvet ideler, bir sanatlar var m idi yok mu idi...” eklindeki
ifadelere s kça rastlanmas Ahilik gelene inin esnaf ahlak ve adab na
dair ilkeleri erken devirlerden itibaren içinde bar nd rd
göstermektedir.88 Nitekim Bat ara rmac lar aras nda Ahili i slam
övalyeli i olarak nitelendirenlerin yan nda bunun ekonomik bir
örgütlenme oldu una kesin gözüyle yakla anlar vard r. Hatta
bunlardan W. M. Ramsay gibi baz lar Ahilikle Xenoi Tekmoreioi aras nda
ba lant lar kurmaktad r. Her iki örgütlenme de özgün dinsel ba lara ve
cemaat bütçesine sahip olup, konukseverli i önde gelen görevlerinden
biri olarak benimsemi lerdir.89 Ancak belirtmek gerekir ki Bizans
loncalar hükümetin yak n denetiminde olup ilk dönem Ahilik
örgütlenmesinden farkl bir yap ortaya koymaktayd lar.
Necm-i Zer-Kûb Fütüvvetnamesinde Fütüvvet ehli üç s fa
ayr lm r. Birincisi asker olmay p do ruluk, sebat ve vefa dolay yla
Fütüvvete kat lm olan kimselerden olu an Kavli, ikincisi nefisleriyle ve
kafirlerle sava an Seyfi ve üçüncüsü ise ürbi’dir.90 Tüm bu kollar titiz
bir hiyerar ik düzen içinde örgütlenmi lerdir. lk dönemlerde Ahi esnaf
te kilat nda yönetim hiyerar isi a
dan yukar olmak üzere yi it, Ahi,
87

83
84

85

86

Ali Bolat, Bir Tasavvuf Okulu Olarak Melametilik, nsan Yay nlar , stanbul 2003, s. 273-274
Söz konusu durum ara rmac lar aras nda da zaman zaman çeli ir görü ler ileri sürülmesine neden
olmu tur. Örne in Fuad Köprülü, Abdülbaki Gölp narl , Giese gibi yazarlar Ahi te kilat
daha çok
tasavvufu nitelikli bir ak m olarak de erlendirip üretim yönünü ikinci planda tutarken, Muallim Cevdet ve
Ça atay Uluçay gibi yazarlar üretici vasf n ilk andan itibaren te kilat n geli iminde belirleyici oldu unu
dü ünmektedirler.
Bu konuda bilgi için bkz. Abdurrahman Câmî, Nefahâtü’l Üns, Marifet Yay nlar , stanbul 1977, ayr ca
Abdülbaki Gölp narl , Melamilik ve Melamiler, Türkiyat Enstitüsü Yay , stanbul 1931
Bolat, age., s. 298-299
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fadelerinden bn Haldun’un etkisinde kald anla lan Ahi Evran sanat erbab n bir yerde toplanarak
sanatlar icra etmelerini ö ütlüyordu. “...Bu sanat kollar yürüten çok say da insanlar n belli bir yere
toplanmalar ve her birinin belli bir sanat ile me gul olmalar gerekir ki, toplumun bütün ihtiyac
görülmü olsun...” Mikail Bayram, Fatma Bac ve Bac yân- Rum, Damla Ofset, Konya 1994, s. 37
Bu konuda ayr nt bir tart ma için Aktepe, age., s. 197-202
William L. Langer-Robert P. Blake, “Osmanl Türklerinin Do u ve Tarihsel Arkaplan ”, Sö üt’ten
stanbul’a: Osmanl Devleti’nin Kurulu u Üzerine Tart malar, Ed. Oktay Özel/ Mehmet Öz, mge
Yay nlar , Ankara 2000, s. 220-223
Abdülbaki Gölp narl , “ slam ve Türk llerinde Fütüvvet Te kilat ve Kaynaklar ”, ktisat Fakültesi
Mecmuas , stanbul 1950, c. 2, s. 42, ayr ca Zer-Kûb Fütüvvetnamesi, çev. A. Gölp narl , age., s. 245 vd.
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nakip, halife, eyh ve eyhü’l me ayih biçiminde s ralan rken, Osmanl
uygulamas nda s
bir kontrol alt na girmi ve baz kademelerin
kar lmas yla yi itba , kethüda, nakip ve eyh olarak düzenlenmi ti.
darenin üzerinde ise hükümetin temsilcisi durumunda olan iki merci
vard . Bunlar muhtesiplik ve kad kt .91 Evliya Çelebi’nin aktard gibi
her Ahi birli i kendisine yapm oldu u i le ilgili birisini pir olarak
seçerdi.92 Ço u kez sahabe ya da evliyalar aras ndan seçilen pirler
genellikle o sanat n mucidi de illerdi. Fütüvvetnamelerde belirtildi ine
göre sanat n mucidi do rudan do ruya peygamberler aras ndan
belirlenirdi. Bunlar Ulu Ata olarak görülmelerine ra men pir
say lmazlard . Ço unlukla peygamberin ve onun görevlendirdiklerinin
ed ku att
ki ilerden seçilen pir bu aç dan ulu atadan farkl yd .
Örne in, Adem rençber, id hallaç, dris terzi ve yaz , Nuh neccar,
Hud tacir, Salih deveci, brahim sütçü, smail avc , shak çoban, Yusuf
saatçi sanatlar n Ulu Atas olarak kabul olunur; ancak pir
say lmazlard .93
Ahilik hiyerar isi içinde s bir i birli i ve dayan ma oldu u gibi
yöneticilerin özel görevleri bulunmaktayd . Kethüdan n yard mc olan
ve seçimle i ba na gelen yi itba esnaf n ikayetlerini iletti i ilk
merciiydi. Bunun yan nda esnaf kethüda ile birlikte mahkemede temsil
etmek, ceza verilen esnaf n cezas
infaz etmek, usta olacak kalfalar
belirlemek ve törenlerde kethüdaya yard mc olmak gibi görevleri vard .
En az üç usta yeti tirmi k demli ustalar aras ndan seçilen ve kad n
onay yla i ba na gelen kethüda ise esnaf n tüm i lerine nezaret etmek,
esnafl k ruhsat n intikalini sa lamak, ihtilaflar çözmek, gerekli
durumlarda ceza vermek, hükümet emirlerini yi itba arac
yla
esnafa bildirmekle görevliydi. Fütüvvet gelene inden gelen ve eyhin
temsilcisi olan nakip ise esnaf denetlemenin d nda, törenlerde eyhi
temsil etmek, dua okumak, pe tamal ku atmak, zaviyenin hizmetine
bakmakla yükümlüydü.94 Birlik içindeki en üst otorite olan eyh esnafa
ba kanl k eder, esnaf n hükümete kar temsilini gerçekle tirirdi. Türkçe
91
92

