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Abstract 

Ahi Instution is a system that has contributed to many fields in the period of 
Ottoman Empire and has been successfully maintained for centuries. It is not 
possible to evaluate this system, which is based on Quran and the Sunnah of 
the Prophet namely Islamic principles, only as an organization of esnaf 
(tradesmen). Because Ahi Instution played a significant role in the social life 
in Anatolia from the 13th century to the 20th century, as well as, it made 
many contribution on political, moral, military, cultural, and especially 
economic areas. Preserving young people from the effects of unpleasant 
habits and idleness are just a few of the influences of Ahi Instution on socio-
economic situation in Turkish society since the middle of the 13th century.  
Ahi Instution is based on solidarity and cooperation among tradesmen and 
artisans, who compromise the majority of the society. This organization has 
prevented hatred and hostility among various sections of the society, since 
religious beliefs and values have also been combined with these feelings, 
thus contributing to the development of brotherhood and emancipation. 
This article will focus on the Ahi Instution system, which evokes state 
sources in the most reasonable way, provides a fair distribution of income, 
inject solidarity, peace and brotherhood feelings into the society, is a 
balanced and productive economic-social system. Also, contributions of the 
Ahi Instution system to the social cohesion in terms of economic aspects will 
be investigated.  
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Bir Toplumsal Dayanışma Kurumu Olarak Ahîliğin İş Ahlâkına 
Dair İlkeleri ve Ekonomik Hayata Katkıları 

Anahtar Kelimeler 
Ahîlik, iş ahlâkı, 

Osmanlı ekonomik 
hayatı, toplumsal 

dayanışma. 

Özet 

Ahîlik, Osmanlı Devleti’ne birçok alanda katkı sağlamış ve yüzyıllar boyunca 
başarıyla sürdürülmüş bir sistemdir. Tamamen Kur’ân-ı Kerîm’e, Hz. 
Peygamber’in sünnetine dayanan ve İslâmî esasların temel alındığı bu 

                                                         
1 Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Hukuku yüksek lisans öğrencisi.  
2 Corresponding Author. Arş, Gör., Sakarya Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri 
Bölümü, kcevherli@sakarya.edu.tr  
3 Arş, Gör., Sakarya Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü. 



308       Cevherli, F., Cevherli, K. & Çakmataş, B. (2017). Business Ethics and Contribution to 
Economic Life of Ahi Instution as a Community of Solidarity. 

 

Makale Geçmişi 
Geldiği Tarih 

29 Nisan, 2017 
Kabul Tarihi 

15 Mayıs, 2017 

sistemi, sadece bir esnaf teşkilâtı olarak değerlendirmek mümkün değildir. 
Zira Ahîlik, on üçüncü yüzyıldan yirminci yüzyıla kadar Anadolu’da sosyal 
hayatın düzenlenmesinde büyük rol oynadığı kadar; siyâsî, ahlâkî, askerî, 
kültürel ve özellikle ekonomik alanda büyük katkılar sağlamıştır. On üçüncü 
yüzyılın ortalarından başlayarak, gençleri kötü akımların etkisinden ve aylak 
kalmaktan kurtarmak Ahîliğin Türk toplumunu sosyo-ekonomik bakımdan 
düzenlemedeki etkilerinden yalnızca birkaçıdır. 
Ahîlikteşkilâtı, şehir halklarının çoğunluğunu meydana getiren esnaf ve 
zanaatkârlar arasındaki dayanışma ve yardımlaşma temelleri üzerine 
kurulmuştur. Dinî inanç ve değerler de bu duygularla birleştiğinden bu 
teşkilât, toplumun çeşitli kesimleri içerisinde kin ve düşmanlık olmasına 
engel olmuş, böylece kardeşlik ve yardımlaşma duygusunun gelişmesine de 
katkıda bulunmuştur. 
Bu makalede devlet kaynaklarını en makul biçimde harekete geçiren, adil bir 
gelir dağılımı sağlayan, topluma sosyal dayanışma, barış, kardeşlik duygusu 
aşılayan, dengeli ve verimli bir iktisâdî-sosyal sistem olan Ahîlik sistemini ve 
toplumsal bütünlüğe ekonomik olarak ne gibi katkılar sağladığı ele 
alınacaktır. 

 

1. Giriş 

Ahîlik, en genel manasıyla XIII. yüzyılda Anadolu’da görülmeye başlayan ve bir 
süre sonra Osmanlı Devleti’nin kurulmasında önemli rol oynayan dinî-ictimâî 
olmak üzere birçok fonksiyonu icra eden teşkilâtın adıdır (Kazıcı, 1988: 540). 

Ahîliğin, “akı” veya “Ahî” kelimelerinin terimleşmiş şekli olabileceği 
düşünülmektedir. Ahî, Arapça’da“kardeş” (Cevherî, 1990: 2264) anlamına gelen bir 
kelime olup Ahîliğin Türkçe’sinin “akı” olduğunu söyleyenler de mevcuttur. Akı, 
dilimizde cömert ve eli açık anlamlarına gelmektedir(Ayverdi, 2011: 22). 

Ahîye aynı zamanda “erkek kardeşim, Ahîlik ocağından olan kimse, eli açık, 
cömert” anlamları verilirken, Ahîlik ise “Kökleri eski Türk törelerine dayanan ve 
Anadolu’da yüksek bir gelişim gösteren esnaf, zanaatçı, çiftçi vb. bütün çalışma 
kollarını içine alan ocak.” şeklinde tanımlanmaktadır(Ayverdi, 2011: 23; TDK, 
2015: 42). Ahîliğe ilişkin tanımlara bakıldığında, Ahîliğin bir iş, meslek ve çalışma 
ahlâkı ortaya koyan bir zümre olduğu açık bir şekilde görülebilmektedir. 

Bu zümrenin iktisâdî yönüne ağırlık veren Bütünbaykurt(1999)’a göre Ahîlik 
kurumu, Türklerin tarihi gelişim süreci içinde kendi öz değerlerine, örf ve 
adetlerine ve sosyo-ekonomik yapılarına uygun olarak geliştirdikleri iktisâdî 
ağırlıklı bir teşkilâtın adıdır(Bütünbaykurt, 1999: 19). Teşkilât anlamında Ahîlik, 
Anadolu’da birliği, refahı, toplum düzenini sağlayan ve halkın maddî, manevî tüm 
ihtiyaçlarına cevap verecek tarzda teşkilatlanan sivil toplum kuruluşu olarak da 
tanımlanmaktadır (Demir, 2000: 323). 

