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ÖNSÖZ

Dicle Üniversitesi ev sahipli§inde, Diyarbak�r Valili§i, Diyarba-

k�r Esnaf Sanatkârlar Odalar� Birli§i ortakl�§� ile düzenledi§imiz

�Ahilik Perspekti�nden E§itim, Üretim, Ticaret ve Çal�³ma Haya-

t�nda Kurumsal Yönetim Çal�³tay��n� temel alarak kitab�m�z� ka-

leme alm�³ bulunuyoruz.

Kitab�m�z Ahi Evran'�n do§umunun 850. y�ldönümü olan 2021'in,

UNESCO'nun yan� s�ra Cumhurba³kanl�§�'nca kutlama y�l� olarak

ilan edilmesi çerçevesinde düzenlenmi³tir. Tarihe not dü³ülmesi aç�-

s�ndan sembolik bir anlam ta³�yan kitab�m�z� yay�na haz�r hale ge-

tirmekten onur duyuyoruz.

Bat� medeniyeti sivil toplum kavram� ile 17. ve 18. yüzy�lda tan�-

³�rken; Ahilik te³kilat� 13. yüzy�ldan itibaren Anadolu co§rafyas�n�n

sivil toplum örgütü ile tan�³mas�n� sa§lam�³t�r. Bat� co§rafyas� in-

san� köle gibi gören ve onun eme§ini akabildi§ince sömüren bir üre-

tim organizasyonu içerisindeyken, Ahilik te³kilat� hem üreten hem

de tüketenin haklar� oldu§unu kabul eden, adaleti, iyili§i, kar³�l�kl�

sayg�, yard�mla³ma ve dayan�³may� gözeten, ihtila�ar� ise iç denetim

yolu ile çözen bir organizasyon kurmu³tur. Ça§�n�n çok ilerisindeki

bu organizasyonun temeli Bat� medeniyetinde yüzy�llar sonra at�la-

bilmi³tir.
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Di§er taraftan Ahilik te³kilat�, �slamiyetin Anadolu topraklar�na

yay�lmas�nda, Türkistan'dan Anadolu'ya göç edenlerin ihtiyaçlar�-

n�n kar³�lanmas�na ve Anadolu topraklar�nda göçebelikten yerle³ik

hayata geçmelerine katk� sa§lam�³t�r. Seyahat edenlerin konaklama,

ia³e ve ibate ihtiyaçlar�n�n kar³�lanmas�n�n yan� s�ra; esnaf ve zana-

atkâr�n dayan�³ma ve yard�mla³ma ihtiyaçlar�n� kar³�lad�klar� mes-

lek birli§i ya da sivil toplum örgütü olma i³levi de görmü³tür. Bu

organizasyonel yap� üyelerin kendilerini gerçekle³tirme ve manevi

ihtiyaçlar�n� kar³�lama fonksiyonlar�n� da yerine getirmi³tir. Ayr�ca

üyesi olan kanaat önderlerince esnaf ve zanaatkârl�k ahlak�n�n ö§re-

tilmesi alan�nda da hizmet vermi³tir.

Bu çal�³ma vesileyle, yüzy�llard�r bölgenin üretim, ticaret ve e§i-

tim üssü olan Diyarbak�r'da Ahilik bilincini yeniden ihya etmek, bi-

linç ve fark�ndal�k olu³turmak, bu alandaki geriye gidi³in nedenlerini

ara³t�rmak, yozla³man�n temellerine inerek ortadan kald�r�lmas� için

al�nmas� gereken tedbirlere i³aret etmek ve gelece§imizi bu kazan�m-

larla in³a etmek yolunda bir ad�m att�§�m�za inan�yoruz. Att�§�m�z

bu ad�m�n, �Bereketli Hilal�in mümbit topraklar�na serpti§imiz bu

tohumun kamu ve özel sektörün deste§i ve i³birli§i sayesinde ye³erip

büyümesini umut ediyoruz.

Sayg�lar�m�zla.



TE�EKKÜR

Ahi Evran'�n do§umunun 850. y�ldönümünün UNESCO 40. Ge-

nel Konferans karar�yla UNESCO Anma ve Kutlama Y�ldönümleri

Program�'na al�nmas� ile 2021'in Ahî Evran y�l� olarak kutlanmas�n�

kararla³t�ran Cumhurba³kanl�§� Genelgesi uyar�nca, Dicle Üniversi-

tesi ve payda³lar�nca 34. Ahilik Haftas� çerçevesinde 14.09.2021'de

düzenlenen �Ahilik Perspekti�nden E§itim, Üretim, Ticaret ve Ça-

l�³ma Hayat�nda Kurumsal Yönetim Çal�³tay��n� temel alarak ha-

z�rlanan bu kitapta;

Çal�³tay�m�za desteklerinden ötürü Diyarbak�r Valisi Münir KARA-

LO�LU'na, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet KARA-

KOÇ'a, Diyarbak�r Vali Yard�mc�s� Ömer CO�KUN'a, Diyarbak�r

Ticaret �l Müdürü Zafer AT�K'e, Diyarbak�r Esnaf Sanatkarlar Oda-

lar� Birli§i Ba³kan� Alican EBED�NO�LU'na, Diyarbak�r'�n 2021

y�l� Ahisi seçilen �ehmus KAVAL'a, çal�³tayda de§erli bilgi ve tecrü-

belerini payla³an ve �Ahi-Usta-Ç�rak Silsilesi Halinde Yüzy�l� A³an

Meslekler ve Ürünler Sergisi�nin küratörlü§ünü yapan Prof. Dr. Ah-

met KALA'ya,

Çal�³tay projemize destek veren Dicle Üniversitesi Bilimsel Ara³-

t�rma Projeleri Koordinatörlü§ü (DÜBAP) Müdürü Say�n Prof. Dr.

Hüseyin KARATA� ve ekibine, çal�³tay projesinde görev alan Doç.
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Dr. Aytaç CO�KUN'a, çal�³tay raporlar�n�n haz�rlanmas�nda görev

alan lisansüstü ö§rencileri �imal Roda I�IK ve �ebnem HANAR'a,

Kitab�n �Fütüvvet� alt bölümünde Osmanl� Türkçesi içeren çeviri-

lere katk�lar�ndan dolay� lisansüstü ö§rencisi Habib GÜNEYL�'ye,

te³ekkürü borç biliriz.
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Bölüm 1

1.1 AÇILI� KONU�MALARI

1.1.1 AH�L�K PERSPEKT�F�NDEN E��T�M, ÜRE-
T�M, T�CARET VE ÇALI�MA HAYATINDA
KURUMSAL YÖNET�M ÇALI�TAYI

Prof. Dr. Mehmet KARAKOÇ

Dicle Üniversitesi Rektörü

UNESCO 40. Genel Konferans karar� uyar�nca Ahi Evran'�n do§u-

munun 850. Y�ldönümüne tekabül eden 2021 y�l�, ülkemizin önerisi

ve Azerbaycan, �ran �slam Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya ile Ro-

manya'n�n deste§i ile UNESCO Anma ve Kutlama Y�l Dönümleri

Program�'na dahil edilmi³tir. Bu kapsamda Ahi Evran'�n ³ahs� ve

tüm insanl�§a miras� olan Ahilik müessesesi tüm dünyada ve Tür-

kiye'de Cumhurba³kanl�§� himayelerinde güçlü bir ³ekilde an�lmak-

tad�r. Biz de Dicle Üniversitesi olarak yurt genelinde ve yurt d�³�nda

düzenlenen etkinlikler kapsam�nda Ahilik Perspekti�nden E§itim,

Üretim, Ticaret ve Çal�³ma Hayat�nda Kurumsal Yönetim Çal�³-

tay�n� düzenlemi³ bulunuyoruz. Ahilik bilginin hikmetle, ticaretin

ahlakla bulu³tu§u bir müessesedir. Bu müessesenin dünya millet-

lerine en do§ru ³ekilde anlat�lmas�, bu kutsal emaneti sonraki ne-

sillere aktar�lmas� gerekmektedir. Ahilik haftas� etkinliklerinin bu

amaca hizmet do§rultusunda üniversite olarak üstlendi§imiz misyo-

nun ifas� aç�s�ndan önemli bir fonksiyonu yerine getirdi§ini dü³ünü-

yorum. Dicle Üniversitesi olarak �Ahilik ve Meslek Ahlak�� dersini

lisans seçmeli ders havuzuna eklemi³ bulunuyoruz. Yapt�§�m�z bu

hamle ile Ahili§i yüksekö§renim ölçe§inde müfredat�na dahil ederek

bu yolda yürüyen üniversiteler kervan�na kat�lmaktan onur duyuyo-

ruz.
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Bölüm 1

Ahi Evran'� anma etkinlikleri sadece bir y�la, bir haftaya veya

bir güne, Ahilik müessesesi de sadece bir esnaf organizasyonuna in-

dirgenmemelidir. Böylesi bir bak�³ aç�s� bizleri hataya sürükleye-

cektir. Ahili§in semantik ve etimolojik analizlerinde ön plana ç�kan

karde³lik, yi§itlik ve cömertlik temalar�n�n günümüz üretim organi-

zasyonuna adaptasyonu, temeli fütüvvetnamelere dayanan bu te³-

kilatlanman�n özünü te³kil eden bilgiler ile bu bilgileri özümsetecek

ça§da³ tedrisat, ülkemiz öznesinde dünya medeniyetine ciddî katk�

sa§layacakt�r. Etkinliklerimizin bu vizyona katk� sa§lamas�n� diler,

sayg�lar�m� sunar�m.

1.1.2 AH� EVRAN'DAN GÜNÜMÜZE ANADOLU
SANAY� DEVR�M� AH� EVRANKÜMELENME
MODEL�

Prof. Dr. Ahmet KALA

�stanbul Üniversitesi �ktisat Fakültesi

Türk �ktisat ve �çtimaiyat Tarihi (�ktisadi-Sosyal Tarih)

Ara³t�rmalar� Merkezi Ba³kan�

Ahi Evran

Ahi Evran, Selçukluya tâbi Azarbeycan'�n Hoy kentinde do§du

(1171-1261). �er'i �limleri Horasan'da Fahreddin Razi'nin e§itim

halkas�na intikal ederek ald� (1190-1195 civar�). Tasavvu� terbiyeyi

ise Horasan ve Maveraünnehir'de Yesevi Dervi³lerinden ald�. Bu e§i-

tim için meslek ö§renmek gerekti§i için debba§l�k mesle§ine girip us-

tal�§a kadar yükseldi (1191-1200 civar�). Hac Ziyaretinde Ba§dat'ta

�eyh Eyhaüddin Kirmaniye intisab etti (1200 civar�). Dönü³te Fü-

tüvvet faaliyetline kat�lmak üzere Ba§dat'a Halifenin yan�na intikal
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Bölüm 1

etti (1200-1203 civar�). �eyhinin K�z� Fatma Bac� ile evlendi. Ahi

Evran, Halife Nas�r Lidinillah taraf�ndan Fütüvveti anlatmak üzere

�eyhi ile beraber Anadolu'ya gönderildi. Bir y�l Anadolu'yu gezerek

Fütüvveti anlat�p ir³at ettiler (1204-1205).

1205-1220 y�llar� aras�nda Kayseri'ye yerle³ti ve Fütüvvet felse-

fesi ile üretim faaliyetini birle³tirerek Kümelenerek ÜretimModeli'ni

icat edip, modeli uygulama faaliyetlerinde bulundu. Debba§ piri (us-

tas�) olarak Debba§ Meslek Birli§ini kurdu. Birli§i yönetmeye ba³-

layarak Ahi-Baba oldu ve di§er mesleklerin de talep etmesi üzerine

meslek pirleri-ustalar�n� bir araya getirip meslek birlikleri (sektörel

üretim kümeleri) kurdu ve bu meslek birliklerini de Ahi-Baba olarak

yönetmeye ba³lad�.

Kayseri'de kurulan kümelenerek üretim yapan sanayi birlikle-

rinin, öncesine göre büyük bir üretim art�³� ve kaliteli üretim ger-

çekle³tirmesi nedeni ile Ahi Evran'�n ünü tüm Anadolu'ya yay�ld�.

Bunun üzerine, 1220'de tahta ç�kmak üzere yola ç�kan Alaattin

Keykubat Kayseri'ye Ahi Evran'� görmek üzere bizzat gitti ve Ahi

Evran'� Konyaya davet etti. Ahi Evran 1220-1237 y�llar� aras�nda

Konya'ya, Sultan Alaattin Keykubat'�n daveti ile gitti ve Sultana

Anadolu'da kümelenerek üretim modelinin uygulanarak Selçuklu ³e-

hirlerinde meslek birliklerinin örgütlenmesinde dan�³manl�k yapt�.

Bu dönemde; geli³tirdi§i kümelenme teorisi ve modeli tüm Anadolu

³ehirlerine yay�larak uygulanmaya ba³land�. Bunun için; yan�nda ha-

lifesi olarak yeti³tirdi§i mesleki üretim kümeleri kurup yönetebilecek

yeterli§e eri³ip icazet alan Ahi-Babalar�n� tüm Anadolu ³ehirlerine

gönderdi. Böylece, Ahi Evran geli³tirdi§i kümelenerek üretim mo-

delini ba³kent Konya ba³ta olmak üzere tüm Anadolu ³ehirlerine

yaym�³ oldu.

Esnaf birli§ini bizzat kurarak Pirlerin Piri ve Ahi Evran Vakf�
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Bölüm 1

Vak�yesindeki deyimi ile �Ehli Sanayinin Piri� oldu.

Kümenme Teorisi ve Modeline göre Kurdu§u �lk Birlik

Kayseri Debba§ Esnaf-Sanayi Birli§i ve di§er meslek birlikleri

1205-1220 y�llar� aras�nda kurulmu³tur. Bu dönemde Ahi Evran

Kayseri'de yerle³ip kurdu§u tekkesinde Fütüvvet Felsefesi ile Üre-

tim Faaliyetini birle³tirerek Kümelenerek Üretim Modelini icat edip

ve uygulamaya ba³lam�³t�r. Kayseri'de Debba§lar�n Piri olarak Es-

naf Birli§ini kurmu³, Debba§ Meslek Birli§ini yönetmeye ba³lam�³

ve Ahi-Baba ünvan�n� alm�³t�r. Böylece �lk Meslek Birli§ini Yöneten

Ahi-Baba olmu³tur. (1205-1206) Ç�rak-Kalfa-Usta esas�na göre uy-

gulamal� mesleki e§itimi ba³latm�³t�r. Birlik üyesi ve usta olmadan

dükkan aç�lamamas� kural�n� uygulam�³t�r.