93

94

Veysi Erken, Bir Sivil Örgütlenme Modeli Olarak Ahilik, Seba Yay nlar , Ankara 1998, s. 56-58
Pir seçme olay Bat daki esnaf kurulu lar yla Osmanl deneyimin ortak paydas yd . Bat da birçok sanat n
aziz tan nm pirleri vard . Ekmekçilerin Saint Leonard, duvarc lar n Saint Blaise gibi. Zamanla bu
anlay genelle erek yay ld . Dülgerciler Saint Joseph’i, kundurac lar Saint Creis’i, bahç vanlar Saint
Fiarce’yi, müzisyenler Saint Julien’i pir addettiler. Ergin, Mecelle-i Umur- ..., c. 1, s. 466 vd.
Me kure Eren, Evliya Çelebi Seyahatnamesi Birinci Cildinin Kaynaklar Üzerinde Bir Ara rma,
stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay nlar , stanbul 1960, s. 65-66
Erken, age., s. 58-60
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kaleme al nan Fütüvvetnamelerden Seyyid Hüseyin’e ait olan nda Ahi
eyhinin nitelikleri; insan gönlünü ayd nlatan, donatan ergin, insanlar n
yard na ko an, eli, kap
ve sofras aç k olmak eklinde s ralan r.
Töreye göre; her hangi bir sanat dal na kat lan genç bir süre sonra
pe tamal ku at r ve böylece ustal k yolunda ilk ad
atm olurdu.
Genel kabule göre eyhlerinin Ahi Baba unvan
ald
K ehir’deki
Ahi Evran Zaviyesi, Osmanl zanaat erbab n manevi merkezi
oldu undan yine Ahi Baba unvan
ta yan Ahi te kilat reisleri,
raklara ed ba lamak hakk na sahipti. Zaviye eyhlerinin zaman
zaman bu yetkinin kendilerine ait oldu u konusunda devletten güvence
almalar Ahilikle esnaf örgütlenmesi aras ndaki sosyo-kültürel ba a
aret etmektedir.95
Fütüvvet ehlinden her esnaf zümresi bir loncayla birle mi ti. Ana
paras ihvan n ba lar ndan olu an orta sand ndan gerekti i
durumlarda esnafa borç verilmekteydi. Her birinin sanca ve alemi
bulunur, genel toplant lara, e lentilere toplu olarak ve bayraklarla
gidilirdi. Özellikle Evliya Çelebi’de stanbul’daki esnaf alaylar yla ilgili
renkli anlat mlar bulunmaktad r.96 Esnaf örgütü belli amaçlar
do rultusunda belirli aral klarla toplant lar yaparlard . Esnaf
mütevellilerinin bir araya gelmesiyle her ay n son cuma günü toplanan
kahyalar meclisi, senede bir kez olmak üzere ehir d nda bir mesire
yerinde dahili ve harici tüm üyelerin kat
yla gerçekle en ziyafet
toplant , yine senede bir kez olup üç gün süren y ll k genel toplant lar
nda ola anüstü durumlarda yap lan toplant lar bulunmaktayd .97