Ahîlik yani Orta Asya’dan beri görülen Akı, cömertlik felsefesinin İslâmî fütüvvet 
geleneğiyle kaynaşmasıdır (Tabakoğlu, 1997: 50). Türk-İslâm kültür ve 
medeniyetinin oluşturulmasında ve özellikle Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda 
mühim bir rol oynayan bir teşkilât olarak Ahîlik (Şahin, 1984: 328), içlerinde her 
meslekten her sınıftan insan olan, merâtib silsilesine son derece bağlı (Grenard, 
1992:37), üretici ile tüketici arasında gereksiz haset ve çekişmeleri ortadan 
kaldıran bir topluluktur (Kazıcı, 1997: 107). 
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XIII. yüzyıldan XX. yüzyıla kadar Anadolu’daki esnaf ve sanatkâr birlikleri olan 
Ahîlik ayrıca köylere kadar yayılan örgütleriyle, millî birliği ve bütünlüğü, sosyal 
dayanışma ve yardımı temel ilke olarak benimseyen, dostluk ve kardeşlik havası 
içinde, toplumsal ahlâk kurallarına sıkı sıkıya bağlı, millî bir toplum kurmayı 
amaçlayan, yurt ekonomisinde temel ihtiyaç maddelerini en kaliteli, en ucuz 
biçimde üretmeyi öngören millî bir örgüt biçimidir (İvgin, 1996: 71).Ahî ise, 
vicdanını kendi üzerine gözcü koyan, helâlinden kazanan, yerine ve yeterince 
harcayan, ölçü ve tartı ehli olan, yararlı şeyler üretip insanlara sunan kişidir 
(Çağatay, 1989: 143). Zanaatkârlara işyerinde yamak, çırak, kalfa ve usta 
hiyerarşisi ile mesleğinin incelikleri öğretilirken, bunların akşamları toplandıkları 
Ahî zâviyelerinde ahlâk eğitimi uygulanmaktaydı. İşte bu yolla yetiştirilen Türk 
esnaf ve zanaatkârları hem aralarında güçlü bir dayanışma ve yardımlaşma 
kurmuş, hem de Bizans sanatkârları ile rekabet yeteneğine ve gücüne kavuşmuştur 
(Ekinci, 2001: 21). 

2. Ahîliğin Ortaya Çıkışı  

Ahîliğin Anadolu’da kurulmasında fütüvvet teşkilâtının büyük etkisi olduğu 
bilinmektedir (Kazıcı, 1988: 540). Dolayısıyla bu teşkilâtın ortaya çıkış sürecinin, 
fütüvvet kurumunun anlaşılmasıyla ilişkili olduğu düşünülmektedir. Arapça “fetâ” 
kelimesinden türemiş olan fütüvvet kelimesi sözlükte “soy temizliği, mertlik, 
yiğitlik, gençlik, delikanlılık, cömertlik, eski esnaf teşkilâtı, dinî ve meslekî birlik” 
gibi anlamlara gelmektedir. Fütüvvet bir tasavvuf terimi olarak ise “fedakarlık, 
feragat, mertlik, adamlık, insanlık, bir kimsenin sırf insani mülahazalarla 
başkalarının hak ve menfaatini kendisininkinden önde tutması, toplumun ve 
fertlerin kurtuluşu ve mutluluğu için feda etmesi, herhangi bir karşılık veya ödül 
beklemeden başkalarına yardım ve iyilik etmek, başkalarını kendinden daha 
önemli ve daha saygı değer olarak görmek” anlamlarını taşımaktadır. (Cebecioğlu, 
1997: 140) Başlangıçta tasavvufî bir mahiyet taşıyan fütüvvet, XIII. yüzyıldan 
itibaren ictimâî, iktisâdî ve siyâsî yapılanmaya dönüşen bir müessese olmuştur 
(Kazıcı, 2006: 58).  

Araştırmalar, Anadolu’da Müslüman Türkler arasında özellikle XIII. yüzyıldan 
itibaren kendini gösteren Ahîliğin, köklerinin İslâm’dan önceki dönemlere, 
Mezopotamya’nın eski sosyal teşkilâtına uzanan ve müslümanların arasında, 
başlangıçta yaş gruplarının bir tipini teşkil eden, “ayyârûn”, “rünûd”, “fityân” ve 
“civânmerd” birlikleri gibi terimlerle anılan birliklere dayandığını ortaya 
koymaktadır. Ahîliğin, askeri ve sportif eğilimler gösteren; bir yandan nazari 
temellerini sufi terminolojisi ve ideolojisinin savunduğu “fütüvvet” idealiyle 
güçlendirirken, öte yandan IX. yüzyıldan itibaren mesleki eğilimler göstermeye 
başlayarak esnaf birlikleri olmaya yönelen, X. ve XII. yüzyıllar arasında farklı dini 
niteliklere sahip fütüvvet loncaları halini alan ve nihayet Halife Mansur’un (1180-
1225) reformu sayesinde, bir yandan töresel yapıdan sıyrılarak sistemleşip 
toplumsal dayanışmanın bir aracı haline gelirken, öte yandan da resmi bir hüviyet 
kazanarak meşrulaşan ve kurumlaşan fütüvvet birliklerinden belli bir ölçüde 
etkilendiği bilinmektedir (Günay, 1998: 4). 

Fütüvvet birlikleri ve Ahîlik kurumlarının ana tüzüğünü oluşturan 
Fütüvvetnâmelerin muhtevâsındaki benzerliklerde de bu etkileri gözlemlemek 
mümkündür. Bu gibi durumlar Ahîliğin zaman zaman Fütüvvet’in Anadolu’daki 
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basit bir uzantısı ve devamından ibaret olarak görülmesine sebep olmuştur. Bunun 
yanında Ahîliğin kökenini eski Sasanî veya Bizans’ta görülen esnaf teşkilâtına 
bağlamaya çalışanlar da olmuştur. Ancak Anadolu’da Ahiliğin oluşumunda, İslam 
dünyasında görülen fütüvvetin yanı sıra, İslam tasavvufunun, Bâtinîliğin, 
Melâmiliğin, İslam’dan önceki eski Türk inançları, kültürü ve ahlâkının yanında 
yine o dönemdeki siyâsî, tarihî, ekonomik, kültürel, sosyal ve dinî şartların etkili 
olduğu anlaşılmaktadır. Bu itibarla, Anadolu’daki Ahîlik, Anadolu’ya göçmüş olan 
Müslüman Türklerin Anadolu’da uğradığı dinî, sosyal, siyâsî, kültürel, ekonomik 
vb. değişim, dönüşüm ve birleşimlerinin bir sonucu olarak görülebilir. Tüm bu 
etkilenmelere rağmen, Anadolu’da Müslüman Türkler arasında oluşan dinî-sosyal 
birlikler olarak Ahîliğin, kendine has özellikleri ile ötekilerden ayrıldığını; 
Anadolu’da Türklere mahsus orijinal bir müessese olarak kendini gösterdiğini 
belirtmek gerekmektedir (Günay, 1998: 4). 