Ahi Evran öncülü§ünde di§er meslek alanlar�nda da bu esaslar�

benimseyen esnaf birlikleri kurulmaya ba³lam�³t�r. Ahi Evran, tek-

kesinde Fütüvvet Felsefesi ve kümelenerek üretim esaslar�n� ö§rete-

rek yeti³tirdi§i Ahi-Baba'lar�n� di§er meslek kollar�nda esnaf birlik-

lerini kurmak ve yönetmek üzere kendi halifesi olarak görevlendir-

mi³tir. Böylece Kayseri'de kümelenerek üretim modeline göre Ahi

Baba'lar taraf�ndan kurulan ve yönetilen esnaf birliklerinden olu³an

ilk Organize Sanayi Bölgesinin kurulmu³tur (1205-1220).

1220-1237 y�llar� aras�nda Konya'da Hangâh�n�-Tekkesini kur-

mu³tur. Burada Meslek Piri ve Üretim Kümesi Yöneticisi olma üzere

yeti³tirip icazet verdi§i halifesi Ahi-Baba'lar� Konya ba³ta olmak

üzere tüm Anadolu ³ehirlerinde Kümelenme Modeline Göre Sanayi

Üretim Birliklerini kurmak ve yönetmek üzere görevlendirmeye ba³-

lam�³t�r. Tüm bu faaliyetleri ve ba³ar�lar� Ahi Evran Vakf� Vak-

�yesinde yer almaktad�r. Vak�yede belirtildi§ine göre: Ahi Evran

Debba§lar�n (debba§ sanayi birli§inin) piridir. Ayr�ca kurulan 32
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Bölüm 1

Sanayi Birli§inin Pirlerinin Piridir. Yani 32 Sanayi Birli§i Kurmu³

ve Pirlerini (Ahi baba) yeti³tirmi³tir.

Alaattin Keykubat'�n zehirlenip ³ehit edilmesi (1237) sonras�

taht kar�³�kl�klar� ya³anm�³ ve sonunda, Alaattin Keykubat'�n O§lu

II. G�yasettin Keyhüsrev tahta ç�km�³t�r (1237-1246). Bu kar�³�kl�k

dönenimde Ahi Evran 5 Y�l hapiste kalm�³t�r (1237-1241). Celalet-

tin Karatay'�n tekrar görevi al�p Hazine-i Hassa Memurlu§u'na gel-

mesi ile Ahi Evran serbest b�rak�lm�³ ve Denizli'de zorunlu ikamette

bulunmu³tur (1241-42). �zzettin Keykavus'un tahta geçmesi (1246-

1249) üzerine Konya'ya geri dönen Ahi Evran (1246-47) buradan

K�r³ehir'e yerle³mi³ ve burada ³ehit dü³mü³tür (1248-1261).

K�r³ehir'e yerle³mesi münasebetiyle Ahi Evran Tekkesi kurul-

mu³, vefat�ndan sonra da Ahi Kümelenerek Üretim Usulünü ö§retip

icazet vermek üzere Ahi Evran Vakf� kurulmu³tur (1243-1261). Ahi

Evran; K�r³ehir Ahi Evran Vakf�'ndan icazetli Kümelenerek Üretimi

bilen yeti³tirdi§i Ahi-Baba denilen ³eyhleri, Sanayi Üretim Birlik-

lerini kurmak üzere di§er ³ehirlere tekrar göndermeye ba³lam�³t�r

(1243-1261). Osmanl� Döneminde de K�r³ehir Ahi Evran Vakf�'ndan

icazetli Ahi-Baba'lar�n öncülü§ünde Osmanl� �ehirlerinde Kümele-

rek Üretim Modeline göre üretim yapan Esnaf Sanayi Birlikleri ku-

rulmaya devam etmi³tir (1299-1920).

Kümelenme modeli içinde örgütlenen her sanayi birli§ine üret-

ti§i ürünün marka ve patent hakk� tan�nd� ve bu haklar devlet ad�na

kad�lar taraf�ndan onayland�. Hak ihlalleri mahkemede, üretim bir-

likleri lehine çözümlenmeye ba³lad�. Osmanl� döneminde; �eyh Ede-

bali; Ahi Evran Vakf�'ndan icazetli Ahi-Baba olup Bilecik ve civa-

r�nda görevlendirilmi³ idi. �eyh-Ahi-Baba Edebali dan�³manl�§�nda-

öncülü§ünde Osmanl�lar; Ahi Evran'�n Kümelenerek Üretim Mode-

lini geli³tirilerek uygulad�lar. Osmanl�lar K�r³ehir Ahi-Evran vakf�n-

10



Bölüm 1

dan icazetli Ahi-Babalar�; fethedilip kurulan her Osmanl� ³ehrinde

kümelenerek üretim yapan meslek birliklerini kurup yönetmek üzere

tek yetkili ki³iler olarak tan�nd� ve bunlara ayr�ca Padi³ah taraf�n-

dan berat verildi.

Ahibaba'lar�n yönetiminde kurulan sanayi birliklerine dayal� ola-

rak Ahi Evran kümelenme modeline göre tüm ³ehirlerde ³ehrin ih-

tiyac�na - büyüklü§üne göre 50-250 civar�nda üretici-sanayi birli§i

kuruldu geli³tirildi.

S�nai mülkiyet haklar� ve ürün kalitesi, kümelenmi³ üretici sa-

nayi birliklerinin üretti§i ürüne yönelik olarak geli³tirildi. S�nai mül-

kiyet hakk�/hukuku (Marka ve Patent Haklar�) ile ilgili hak onaylar�

ve ihlallerin önlenmesi konusu, Kad�lar�n mahkemelerde en s�k gör-

dükleri davalar aras�nda yer almaktayd�. Divan'a arzedilen bu ka-

rarlar, Divan'da Ahi Evran'�n kümelenme modeline uygun hukuki

esaslara göre onaylanmakta veya iade edilmekteydi. Böylece Sel-

çuklu döneminde Ahi Evran öncülü§ünde kümelenerek üretim bir-

likleri kurularak ba³lat�lan Anadolu Sanayi Devrimi, Osmanl� döne-

minde de devam ederek Anadolu'dan Balkanlar'a, Avrupa'ya do§ru

yay�lm�³t�r.

1725-1750 Y�llar�nda Osmanl� Ahi Sanayicilerin Avru-

pal� Teknoloji Casusu Tüccarlar �le Yapt�§� Sava³� Anlatan

Ankara'da Sof Üreten Ahiler Tablosu

Ankara Ahilerinin Avrupal� Teknoloji Casusu-H�rs�zlar ile yap-

t�§� tablo 1725-1750 y�llar�nda Ankara SOF ve T�FT�K üretim sa-

nayiinde ya³anan meydan sava³�n� anlat�r. Ankara Tablosu 1700-

1800 aras�na tarihlenmi³tir. Ankara sof kuma³� üretiminin temeli

olan Ankara tiftik keçisi yününün tedarik edilip nas�l sof kuma³�na

dönü³türüldü§ü ve tüm üretim a³amalar� evreler halinde çizilerek

tabloda ayr�nt�l� olarak anlat�l�r. Osmanl�n�n sof kuma³� üretiminde
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i³ bölümünü ve Ahi yöneticilerin ve üreticilerin i³ bölümü halinde

kümelenerek, üretimi hangi evreler halinde nas�l yapt�klar�n� ve üre-

timin yap�ld�§� Ankara'n�n yerle³im plan� da gösterilerek anlat�l�r.

Hollanda elçisi ile birlikte Ankara'ya gelip uzun süre kald�§� anla³�-

lan Hollandal� teknik ressam, çok detayl� olarak bu süreçleri gözlem-

lemi³ ve gizlice bunu tablo halinde çizmi³tir. Osmanl� ile i³ yapan

bir Hollandal� ³irketin envanterinde olan bu önemli tablo, 1970'lere

kadar saklanm�³ ve bu tarihten itibaren müzeye verilerek nihayet

sergilenmeye ba³lanm�³t�r. Bugün sof kuma³� markas�n�n uluslara-

ras� sahibi 200 y�ld�r bir �ngiliz ³irketidir ve tescilli markas�n�n ad�

�ngiliz Ankara Tifti§i; British Angora Goat'd�r. Bu Ankara Ahilerin-

den çal�narak al�nm�³ Ankara sof kuma³�n�n 200 y�ld�r sahibi �ngiliz

markas�n�n hikayesi için Bkz. History of Angora Goats; British An-

gora Goat Society

Sanayi Devriminin Üç Evresi;

Birinci Evre: 1200 den itibaren ba³lay�p 1750'ye kadar devam

eden; alt meslek birlikleri halinde kümelenmi³ usta-müte³ebbislerden

müte³ekkil birliklerine dayal� üretim ölçe§i,

�kinci Evre: 1750 den itibaren ba³lay�p 1990'lara kadar devam

eden Anonim ³irket halinde kümelenmi³ sermayedarlara (kapitale)

dayal� fabrika üretim ölçe§i,

Üçüncü Evre: 1990'lardan itibaren Çin, Singapur, Güney Kore,

Hindistan vb. Uzakdo§u'da ba³layan ve halen h�zla Do§u'da-Uzakdo§u'da

yay�larak devam eden alt meslek birlikleri halinde kümelenmi³ KOB�-

�irketlerden müte³ekkil birliklere dayal� üretim ölçe§i.

19902lardan itibaren Uzakdo§u'da kobi kümelenmelerinin or-

taya ç�kmas�yla 2000'lerden itibaren fabrikalar�n Avrupa ve ABD'de

kapanmaya ba³lamas� ve sahibi çok uluslu ³irketlerin Uzakdo§u ül-

kelerine üretimi kayd�rmalar� sanayi devriminin üçüncü evresinin
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ba³lad�§�n� ortaya koymaktad�r.

Osmanl�dan Cumhuriyete �ntikal Eden Kümelenme Örne§i;

Mahmutpa³a-Laleli Modeli;

Sosyalist sistem da§�ld�§�nda, Ruslar ve Çinliler o y�llarda da-

§�lan Sovyet halk�n�n ticaret için ilgi oda§� olan Laleli'ye geldiler:

KOB� ³irketleri halinde kümelenmi³ sektör üreticilerinin yer ald�§�

geleneksel Laleli-Mahmutpa³a modelini özellikle Çinliler 1990-2000

aras�nda detayl� olarak gözlemlediler ve sonra da ülkelerinde eyalet-

lerde sektörel alt kobi kümelenmeleri kurarak hayata geçirmeye ba³-

lad�lar. 2000'lerden itibaren Laleli'ye gelenler art�k Çin ba³ta olmak

üzere Uzakdo§u ülkelerinde bu yeni kurulan pazarlara yönelmeye

ba³lad�.

Uzakdo§u2nun KOB� kümelenmeleri olu³turarak büyük üretim

art�³lar�n� ba³ar�p dünya üretiminde ilk dört aras�na girdikleri gibi

ülkemizde de OST�M kümelenmeleri örne§inde oldu§u gibi Tür-

kiye'nin acil olarak kümelenerek üretim modeline geçmesi, bu kap-

samda da öncelikle organize sanayi bölgeleri ba³ta olmak üzere üre-

tim yap�lar�n�n kümelenerek üretime dönü³türülmesi gerekmektedir.

Bunun için de öncelikle, tarihte Ahi Evran Vakf�'n�n yapt�§� gibi

kümelenerek üretim uygulamal� e§itimi verip yeti³enlere mesleki ye-

terlilik belgesi verecek bir öncü kuruma ihtiyaç vard�r.

Sonuç olarak;

� Uluslar�n zenginli§inin kayna§� klasik iktisatç�lar�n iddia etti§i

gibi üretim faktörleri havuzu de§il, Ahi Evran taraf�ndan ge-

li³tirilip önce Anadolu'ya ve çevresine (Balkanlar-Avrupa) ve

dünyaya yay�lan, i³ bölümüne dayal� kümelenerek üretimdir.

� Bu tespitler do§rultusunda anlatt�§�m�z kümelenerek üretim
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temelli üretim yakla³�m�na göre sanayi devriminin 1750 de �n-

giltere'de fabrika üretimi ile ba³layan evresi, ilk de§il ikinci

evredir.

� Sanayi Devrimi, 1750'de ortaya ç�kan fabrika üretim ölçe§in-

den çok önce Anadolu'da 1205'lerden itibaren Ahi Evran tara-

f�ndan icat edilen kümelenerek üretim modeline göre kurulan

sanayi birlikleri ile ortaya ç�kan yeni üretim ölçe§ine dayal�

ya³anan üretim art�³lar� ile ba³lam�³t�r.

� Türkiye, sanayi devriminin üçüncü evresine uyum sa§lay�p kü-

melenerek üretim modeli geli³tirerek h�zla kalk�nacak en yete-

nekli ekonomidir.

� Ahilik (�³ Ahlak�-Yüzy�l� A³an Marka ve Patentler) Kümele-

nerek Üretim Meslekler Ara³t�rma ve Uygulama Merkezi ve

Vakf� kurulmal�, bu merkez ve vak�f taraf�ndan;

1. Lisansüstü; Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde ara³t�r-

malar, yay�nlar yap�lmal�d�r.

2. OST�M ve di§er Organize Sanayi Bölgelerinde kümele-

nerek üretim uygulamalar� yap�lmal�d�r.

3. Kümelenerek üretim birlikleri kurmak ve yönetmek ala-

n�nda mesleki yeterlilik e§itimi ve uygulamas� yaparak,

lisansl� uzmanlar yeti³tirilmelidir.

� Bu alanda mesleki yeterlili§e sahip lisansl� uzmanlar�, Orga-

nize sanayi bölgelerinin her birine görevlendirerek kümelene-

rek üretim dönü³üm çal�³malar� ba³lat�lmal�d�r.
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1.1.3 AH�L�KMÜESSESES�N�N GÜNÜMÜZE ADAP-
TASYONU

Prof. Dr. Bahar BURTAN DO�AN

Dicle Üniversitesi E§itim Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Ülkemizin önerisi do§rultusunda Ahi Evran'�n Do§umunun 850. Y�l

dönümüne tekabül eden 2021 y�l�, UNESCO 40. Genel Konferans

karar� uyar�nca UNESCO Anma ve Kutlama Y�l Dönümleri Prog-

ram�'na al�nm�³t�r. Bugün burada 34. Ahilik haftas� kapsam�nda

Ahilik Perspekti�nden E§itim, Üretim, Ticaret ve Çal�³ma Haya-

t�nda Kurumsal Yönetim Çal�³tay�m�z� gerçekle³tirmek amac�yla

toplanm�³ bulunuyoruz.