95

96

97

Ananevi olarak ya at lan zaviyenin i lerinin yürütülmesi için evlatl k vak f statüsünde bir vak f
kurulmu tu. Bu itibarla eyhlik babadan o ula intikal ediyor, makam K ehir kad
n arz ile devlet
taraf ndan berat verilmek üzere tasdik olunuyordu. Baz durumlarda Ahi Evran’n n soyundan gelenlerce
ber-vech-i i tirak tasarruf ediliyordu. Kurumsal olarak kendilerini esnaf örgütünün do al reisleri olarak
gören zaviye eyhleri bu durumu resmiyete dökmekten kaç nm yorlard . Bu durum özellikle baz esnaf n
Ahi Evran makam ile ba lar n gev edi i durumlarda daha gözle görülür biçimde ya an yordu. 1780,
1782, 1822-1823 ve 1842 tarihlerinde zaviye eyhleri devlete ba vurarak bütün esnaf n piri olduklar na
dair beratlar alm lard . Bu konuda geni bilgi için bkz. lhan ahin, “Ahi Evran Zaviyesinin Hususiyetine
Dair Baz Mülahazalar ve Vesikalar”, Ahilik ve Esnaf: Konferanslar ve Seminer, stanbul 1986, s. 159174, ayr ca Y lmaz Önge, “Ahi Evran Zaviyesi”, md. D A., stanbul 1998, c. 1, s. 530-531
Evliya Çelebi, stanbul’daki loncalar tek tek sayd ktan sonra kent nüfuzundan 260.000 ki inin say lar
1.100’ü bulan loncalar n üyesi oldu unu kaydeder. Onun Seyahatnamesi’nin ilk cildinde yer verdi i esnaf
hakk nda Evliya Çelebi Seyahatnamesi, haz. Orhan aik Gökyay, Yap Kredi Yay nlar , stanbul 1996,
s. 368-371, ayr ca bkz. Toktam Ate , Osmanl Toplumunun Siyasal Yap , Filiz Yay nlar , stanbul
1991, s. 160-161
Refik Soykut, Orta Yol Ahilik, Güne Matbaac k, Ankara 1971, s. 111-140
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çi lerindeki serbestliklerine ra men loncalar özellikle 16. yüzy l
sonras nda devletin s
denetimiyle kar
kar ya kald . Ba kent
stanbul’dan ta ra ehirlerine gidildikçe azalan bu denetimin dört temel
nedeni bulunmaktayd . Bunlardan ilki provizyonizm ilkesiyle ili kili
olarak kent nüfusunun ia esinin sa lanmas yd .98 kinci olarak saray n,
ordunun ve donanman n temel gereksinimlerinin düzenli ve istikrarl
bir biçimde sa lanmas devlet için büyük önem ta yordu. Üçüncü
neden ise loncalardan toplanan vergi gelirlerinin önemine dayan yordu.
Son olarak loncalar, devletin kent nüfusunu ve ekonomisini
denetleyebilmek için önemli araçlard .99 Bunun d nda devletin bir
di er denetim arac ihtisab uygulamas yd . Üretilen mallar n kalitesine
ve fiyat na yönelik bu düzenlemelerle (narh) devlet ehir halk
fiyat
art lar na ve dalgalanmalar na kar korumay , böylece toplumsal ve
siyasal istikrar sa lamay amaçl yordu.100
Ortaça n d pazardan daha çok içeriye yönelik üretimi esas alan
küçük ehir ekonomisi Osmanl esnaf te kilat ve etnik ko ullar
belirlemi tir. Üretimin ayarlanmas talebe göre gerçekle tirilirken talep
fazlas ya da üretimdeki noksanl k toplumsal sars nt lara neden
olabilmekteydi. Bu durum birçok ehir ve kasabada te kilatlanan her
f mal üreticisinin say
n dahi talebe göre belirlenmesine neden
olmaktayd . Örne in Beypazar ’nda 10 f n ustas na izin verilmi ken, bu
say stanbul’da 150 olarak tespit edilmi ti. Talep artt
zaman koltuk
denen kaçak ustalar n ortaya ç kmas beratl esnaf n ikayetlerine neden
olurdu. 15. yüzy ldan önce esnafla ilgili sorunlarda ehirde esnaf n lideri
durumunda olan güçlü Ahi babalar yetkiliyken Merkezi devletin
geli imiyle bu yetki devletin eline geçti. Esnaf üzerindeki denetimi
devletle bu birlikler aras nda i birli ini ortaya ç kard . çilerin ahlakisosyal disiplini, Fütüvvetnameler ve Ahi zaviyelerince sa lan rken,
üretim ko ullar esnaf te kilat yla devlet aras ndaki i birli i sayesinde
ayarlan rd . Söz konusu durum siyasi otoritenin esnaf üzerinde
müdahaleci bir tav r tak nmas na neden olmu tur.101
98