Ahîlik, prensiplerinin Kur’ân-ı Kerîm’e ve Hz. Peygamber’in sünnetine 
dayandırılmasıyla İslâmî anlayışa doğrudan bağlı olup; İslâm tasavvuf 
geleneğindeönemli bir yeri bulunan “uhuvvet” anlayışınıçağrıştırmasındandolayı 
da kolayca kabul görmüş ve yayılmıştır (Kazıcı, 1988: 540). 

Anadolu’da Ahîliğin şekillenmesinin ve her yerde kolayca örgütlenmesinin 
sebebinin sosyo-ekonomik ve siyâsî zorunlulukolduğu düşünülmektedir. Nitekim 
tarihi seyir içerisinde o dönemin şartları sebebiyle kaçarak ve göçerek Anadolu’ya 
gelen esnaf ve tüccarların Anadolu’daki yerli tüccar ve zanaatkarlar karşısında 
tutunup ekmek bulabilmesi, kendi aralarında sıkı bir iş birliği ve örgütlenme içinde 
olmasıyla mümkün olabilirdi. Bu da, dinî-ahlâkî kuralları fütüvvetnamelerde zaten 
mevcut bulunan bir esnaf ve zanaatkarlar dayanışma ve kontrol örgütünün bir 
başka deyişle Ahîliğin korunmasını sağlamıştır (Çağatay, 1989: 47). 

Netice olarak Ahîliğin Anadolu’da kurulmasında İslâm’ın ilk asırlarında ortaya 
çıkmış olan genç sanatkar ve zanaatkarların bir araya gelmesiyle oluşmuş olan 
”fütüvvet” anlayışının katkısı çok büyüktür denilebilir (Gündüz, Kaya ve Aydemir, 
2012: 38). Fütüvvet teşkilâtından farklı olarak Ahîlik, Anadolu’da sınâî ve ticâri bir 
mâhiyet kazanmıştır. Bu kuruluş, mensubu olanların, işyeri, atölye, tekke ve 
zaviyelerinde meslekî eğitim ve öğretimin sürdürüldüğü bir ocak olma özelliği 
taşımaktadır. Fütüvvet teşkilâtıgibi bütün İslâm dünyasına ait olmayan Ahîlik, 
sadece Anadolu’da ve Türk muhitinde görülmektedir. Ayrıca Fütüvvet hareketi 
Abbasi Halifeliği’nin sona ermesinden sonra tamamen ortadan kalkmışken; Ahîlik, 
Osmanlı toplumu içerisinde varlığını XVIII. yüzyıla kadar devam ettirmiştir (Şanal 
ve Güçlü, 2007: 380). 

3. Ahîlik Teşkilâtının Yapısı 

Ahîlik, Anadolu’da göçebelikten şehir kültürüne geçişte bir vasıta olarak işlev 
görmüş, göçebelik ve şehir kültürünün benimsediği ahlâkî değerler ile 
bütünleşmiştir. Bu teşkilâtın temel anlayışıve ideolojisi fütüvvet ilkeleri 
çerçevesinde şekillenmiştir. Fütüvvetin temelinde bulunan tevhîd, Hz. 
Peygamber’in sünnetine bağlılık, müsbet ahlâkî vasıflarla donanma, Hakk’ın 
rızasını kazanmak için her türlü dünyevî bağ, arzu ve hevesten uzaklaşma 
ilkelerine göre hareket eden fetâ, halk içinde Hakk ile beraberdir; yani Melâmetî 
bir tavra sahiptir. Fütüvvet ideolojisinin pratiğe yansıyan boyutunu teşkil eden 
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Melâmet ise, “kişinin helal kazanması, elinin emeğini yemesi” ilkesiyle Ahîlikte 
vazgeçilmez bir yere sahiptir (Sarıkaya: 1999: 55). 

Türk örf ve adetleriyle İslâm inanç ve ahlâkını birleştirip kaynaştıran 
Ahîteşkilâtları, zengin-fakir, üretici-tüketici, emek-sermaye, millet-devlet olmak 
üzere toplumun bütün fert ve kurumları arasında iyi ilişkiler kurarak sosyal adaleti 
gerçekleştirmek ve ahlâkîbir toplum düzeni meydana getirerek herkesin huzur 
içinde yaşamasını sağlamayı amaç edinmiştir (Şimşek, 2002: 25). Bu anlayışta 
insan, sistemin merkezine koyulmuş ve her şey onun dünya ve ahret mutluluğunu 
kazanmasına yönelik olarak düzenlenmiştir. Ahîlik teşkilâtları, kendi içlerinde 
dayanışmacı, üçüncü şahıslara karşı da uzlaşmacı bir yapıya sahip olmuşlardır 
(Çakır ve Gümüş, 2011: 57). 

Ahî teşkilâtı Anadolu’da göçebe kültüründen şehir kültürüne geçişte bir vasıta 
kurum olmuştur (Güllülü, 1992: 30-34). Bu sebeple kent hayatının 
benimsenmesinde de önemli bir rol oynamıştır. Çünkü anayurtlarından Anadolu’ya 
gelen Türklerin kendi zanaat ve ticaretlerine yeni bir yaşama ve çalışma kültürü 
oluşturma gayreti de Ahîliğin amaçları arasında yer almaktadır. Dolayısıyla önce 
bütün esnaf ve zanaatkârlar tek bir örgüt altında toplanmış ve sonrasında bunlar 
ahlâkî, meslekî ve askeri bir eğitimden geçirilmişlerdir. Ayrıca devletin ve milletin 
bekasının devamlılığının sağlanmasında, kalkınmada, bilimde, sanatta ve hatta 
askerlikte AhîTeşkilâtları oldukça önemli katkılarda bulunmuştur (Durak ve Yücel, 
2010: 153). 

Ahîlikte öne çıkan bir diğer amaç ise üretici-tüketici ilişkileri konusundadır. Ahîlik, 
üretici-tüketici ilişkilerini karşılıklı haklılık temelinde düzenlemeye gayret 
etmiştir. O dönemdeki toplumsal ve iktisâdî krizlerin ortaya çıkardığı bu 
zanaatkârlar grubu, toplumun bu iki kesiminin birbirleriyle olan etkileşimlerini 
düzenleyip sosyal barışa hizmet etmiştir (Kantarcı, 2007: 70). 

Ahîliğin aynı zamanda halka dönük bir kurum olması da önem 
taşımaktadır.Teşkilâta mensûb bir ahî meslektaşlarının ticaret çıkarını kendi 
çıkarlarından üstün tutarak ve halka hizmet edip yararlı olarak mutluluğa ulaşır. 
Bunun yanı sıra, belli bir süre bir iş basamağında kalarak olgunlaştırılan yamak-
çırak-kalfa-usta hiyerarşisi kurmayı ve bu basamaklarda baba-evlat ilişkisi gibi 
öğreticiye candan bağlanarak; zanaatını sağlam, ahlâkî ve meslekî temellere 
oturtmayı amaçlar (Tokgöz, 2012: 42). 