Ahilik �slamiyet'in farkl� co§rafyalara yay�lmaya ve �slam me-

deniyetinin olu³maya (olgunla³maya) ba³lamas� ile birlikte ortaya

ç�kan bir organizasyonel yap�lanma, de§erler bütünü, �kir ahlak ve

meslek hareketi, yüzy�llar süren geli³im ve olgunla³ma sürecinde ise

sosyo-ekonomik düzene, kültüre, ya³am biçimine, felsefe, metodolo-

jiye, sisteme dönü³en bir ö§retidir. Ahilik Orta Asya kaynakl� �Ak��

veya günümüzdeki tabiriyle cömertlik kavram�n�n, �slamiyet bün-

yesinde ortaya ç�kan �Fütüvvet� gelene§i ile kayna³mas� sonucu or-

taya ç�km�³t�r. Türkistan'dan Endülüs'e ve Kuzey Afrika'ya uzanan

co§rafyaya yay�lan bu te³kilatlanman�n Anadolu'ya (ve bilahare de

Balkanlar'a) münhas�r ³eklidir. Dini, ahlaki, mesleki, ticari, sosyal

ve askeri yönleri ba³ta olmak üzere çok boyutludur. Ahi Evran-�

Veli taraf�ndan kurumsalla³t�r�lm�³ ve sistematize edilmi³tir. Ahlak�

ve zanaat� Türk-�slam potas�nda eritmesi sayesinde medeniyetimize

ciddî katk�lar sa§lam�³, derin izler b�rakm�³t�r.

Her ne kadar i³ ve mesleki etik temelinde ³ekillenen bir te³kilat-

lanma olarak kar³�m�za ç�ksa da inanç, ahlak, toplumsal dayan�³ma
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ve yard�mla³ma ve vatanseverlik aç�s�ndan bireylere kazand�rd�k-

lar� sayesinde millî birlik ve bütünlük bilincinin olu³mas�na ciddî

katk�lar sa§lam�³t�r. Bu realiteyi göz ard� ederek ahili§i salt bir es-

naf hareketi veya mesleki birlik olarak nitelendirmek ise onun insan

yeti³tirme metodolojisi olma yönünü ihmal ve arka plan�ndaki de-

§erlere ihanet etmek, bir medeniyet projesi olmas� boyutunu gözden

kaç�rmak anlam�na gelecektir.

Türk-�slam dünyas�n�n kendi medeniyetinin, üretim biçiminin

ve de§erler sistemati§inin gündelik ya³amda vücut bulmu³ hali olan

Ahili§i bilimsel normlar dâhilinde günümüze adapte etmesi, her za-

mankinden daha kritik önemi haiz bulunmaktad�r. Zira medeniyetin

zirvede oldu§u dönemler, Ahili§in de zirvede oldu§u dönemlerdir.

Dolay�s�yla da Ahili§in geçmi³teki bu ba³ar�s�, günümüz ³artlar�na

adapte edilebilmesi halinde ba³ar�l� ve bir türlü a³�lamayan sorun-

lar kar³�s�nda alternatif çözüm olaca§�n�n en önemli referans�d�r. �ki

kutupluluktan tek kutuplulu§a, günümüz itibar�yla da çok kutuplu-

lu§a evrilen yeni dünya düzeninde mihenk ta³� olmaya adayd�r. Zira

ne ³ekilde olursa olsun ve neye mal olursa olsun kâr etme ve kazanma

h�rs� üzerine temellendirilen düzen çat�rdamaya ba³lam�³t�r. Ahili§in

insan yeti³tirme modelinin günümüze adaptasyonunda en büyük rol

ise hiç ku³kusuz bireylerin çal�³ma hayat�na at�lmadan önceki en üst

düzey e§itimi ald�klar� üniversitelere dü³mektedir. Tarih, antropo-

loji, sosyoloji, felsefe ve iktisat ba³ta olmak üzere be³eri ilimlerin her

alan�nda faaliyet gösteren ara³t�rmac�lar�n kendi uzmanl�klar� çer-

çevesinde üzerinde çal�³abilecekleri bir derinli§e, çok boyutlulu§a ve

multidisipliner bir yap�ya sahiptir. Bu ba§lamda Ahili§in gündelik

ya³amda ete kemi§e büründürülebilmesi için bilimsel köklerinin et-

ra��ca ara³t�r�lmas� ve sonuçlar�n�n somut olarak ortaya konulmas�,

bu sonuçlardan hareketle de nitelikli bilgi ve politikalar üretilmesi
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gerekmektedir. Bahse konu çal�³malar sonucunda Ahilik, geçmi³teki

toplumlara katt�§� maddî manevi de§erleri ve ruhu, günümüz top-

lumlar�na da sa§layabilecektir. Bu amaca hizmet etmesi en öncelikli

hede�miz olan çal�³tay�m�zda;

� E§itim

� Ticaret ve çal�³ma hayat�,

ba³l�klar� alt�nda oturumlar gerçekle³tirilecektir. Çal�³tay�m�zda elde

edilecek sonuçlar�n, Ahili§in hinterland�nda bulunan tüm co§rafya-

lar için de referans te³kil etmesi en büyük dile§imizdir.

Sayg�lar�mla.

1.1.4 AH�L�K KÜLTÜRÜ �LE T�CAR� VE TOP-
LUMSAL �L��K�LER

Alican EBED�NO�LU

Diyarbak�r Esnaf ve Sanatkârlar Odalar� Birli§i (DESOB)

Yönetim Kurulu Ba³kan�

Hac� Bekta³'tan Ahi Evran'a uzanan, yüzlerce y�ll�k bir miras�n,

hem koruyuculu§unun hem de sürdürülmesinin sorumlulu§uyla siz-

leri tüm esnaf te³kilat� ad�na selaml�yorum.

Bu görev bizlere verilirken 7 fena hareketimizi ba§lay�p 7 r�zk

hareketimizi ortaya ç�kard�k;

� Cimrilik kap�s�n� ba§lad�k, lütuf kap�lar�m�z� açt�k,

� Kah�r ve zulüm kap�s�n� ba§layarak hilim ve mülâyemet kap�-

s�n� açt�k,

� H�rs kap�s�n� ba§lad�k, kanaat ve r�za kap�s�n� açt�k,
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� Tokluk ve lezzet kap�s�n� ba§layarak, riyazet kap�s�n� açt�k,

� Halktan yana kap�s�n� ba§layarak, Hak'tan yana kap�s�n� açt�k,

� Herze ve hezeyan kap�s�n� ba§lay�p, Marifet Kap�s�n� açt�k,

� Yalan kap�s�n� ba§lad�k ki do§ruluk kap�s�n� açt�k.

ahilik kültürümüz bu ilkeler �³�§�nda, ticari ve toplumsal ili³-

kilerde dürüstlük ve güveni, sayg�l� olmay�, hak ve hukuka riayet

etmeyi esas almaktad�r.

Kad�na verdi§imiz de§er ve sayg� kültürümüzün en önemli par-

çalar�ndand�r. Te³kilat�m�z�n temelinde Anadolu Bac�lar� te³kilat�-

m�z kurulmas� ile kad�n esna�ar�m�z�n tüm haklar�n� korumay� ilke

edindik.

Bugün Diyarbak�r ve ilçelerinde esnaf te³kilat�m�z�n daha nite-

likli bir hale gelebilmesi için projeler üreterek geleneklerimizi koru-

yarak yenilikçi ve öncü olmak için gayret ediyoruz.

Dicle Üniversitemizin bu güzel program�nda eme§i geçen ba³ta

Say�n Rektörümüz Prof. Mehmet Karakoç'a ve de§erli hocam�z Prof.Dr.Bahar

Burtan Do§an'a can� gönülden te³ekkürlerimi iletiyorum.

Say�n Valimiz, milletvekillerimiz, kamu kurum yöneticilerimiz

ve sivil toplum kurulu³lar�m�za da verdikleri destek için sayg�lar�m�

sunuyorum.

1.2 ÇALI�TAY GRUPLARI

Ülkemizin önerisi do§rultusunda Ahi Evran'�n Do§umunun 850.

Y�l dönümüne tekabül eden 2021 y�l�, UNESCO 40. Genel Konferans

karar� uyar�nca UNESCO Anma ve Kutlama Y�l Dönümleri Prog-

ram�'na al�nmas�yla 34. Ahilik haftas� kapsam�nda gerçekle³tirilen
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Ahilik Perspekti�nden E§itim, Üretim, Ticaret ve Çal�³ma Haya-

t�nda Kurumsal Yönetim Çal�³tay�na Diyarbak�r ili ve ilçelerindeki

Kamu kurum ve kurulu³ temsilcileri, STK'lar, Dicle Üniversitesi ve

�stanbul Üniversitesinden akademisyenler, özel sektör ve kurumsal

³irket temsilcisi, bireysel kat�l�mc� ve bas�n mensubu kat�l�mc�lar�

olmak üzere toplam 50 ki³i kat�lm�³t�r. Bu çal�³tay; aç�l�³ konu³ma-

lar�, Diyarbak�r ahi-usta-ç�rak silsilesi halinde yüzy�l� a³an meslek-

ler ve ürünler sergisi aç�l�³�, çal�³ma atölyeleri ve atölye raporlar�n�n

sunumu ile toplu sonuç raporunun yaz�m� ³eklinde üç bölümde ger-

çekle³tirilmi³tir.

�Ahilik Perspekti�nden E§itim, Üretim, Ticaret ve Çal�³ma Ha-

yat�nda Kurumsal Yönetim Çal�³tay�� grup çal�³malar� iki ana ba³l�k

alt�nda toplanm�³t�r. Çal�³tay konular� a³a§�da belirtilmi³tir;

� Ahilik Perspekti�nden E§itim Hayat�,

� Ahilik Perspekti�nden, Üretim, Ticaret ve Çal�³ma Hayat�,

Konular�n güçlü ve zay�f yönlerini anlamak, f�rsatlar� de§erlen-

dirmek ve tehditlerle yüzle³mek için en kullan�³l� yöntem olan SWOT

(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats-Güçlü yönler, Za-

y�f yönler, F�rsatlar, Tehditler) analizi kullan�lm�³t�r. Çal�³ma grup-

lar�nda kat�l�mc�lar�n temsil ettikleri kurum kurulu³lar ve uzmanl�k

alanlar� ön plana al�narak çal�³tay�n verimlili§inin artt�r�lmas� amaç-

lanm�³t�r.

1.Grup: Ahilik Perspekti�nden E§itim Hayat�

Moderatör: Doç. Dr. Serkan SARI

Raportör: �ebnem HANAR ve Seyit ORDU

2.Grup:Ahilik Perspekti�nden, Üretim, Ticaret ve Çal�³ma Ha-

yat�
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Moderatör: Doç. Dr. Mehmet KAYA

Raportör: �imal Roda I�IK ve Ömer SADIÇ

Çal�³tay�n iki grup halinde gerçekle³tirilen oturumlar�nda ele al�-

nan hususlar a³a§�da özetlenmi³tir:

1.2.1 1. GRUP: AH�L�K PERSPEKT�F�NDEN E��-
T�M HAYATI

E§itim bir toplumun güçlenmesinde, kalk�nmas�nda, ilerleme-

sinde, toplumun özgürlü§ünü ve ba§�ms�zl�§�n� korumas�nda, refah

seviyesinin artmas� gibi konularda oldukça önemli ve etkilidir. Ni-

telikli ve ayd�n insanlar�n yeti³mesi için bir araçt�r. Ahilikte e§iti-

min amac� insan-� kâmil yeti³tirmektir. Te³kilat �slam'�n da etkisiyle

be³ikten mezara ö§renmeyi bir süreç olarak görmü³ ve ya³ ayr�m�

yapmadan herkese e§itim vermi³tir.

Ahilikte e§itim o kadar önemlidir ki okuryazar olmayan ki³ilerin

te³kilat içerisinde yer almas� pek mümkün de§ildir. Ahiler için e§i-

tim do§u³tan ba³lad�§� için 40 ya³�n üstündekilere bile okuma yazma

ö§retilirdi. E§itimi hayat�n her alan�na yaym�³lard�r. �³ d�³�nda, ge-

nellikle ki³ilik geli³imi için e§itim verilirdi. Sosyal toplumda nas�l

davran�lmas� gerekti§i ö§retilirdi. Kuran ve hadislerle ki³inin ahlaki

e§itimi verilirdi. �³ s�ras�nda, ki³iye mesleki e§itimi verilirdi. Üretim

amaçlar�, i³ ahlak� ö§retilirdi. Sanat ve ahlak e§itimi ise hayat�n her

a³amas�nda var olmaktayd�. Balc� (2019)'ya göre e§itimde terbiyeli,

ahlakl� ve vas��� eleman yeti³tirmek temel hedef haline gelmi³tir.

Buralarda bireyler hem ahirete hem de dünya hayat�na haz�rlan�r.

Bu e§itimlere kat�lanlar hem esnaf, toplum ve halkla olan ili³kilerini

hem de Allah'la olan ili³kilerini düzenlemektedir. Ahilik kültürünün

temelinde ilim, irfan ve meslek vard�r. Bu kültürün amac� iyi insan
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yeti³tirmektir. Ancak günümüzde bu kavram�n Milli E§itim müfre-

dat� içerisinde yer almamas� bizim için bir dezavantajd�r. Bir ahinin

sahip oldu§u belirli özellikleri vard�r. Ahi olan bireyin bu özellikle-

rinden bir tanesini bile kaybetti§i denetim kurulu taraf�ndan tespit

edilirse meslek hayat�na son verilmektedir. Ahilikte �pabucun dama

at�lmas�� deyimi de buradan gelmektedir. Ahilerin i³i sadece ürün

ortaya ç�karmak veya ç�raklara ve kalfalara meslek ö§retmek de§il

insan kimdir sorusuna cevap arayan, hayat� sorgulatan sorulara ce-

vaplar aramakt�r. Ahilik kültürünün özünde insana verilen de§er

vard�r.