99

100

101

Provizyonizm ilkesinin Osmanl iktisat dü üncesinin ekilleni indeki yeri ve önemi hakk nda Mehmet
Genç, Osmanl mparatorlu u’nda Devlet ve Ekonomi, Ötüken Yay nlar , stanbul 2000, s. 45-48
evket Pamuk, Osmanl Türk ktisat Tarihi 1500-1914, Gerçek Yay nlar , stanbul 1993, s. 60-61,
ayr ca bkz. Ahmet Refik, Onalt nc As rda stanbul Hayat (1553-1591), stanbul 1935, 86 vd.
Pamuk, age., s.62, narh n geli imi ve Osmanl ’daki uygulama biçimi hakk nda konusunda ayr nt bilgi
için bkz. Mübahat S. Kütüko lu, Osmanl larda Narh Müessesesi ve 1640 Tarihli Narh Defteri,
Enderun Yay nlar , stanbul 1989, 56 vd
nalc k; “Osmanl Tarihine Toplu...”, s. 59
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6. Loncalar n ve Ahilik Gelene inin Dönü ümü
lk ba larda Ahiler sadece debba k i iyle u ra rken, bu sanat
kollar daha sonra 32’ye ula
söz konusu organize yap zamanla
Osmanl s rlar içindeki bütün sanatkârlar , Ahi babalar ndan ya da
onlar n yetki verdi i ki ilerden ald klar yeterlilik ve izin belgeleriyle i
görür duruma getirmi tir.102 17. yüzy la de in süren bu durum Osmanl
devletinin gayr- Müslimler üzerindeki egemenlik alan geni ledikçe,
sanat ve sanatkârlar ço al p dallar artt kça üretim içinde Müslüman ve
mmi ayr
daha fazla sürdürülememi , böylelikle farkl dinlere
mensup ki iler aras nda ortak bir çal ma zorunlulu u meydana
gelmi tir. 1727’den sonra din fark gözetilmeksizin olu turulan; ancak
eski mahiyetinden büyük fark olmayan ve “Gedik” ad verilen yeni bir
örgütlenme do mu tur. Tekel, imtiyaz gibi anlamlara gelen ve terim
olarak ilk kez III. Ahmet devrinde kullan lan gedik, sahiplerinin
leyece i i i ba kalar n i leyememesi ve sataca
eyi ba kalar n
satamamas art yla hükümetin verdi i senedin içindeki hükümlerin
kullan lmas ve yürütülmesidir. 1860’a kadar süren gedik uygulamas na
göre bir ki i ç rakl k ve kalfal ktan yeti ip ustal k derecesine
eri medikçe, ba ka bir deyi le gedik sahibi olmad kça dükkan açarak,
üretim yapamazd . Gedikler müstakar ve havai olmak üzere ikiye
ayr ld
gibi toplumsal ihtiyaçlarla do ru orant olarak ço alt p,
azalt labilirdi. Tanzimat’ n ilan n sonras nda Bat devletlerle giderek
artan ticari ili kiler hükümetin tekelci siyasetini olumsuz etkileyince
Sultan Abdülmecit’in irade-i seniyesiyle 8 Zilhicce 1277 (17 Haziran
1861) gedik usulü kald
p tekel yönetimi b rak ld . 1912 y na
gelindi inde ise ç kar lan bir kanunla loncalar ilga edildi.103