Ahîlik teşkilâtlarında her esnaf kolunun kendine özgü ve o esnaf kolunu temsil 
eden bir sancağı vardır. Bu sancakların üzerinde neyi temsil ediyorlarsa (temizlik, 
doğruluk vs.) onunla ilgili âyet ve hadîsler yazılır. Bu sancakları taşıyanlar kişiye 
ise “alemdâr” denilmektedir (Taş, 2011: 36). 

Ahîlik Teşkilâtlanmasında her esnafın adı ile anılan bir çarşısı bulunmaktadır. 
“Bedesten”, “Arasta” veya “Uzun Çarşı” adı verilen yerlerde aynı zanaat sahibi 
kişiler birlikte çalışmaktadırlar. İdarenin ve başkanın çalışabilmesi için de çarşıda 
müsait bir ortam bulunmaktaydı. Toplumun ihtiyaçlarını giderebilmek için ise 
mutlaka o çarşıda berber, fırıncı, nalbant gibi meslek sahiplerinin dükkân 
açılmasına izin verilmektedir (Karaman, 2014: 98). 
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Her kolu için yerleşim birimlerinde farklı birlikler kurulmuş,bir meslekte ayrı 
birlikler meydana getirecek kadar esnaf ve zanaatkarların bulunmadığı yerleşme 
merkezlerinde birbirine yakın meslek mensupları birlikte toplanmışlardır. Daha 
küçük yerlerde ise bütün meslek mensupları aynı birlikte toplandığı görülmüştür. 
Yerleşme biriminde kurulan Ahî birlikleri arasındaki ilişkileri büyük bir meclis 
sağlamıştır. Bütün esnaf birlikleri Kırşehir’de bulunan Ahî Evran Zâviyesine bağlı 
bulunmaktaydı ve bu zâviyenin başında bulunan Ahî Baba, bütün zanaatkarların 
pîri kabul edilen Ahî Evran Velî’nin halifesiydi. Bütün esnaf birlikleri ona bağlı 
olmuş, böylece Ahî birlikleri bir merkeze bağlanmış ve Ahî Evran Zâviyeside bu 
birliklerin genel merkezi olmuştur (Şimşek, 2002: 26). 

Ahîlikte tüm zanaatların bir pîri vardır. Ahîler, sanatlarının pîrlerinden kendi 
ustasına kadar olan büyüklerine içten bağlanmalıdır. Ayrıca Ahîlikte pîr ve ustaya 
bağlanmadan zanaatta olgunluğa ermekimkansız kabul edilmiştir. Bunun için de 
bütün meslek sahiplerinin pîrlerine hürmetle bağlanmaları ve ona derin saygı 
duymaları istenmiştir. Bu da Ahîlerin zanaatlarının tarîkatı içinde sadık ve 
mesleğinin hukukuna candan bağlı mürîdler haline gelmelerini sağlamıştır (Ekinci, 
2008: 80). 

Kendine özgü bir felsefesi, ilkeleri olan ve bunları çeşitli eğitim faaliyetleriyle 
topluma yaymaya çalışan Ahî birlikleri okul olma özelliği taşımaktadır. Bir eğitim 
kurumu olarak incelendiğinde bu birliklerin askerî, dinî-ahlâkî ve meslekî 
alanlarda eğitim ve öğretim hizmeti verdiği, bu eğitimin amacının ise insanı 
mükemmelleştirmek, hayata hazırlamak, bir meslekte yetkinleştirmek, 
davranışlarında dengeli hareket etmesini bilen, çevresine uyum sağlayabilen ve 
başkalarının haklarına riayet eden bir insan yetiştirmek olduğu görülmektedir 
(Duman, 2012:182). 

4. Ahîliğin İş Ahlâkına Dair İlkeleri 

Ahîlik kültürü ve felsefesinin önemli bir bölümünün iş ahlâkına dair bazı ilkeler 
üzerine bina edildiği bilinmektedir. Ahîlik ortaya koyduğu bu ilkelerle asırlardır 
esnaf, tüccar, zanaatkâr başta olmak üzere ekonomik hayatın öğesi olan insanlara 
daima ilham kaynağı olmuş, iş birliği içinde, mutlu iş ve yaşam anlayışı, daha 
dürüst, daha sade, daha sakin, daha özgün tempoyla evrensel etik ilkelere bağlı bir 
ekonomik faaliyet anlayışı telkin etmiştir (Yılmaz, 1995: 12). Ahîlik kurumu 
böylece esnaf ve zanaatkârların oluşturduğu, faaliyetleri ve prensipleri ile 
toplumun ekonomik yaşamını doğrudan etkileyen ve bir iş ahlâkı tesis eden sivil 
toplum örgütü hüviyeti taşımıştır (Akça, 2001: 41). 

Şüphesiz Ahîliğin kurucusu olan Ahî Evran’ın da bu teşkilâtlı birliği oluşturmaktaki 
amacı, devletin güçlü bir ekonomiye sahip olmasını sağlamak ve bu gücü muhafaza 
etmekti. Ahî Evran bunu gerçekleştirebilmek için meslekî bir altyapının yanı sıra 
ahlâkî bir olgunluğa da ihtiyaç olduğunu göz ardı etmemiş, bu sebeple teşkilât 
mensuplarının nitelikli ve iyi insan olmalarını amaçlamış, toplumun yozlaşıp 
çökmemesi için bir takım ahlâkî ilkeler de belirlemiştir (Özden, 2015: 126). 

Ahî Evran’ın belirlediği bu ahlâkî ilkeler tamamen uygulamaya yöneliktir ve 
bunlara uymayanlar, iyi bir insan ya da Ahî olamazlar. Bu uygulama öncelikle iş 
yerlerinde usta-çırak ilişkisi çerçevesindeki eğitimle sağlanmış, bu eğitimin 
başlangıç noktası ise işe alınacak çocukların yeteneklerine göre kategorize 
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edilmeleri olmuştur. Çocukların yetenekleri tespit edildikten sonra iş kollarına 
göre taksim edilerek yamaklıktan başlatılmış ve iki yıl boyunca yamak olarak 
çalışan çocuk, bu süre sonunda yapılan küçük bir törenle çıraklığa yükseltilmiştir. 
Yamakların okuyup yazmaları ve bilgili birer çırak olmalarına da özen gösterilmiş 
ve bu eğitim, geleneksel hâle getirilerek Ahîlik teşkilâtı devam ettiği müddetçe 
sürdürülmüştür Bu durum göz önünde bulundurulduğunda Ahîlikte iş ahlâkının en 
temel ilkesinin eğitim ve bilgi olduğu anlaşılmaktadır (Özden, 2015: 126-127 ). 