Günümüzde Uzak Do§u ülkelerinden Çin, Singapur e§itimde kü-

melenme modelini esas almaktad�r. Çin'de birçok e§itim merkezinde

haftan�n bir günü teorik e§itim uygulan�rken, haftan�n di§er belirli

günlerinde ise i³ ö§renme modeli uygulanmaktad�r. Bu e§itim mo-

delini uygulayan ba³ka ülke yoktur. E§itim sektöründe lider konuma

gelen Almanya ve Avrupa'n�n da kendine özgü e§itim ve i³ hayat�

modellemeleri mevcuttur. Türkiye'de lisans ve lisansüstü bölümle-

rini okuyan ö§renciler hayatlar�n�n önemli bir k�sm�n� e§itime ada-

maktad�r. Bu nedenle genç bireylerin i³ hayat�ndan noksan olmas�

bizi 22. yy. e§itim sistemine do§ru harekete geçmemiz için uyar�

niteli§i ta³�maktad�r. Sonuç olarak ahili§in içerisindeki e§itim sis-

temi benimsenmeli ve uygulanmal�d�r. Ahi Evran kültüründe e§itim

önemli bir yer kaplar. Edinilen bilgiler genç ku³aklara aktar�l�r. Ahi-

likten gelen bireyler ilim, irfan ve meslek bilmek zorundad�r. E§itim

hayat�n� bitiren ve memur olan bireylerin de meslek içi e§itimle-

rine önem verilmelidir. Mavi yakal�lar ve beyaz yakal�lar aras�nda

mevcut düzeyde olan çat�³ma ve �kir ayr�l�klar�n�n, statü fark�ndan

ötürü olu³an psikolojik sorunlar�n ve kali�ye eleman�n geli³tirilmesi

aç�s�ndan meslek içi e§itimlere önem verilmesi gerekmektedir. Her
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³ehirde farkl� bir ahilik kültürü olu³mu³tur. Her ³ehir veya bölge

sahip oldu§u özelliklere göre geli³im göstermektedir. Örne§in Di-

yarbak�r ilinde bak�rc�l�k, dericilik, demircilik alanlar� gibi sektörel

kümelenmeler görülmektedir. Ahili§in amac� iyi bir bak�rc� yeti³tir-

mek de§il iyi ve ahlakl� bir insan yeti³tirmektir. �yi bir insan yeti³-

tirmek için iyi bir programa ihtiyaç vard�r. Ahi kültürü hem okul,

hem sanayi hem de meslek ba§lam�nda önümüzde haz�r bulunan

ve denenmi³ bir programd�r. Dicle Üniversitesi'nde �Ahilik ve Mes-

lek Ahlak�� dersinin lisans seçmeli ders havuzuna eklemi³ olmas�

e§itim alan�nda at�lan önemli bir ad�m olarak görülebilir. Onurlu

bir ya³am her ³eyin ba³�d�r. Belediyeler, i³-kur ve meslek odalar�

gibi kurumlar�n öncülü§ünde nitelikli eleman yeti³tirilmesi, planla-

r�n yap�lmas� var�lan sonuçlar aras�ndad�r. Bu kurumlar�n yan� s�ra

her ³eyin e§itimle çözülemeyece§i noktada halk e§itim merkezlerinin

devreye girmesinin de önemi büyüktür.

Çe³itli nedenlerle suça kar�³m�³ veya aile içi problemlerden kay-

nakl� olarak toplum taraf�ndan d�³lanan bireylerin tekrar topluma

kazand�r�lmas� için e§itimler verilmektedir. E§itim verirken bireyleri

ya³ad�klar� sorunlardan ba§�ms�z olarak dü³ünmek gerekir. Ahili§in

içerisinde bar�nd�rd�§� de§erlerin bireylere aktar�lmas� gerekmekte-

dir. Yap�lan e§itimler sonucu bireylerin geçmi³ hayat�nda i³ledi§i

suçu tekrarlama oran�n�n ciddi bir ³ekilde azald�§� gözlemlenmi³-

tir. Ahilik kültürünün insana verdi§i de§er burada kar³�m�za net bir

³ekilde ç�kmaktad�r.

Ahilikte ki³inin hem dünyevi hem de ebedi olarak görülen ahiret

hayat�n� ihmal etmeyece§i bir seviyede yeti³mesini esas alan bir dü-

³ünce yap�s� oldu§u kabul edildi§ine göre birliklerin kendilerine özgü,

gayelerine uyum sa§layan e§itim sisteminin �slâm prensiplerine de

uymas� söz konusu olacakt�r. Gürata (1975)'e göre ahi birliklerinin
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�slâm prensiplerine uygun olarak kurduklar� ve geli³tirdikleri e§itim

sistemlerinin karakteristik özelliklerini ³öyle s�ralayabiliriz:

� �nsan bir bütün olarak ele al�n�r, ona sadece meslekî bilgi de§il,

ahlâkî ve içtimâî bilgiler de birlikte verilir.

� �³ ba³�nda yap�lan e§itim, i³ d�³�nda yap�lan e§itimle bütünle-

³ir.

� E§itim, ömür boyu süren bir süreçtir.

� Köylere kadar varan geni³ bir te³kilât kurulmu³tur.

� Sistem, ahilik prensiplerine uymay� taahhüt eden herkese aç�k-

t�r.

� Derslerin yetkili ki³iler taraf�ndan verilmesi esast�r.

� E§itimden herkes ücretsiz olarak faydalan�r.

Ahilikte e§itim konusunu aç�klad�ktan sonra toplu bir sonuca

varmam�z söz konusu olacakt�r.

Var�lan Sonuçlar:

� Okullarda ahilik prensibinin önemi ö§rencilere aktar�lmal�d�r.

� Memuriyetlerde meslek içi e§itimlerde ahilik prensibinin uy-

gulanmas� yönünde bilgi verilmelidir.

� Ahilik kültürünün sektörlere aktar�lmas� hususunda esnaf ve

zanaatkârlar�n e§itiminde ahilikle ilgili bilgiler verilmelidir.

� Suça kar�³m�³ bireylerin topluma kazand�r�lmas� a³amas�nda

ahilik kültürü bireylere a³�lanmal�d�r.
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� Modernizm ve geleneksel yap�n�n sentezi sa§lanmal�d�r.

� Türkiye'de ara elemanlara duyulan ihtiyaçlar dü³ünüldü§ünde

ahilikte önemli bir yere sahip olan ustalar�n say�s�n�n artt�r�l-

mas� ve geli³tirmesi gerekmektedir.

1.2.2 2. GRUP: AH�L�K PERSPEKT�F�NDENÜRE-
T�M, T�CARET VE ÇALI�MA HAYATI

Sancakl� (2010)'a göre ahi te³kilat� bir e§itim ve ö§retim oca§�

olmakla beraber bu ocakta sadece sanatkâr yeti³tirmek amac�yla

e§itim-ö§retim sürdürülmemi³ ayn� zamanda mal üretmek ve top-

luma hizmet sunman�n usul ve erkân� da ö§retilmi³tir. �ktisadi amaç-

lar�n�n daha fazla üretmek oldu§u Ahilikte üretime çok say�da anlam

yüklenmektedir. Üretilen mallar belli bir kalite ve standardizasyonla

üretilmi³tir. Belirlenen standartlar�n d�³�nda üretim yapmak ahlaki

kurallarla engellenmi³tir. Kendi geçimini sa§layabilecek dürüst ti-

carete kar³� de§ildirler ancak istismarc�, y�§mac� ve biriktirmeci ti-

carete her zaman kar³� gelmi³lerdir. Sat�lan mallar hilesiz, kaliteli

ve ucuz olmal�d�r. Burada amaç, tüketici kesimi korumak olmu³tur.

�öyle ki; Ahilik bir lonca te³kilat� gibi, �slam ahlak ilkeleri do§rultu-

sunda kaliteli mal ve hizmet üretimini sa§lamak amac�yla kurulmu³

olan esnaf ve sanatkarlar�n dayan�³mas�, mesleklerini dürüstçe yap-

malar�n�, ayr�ca onlar� e§itilmelerini amaçlaman�n yan�nda, tüketi-

ciyi korumakta as�rlarca önemli rol üstlenmi³ bulunan bir te³kilatt�r

(Gündüz vd., 2012: 43).

Çal�³ma hayat�nda oldu§u gibi ticaret hayat�nda da hile, yalan

ve doland�r�c�l�k yoktur. Helal mal helal kazanç ilkesi ticaret için

de geçerli olmakla birlikte bozuk mal, kalitesiz üretim yasaklanm�³-

t�r. Bunun yan�nda, üretimi ihtiyac�n bir fonksiyonu olarak gören
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Ahi birlikleri, bu ihtiyaçlar�n sürekli artarak tüketimin ço§almas�na

ve israfa kar³� olduklar� için üretim s�n�rlamas�na gitmi³lerdir (Bos-

nal�, 2004: 42). Üretici konumundaki esna�ar�n kullanaca§� ham-

maddeler önceden belirlenirdi. Böylece esnaf tedarik sürecinde hem

sorun ya³amamaktayd� hem de hesaplanandan fazla üretim yapa-

mamaktayd�. Ahi e§itim sisteminde dört a³amal� ehliyet dereceleri

vard�r. Bunlar s�ras�yla yamakl�k, ç�rakl�k, kalfal�k ve ustal�kt�r. �lk

e§itim yamakl�k ile ba³lard�. Velisinin devaml�l�§�na taahhüt vere-

rek mesleki e§itime ba³layan yama§�n 10 ya³�ndan küçük olmas�

³artt�. Yamaklar iki y�l kar�n toklu§una ücret almadan i³ ba³�nda

mesleki e§itim al�r ve zaviyelerde manevi olarak yeti³tirilirdi. Tö-

renle ç�rakl�§a geçen yamak üç y�la kadar e§itim al�rd�. Te³kilat�n

izniyle yan�na ç�rak alan usta, ç�ra§�n mesleki ve ahlaki e§itimin-

den sorumluydu. Üç y�l ba³ar�l� ç�rakl�k döneminden sonra törenle

kalfal�§a ter� edilirdi. Kalfal�k e§itimini ba³ar� ile tamamlayanlar

yap�lacak bir törenle ustal�§a ter� ettirilirdi. Ustal�§a geçi³te ara-

nan ba³l�ca kriterler kalfal�k e§itimi süresince hiç ³ikâyet edilmemi³

olmas�, di§er kalfalarla iyi geçinmesi ve ç�raklar� iyi yeti³tirmesi idi.

Ayr�ca i³yeri yönetme yeterlili§i ve dükkân açacak sermayesinin olup

olmamas�na dikkat edilirdi. Bu e§itim sürecinden geçen talebelerin

fütüvvetlerde yaz�l� olan 740 maddenin 124'ünü ö§renmesi gerekirdi

(K�l�nç, 2012).

Usta ve ç�raklar� aras�nda olu³an manevi ba§, usta, ç�ra§�n hem

sosyal hem de meslek hayat�ndan sorumlu tutmaktayd�. 1001 gün

ç�rakl�k olarak çal�³an ki³inin ustas�, mesleki ve ahlaki aç�dan uygun

gördü§ü ç�ra§�n� örgüte bildirir ve bir törenle kalfal�§a ter� ettirirdi.

Kalfal�kta da ayn� mesleki tecrübe ve ahlaki e§itimi tamamlad�§�nda

ise ustal�§a ter� ettirildi. Ustal�§a ter� eden ki³iye orta sand�§� ola-

rak adland�r�lan bir sand�kta i³ yeri açabilmesi için sermaye yard�-
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m�nda bulunulurdu. Bu hiyerar³ik i³leyi³ sayesinde i³siz pek kimse

olmad�§� gibi insanlar�n gelecek kayg�s� da olmazd�. �ncelenen pek

çok çal�³mada Ahilerin çal�³may� bir ibadet olarak gördükleri, i³

yerlerini zaviyelerden daha kutsal bir mekân olarak kabul ettikleri

görülmektedir.

Ahî birliklerinin mali yönden te³kilatlanmas� ise esnaf sand�k-

lar� vas�tas�yla gerçekle³mi³tir. Her esnaf gurubunda bulunan bu

sand�kta alt� çe³it kese bulunurdu. Atlas kesede senetler ve k�y-

metli evrak, ye³il kesede esnafa ait mülkün ve vakf�n tapu senet-

leri, k�rm�z� kesede i³letmeye verilen paran�n senetleri, örme kesede

sand�§�n nakit paralar�, beyaz kesede harcamalar�n belgeleri, siyah

kesede alacaklar�n dökümü bulunurdu. Sand�§a her esnaf belli bir te-

berru verir, ç�rakl�ktan kalfal�§a yükselme durumunda belli bir aidat

ödenirdi. Giderler kaleminde esnafa verilen borçlar, vefat edenlerin

cenaze masraf�, ramazan ay� için yap�lan masra�ar ile hastal�k ve

evlilik durumlar�nda verilen ödenekler bulunurdu. Bu yönüyle ahî

birliklerinin bir sosyal güvenlik te³kilat� hüviyetini ta³�d�§� da söyle-

nebilir. Ayn� zamanda bu uygulama, ahîlerin ticari hayatta birbirine

yard�m ederek karde³lik esaslar�n� ya³att�§�n� göstermektedir. (Ak-

gündüz, 2014 :15).

Ahili§in fonksiyonlar�; ilim, irfan ve meslek erbab� üçlemesi etra-

f�nda geli³mi³tir. Fakat günümüzdeki esnaf te³kilatlanmas� bu uzan-

t�dan tamamen sapm�³t�r. Günümüzdeki üretim, ticaret ve çal�³ma

hayat�n� Ahilik anlay�³�yla k�yaslay�p özetlersek;

� Ahilik te³kilat�nda ustalar ç�raklar�n�n haklar�n� gözetmektey-

diler. Ancak günümüz i³verenleri personel maliyetlerini mini-

mum düzeyde tutma amac�n� çal�³anlar�n� iyi ³artlarda çal�³-

t�rma amac�na tercih etmektedir.
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� Günümüz esna�ar� için para araç de§il amaçt�r. Oysa Ahilik

te³kilat�nda ilk sat�³� yapan esnaf ikinci sat�³ta mü³teriye ken-

disinin siftah yapt�§�n� söyler ve siftah yapmas� için mü³teriyi

kom³usuna yönlendirirdi.

� Ahilik te³kilat�nda hiyerar³ik bir sistem var olmaktayd�. Ahi

olmak için ciddi a³amalardan geçilir uzun mesleki ve ahlaki

e§itimleri tamamlad�ktan sonra di§er üyeler taraf�ndan yeterli

görülürse i³ yeri açabilmekteydi. Ancak günümüzde belli pro-

sedürleri yerine getiren herkes i³ yeri açabilmektedir. Sadece

sermayesi oldu§u için i³e ba³layan ki³i, yapt�§� i³le alakal� e§i-

timsiz olsa dahi piyasada daha çok var olabilmektedir. Ayn� i³i

e§itimini alm�³ ki³i yapsa bile sermayesi yeterli de§ilse güçlü

sermayeyle ba³ edememektedir. Bu durum ise kali�ye olmayan

birçok esnaf�n varl�§�na neden olmaktad�r.