102

103

Mehmet Genç, “Osmanl Esnaf ve Devletle li kileri”, Ahilik ve Esnaf, stanbul 1986, s. 113-124,
Evliya Çelebi, Seyahatname, s. 283
Ne et Ça atay, “Fütüvvetçilikle Ahili in Ayr nt lar ”, Belleten, Türk Tarih Kurumu Yay nlar , Ankara
1976, sa. 159, s. 435-438, ayr ca Osman Nuri Ergin, Mecelle-i Umur- Belediyye, Büyük ehir
Belediyesi Yay nlar , stanbul 1995, c. 2
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SONUÇ YER NE
Toplumsal ve ekonomik kökeni Ahi birliklerine dayanan ve
geleneksel üretim ili kilerini temsil eden lonca sistemindeki çözülü ü
yaln zca d etkenlere ba
olarak de erlendirmek gerçekçi de ildir.
Ülgener’in i aret etti i gibi çözülü te iç ve d etkenleri birlikte
de erlendirmek gerekmektedir. Osmanl loncalar Bat daki geli meler
kar nda zay f duruma dü üren iç siyasal geli melerin ba nda
merkezin aleyhine geni leyen feodal unsurlar, ayn oranda da
k ve
güvensiz para rejimleri, tahmin dahi edilemeyen harç, vergi gibi
karars z, ittirads z masraf ve maliyet unsurlar gelmektedir.104 16.
yüzy la de in Filistin’le talyan kentleri aras ndaki ticaret yolunu elinde
tutan Osmanl Devleti co rafi ke ifler ve ticaret yollar n de mesiyle
büyük darbe alm . Amerika’n n ke fiyle Avrupa’ya akan gümü ün
para arz
ço altmas zaman içinde Osmanl topraklar
ham ve yar
mamul al m, mamul madde sat m sahas haline getirdi.105 16. yüzy lda
mparatorlu un dünya ekonomisi içindeki konumu, zengin bir
hammadde al
olan Avrupa’yla çok bol ve ucuz i lenmi mal sat
olan Do u aras nda bocalayan bir arac durumundayd .106 Sanayi
devrimi ve yeni üretim teknikleri bir zaman önce Do ulu rakipleriyle
ayn üretim tarz na sahip Avrupal esnaf n önündeki s rlar n
kald lmas na ve kitlesel üretime dayanan kapitalist üretim tarz na yol
açarken, Osmanl da d ticaret imkanlar n daralmas yla tüccarlar ve
tar m kesimindeki güvensizlik ortam nda topraklar ndan kopan
köylüler esnaf zümresini ço altm , esnaf ise ki i ba na dü en gelirin
azalmas
önlemek için s rland rmalar n sürdürülmesi konusunda
107
diretmi ti. Öte yandan devletin loncalarla ilgili uygulamalar çözülme
sürecini h zland yordu. Birlik yönetiminin tayinle atanmaya
ba lanmas te kilat içinde güvensizlik yaratm , 1587 tarihli fermanla
yeniçerilere esnafl k hakk n tan nmas lonca düzenini sarsm . 18.
yüzy l sonras nda gediklerin mülkle mesi, ihtisap örgütünün bask ,
sanayi organizasyonunun k tlamalar gibi nedenlerin zorlamas yla
esnaf n yeniçerile mesi olay ya and . Geleneksel üretim yap
sarsan
104