Bu bağlamda Ahîlik sisteminde “uzmanlaşma” ilkesine büyük bir önem verilmiş, 
her bir Ahînin tek bir işte uzmanlaşması, başka bir işte çalışmaması ve bunu en iyi 
şekilde yapması önerilmiştir. Bu bağlamda Ahîlerin iş değiştirmeleri veya birden 
fazla işle uğraşmaları hoş karşılanmamıştır. Ayrıca müşteriyi aldatmamak, malı 
överek yalan söylememek, hileli ölçüp tartmamak, karaborsacılık yapmamak, 
müşteriyi kızıştırmamak Ahîlikte iş ahlâkına dair ilkeler arasında sayılabilir 
(Yılmaz, 1995: 11). 

Ahîlikte iş ahlâkına dair ilkelerden bir diğeri de çalışmaktır. Ahîliğin bir esnaf 
birliği olduğu düşünüldüğünde mensuplarının da bu birliğe uygun olarak yerine 
getirmeleri gereken asıl görevin çalışmak olduğu bir gerçektir. Çalışmak, Ahîlere 
göre tembelliği önleyerek insanı ileriye taşır. Ayrıca Ahîlikte çalışmak, belli 
kurallara dayandırılmıştır (Özden, 2015: 128). 

Ahîlikte çalışmayla ilgili uygulanan en önemli kurallardan birisi kişinin mesleğe 
girmesi ve meslekte yükselmesi konusuyla ilgilidir. Ahîlikte eğer bir usta işyerinde 
bir çırağa ihtiyaç duyarsa önce çocuğun fiziksel ve ahlâkî özelliklerini anlamak için 
kendine has yöntemler kullanarak deneme amacıyla geçici bir süre çalıştırırdı 
(Akça, 2001: 41). Ahîlik sistemindeki usta-çırak ilişkileri, işçi-işveren ilişkisinden 
çok baba-oğul ilişkisine benzetilmektedir. Bu sebeple, çıraklara önce toplumun 
ahlâk ve erdemleri öğretilir, daha sonraki aşamalarda ise, meslek eğitimine 
geçilirdi. Meslek eğitimi en genel manasıyla teorik ve pratik olarak “yaparak 
öğrenme” ve “beceri geliştirme” tekniğine dayanmaktaydı. İşin haricindeki ahlâk 
eğitimi ise akşamları zaviyelerde toplanılarak gerçekleştirilirdi. Bunların yanı sıra 
haftanın belli günlerinde de silah talimleri ve ata binme eğitimi yaptırılırdı. Yine 
çırakların okuyup yazmalarına itina gösterilirdi (Demir, 2001: 82). Ayrıca Ahîlik 
sisteminde ustaların yetiştirecekleri çırak sayısı standartlara bağlanmış, kaliteden 
taviz vermemek için usta sadece örgütün öngördüğü kadar çırak alabilmiştir. 
Çünkü çırakların sayısı çok olursa eğitim istenilen etkinlikte gerçekleşmeyecek ve 
eğitimin kontrolü güçleşecektir (Durak ve Yücel, 2010: 157). 

Ahîlikte kalfalıktan ustalığa geçmek de birtakım şartlara bağlanmış (Bozyiğit, 
1989: 86), uzun süreli ve çok aşamalı terfi sistemi de tüm meslek ve sanat 
dallarında egemen olmuştur. Bir meslek ya da sanat dalında ustalık sıfatına 
ulaşmak için yamaklık, çıraklık ve kalfalık aşamalarından başarıyla geçmek şart 
koşulmuştur (Doğan, 2011: 28).  

Ahîliğin iş ahlâkına dair ortaya koyduğu diğer bir ilke ise düzen, intizam ve 
tedbirdir. Bu itibarla her esnaf grubuna bir bekçi tayin edilmiş, bu bekçiler çarşının 
temizliği, akşamları dükkanların kontrolü gibi vazifeler üstlenmiştir. Bekçi dışında 
her esnafın bir de duacısı olup, duacı sabah namazından sonra mütevellinin dairesi 
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önünde toplanan esnafa dua etmekle görevlendirilmiştir. Bu duadan sonra herkes 
dükkanına dağılıp, işinin başına geçmiştir (Kazıcı, 1986: 89).  

Ahîlik kurumunun üzerinde önemli durduğu ve iş ahlâkının dayandığı en temel 
ilkelerden olan çalışan diğer insanların emeğine saygı duyulması, haklarının 
savunulması ve onlara haksızlık yapılmamasıdır. Ahîlik sistemi çalışanın alnının 
teri kurumadan onun emeğinin ve bilgi ve buluşunun karşılığının işveren 
tarafından verilmesini güçlü bir şekilde savunmuştur. Bu da çalışan ve işverenler 
arasında sürekli bir güvenin sağlanmasını beraberinde getirmiştir. Böylece Ahîlik, 
emeğe, insan hakkına, yeniye ve yenilik sahibine saygı duyan bir örgüt olmuştur 
(Doğan, 2011: 31). 

Ahîlik sistemi “can ve mal ortaklığı” adını verdiği bir yardımlaşma ve dayanışma 
sistemini de iş ahlâkına dair bir ilke haline getirmiştir. Bu sistemde Ahînin 
kazancının, ihtiyacından fazlasını bütünüyle yoksul, işsiz ve muhtaç insanlara 
yardım için kullanmaları bir ahlâk kuralı olarak kabul edilerek, kişinin ihtiyacını 
aşan zenginliğin biriktirilmesi (iddihar), sermayenin belirli ellerde toplanmaması 
için engellenmiştir. Bu şekilde adil gelir dağılımı sağlanması hedeflenmiş ve 
toplumda dayanışma sağlanmaya çalışılmıştır (Bayram, 2008: 65-66). 

Türk insanına dayanışma ruhu vermek isteyen Ahî teşkilâtı,  toplumların 
dayanışma sayesinde milletleştiği inancındadır. Bu dayanışma da toplumu iyi 
tanıyan,  insanları nasıl bir arada tutacaklarını ve birlikte nasıl yasamaları 
gerektiğini de iyi bilen esnaf ve zanaatkârlar aracılığıyla sağlanabilir. Ahî Evran, 
birbirleriyle dayanışmaları açısından çeşitli meslek gruplarının da bir arada 
bulunmalarının önemli olduğunu düşünmüştür. Dayanışma içerisinde olanlar, her 
türlü zorluğa karşı koyabilirler (Bayram, 2008: 65-66). 