� Ahilik te³kilat�nda �slam ahlak� ile i³ yap�l�rd�r. Usta-ç�rak

ili³kileri sayg�l�, hile-yalan olmadan mal üretilir sat�l�rd�, kul

hakk�na fazlas�yla önem verilirdi. Ancak günümüzde kay�td�³�

birçok olumsuz durum mevcuttur.

Kaliteli ve uygun �yatl� ürünler kaynaklar�n israf edilmesini ön-

leyerek, di§er ülkelerin ürünleriyle rekabet ederek ülkenin ekonomik

anlamda kendi kendine yetebilmesinde, yurt d�³�na ürün satabilme-

sinde k�saca milli ekonominin küreselle³me tehdidine kar³� dimdik

ayakta durabilmesinde çok etkili oldu§u günümüzde çok daha aç�k

bir ³ekilde görülmektedir. Geli³en ula³�m ve ileti³im teknolojileriyle

birçok farkl� ülkenin ürünü ba³ka ülkelerin piyasalar�n� rahatl�kla ele

geçirebilmektedir. Bu nedenle dünya ülkeleriyle rekabet edebilmek,

kendi ayaklar� üzerinde durabilen bir ülke olmak istiyorsak kaliteli

ve uygun �yatl� ürünler üretmek en öncelikli amac�m�z olmal�d�r.
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Kaliteyi ve ucuzlu§u bir arada sunabilmek için de çal�³anlar�n pat-

ronlar�n aza kanaat etmek, dürüstlük, çal�³kanl�k, vatanseverlik vb.

ahlaki özelliklerle donanmalar� gerekmektedir (Yüksel, 2019: 214).

1.3 ÇALI�TAYIN SWOT ANAL�Z�

Güçlü Yönler (Strengths)

Ahilik te³kilat�n�n en belirgin özelli§i insana verilen de§erdir.

E§itim, çal�³ma, üretim, ticaret ve sosyal haklar baz al�nd�§� za-

man ahi kültürünün günümüzde de devam etmesi ülke kalk�nmas�

ve toplumun refah� için yararl� olacakt�r. Çünkü ülke kalk�nmas�

ve büyümesi için üretmek çok önemlidir. Ahilik anlay�³�n�n ba³�nda

üretmek gelmektedir. Günümüzdeki bireylerin bu anlay�³la yeti³ti-

rilmesi ülkemizin kalk�nmas�nda büyük rol oynayacakt�r.

Ahilik te³kilat� ayn� zamanda bireyleri mesleki aç�dan geli³tire-

rek i³lerinin ehli olacak ³ekilde e§itmektedir. Meslek e§itimi yan�nda

verilen din ve ahlak e§itimi de önce sa§l�kl� bireylerin yeti³tirilme-

sinde sonra da sa§l�kl� toplumlar�n olu³mas�nda oldukça yarar sa§la-

maktad�r. Ahilik anlay�³� alt�nda yeti³tirilen bireyler, insanlara fay-

dal� olmak için üretim yaparlard� ki Ahilik te³kilat�nda amaç daha

çok üretip daha çok kazanmak de§ildir. Amaçlar�n�n çok kazanmak

olmad�§� ahiler, bütün esnaf�n kazanmas�n� sa§layarak ticaret yap-

maktalard�. �slam ahlak� ile altyap�s�n� olu³turan Ahilik te³kilat�,

ticareti de hile-yalan olmadan dürüst bir ³ekilde gerçekle³tirirlerdi.

Payla³ma, dayan�³ma, yard�mla³ma bu kültürün temelidir. �nsan�n

yan�nda çevreye ve do§aya verilen de§er göz ard� edilemez. Ham-

maddelerin bilinçli bir ³ekilde kullan�lmas� ve tüketimi kar³�layacak

üretimin yap�lmas� da hem do§a için hem de maliyet kontrolleri aç�-
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s�ndan önemlidir.

Zay�f Yönler (Weaknesses)

Verilen mesleki e§itimler yamak-ç�rak-kalfa-usta sistemi ile i³-

lemektedir. Süreçleri ba³ar� ile tamamlayan ki³iler bir üst seviyeye

ter� etmektedir. Ancak dönem çal�³malar� yap�ld�§� zaman mesleki

e§itim ve istihdam aras�ndaki ba§�n zay�f oldu§unu göstermektedir.

Yap�lan incelemelerde, bir yamak veya ç�rak ya da bir kalfa ustas�

taraf�ndan yetersiz görülürse, usta meslek inceliklerini aktarmaktan

kaç�n�r hatta ki³ilerin ter� etme durumu da ortadan kalkard�. �³çi

ve i³veren aras�ndaki bu ba§ istihdam üzerindeki olumsuz etkiyi de

art�rmaktad�r. Te³kilat�n bir di§er eksikli§i de esnaf ve zanaatkarla-

r�n meslek inceliklerini kaleme almamalar�d�r. Günümüzde ahili§in

zay��am�³ olmas�n�n temel nedeni asl�nda toplum yap�s�n�n de§i³-

mi³ olmas�d�r. Kültür ve medeniyetin insanlar üzerindeki etkilerini

kaybetmesi ile birlikte bozulan i³ ahlak�, esnaf�n halk kar³�s�nda iti-

bar�n�n sars�lmas�na neden olmu³tur. Daha eskiye gidecek olursak

Osmanl� Devleti'nde ba³layan kapitülasyonlar sonucunda yerli üre-

ticinin yerini yabanc� üreticilerin almas�, dönem içerisinde sanayi

devrimlerinin göz ard� edilmesi, makine kullan�lmamas�, d�³ siyase-

tin zay��ayarak artan sava³ maliyetlerinin esnafa vergi olarak yans�-

t�lmas�, esnaf�n sermaye biriktiremeyip üretimini art�ramamas� gibi

çe³itli nedenler ahilik kültürünün günümüze ula³mas�n� engellemi³-

tir.

F�rsatlar (Opportunities)

Ahilik olu³umu günümüzde yeniden desteklenmeli ve ki³ilerin

sosyal haklar� için tüm odalar ayn� çat� alt�nda birle³melidir. Tekel-
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le³menin önüne geçebilmek için kümelenme modeli uygulanmal�d�r.

E§itimde ve çal�³ma hayat�nda da kümelenme modelinin uygulan-

mas� uzmanla³may� beraberinde getirecektir. Çe³itli sebeplerle suça

kar�³m�³ olan bireyler toplumdan d�³lanmamal� hatta gerekli mesleki

e§itimler verilerek topluma kazand�r�lmaya çal�³�lmal�d�r. Ülkemizi

daha iyi seviyelere ta³�mak için modernizm ve geleneksel yap�n�n

dikkatli bir ³ekilde analizinin yap�lmas� da önem ta³�maktad�r. Ahi

kültürü önemini tekrar kazan�rsa dürüst ve üretken insanlar�n sa-

y�s� artacak, meslek ve zanaat ö§renimi ve becerisi artacak, çevre

bilincine sahip bireylerin yeti³tirilmesinde etkili olacakt�r.

Tehditler (Threats)

Sektörlerde mesleki e§itimlerin yetersiz olmas� kali�ye olmayan

eleman yeti³tirilmesi anlam�na gelmekte ve bu da hem istihdam�

hem üretimi etkilemektedir. Mesleklerde belirli standartlar�n olma-

mas� ve denetimlerin yetersizli§i de sosyal ve siyasal hak ihlallerine

imkân tan�maktad�r. �³i bilenlerin de§il, paras� olanlar�n piyasaya

girmesi önemlidir. Ahili§in esas� olan ihtiyaca göre üretim modeli

terk edilerek ihtiyaç fazlas� üretim yap�lmas� israfa neden olacak-

t�r. Tüm bunlarla ba§lant�l� olarak f�rsatç�lar diye nitelendirdi§imiz

tabakan�n say�s� da artmaya devam edecektir.

Ahili§in amac� do§aya sayg�l� olmak ko³uluyla üretim yapmak-

t�r. Do§al denge bozulmamal� ve kentlerin do§al yap�s� korunarak

üretim yap�lmal�d�r. Fakat günümüzde üretim yap�l�rken do§al den-

geye sayg� duyulmamakta ve önümüzdeki 30 y�l içerisinde su k�tl�k-

lar�n�n ya³anaca§� öngörüler aras�nda yer almaktad�r.

30



Bölüm 1

Sorunlar:

Bütün sektörlerin temel sorunlar�:

1. Kali�ye eleman yetersizli§i,

2. Mesleklere yönelik e§itim yetersizli§i,

3. Mesleki e§itim ile istihdam aras�ndaki fonksiyonlar�n zay���§�,

4. Ürünün formülasyonuna yönelik bilgilendirme noksanl�§�,

5. Denetim mecralar�n�n yetersiz olmas�(bir sektöre yönelik ya-

p�lan denetimlerde o i³ kolundaki farkl� denetim alanlar� ile

ilgili i³birlikçi denetim eksikli§i),

6. Personelin çal�³ma usul ve esaslar�na yönelik kanuni yetersiz-

likler,

7. Ç�rak eksikli§inden dolay� birçok mesle§in (terzilik vb.) unu-

tulmaya yüz tutmas�,

8. Esnaf odalar�n�n kamu kurumlar� taraf�ndan dikkate al�nma-

mas�,

9. Ayn� mal�n �yat�na yönelik farkl� �yatland�rma uygulamalar�-

n�n olmas�,

10. Herhangi bir sektördeki mal�n üretim standartlar�n�n olma-

mas�,

11. K�sa dönemlerde stokçuluk uygulamalar�ndan dolay� maliyet-

lerdeki art�³lar,
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12. Ahili§in temelinde yer alan dürüstlük, karde³lik, ahlak, vic-

dan, mesle§e yönelik verilen nitelikli e§itimler gibi de§erlerin

yok olmas�,

Bütün sektörlerin küresel sorunlar�:

1. Üretimde devaml�l�§�n olmamas� (proje varsa üretim var),

2. Sürdürülebilir üretim için do§al dengenin korunmas�na yönelik

önlemlerin al�nmamas�,

3. Üretilen ürünlere yönelik güvensizlik sorunu,

4. Usta-ç�rak aras�ndaki sorunlar�n çözümünde arabuluculuk ye-

tersizli§i,

5. Ahili§in temelindeki karde³lik olgusu ³imdiki esna�ar aras�nda

bulunmamas�,

6. Üretimin topluma yükledi§i maliyetler, do§an�n tahribat�, ham-

maddelerin orant�s�z kullan�m�,

Çözüm Önerileri:

1. Ahilik olu³umunun tekrar desteklenmesi,

2. Mesleki e§itimde çekirdekten e§itim anlay�³�n�n olu³turulmas�,

3. Esnaf odalar� ve kamu kurumlar� aras�ndaki i³birli§inin geli³-

tirilmesi ve geni³letilmesi,

4. E§itimcilerin tüm esnafa e§itim vermesi, e§itimcilerin halk�n

içine girmesi, birlikte çal�³malar�,

5. Dengeli üretimin sa§lanmas�,
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6. Ak�ll� ³ehirle³meye geçi³ yap�lmas�,

7. Yetkili kurumlar�n zay�f yönlerinin tart�³�lmas�, (Çözüme odakl�,

üretime odakl�, birlikte çal�³abilecek alanlar�n varl�§� önemli-

dir. Ahlaki de§erlerin yok olmamas�nda, Usta-kalfa ili³kisinde,

çal�³an insanlar�n hiçbir a³amadan ve e§itimden geçmeden i³-

veren olmas�nda kurumlar�n faydas� önemlidir.)

8. Üretimde, tüketimde kaybolan verim kanunla geri getirilemez,

ahlaken bir insan�n dürüst olarak çal�³mas� gereklili§inin vur-

gusunun her f�rsatta yap�lmas�,

9. Mesleki e§itim ile istihdam aras�ndaki fonksiyonlar�n zay���§�-

n�n ve i³letmelerdeki nitelikli eleman aç�§�n�n giderilmesi için

ki³ilerin mesleki aç�dan yeti³tirilmesi, (Burada i³, hem i³veren

hem de e§itim kurumlar�na dü³mektedir. Kalfa usta gibi yeti³-

tirme yap�l�rsa ilerleme olacakt�r. Mesele i³sizlik de§il, mesele

mesleksizliktir.)

10. Ticaret hukukunda büyük bir etken olan ahilikte arabuluculuk

sisteminde çeki³meye giden tara�ar�n hem kendi aralar�nda

hem de usta-ç�rak uyu³mazl�§�ndaki sorunun çözümünü mah-

kemeye ula³t�rmadan kendi aralar�nda çözmeleri örnek al�na-

rak arabuluculuk sisteminin geli³tirilmesi,

11. Odalar olarak tüketici haklar� konusunda birlikte çal�³�lmas�,

(Dayan�³ma ile birlikte ilerleme kaydedilir. Hem halkta hem

de esnafta olmas� gereken de§erler güçlendirilmelidir.)

12. Çözüm odakl�, çal�³ma hayat�nda ahlakl�, vicdanl� esna�ar�n

yeti³tirilmesi,
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13. Ahilik kültürüne ba§l� olarak usta-ç�rak ili³kisine dayal� atöl-

yeler kurulmas�,

14. Di§er kurumalarla e³güdümlü olacak ³ekilde çal�³�lmas�, (Ka-

li�yeli eleman bulamama sorununun bertaraf edilmesi için e§i-

timin en temel noktadan ba³lamas� gerekmekte, sadece aç�lan

birkaç kursla bu sorunun giderilmesi mümkün görülmemekte-

dir.)

15. Tescillenme potansiyeli olan ürünler üzerine çal�³malar�n ya-

p�lmas�, öne ç�kar�lmas� ve tescillendirilmesi,

16. Tescilli ürünlere sahip ç�k�lmas� ve her ürüne yönelik standar-

dizasyonun geli³tirilmesi,

17. Tekelle³menin önüne geçilmesi için kümelenme modelinin des-

teklenmesi,
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2.1 G�R��

Ülkelerin kalk�nm�³l�k düzeyleri gerek kendi aralar�nda gerekse

de kendi s�n�rlar� içerisinde homojen de§ildir. Bu durum ister ge-

li³mi³ isterse de geli³mekte olan ülkelerin tamam� için geçerlidir.