105

106
107
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bununla birlikte geni imtiyazlara sahip olan yeniçeriler kar nda
esnaf, “asame tezkiresi” alarak bu oca a giriyor böylece yeniçerilerin
imtiyazlar kazan yordu.108
Loncalarda ve dolay yla Ahi gelene inde çözülü sürecinde en
belirgin de im esnaf n ahlak ve zihniyet dünyas nda ya an yordu.
Eksik ve hileli tartma, ham maddeden k sma, yalan yemin ve sahte
teminatla mü teri ayartma, sabit ham maddeye kar emek art
n
kendi aralar nda neden oldu u niza ve ihtilaflar gerek halk gerekse
yüksek zümrenin ikayetlerine neden oluyordu.109 Kimi abartmalara
ra men 17. yüzy l Osmanl sosyal ya am na dair önemli bilgiler aktaran
Evliya Çelebi’nin “mü terileri füruh edece i zaman alim Allah deyü ikna
ederler. Her pabucu be akça kâr ile satmaya raz de il bir alay b
t ra ,
gözleri sürmeli bilinsaf kavimdir...Açmaz ol besmelesiz dükkan Aldat r bulsa
veli eytan !..beyti güya bunlar n hakk nda söylenmi , akçe hibas nda mü teriye
kan a lat r eytan gibi çarpar!” sözleriyle aktard
ahlaki çözülü 18.
yüzy l sonras nda Sünbülzade Vehbi’nin dizelerinde daha belirgin bir
hal al r. Daha sözün ba nda “baz esnaf ider amma rahat/ Hiç çekilmez hele
züll-i hirfet!” demekten kendini alamayan air u dizelerle geli meleri
hicveder;
f- esnafta yoktur insaf,
Yani nadir bulunur sinesi saf
derek hileye sarf- mechud
Anlar n akl olur akl- yahud
Bezl ider mel’anete makduru
Ustadan öyle al r düsturu
Kizb sermaye idüp hileyi kâr
Dü ürür dâmene enva-i ikar
Nazar dirhem-ü dinardad r
kacak iki gözü kârdad r!”110
air Vehbi’nin dizelerinden anla lan o ki 18. yüzy lla birlikte lonca
gelene i içinde ahlaki ve üretim ilkelerini tespit eden Ahilik gelene inin
108
109

110
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dayand
temelleri sars lm , hatta tam tersi bir anlay te kilat içinde
hakim duruma gelmi ti. Önceki yüzy llarda daha çok Gazâli’nin
formüle etti i ilkeleri aynen benimseyen esnaf aras nda egemen olan
Fütüvvet ahlak , kazanç pe inde ko may , gere inden fazla kazanmay
etik olarak eksiklik olarak say yordu. Rekabet, kâr h rs klasik sistemi
sars p, y kacak bir suç gibi alg lan yordu. Hirfet üyeleri fazla
zenginle eni aralar ndan ç kar p tüccar s
ndan sayarken tüccar n
kazanc
spekülasyon
ürünü,
kanun
d
kazanç
olarak
de erlendiriliyordu. Oysa 18. yüzy l geli meleri klasik yap lar tamamen
sarsm ve yeni bir dönemin habercisi olmu tur.
Yüzy n ikinci yar ndan itibaren esnaf devletin kendine tan
haklardan hareketle piyasa fiyatlar tekelleri alt na ald ve bu durum
fiyatlar n yükselmesine yol açt . Giderek d ar ya kapanan ve ekonomik
ya ama zarar vermeye ba layan tekellerin fiyatlar narhlar n üzerine
nca III. Selim zaruri g da maddeleri d ndaki esnaf tekellerinin
la vedilmesi hakk nda ferman ç karak devletin d a aç k esnaf sistemini
olu turmak yolundaki ilk ad
atm oldu. 19. yüzy n modernle me
sanc lar içindeki Osmanl toplumunda siyasal ve ekonomik nitelikli tüm
geleneksel kurumlar yeniden anlamland lmaya çal
p, düzenlenirken
Ahilik gelene i kapitalizme eklemlenme mücadelesinden yenik ç kt .
Avrupa kaynakl fabrikasyon imalatla rekabette zay f kalan, ço unlukla
iç pazara yak n çevreye yönelik faaliyette bulunan esnaf te kilat
da rken Ahilik ananesi çözüldü.111
II. Mehmet’in merkezi bürokratik imparatorluk projesini ya ama
geçirmesine kadar olan dönemde Anadolu’da ehircili in geli iminde,
üretim ili kilerinin organizasyonunda ve ticari canlanmada önemli
katk lar bulunan Ahilik te kilat zamanla siyasi gücünü yitirerek, esnaf
örgütlenmesi biçimine bürünmü tür. 17. yüzy ldan sonraki dönemde
lonca ya da gedik adlar yla varl
sürdürmü se de Osmanl
ekonomisinin dönü ümüne paralel olarak güç kaybetmi tir. Bununla
birlikte gerek Tanzimat sonras nda gerekse Cumhuriyet döneminde
esnafla ilgili örgütlenme çabalar nda ananevi bir kurum olarak sembolik
de erine daima at fta bulunulmas köklü bir tarihsel geçmi e
dayanmas ndan ileri gelmektedir.
111
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