Ahî birliklerinde dayanışmanın en güzel örneği ise Orta Sandıkları’nda 
görülmüştür. Buna göre teşkilât üyesi olan esnaf ve zanaatkârın kazancı şahsi 
olmaktan çok teşkilâta ait genel sermayeyi meydana getirmiştir (Öztürk, 2002: 7). 
Orta sandıkları böylece iktisâdî hayatın düzenlenmesi için bir araç olarak 
kullanmak üzere işletilmiştir. Her Ahî birliğinin; Orta Sandığı, Esnaf Vakfı, Esnaf 
Kesesi veya Esnaf Sandığı denilen bir karşılıklı yardımlaşma ve sosyal güvenlik 
sandığı bulunmuş, teşkilât bu yardım sandığı vasıtasıyla üyelerine sosyal güvenlik 
sağlamış, onları tefecilerden korumuş ve hammadde temin etmiştir. Orta sandığın 
geliri her esnaf malın satışında Bâb-ı Meşîhat tarafından tespit edilen bir yüzdeyi 
orta sandığına yatırmasıyla sağlanmıştır. Bunun dışında, yamaklıktan çıraklığa, 
çıraklıktan kalfalığa ve kalfalıktan ustalığa yükselirken ödenen bir nevi terfi 
harçları, üyelik aidatları, askere alınan kalfa veya ustanın eşi ve çocukları için 
birlikçe toplanan paralar, teşkilâta ait mülklerin gelirleri ve çeşitli bağışlar 
sandığın diğer gelir kaynakları haline gelmiştir. Orta sandığında toplanan 
paralardan teşkilât için lüzumlu harcamalar yapılmış, birliğe ait mülklerin tamir 
masrafları, çeşitli vergiler, görevlilerin maaşları, sosyal gayeli esnaf toplantılarının 
giderleri, fakirlere çeşitli vesilelerle yapılan yardımlar sandık gelirlerinden 
karşılanmıştır. Teşkilâtın güçlenmesi için alınan mülklerin bedelleri de sandıktan 
ödenmiş, teşkilât için gerekli harcamalar yapıldıktan sonra ve çalışmayacak 
durumda olan üyelere gerekli paralar verildikten sonra, artan para esnafa kredi 
olarak verilmiştir. Böylece de esnaf tefecilerin eline düşmekten korunmuştur 
(Ekinci, 1990: 26-27).  
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Ahîliğin iş ahlâkını tesis etme noktasındaki diğer bir ilkesi ise ticaret ve üretim 
alanında kaliteyi gerçekleştirmektir. Bu ilkeye göre işçi, ürettiği mal ile neredeyse 
özdeşleşmiş, iş alanı ve üretilen mal, insanın aynası haline getirilmiş (Öztürk, 2002: 
5), kalite, üretimi yapanın namusu olarak değerlendirilmiştir. Bu anlamda kalite 
kontrolleri de üreticilerin denetlenmesinde ve müşteri memnuniyetinde 
önemsenen bir uygulama olmuştur (Durak ve Yücel, 2010: 157). 

Buna bağlı olarak Ahîlik teşkilâtının iş ahlâkı hususunda vazgeçilmez temel 
ilkelerinden birisi “hizmette mükemmellik” ve “Müşteri velinimetimizdir. ” 
ilkesidir (Bayram, 2008: 65-66). Bu ilkeler asırlarca bütün hizmet çeşitlerinde 
kullanılmış ve böylece standart dışı mal ve hizmet üreten esnaf uyarılmış, uyarıları 
dikkate almayanlar ise çeşitli cezalara çarptırılmıştır. Bazı yerlerde esnafın ileri 
gelenlerinden ve seçilmiş ustalardan meydana gelen bir İdare Kurulunun herhangi 
bir olumsuz hareketi görülen esnafa ceza da verdiği görülmüştür. Bu cezaların da 
çeşitli türleri bulunmaktaydı. Bunlardan birincisi ve en hafifi “Gönül Küskünlüğü 
Cezası” idi. Bu cezayı alan esnafa diğer esnaflar ceza süresince selam vermezdi ve 
ceza süresi bir hafta idi. İkinci ceza “Yolsuzluk Cezası” idi. Bu cezayı alan esnaf mal 
satamazdı. Bu ceza da bir ay sürerdi. Ceza bitiminde esnaf idare kurulu toplanarak 
cezalı esnafın cezasının bittiğini ilan ederdi. Daha sonra da ceza alan esnaf, esnaf 
kahvehanesinde toplanan tüm esnafa çay ve kahve ikram ederdi. Üçüncü ve en ağır 
olan ceza ise; “Pabucu dama atılma cezası” idi. Bu cezayı alan esnaf artık bu 
tarihten sonra bir daha esnaflık yapamazdı (Akça, 2001: 44). Bu ilkeler Tüketici 
haklarına yönelik olarak müşterinin önemini vurgulamak üzere konulmuştur. Bu 
ilkenin günümüzde devam ettirilmeye çalışıldığı, esnafların dükkanlarında bir 
tabela şeklinde duvarlara asılı olduğu görülmektedir. 

Ayrıca dayanıklı tüketim maddelerinin üzerine üreticinin “alamet-i fârikası” olan 
markası vurulmuştur. Bu işaret, bir nevi garanti belgesi yerine geçmiştir. Çünkü o 
marka, hem o ürünün kalite belgesi hem de onu yapan ustanın ve işyerinin övünç 
kaynağı ve şerefi olarak görülmüştür. Müşteri, satın aldığı üründe bir bozulma 
olması durumunda, bu işarete dayanarak hakkını arayabileceği Ahî Birliği 
olduğunu bilir ve hakkını arardı. Üretici veya esnaf da böyle bir durum olmaması 
için malını sağlam olarak üretmek zorunda olduğunun bilincinde olarak üretim 
yapardı. Üretim hatasından kaynaklanan bir müracaat olursa AhîBirliği müracaatı 
değerlendirir, kusur bulduğu takdirde de üreticiyi en ağır şekilde cezalandırırdı. 
Cezaların en büyüğü, Ahî Birliğinden uzaklaştırılma cezası olarak kabul edilirdi. 
Çünkü bu durum, esnafın artık hiçbir iş yapamaması anlamına gelmekteydi. 
Tüketicinin Ahî Birliğine müracaatı uygulaması, günümüzde uygulanan tüketici 
hakları derneğinin ilk örneği olarak kabul edilmektedir (Bayram, 2008: 66). 

“Tutumluluk” ilkesi de Ahîlik sisteminde iş ahlâkı açısından üzerinde önemle 
durulan ilkelerden birisi olmuştur. Ahîlik kurumu, her fırsatta üretimi ve çalışmayı 
teşvik etmiş ancak üretimi ihtiyacın bir fonksiyonu olarak düşündükleri için onu 
ihtiyaca göre ayarlayıp sınırlandırmış, dolayısıyla ihtiyaçların sürekli kamçılanarak 
tüketimin çoğalmasına ve israfın artmasına izin vermemiştir (Doğan, 2006: 76). 

“Biz ruhu/duygusu” da Ahî birliklerinde ön plana çıkan bir diğer ilkedir. Ahî 
birliklerindeki esnaf ve zanaatkârlar “Ben bugün satış yaptım. Siz komşumdan alın, 
o henüz siftah yapmadı.” diyecek derecede fedakâr, kanaatkâr, erdem ve fazilet 
sahibidir (Doğan, 2006:  77). Bu durum kanaatkârlığı da iş ahlâkının vazgeçilmez 
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ilkeleri arasına sokmuş, hem üretici hem de tüketici açısından denge ve ölçülülüğü 
gerçekleştirerek, olumsuz bir kısım durumların ortaya çıkmasına engel olmuştur 
(Bayram, 2008: 65). 