Bu farkl�l�klar�n ortadan kald�r�lmas� ise tüm ülkelerin üstesinden

gelmeye çal�³t�§� bir problemdir. Kalk�nman�n gerçekle³tirilmesi sa-

dece �ziki sermayeye ba§l� de§ildir. Be³eri sermaye dedi§imiz tec-

rübe, bilgi ve beceri gibi de§erler toplam� da üretim faktörlerinin

daha verimli kullan�lmas�n� sa§layacakt�r. Böylelikle insana yat�r�m

yap�larak daha nitelikli özelliklerle bireylerin donat�lmas� mümkün

olacakt�r. �nsana hem be³eri hem de ahlaki anlamda yat�r�m yapan

Ahilik sistemi ile insanlar�n güvenilir, dürüst ve hakk�na raz� olan

özellikler ta³�yaca§� bilinmektedir.

Toplum içinde farkl� statüler olsa da Ahilik anlay�³�na göre bu

statüler içerisinde güçlü olan�n zay�f� ezmesine veya haks�z kazanç

sa§lanmas�na sert bir ³ekilde kar³� durulmu³tur. Zengin ile fakir, üre-

tici ile tüketici, emek ile sermaye, millet ile devlet, k�saca toplumun

bir k�sm�n�n de§il genelinin kendi içinde ve toplumda bulunan ku-

rumlar aras�nda en iyi ortam�, ileti³imi ve dengeyi kurarak toplumun

huzur içinde ya³amas� sa§lanmaya çal�³�lm�³t�r. �nsanlar�n dünya ve

ahirette huzur içinde olmalar�n�n sa§lanmas�n� amaç edinen Ahiler,

çat�³mac� bir ruh yap�s�na de§il dayan�³mac�, yard�mla³maya önem

veren bir ruh yap�s�na sahiptir.

Baz� kaynaklara göre insan iki kürekli bir kay�§a benzetilmekte-

dir. Küreklerden biri üretim, ticaret, ekonomi ve sanat� temsil eder-

ken di§er kürek insan ili³kilerini ve ahlaki de§erleri temsil eder. Ka-

y�§�n do§ru bir ³ekilde ilerleyebilmesi için her iki küre§in de e³it

³ekilde kullan�lmas� ³artt�r. Kürekler aras�ndaki e³itsizlik kay�§�n
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dengesini bozacakt�r (Kantarc�, 2007: 66).

Ahilik Te³kilat�n�n Anadolu'ya yay�lmas�, Osmanl� Devleti'nin

kurulu³unda da rol oynam�³t�r. Yeniçeri te³kilat�n�n kurulmas�nda

etkili olan Ahilik Te³kilat�na Padi³ah ve vezirler gibi devlet adam-

lar�n�n da üye olmas� asl�nda te³kilat�n ne kadar sayg� duyulan bir

yap� oldu§unu ve üye olman�n ³eref olarak nitelendirildi§ini de vur-

gulamak gerekir. Ba³lang�çta sadece debba§ (derici), saraç ve kun-

durac�lar� kapsayan te³kilat zaman içerisinde tüm esnaf� kapsam�na

alm�³t�r. �ehirlerde her sanat dal� için ayr� birlikler mevcut iken,

daha küçük köy ve kasabalarda tüm esnaf ayn� te³kilat çat�s� al-

t�nda toplanm�³t�r.

Bu çal�³ma ile Ahili§in etimolojik kökeninden ba³lanarak Ahili-

§in ne oldu§unun izah edilmeye çal�³�lmas�, fütüvvet ile aras�ndaki

ili³kinin irdelenerek gün yüzüne ç�kar�lmas� ve Ahili§in temel pren-

siplerinin neler oldu§unun ortaya konulmas� amaçlanm�³t�r.

Bilindi§i gibi Sosyal Bilimler üzerinde yap�lan her ara³t�rma bizi

do§as� gere§i ara³t�r�lan ³eyin kökeninin ne oldu§una itiyor. Haki-

katte bir ³eyin ne oldu§unu anlamak etimolojik bir ara³t�rmay� zo-

runlu k�l�yor. O halde Ahilik nedir sorusu ya da bu konuya dair bir

ara³t�rma da bizi do§rudan Ahili§in kavramsal kökenine çekiyor.

2.2 KAVRAMSAL ÇERÇEVE

2.2.1 Ahi Kelimesinin Etimolojisi

Ahi kelimesinin kökeni üzerine bugüne kadar yap�lm�³ çokça kö-

ken ara³t�rmas� oldu§u görülse de bu ara³t�rmalar�n büyük bir bö-

lümü bu kavram�n Arapça ya da Türkçe kökenli oldu§u konusunda

mutab�kt�r. �öyle ki: Ahî kelimesi Arapça �ah�, �karde³� anlam�na
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gelmektedir. Kelime sonuna, konu³an=mütekellim ya'si (Osmanl�

Türkçesinde nisbet �î� tak�s�) alarak ahî �karde³im� olmu³tur. Ahî

kelimesi, Türkçede eli aç�k, konuksever ve yi§it anlam�na gelen �ak��

sözcü§ünün kar³�l�§� oldu§u ifade edilir. (Ahmad al-Ayid, 1191:86,

Solak, 2009). Yine eski kaynaklar, fütüvvetnameler ve Ahi ³ecere-

nameleri, bu kavram�n Türkçe �cömert, yi§it� anlam�ndaki �ak�� ke-

limesinden de geldi§ini bize göstermektedir ki bu kelimenin kökeni

Türkçe'nin kaynak eserlerinden olan Ka³gârl� Mahmud'un Divan-�

Lûgat� Türk'ünde de ikinci görü³e uygun olarak aç�klanm�³t�r.

Bugün bile Türkçe'nin kendi fonetik yap�s�nda bulunan k-h harf

de§i³imi, yaz�l� ve sözlü dilde kendini göstermektedir. Türkçe �illerin

sonunda mastar eki olarak bulunan -mek, -mak; sözlü dilde -meh,-

mah ³eklinde tela�uz edilmektedir. Hâlâ Anadolu'da okumak, �ohu-

mah�, bakmak, �bahmah� tarz�nda söylenir. Bundan dolay� eli aç�k

ve cömert manalar�na gelen �ak�� sözü de �ah�� ³eklinde gelmi³tir,

denebilir (Gölp�narl�, 1949-1950: 2).

Benzer ³ekilde Atebetü l Hakayik'ta �Ahi� kelimesinin �bahil�

(cimri)'nin z�dd�, yani cömert anlam�nda kullan�lm�³ olmas�, �Ahi�

ad�n�n �ak��dan geldi§i görü³ünü kuvvetlendirmektedir (Bayram, 1991:

19).

2.2.2 Ahili§in Tarihçesi

Ahilik �slam medeniyetlerinin in³a ve imar sürecinde çok önemli

roller üstlenmi³tir. Pers, Arap ve Türk medeniyetlerinden her bi-

rinin kendinden bu kurumsal kimli§e, Ahili§e, bir ³eyler katt�§� ve

benzer ³ekilde yine ondan çokça etkilendi§i bir sürecin ayr�lmaz par-

ças� olmu³tur. XIII. yüzy�lda Anadolu'da kurumsalla³maya ba³layan

Ahilik, �slam inanc�yla Türk örf ve adetlerinin sentezi sonucu olu-
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³an bir dü³ünce sistemi olarak tan�mlanabilir (Durak ve Yücel, 2010:

151-168).

Türklerin ahlaki geli³imlerini ve sanat-meslek alanlar�nda yeti³-

melerini destekleyen bir müessese olan Ahilik felsefesi Anadolu'da,

Balkanlar'da ve Türkistan'da yay�lmaya ba³lam�³t�r. Literatürde Ahi-

li§in do§u³u ve kurulu³uyla ilgili kesin bir tarih belirtilmemekle

birlikte, Türklerin �slamiyet'i kabul etmeye ba³lad�klar� X. ve XI.

yüzy�lda kuruldu§unu söylemek mümkündür. �lk Ahilik hareketi-

nin, 1237 y�l�nda Anadolu Selçuklular�nda görüldü§ü bilinir. Ahili-

§in Anadolu topraklar�nda yay�lmas�na Selçuklular hizmet etmi³tir

(Ekinci, 1989: 15).

Temelleri XII. yüzy�lda K�r³ehir ve Kayseri'de at�lan Ahilik,

XIII. yüzy�ldan itibaren isim de§i³tirerek �esnaf birli§i� (gedik-lonca)

³eklinde kurumsalla³m�³t�r. Osmanl� Döneminde XV. yüzy�l�n son-

lar�na do§ru askeri, siyasi ve idari i³levlerinden ar�nd�r�lm�³, sosyal

ve ekonomik i³levleri belirginle³mi³tir (Mahiro§ullar�, 2008: 2).

Bir dinsel anlay�³ olmas�n�n yan� s�ra toplumu düzenleyen, sos-

yal ve ekonomik yönden i³leyen ve siyasal, askeri ve kültürel yönleri

de bulunan bir yakla³�m olarak kabul edilen Ahilik kurumu Ana-

dolu'nun her bölgesinde görülmü³tür. Ahili§in kurumsal bir yap�

olarak ele al�nmas� XIII. yüzy�l ba³lar�nda 34. Abbasi halifesi En-

Nâs�r Lî-dinillah'�n, Nâs�r bin Müstedi, (h.575-622/m.1180-1225)

kendisinin de bu te³kilat�n bir üyesi oldu§unu ifade etmesi ve bu

te³kilata di§er bütün emirlerin, velilerin ve maiyetindekilerin gir-

mesini istemesi ile ba³lar. Te³kilatlanm�³ toplumun birlik ve bera-

berli§inin temel dayana§� Ahiliktir. Bilgilerinin kayna§�n� toplumun

birlikteli§ine dayand�ran �eyh Edebali, Mevlana, Ahi Evran, Yunus

Emre, Cacabey, Hac� Bekta³i Veli gibi birçok alim bu toplumdan

ç�km�³ ve bu topluma yön vererek birçok ³eyin ba³ar�lmas�na imkân
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sa§lam�³lard�r.

Ahili§in Anadolu'daki kurucusu olan Ahi Evran, �eyh Nisirüd-

din Ebu'l Hakay�k Mahmud b. Ahmed el-Hoyi, ad�ndan da anla³�la-

ca§� üzere Azerbaycan'�n Hoy kasabas�ndand�r. Hoy kasabas� ve çev-

resi Sultan Tu§rul'dan itibaren Türklerin yerle³me bölgesidir. Ayn�

zamanda bu bölgenin, Anadolu fethedilmeden önce Selçuklular�n as-

keri y�§�nak merkezi oldu§u nakledilir. Ahi Evran'�n çocuklu§u ve

ilk e§itim dönemi memleketinde geçse de daha sonra Horasan ve

Maveraünnehir'e giderek dönemin önde gelen alimlerinden ders al-

d�§� bilinmektedir. Gençlik dönemi buralarda geçen Ahi Evran daha

sonra Herat'ta bulunan ve zaman�n en önemli bilim adamlar�ndan

olan Fahreddin-i Razi'nin hizmetinde bulunmu³tur. Ahi Evran'�n

ne zaman Anadolu'ya geldi§ine dair kaynaklar aras�nda bir birlik-

telik olmamakla birlikte ço§unluk taraf�ndan 1205 y�l�nda geldi§ini

söylemektedir. Ahi Evran Anadolu'ya geldikten k�sa bir süre sonra

Kayseri'ye yerle³ip burada dericilik i³ine ba³lar ve bir debba§ atöl-

yesi kurar. Bu sebeple de debba§lar�n piri olarak tan�n�r. Daha sonra

debba§ atölyesinin büyümesi, i³çi ve ustalar�n�n ço§almas�yla buras�

debba§lar mahallesi haline gelmi³tir (Akku³, 2018, Gökbel, 2019;

akt. Gök, 2021).

Ahi Evran 1220-1237 y�llar� aras�nda Konya'ya, Sultan Alaattin

Keykubat'�n daveti ile gitmi³ ve Sultana Anadolu'da kümelenerek

üretim modelinin uygulanarak Selçuklu ³ehirlerinde meslek birlik-

lerinin örgütlenmesinde dan�³manl�k yapm�³t�r. Daha sonra K�r³e-

hir'e yerle³en Ahi Evran burada ³ehit dü³mü³tür (1248-1261). Ahî

Evran'a göre �insan medeni yarat�lm�³t�r�. Medeniyet insan�n maddi

ve manevi ihtiyaçlar�n�n kar³�lanmas�yla olu³ur ve geli³ir. Peygam-

berler de esasen insan�n maddi ve manevi ihtiyaçlar�n� nas�l kar³�la-

yacaklar�n� ya³ayarak anlatmak üzere gelmi³lerdir. Peygamberlerin
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varisleri olan mür³id, âlim ve âri�er de bunu hem ya³arlar hem de

insanlara anlat�r ve ö§retirler. Ahî Evran'�n �medeniyet teorisi�ne

en büyük katk�s� ihtiyaçlar�n kar³�lanmas� için geli³tirilen ilim ve

meslekler konusunda olmu³tur. Ahî Evran ihtiyaçlar�n kar³�lanmas�

için ilim alan�nda Ahî tasavvuf ilmini geli³tirerek bu alanda hem

klasik tasavvuf ilmine hem de ahlâk-felsefe, iktisat ilmine önemli

katk�lar sunmu³ ve bu konular� içeren birçok eser kaleme alm�³t�r.

Özellikle iktisat ilminde üretimin artt�r�lmas�, verimlilik, kalk�nma,

s�nai mülkiyet haklar�, meslek geli³tirme, uzmanla³ma, i³ ahlâk� gibi

birçok konuda önemli katk�lar� vard�r. Geli³tirdi§i zümreler halinde

üretim birlikleri kurup kümelenerek üretim teorisiyle ve bu teoriyi

uygulamak üzere uzman yeti³tiren Ahî Evran Vakf�n� kurarak Ana-

dolu sanayi devrimini ba³latm�³, sadece Selçuklu ve �slâm dünyas�n�

de§il, tüm dünyay� etkileyen çok büyük bir etki b�rakm�³t�r (Kala,

2019: 63).

Ahi Evran ve onun hayat hikâyesine bak�ld�§�nda Ahi Evran,

sadece Ahilik Müessesesi'nin Anadolu'daki kurucusu de§il ayn� za-

manda Ahili§in en büyük geli³tiricisi, yay�c�s� ve temsilcisi konu-

mundad�r.

Ahilik Müessesesinin Ortaya Ç�k�³ Sebepleri

A. Siyasî Sebepler

1. Büyük Selçuklu Devleti'nin XI. yüzy�l�n ortalar�ndan itiba-

ren Horasan merkezli olmak üzere, bat�da Akdeniz'den do-

§uda Çin hudutlar�na kadar hemen hemen bütün �slâm dün-

yas�na ve Anadolu'ya (Bilâdü'r-Rum) hâkim olmalar�, Türk-

�slâm topluluklar� ve medeniyetlerinde yeni bir dönem açma-

lar�, Türk ve �slâm tarihinin üçte birine ve dört asr�na hâkim

olmalar�,
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2. Anadolu'da sugur bölgelerinin kurulu³u, Urfa'n�n ku³atmas�

gibi bir yönü ile sosyo-kültürel unsurlar�n vas�tas� ile Ahilik

Müessesesi'nin Anadolu'ya, bir fetih unsuru olarak girmesi,

3. Malazgirt sava³�ndan sonra Anadolu'nun uç bölgelerine yer-

le³en, her an sava³a haz�r göçebe ve yar� göçebe Türkmen

unsurlar� vas�tas�yla Anadolu'da Ahilik Müessesesi'nin yay�l-

maya ba³lamas�,

4. Ahilerin, Türkiye Selçuklu Devleti'nin siyasî hayat�nda söz sa-

hibi olmaya ba³lamas�,

5. Bir sosyal ve dinî zümre olan Yesevî babalar�n�n Orta Asya'daki

mücadeleler sebebi ile Maverâünnehir, Harzim, Horasan ve

Azerbaycan'dan göçlerle Anadolu'ya giri³i. Kendileri ile bir-

likte Ahmet Yesevî ile alâkal� bütün sözlü ve yaz�l� gelenek-

lerini de getiren dervi³ler, yeni vatanlar�nda tarikatlar�n� yay-

maya devam ettiler. Onun ve halifelerinin tasavvufî �kirlerini

yine ayn� sadelik içerisinde Anadolu halk�na ö§rettiler (Ocak,

1980: 73).

B. Sosyal ve Kültürel Sebepler

1. XI. yüzy�l Türk dünyas�nda göçebe ya³ama dayanan hayvan-

c�l�k ve ziraat ürünlerine ba§l� olmak üzere yerle³ik hayata

dayanan zanaat kollar�n�n geli³mesi ve akabinde de esna��k

kollar�n�n geli³mesi,

2. Hükümdarlar ve vezirler taraf�ndan yap�lan ve zengin vak��ar

yoluyla da geli³tirilen kervansaraylarda zengin-fakir, müslüman-

h�ristiyan fark� gözetilmeksizin herkese e³it bir ³ekilde muame-

lede bulunulmas� nedeniyle Anadolu'da Ahilik Müessesesinin
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geli³mek ve sosyal ve kültürel ortam� düzenlemek için yeterli

ve gerekli sosyal bir zemini kendisinde bulmas� ve bu sayede

de yeterli ölçüde emniyet ve güven ortam�n� sa§lamas�,

3. Selçuklular zaman�nda Anadolu'da özel toprak mülkiyeti ye-

rine devlet mülkiyeti (Mir?) sisteminin (Selçuklu sultanlar�

bütün ülkeyi devlet mülkiyeti haline getirdikten sonra çift-

çilere ancak i³leyebildikleri kadar� ile tasarruf hakk� tan�m�³-

lar ve babadan o§ula intikal eden bu idarî anlay�³ sayesinde

topraks�z kimse kalmam�³t�r.) tatbiki ile topraks�z köylülerin,

hürriyete ve topra§a kavu³malar�. Dolay�s�yla, yar� göçebe ve

yerlilerin iskân� sa§lanarak zira? üretimin artmas�, sosyal e³it-

lik, adâlet ve nizâm�n kurulmas� gerçekle³tirilmi³, böylece de

Anadolu'nun Türkle³mesinin ve iktisadî geli³iminin temelleri

at�lm�³t�r.

C. Ekonomik Sebepler

1. Selçuklu sultanlar�n�n uluslararas� ticarete ve bu ticaretin gü-

venli§ine azâmî ölçüde dikkat etmeleri, ticareti geli³tirmeye

çal�³malar� ve bu nedenle ticaret yollar� üzerinde kurulan ker-

vansaraylar, hanlar ve köprüler vas�tas�yla tüccarlar�n her türlü

ihtiyaçlar�n�n temin edilmesi,

2. Anadolu'da Türk hükümdarlar�n�n ticarete vermi³ olduklar�

önem ve uygulam�³ olduklar� ticaret politikalar� do§rultusunda

devletin ticaretinin ve ekonomisinin h�zla geli³mesi ve buraya

henüz yeni gelmi³ ve yerle³mi³ bulunan göçebe, köylü ve ³ehirli

unsurlar aras�nda bir dayan�³man�n olu³mas�, böylece ³ehir ve

kasabalarda ticarî, sanayî ve iktisadî faaliyetleri düzenlemek-
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teki rolleri, dinî ve ahlâkî de§erlere önem vermelerinin kat-

k�s�yla Ahilik Müessesesinin standart bir üretim yapmas�na

neden olmas�,

3. Çe³itli ticaret yollar�n�n (kara, deniz) geli³mesi ve emniyetinin

sa§lanmas�, bu yollar�n sosyal ve kültürel alanlarda oynad�k-

lar� roller nedeniyle Ahilik Müesesesi gibi sosyal kurulu³lar�n

bu yollar üzerinde hem ekonomik hem de sosyal ihtiyaçlar� kar-

³�lamas�ndan dolay� en küçük ve en ücra köylerden en büyük

ve en önemli ³ehirlere kadar bütün Türkiye Selçuklu Devleti

bünyesinde h�zla yay�lmas� ve etkisini art�rmas�,

4. Bu yollar üzerinde kurulan kervansaraylar�n ve uluslararas�

düzeyde kurulan pazarlar�n varl�§� ve Anadolu'da ticaretin ge-

li³iminde oynam�³ olduklar� roller,

5. Selçuklu hükümdarlar�n�n uygulam�³ olduklar� tüccarlar�n, ker-

van sahiplerinin ve zanaat sahiplerinin zararlar�n� kar³�layan

devlet sigortas� sistemi,

6. Selçuklu sultanlar�n�n uygulam�³ olduklar� ekonomik politika-

lar ve bunun tabii sonucu olarak ba³ta yar� göçebe ve göçebe

unsurlarla birlikte köylüler (Mirî toprak sistemi de dâhil olmak

üzere) ve ³ehirlilerin kat�lm�³ oldu§u üretim ve ihraç ürünleri

kapasitesinin böylesine geni³lik ve çe³itlilik arz etmesi.

2.2.3 Ahilik Te³kilat�n�n Unsurlar�

Te³kilata dahil olmay� amaçlayan gençler ilk olarak aslî azaya

müracaat eder ve kabulden önce uzun bir süre boyunca ç�rak, aza

taraf�nda inceleme ve takip sürecine tabi tutulurdu. Bu süreç içeri-

sinde en ufak ³üphe dahi olu³ursa talip olan ki³i te³kilata üye ola-
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mamaktayd�. Ayr�ca te³kilat üyelerinin de çocuklar� çok s�k� bir de-

netimden geçirilirdi. Te³kilata üye olmay� talep eden ki³inin ahlak�

ve terbiyesi hakk�nda yap�lan incelemeler olumlu ³ekilde sonuçlan�r

ve zaviyedeki görü³melerde olumlu bir sonuç ç�karsa talip olan ki³i

törenle üyeli§e kabul edilirdi.

Ahi Birlikleri temelde dört gruba ayr�lmaktad�r:

� Ahiyan-� Rum (Esnaf örgütlenmesi)

� Baciyan-� Rum (Kad�n örgütlenmesi)

� Gaziyan-� Rum (Sava³ç�lar ve Gaziler)

� Abdalan-� Rum (Gezginler)

Bütün Ahi birlikleri K�r³ehir'deki Ahi Evran zaviyesine ba§l�-

d�r ve ba³�nda yer alan ³eyhe �Ahi Baba� denilmektedir. Zaviyenin

yönetim kurulu �eyh-Ahi-Feta ³eklindedir. �eyh zaviyenin ba³kan�-

d�r, Ahi ise �eyhin vekilidir ve Fetalar� yeti³tirmekle sorumlu olan

ki³idir. Bir fetan�n ³eyh olabilmesi ise manevi olarak kendini geli³-

tirmesine ba§l�d�r (Akgündüz, 2014: 14).

Ahi birliklerinin en önemli özelliklerinden biri de kar³�l�kl� ola-

rak yard�mla³ma ve sosyal güvenlik sand�klar�na sahip olmalar�d�r.

Te³kilat bu sand�klar sayesinde üyelerini tefeciler gibi istenmeyen

durumlardan korunmas�n�n yan� s�ra üyelerine sosyal güvenlik sa§-

lar ve hammadde temininde bulunurdu. Söz konusu sand�klar Orta

Sand�§�, Esnaf Vakf�, Esnaf Kesesi veya Esnaf Sand�§� ³eklinde sa-

y�labilir.

Her esnaf �eyhülislamca tespit edilen bir yüzdeyi orta sand�§�na

yat�r�rd�. Bunun yan� s�ra, yamakl�ktan ç�rakl�§a, ç�rakl�ktan kal-

fal�§a, kalfal�ktan ustal�§a yükselirken ödenen bir nevî ter� harc�
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diyebilece§imiz ödemler, te³kilâta ait mülklerin gelirleri ve çe³itli

ba§�³lar sand�§�n di§er gelir kaynaklar�n� olu³turmu³tur.

Ahi birli§ine ait ta³�nmazlar�n tamir masra�ar�, vergiler görevli

maa³lar�, amac� sosyal olan esnaf toplant�lar�n�n giderleri, sat�n al�-

nan ta³�nmazlar�n da bedeli bu sand�ktan ödenmi³tir. Esnaf içeri-

sinde maddî durumu kötü olanlara, engeli olanlara, ekonomik ve

sosyal aç�dan zay�f olanlarla birlikte hastalara yine bu sand�ktan

ödemeler yap�larak sosyal güvenlik özelli§ini göstermektedir.

�dare Kurulu, genellikle be³ ki³i taraf�ndan olu³turulan esnaf

³eyhi ile birlikte te³kilât�n ana karar organ� olma görevini üstlenen

bir yap�d�r. Üyelerini ³u ³ekilde s�ralayabiliriz:

Esnaf Kethüdas�: �dare kurulunda yer alan birinci üyedir. Genel

olarak e§itim i³lerinden sorumlu tutulmu³tur. Esnaf kethüdas� ol-

madan toplant� yap�lmazd�.

Yi§itba³�: Esnaf�n yeti³tirilmesi, esnaf aras�ndaki rütbelerin tespiti,

esnafa hammadde da§�t�m�, disiplin konular� ve disiplin cezalar�n�n

uygulanmas�, ustalar�n pe³tamal ku³anma törenleri ve orta sand�§�n

idaresi konusunda esnaf ³eyhinin yard�mc�s�yd�.

�³çi ba³�: Teknik konularda yeti³mi³ biridir. �³ kolunda ç�kar�lan

mamullerin kontrol edilmesi, kalitesiz üretilen mallar�n imhas� ve

standartlar�n korunmas� ile ilgilenirdi.

Ehl-i H�bre: �dare kurulunun son iki üyesi bu adla an�l�rd�. Esnaf

aras�nda, esna�a idare aras�nda veya idare kurulu içinde meydana

gelen anla³mazl�klara hakemlik ederlerdi. �dare kurulu her ay�n bi-

rinci ve üçüncü Cuma günleri te³kilât odas�nda, esnaf ³eyhinin ba³-

kanl�§�nda toplan�rd�. On be³ gün içinde esna�a alakal� olaylar� an-

lat�r, geçmi³ toplant�larda al�nan kararlar�n uygulanmas�n� ve sonuç-

lar�n� aç�klar. Lüzum gördü§ü meseleleri görü³meye açard� (Gürata,

1975:104).
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Büyük Meclis, esnaf te³kilâtlar�n�n en yüksek ve en yetkili üst

organ�d�r. Bir yerle³me birimindeki bütün esnaf ³eyhlerinin toplan-

mas�yla meydana gelir. Bu meclis kendi içinden seçti§i ve ad�na �Ah

i Baba Vekili� denen ba³kan taraf�ndan yönetilirdi.

2.2.4 Fütüvvet

Osmanl� toplumundaki birlik ve beraberli§i destekleyen iki be-

lirgin kavram Ahilik ve fütüvvettir. Ahilik ve imece olarak da ta-

n�mlanabilen bu iki kültür, toplumun mayas�n� olu³turan en temel

kavramlard�r. Ahilik müessesinin temelinin fütüvvet te³kilat�na da-

yand�§� literatürde geni³ yer almaktad�r. Ahili§in �slam'�n ilk as�rla-

r�nda ortaya ç�kan genç sanatkâr ve zanaatkârlar�n bir araya gelme-

siyle olu³mu³ olan �fütüvvet� anlay�³�n�n bir devam� oldu§u görül-

mektedir. Fütüvvet, �slamiyet'in etkisiyle a³iret hayat�ndan yerle³ik

hayata geçi³ sürecinde Arap toplumunda misa�rperverlik, cömert-

lik, yi§itlik gibi anlamlara kar³�l�k gelir (Anbarl� ve Acar, 2005).

Fütüvvetin ilkeleri olarak samimiyet, cömertlik, dürüstlük, al-

çakgönüllülük vb. ilkeler say�labilir. Görüldü§ü üzere fütüvvetin ke-

lime anlam� ve ilkeleri ile Ahili§in anlam� ve ilkeleri birbirine çok

benzemektedir. Ancak Türkler, fütüvvette olmayan mesleki örgüt-

lenme modelini de ekleyerek fütüvvetten daha ku³at�c� ve farkl� bir

model olu³turmu³lard�r. Anadolu Türklerince içeri§i zenginle³tiri-

len, geli³tirilen Türk örf, adet ve gelenekleriyle yo§rulan fütüvvetçi-

lik hem ahlaki hem mesleki bir örgütlenme olarak kendine özgü bir

modelle Ahili§e dönü³türülmü³tür (Yüksel, 2019). Türklerin yerle-

³ik hayata geçmelerinde özellikle esnaf aras�nda bir örgütlenme bi-

çimi olarak fütüvvet benimsenmi³ ve �Ahilik� olarak ortaya ç�km�³t�r

(Bayram, 1991).
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Ahilik müessesinin temelini olu³turan bu te³kilat ile ilgili riva-

yetler, adap, erkan ve a'naneler; eski risaleler, Ahilik ³ecere-nâmeleri

ve fütüvvet-nâme ad� verilen eserlerle tespit edilmi³tir. Bu konu ile

ilgili yaz�lm�³ en eski kitap �fütüvvet-nâme� isimli Hicri 412 (Mi-

ladi 1021-1022) y�llar�nda yaz�lm�³ Ebu Abdulrahman Sulemi'nin

Kitab'ul Fütüvvesidir. Bunun d�³�nda Ku³eyri'nin Risalesi (h.465,

m.1072), Hace Abdullah Ansari'nin Fütüvvet risalesi (h.481, m.