Ahîliğin iş ahlâkına dair ortaya koyduğu ilkelerin tamamına bakıldığında Ahîlikteki 
meslek ve ahlâk eğitiminde hiyerarşik bir yapının olduğu görülmektedir. Ahî 
Evran’ın öğütleri, hem iş sırasında hem de günlük hayatta uyulması gereken 
kuralları kapsamakta ve bu sayede iş hayatının kurallarıyla yaşanan hayatın ahlâk 
ilkeleri birbirini tamamlamaktadır. Yani kişi, iyi bir esnaf ise, aynı zamanda iyi bir 
insan olmak zorundadır. İşte bu iyi esnaf, iyi insan tipinin oluşması, sabır isteyen 
ve kademeli olarak gerçeklesen bir eğitimle gerçekleşmekteydi. Is kurallarının 
tedricen öğretilmesi ve iyice öğrenilip uygulanmadan yeni bir becerinin 
öğretilmesine geçilememesi gibi ahlâk kuralları da Ahî’ye tedrici olarak ve 
hazmettirilerek öğretilmiş ve yavaş yavaş olgunlaşması sağlanmıştır. Çünkü 
beklenen iş ve kaliteye ulaşabilmek için iş olgunluğunun yanı sıra ahlâki 
olgunluğun da kişide bulunması gerekmektedir Ahî Birlikleri zamanında, iş 
yerlerinde çalışanlarla onları çalıştıranlar arasındaki olabilecek anlaşmazlıklar 
konusunda da etkin rol oynayarak günümüzdeki sendikalar gibi bir işlev 
görmüşlerdir. (Özden, 2011: 156). 

5. Ahîliğin Ekonomik Hayata Katkıları 

Ekonomi, insanların yaşayabilmek için üretme, ürettiklerini bölüşme biçimlerinin 
ve bu faaliyetlerden doğan ilişkilerin bütünü olarak tanımlanmaktadır (TDK, 2015: 
612). Ekonominin, insanların bazı ihtiyaçlarının bir sonucu olarak ortaya çıktığını 
ve bunun da insanların bir arada yaşamalarına vesile olduğunu söylemek yanlış 
olmayacaktır. Bu üretim ve tüketim ilişkileri, faydaya yönelik olmakla birlikte 
ancak bu fayda, üretici açısından önemli bir sorumluluğu da içermektedir. Üretici, 
kendi kazancının sürekliliğini sağlamak için öncelikle tüketicinin faydasını 
düşünmelidir. Böylece ürettiği malı öncelikle başkalarının ondan en iyi şekilde 
istifade etmesi için üretirken aynı zamanda ondan elde ettiği kazançla da kendi 
ihtiyaçlarını giderebilecektir. 

Diğer taraftan tüketici de üretilen malı alırken aldığı ürünü hem daha verimli 
şekilde kullanmak ve ödeyeceği ücret bakımından zarar etmemek, hem de 
üreticinin emeğinin karşılığını vermeyi gözetmektedir. Ancak bu şekilde arz ve 
talep devamlılığı sürdürülebilecektir. Bu bakımdan ekonomiye yönelik davranış 
biçimleri ben merkezli olmaktan ziyade özgeci bir yapıya sahiptir. Özgeci ahlâk 
anlayışları, herkesin mutluluğunu gaye edinen anlayışlardır. İslâm’ın belirleyiciliği 
altında Türkistan tecrübesinin ve eski Anadolu geleneklerinin önemli olduğu bir 
etkileşim çerçevesi içinde oluşan Osmanlı Devleti’nin iktisat sisteminin de özgeci 
bir yapı arz ettiği görülmektedir. Bu sistem, kültür sisteminin bir türevi olarak 
talep yönlü değil arz yönlüdür. Bu hem insan hem de ekonomi için böyledir. Klasik 
Osmanlı zihniyetinde insan alıcı değil verici olmalıdır. Osmanlı iktisat sisteminde 
diğergamlığın ön planda olmasında Ahîzihniyetinin etkisinin önemi çok büyüktür 
(Tabakoğlu, 2013: 185-187). Osmanlı iktisat sisteminde belirleyici bir rol oynayan 
Ahî teşkilâtının aslî amaçlarından birinin toplumda ekonomik hayata katkıda 
bulunmak olduğu bilinmektedir. Bu teşkilât ekonomik faaliyetleri düzenlerken 
sadece bireysel ve toplumsal kaygılarla hareket etmemiş aynı zamanda, başta dış 
açıklar ve dış borçların azaltılması, güçlü ve bağımsız bir ulusal ekonominin 
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yaratılması ve ülke kaynaklarının rasyonel bir şekilde kullanılması için Ahî üretim 
birliklerinde yerli malı üretim ve tüketime öncelik vermiştir. Böylece kendi 
kendine yeterli olmak hedeflenmiş ve bu sayede devletin ekonomik olarak 
bağımsız olmasına destek olunmuştur (Akça, 2004: 33-34).  

Ahî teşkilâtının ekonomik hayata sağladığı bir diğer katkı ise malların tüketiciye en 
kısa yoldan intikalini sağlamak için çalışması, tekelciliği yasaklaması, malların 
alım-satım haklarının belli esnaf zümrelerine tanınmasını engellemesi, ticareti 
denetlemesi ve ihtikarı önlemesi yönündeki tavrıdır. Bunun yanı sıra Ahî teşkilâtı 
ihtiyaca göre üretim fikrini fiilen uygulamaya çalışmış, esnaf ve tüccarın işsiz 
kalmaması ve aşırı üretim buhranlarının yaşanmaması için arz-talep dengesini 
korumaya çalışmıştır. Bu durum bir işbölümü disiplini de oluşturmuştur. Nitekim 
esnafın birbirlerinin üretim ve satış sahalarına taşmaları yasaklanarak, esnafın 
çalışma alanları belirlenmiş ve böylece hem haksız rekabet hem de işsizlik 
önlenmiştir. Esnafın işleyeceği hammadde tedarikinde güçlük çekmemesi için de 
tahsis siyaseti izlenmiş, yani belli hammaddeler belli esnaf grubuna tahsis edilerek 
fiyatlara müdahale imkanı veren tekelcilik engellenmiştir. Bunun yanında üretimin 
denetlenebilmesi için işyerleri dışında çalışılmaması da şart koşulmuştur. 

Ahî teşkilâtı ayrıca kalite kontrol ile fiyat istikrarını sağlamak, haksız rekabeti 
önlemek şeklinde görevler de üstlenmiş böylece fiyat ve kalite denetimi olarak 
tanımlanabilen “narh” politikasının en önemli yürütme ve denetim cihazını bu 
esnaf teşkilâtları oluşturmuştur. Bu teşkilâtlar aynı şehirlerde de olsalar farklı 
şehirlerde de olsalar birbirleriyle temasta bulunmuşlar, ayrı çalışmalarına rağmen 
aralarında birlik söz konusu olmuştur. 

Ayrıca Ahîlik üretim faaliyetleri yanında devletle esnaf arasındaki ilişkileri de 
düzenlemekteydi. Ücretlerin tayini, mal cinslerinin, standartlarının ve fiyatlarının 
tespiti de bu birliğe aittir (Köprülü, 1972: 117). 

Tüm bu dengeler korunurken esnafa bir yandan da mesleğinin incelikleri 
öğretilmiş hiç kimseye bir meslek ya da zanaatta belli bir maharet ve kaliteye 
ulaşmadan usta olma hakkı verilmemiştir. Kabiliyetsiz kimseler esnaflıktan 
çıkarılmış, böylece esnaf birliklerinde meslekteki maharete ve kıdeme dayanan bir 
kademeleşme söz konusu olmuştur. Fakat bu kademeleşme aynı dönemin Batı 
esnaf birliklerinde görülen tabakalaşmayla aynı mahiyete sahip 
olmamıştır.Nitekim Ahîlikte, sadece ahlâkî ve meslekî üstünlükler ilerleme ve 
yükselme sebebi olarak kabul edilmiş, sınıfsal bir ayrım asla söz konusu 
olmamıştır. Bu sebeple de Osmanlı iktisat zihniyetini batıdan ayıran en önemli 
etken Ahîlik olarak görülmüş, Osmanlı ekonomisini büyük ölçüde yönlendiren Ahî 
zihniyetinin hakimiyeti sebebiyle Osmanlı’da Batı kapitalizmini oluşturan 
sömürgeci faaliyetler, sınıf mücadeleleri görülmemiştir. Kapitalizmin oluşturduğu 
homo economicusun temel saiki ferdi menfaatken, Osmanlılarda ise toplum 
yararını kendi çıkarından üstün tutan, kanaatkâr fakat müteşebbis insan tipi 
idealize edilmiştir. Anadolu iktisâdî hayatın ilk örgütleyicileri olan Ahîler bu tipin 
somut örneklerini oluşturmuşlardır (Tabakoğlu, 2013: 185, 187). 

Ahî Birlikleri zamanında, iş yerlerinde çalışanlarla onları çalıştıranlar arasındaki 
olabilecek anlaşmazlıklar konusunda da etkin rol oynayarak günümüzdeki 
sendikalar gibi bir işlev görmüşlerdir (Özden, 2011: 164). Ahîliğin diğer tüm 
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Osmanlı esnaf birliklerinde olduğu gibi mali, adli, idari ve iktisâdî özerklikleri, Türk 
toplumunun demokratik vasıflarını aksettirdiği görülmektedir.  

İş kurallarının tedricen öğretilmesi ve iyice öğrenilip uygulanmadan yeni bir 
becerinin öğretilmesine geçilememesi gibi işle ilgili ahlâkî kurallar da Ahî’ye tedrici 
olarak ve hazmettirilerek öğretilmiş ve yavaş yavaş olgunlaşması sağlanmıştır. 
Çünkü beklenen iş ve kaliteye ulaşabilmek için iş olgunluğunun yanı sıra ahlâki 
olgunluğun da kişide bulunması gerekmektedir. 

6. Sonuç 

Ahîlik, zamanının esnaf birliği olarak ahlâkî, eğitsel ve dayanışmayı ilgilendiren 
konuların yanı sıra iş ahlâkı ve ekonomiyle ilgili de çok geniş bir çerçeveyi 
kapsayan sorumluluklar üstlenmiştir. Devletin güçlü bir ekonomiye sahip olması 
için kurulan Ahilik Orta sandıklarıyla toplumda dayanışma ve paylaşma görevini 
üstlenmiş,  Ahîlik sisteminde insan bir bütün olarak ele alınarak mükemmel insan 
ve mükemmel toplum hedeflenmiştir.  

Teşkilâtlarında mesleki bilgi ile birlikte dini, ahlâkî ve sosyal bilgileri de vermeyi 
prensip haline getiren Ahîler, eğitimi, belli alanlarla ve zamanlarla sınırlamayarak 
yaşam boyunca devam etmesi gereken bir faaliyet olarak görmüşlerdir. Üyelerinin 
her yönüyle yetişmeleri için çaba sarf ederek ücretsiz eğitim imkanı sunmuşlardır.  

Çalışmamızda, yüzyıllar öncesinde kendine özgü örnek bir medeniyet kuran bir 
milletin, ürün kalitesi, standartlar, tüketici hakları, hizmette mükemmellik, müşteri 
memnuniyeti, dayanışma, mesleğe girme ve terfi gibi konulardaki tavırlarını ve 
bunların ekonomik hayata nasıl katkı sağladıkları tartışılmaya çalışılmıştır. Ahî 
Birliklerini bugün anladığımız manada salt ekonomik temelli bir kuruluş olmaktan 
ziyade iktisat temelli; dini ve ideolojik hedefleri de olan toplumsal bir kuruluş 
olarak nitelendirmek daha doğru olacaktır.  

Ahîlik, ülke kaynaklarını en makul biçimde harekete geçiren, adil bir gelir dağılımı 
sağlayan, sosyal dayanışma, barış, kardeşlik oluşturan, dengeli ve verimli bir 
iktisâdî-sosyal sistemdir. Toplumsal hayatın gerekleri sonucu ortaya çıkan Ahî 
birlikleri ahlâklı ve üretici fertler yetiştirerek zengin-fakir, üretici-tüketici arasında 
iyi ilişkiler kurarak sosyal adalet gerçekleştirmek ve ahlâkî bir toplum düzeni 
meydana getirmek gibi amaçlar taşıdığından önemlidir. Bu amaçlara da sağlam bir 
teşkilât ve köklü bir eğitim ile ulaşılmıştır. 

Ahî birlikleri geliştirmiş oldukları ahlâki, sosyal ve ekonomik ilke ve tavırlarla; 
çeşitli sendikalara, gençlik kuruluşlarına, mesleki birliklere ve eğitim kurumlarına 
bu ilke ve tavırların günümüze taşınabilmesi açısından pek çok yönden örnek 
olabilecek bir yapı arz etmiştir.  

Son olarak Ahîliğin bir teşkilât olmasının yanında aynı zamanda bir düşünce 
sistemi olduğunu da belirtmek gerekmektedir. Bu düşünce sistemiyle dünya ve 
âhiret hayatının saadetine ulaşacak ideal bir insan tipi gerçekleştirilmeye 
çalışılmıştır. 
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