1088-1089), Halife Nas�r'�n dan�³man� �ehabeddi Sühreverdi'nin fü-

tüvvetnamesi, yine Türkçe yaz�lm�³ ilk eser olan Yahya �bn-i Ha-

lil �bn-i Çoban Feta'l Burgazi'nin fütüvvetnamesi önemli kaynaklar

aras�ndad�r. Bu kaynaklardan anl�yoruz ki: �lk ba³larda Arapça ve

Farsça olan fütüvvetnâmeler, XIII. yüzy�ldan itibaren Türkçe olarak

da kaleme al�nm�³lard�r.

Fütüvvet Arapça Fetâ kelimesinden türer ve ço§ul hali �tyan'd�r.

Sözlükte feta �genç, yi§it, cömert�; fütüvvet ise �gençlik, kahraman-

l�k, cömertlik� anlamlar�na gelir (Türkiye Diyanet Vakf� �slam An-

siklopedisi, 2021).

Mensuplar�na; civanmert, ayyar, feta denilen bu kurulu³un, �s-

lam'�n ilk dönemlerinden itibaren �lizlendi§i, ancak H.3. as�rdan

itibaren sistematik bir hüviyete büründü§ü görülmektedir (Ünsür,

1998: 545).

Ara³t�rmac�lar bu kavram�n ba³lang�c�n� Asr-� Saadet'e kadar gö-

türürler ve bu kavrama en büyük delil olarak Kuran'� Kerimi göste-

rirler. Kuran'� Kerim'de Allah Yusuf sûresinde iki yerde (12:20,36),

Kehf sûresinde dört yerde (18:10,13,60,62), Enbiyâ sûresinde bir

yerde (21:60) ve bu suretle bu kavram� yedi kere and�§� ve Yusuf

Peygambere, karde³lerine, Ashab-� Kehf'e, Musa, Yu³a' ve �brahim

peygamberlere feta denildi§ini görüyoruz.

Bu kavram�n sahavet ve ³ecaat denilen iki ayr� meziyeti içinde
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bar�nd�rd�§�n� söylemek mümkündür. Tarih boyunca fütüvvet mes-

le§i için sahavet bak�m�ndan Hatem et-Tai, ³ecaat bak�m�ndan da

Hz. Ali örnek gösterilmi³tir. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in

�Lâ fetâ illâ Ali� (Yi§it ancak Ali'dir.) hadisine dayan�larak fetalar

serverinin, Reis'ül Fityan'�n ve civanmerdler kutbunun Hz. Ali ola-

rak kabul edildi§ini, Huneyn Sava³�nda Peygamber'in Cebrail'den

ald�§� fütüvvet h�rkas�n� bizzat Ali'ye kendisinin verdi§ini fütüvvet-

namelerden ö§renmekteyiz.

Yaz�l� kaynaklar asl�nda fütüvvetin resmî olarak Abbasiler dö-

neminde ortaya ç�kt�§�n� gösterse de bunun felse�k temeli Arap ya-

r�madas�nda �slam'�n ortaya ç�k�³� ile ba³lam�³t�r. M. 7 ve 8. yy.da

tasavvu� dü³üncenin �slam aleminde do§up geli³mesi birlikte fü-

tüvvet bu inanc�n mensuplar�, su�ler, aras�nda daha da geli³ip ya-

y�lmaya ba³lad�. Özellikle �ran, Horasan ve �am merkezli Mave-

raünnehir bölgeleri bu bak�mdan en elveri³li bölgelerdi. Cüneyd-i

Ba§dadî'nin (v. 297 hicri/ 927 miladi) �fütüvvet �am'dad�r, fesahat

(lisan) Irak'tad�r, s�dk ve do§ruluk Horasan'dad�r.� ifadesi fütüvve-

tin asl�nda �am merkezli bu co§rafyalarda toplumsal bir gerçeklik

oldu§unu göstermesi bak�mdan önemlidir.

Fütüvvetin Anadolu'daki olu³um ve geli³imi saray merkezlidir.

Fütüvvet hareketinin Anadolu'ya intikali, Anadolu Selçuklu Sultan�

�zzeddin Keykavus I'in (1215-1216, H. 612 y�l�nda) kendi müra-

caat�yla Halife Nas�r'dan fütüvvet elbisesi almas�yla gerçekle³mi³-

tir. Keykavus I'in halifesi Alaaddin Keykubat I, (1219-1236, H.

616-634 zaman�nda) Halife Nas�r'in dini mü³aviri Es Suhraverdi'nin

Konya'ya gelmesi ise, fütüvvet te³kilat�n�n Anadolu'da yay�lmas�nda

etkili olmu³tur (Taeschner, 1953-1954: 17-20). I. Giyaseddin Key-

hüsrev'in ikinci defa tahta oturu³undan sonra Abbasi Hilafeti ile ku-

rulan kültürel ili³kiler çerçevesinde birçok alim Anadolu'ya gelmi³-
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tir. Bunlar aras�nda önce Kayseri'ye daha sonra K�r³ehir'e yerle³en

ve mesle§i debba§l�k olan Ahi te³kilat�n�n kurucusu Ahi Evren �eyh

Nasiri'd Din Mahmud, onun hocas� olan Evhadu'd Din-I Kirmani,

Kirmani'nin Halifesi �eyh Zeynud Din-i Sadaka ve di§er fütüvvet

ehli ³eyhler vard� ve bunlar hilafet makam�nca görevlendirilmi³lerdi

(Bayram, 1991: 129-130).

Ahilik, Fütüvvet ve Esnaf Te³kilât�1

En eski fütüvvetnâmelerden ³eyhe �Ahi� denildi§i, ³edd, nak�yb

gibi mensuplar�n derecelerini bildiren kavramlar bulundu§u litera-

türde yer almaktad�r. Özellikle Türk diyar�nda ³eyh, pîr, yol atas�,

yol karde³i, pîr tutmak, tercüman, Ah�baba ve Ahi gibi Türkçe kav-

ramlar yay�lm�³, Arapça ve Farsça terimlerle beraber dualar�n ye-

rini de Türkçe tutmu³tur. Ah�baba tâbiri, her halde ³eyh-al-³uyûh

(³eyhlerin ³eyhi) yerine kullan�lm�³t�r ve bu bir bölgedeki ah�lar�n,

yani fütüvvet ehlinin içinde bulundu§u zaviye sahibi ³eyhlerin tâbi

olduklar� en büyük ³eyhe verilen lâkapt�r (Gölp�narl�, 1949-1950:

38).

1139 hicride debba§lar ah�babas� Hac� Musa'n�n, yolsuz hare-

ketleri yüzünden azledilerek yerine Mustafa o§lu Hac� Abdullah'�n

ah�babal�§a tayinine dair bir berat vard�r ki bu bize, Osmano§ullar�

devrinde büyük bir nüfuz kazanm�³ olan ve Ahi Evran'� pîr tan�yan

debba§lar�n ah�babal�§�na tayin edilenlerin beratla tayin edildikle-

rini gösterir (Nuri, 1338- 1922: 549-550).

Fütüvvetnâmelere göre her sanat ehline, sanat�na uygun bir ³ey

meselâ teraziyle i³ görenlere terazi, terzilere makas, ar³�n ve ipli§e

1Bu bölümde özellikle iki k�ymetli kitaptan faydalanan (Nuri, 1338-1922, Ta-
n�³, 1947), be³i Arapça, biri Farsça toplam alt� Fütüvvet-nâme eserinin orijinal
metnini bünyesinde bar�nd�ran Abdülbaki Gölp�narl�'n�n �stanbul Üniversitesi
�ktisat Fakültesi Mecmuas�nda yay�nlanan (1949-1950) ��slam ve Türk �llerinde
Fütüvvet Te³kilat� ve Kaynaklar�� adl� eserinden faydalan�lm�³t�r.
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geçirilmi³ i§ne, kasaplara b�çak ve masat, helvac�lara tennûre, yahut

kepçe ve kevgir, yahut da demir kürek, dülgerlere testere, çekiç ve

miskap, mekikçilere mekik verilir. Bütün fütüvvetnâmelerde mü³te-

rek olan fütüvvet alameti ise, ³edd, yâni ku³ak ve ³alvarla tuzlu su

içmedir (Gölp�narl�, 1949-1950: 40).

Abbaso§ullar�'n�n son zamanlarda muhtelif unsurlarla impara-

torlu§u kuvvetlendirme te³ebbüsleri aras�nda fütüvvet ehlinin reis-

li§ini de almalar�, bu zümrenin kudretini ve her halde esnaf te³kilât�

arac�l�§�yla halk tabakas�n�n önemli bir k�sm�n� elde ettiklerini gös-

terir. Yine Îmâmiyye mezhebini kabul etmi³ olan Abbasi Halifesi

al-Nâs�r-li-dîn- Allâh, kendisini fütüvvet ehlinin imâm ve öncüsü

ilân etmi³ ve her taraftaki fütüvvet ehline, kendi ad�na ³alvar giy-

dirilmesi, ³edd ku³at�lmas�, ³erbet içilmesi ve ok at�lmas� hakk�nda

emirler göndermi³ti (Înb-al-Esîr, 1302: 181, Abul-I-Fidâ, 1286 :142-

143, �bn-i T�ktafâ, 1317: 287).

Ayn� Halife'nin zaman�nda, Anadolu Selçuk hükümdar� �zzeddin

Keykavus, Melik E³re�n bir turnay�, Halife ad�na vurup tuzlayarak

hediyelerle Halîfe'ye gönderdi§ini, Halîfe'den de kendisine at, kat�r

ve elbise geldi§ini duyunca �eyh Mecd-al-dîn �shak'� hediyeler, köle-

ler, cariyeler, kat�rlar, kuma³lar, i§di³ ve Arab atlar�, develer ve bir-

çok alt�n ve gümü³lerle Ba§dad'a Halîfe'ye göndermi³ti. Mecd-al-dîn

�shak Ba§dad'a var�nca a§�rland� ve dönerken Halîfe'nin, Padi³ah'a

gönderdi§i fütüvvet icâzetiyle fütüvvet ³alvar�n� birçok hediyelerle

Konya'ya getirdi (�bn-i Bibi, 1920: 139-141).

Özetle diyebiliriz ki fütüvvet, VIII. yüzy�ldan itibaren Horasan;

�ran, Irak ve �am ülkelerinde temerküz etmi³, XII. yüzy�l�n ikinci

yar�s�nda Anadolu'ya Suriye'ye ve M�s�r'a yay�lm�³, XIII. yüzy�lda,

Konya ve Ankara'da yerle³mi³, özellikle Bekta³îlik ve Alevîlikle kay-

na³m�³, Osmano§ullar�yla Rumeli'ye de geçmi³, XVII. yüzy�lda asli
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karakteri, Hamzavîler taraf�ndan temsil edilmi³, fakat medresenin

resiriyle yava³ yava³ inan�³�ndaki �îî - bât�nî vas��ardan s�yr�lm�³

yaln�z ³ekle ba§l� ve te³kilâta sad�k bir te³ekkül haline gelmi³tir.

XVIII. yüzy�ldan sonra ise, bu mistik-ekonomik te³ekkül iktisadî et-

kilerle yava³ yava³ gerileyip sönmeye ba³lam�³t�r (Gölp�narl�, 1949-

1950: 83).

Fütüvvet ve Esnaf Te³kilat�

H�rfet, alelitlak i³ mânas�na geldi§inden harif, sanatkâr, tacir,

yahut da her hangi bir i³le me³gul olan mânalar�n� ifade eder ve bu

bak�mdan mânas�nda bar�nd�ran h�rfet ve harif kelimelerinde sanat

ve sanatkâr mânalar� da dahildir. Yani ehl-i h�rfet ve ehl-i sanat

olanlar�n hepsine birden �esnaf� sözü kullan�lm�³t�r.

En eski Fütüvvet-nâmelerde Ahinin bir sanat ehli olmas�, fütüv-

vet ³artlar� aras�nda zikredilmektedir. Esasen, Seyfî fütüvvet ehli,

Selçuk devrinin son ve Osmano§ullar�n�n ilk zamanlar�nda daha zi-

yade alplar, alp erenler taraf�ndan temsil edilmekteyken �ürbî ve

Kavli fütüvvet ehliyse do§rudan do§ruya ehl-i h�rfet ve ehl-i sanatt�.

Bu bak�mdan fütüvvet ehlinin sanat te³kilât�n� benimsemesi, yahut

daha do§rusu sanat ehlini te³kilâtland�rmas�, pek eski devirlerden

ve belki de Sâsânîler zaman�ndan itibaren ba³lar.

Mistik bir olu³um olan fütüvvet, ayn� zamanda dünyaya da ehem-

miyet verir. Helâl kazanmak ve bir sanat ehli olmak, herkesi kendi-

sine tercih ederek karde³ine yard�mda bulunmak, birlik ve beraber-

lik, fütüvvet yolunun ana ³artlar�ndand�r. Fütüvvet, yolcusunu dün-

yaya ve dünyal�k kazanca sevk eder. Ancak bu ³evkte amaç, bireysel

menfaat de§ildir, halka ve karde³ine yard�md�r. Mistik inan�³, fütüv-

vet ehlinde de kanaati ön plâna alm�³t�r. Ahinin on sekiz dirhemden

fazla birikmi³ paras�n�n bulunmamas� ³art�, bunun elle tutulur bir
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delilidir. Fakat bu kanaatte de yine sosyal dü³ünce hâkimdir. Ahi,

ne kadar kazanç elde edebilirse etsin kendisi için ancak on sekiz dir-

hem saklayabilir, gerisini karde³ine yard�m için ay�r�r. Bu nedenle

kazanc� herkesin olaca§� için olabildi§ince çok kazanmaya çal�³�r.

Fütüvvette esnaf te³kilât�yla mistik inan�³ ve merasim, tama-

m�yla kayna³m�³t�r. �üphesiz zaman zaman de§i³iklikler arz eden

ç�rak, usta, yi§itba³�, Ahi, nak�yb, nak�yb-al-nukaba, halîfe, ³eyh,

³eyh-al-me³âyih yahut duac�, çavu³, kethüda (kâhya) gibi s�n��ar,

derecelerine göre ayni zamanda fütüvvet yolunun yolcular� ve ulu-

lar�d�r. Bir dereceden üstün bir dereceye geçmek için ehliyet ³art

oldu§u gibi sanatta maharet ve sab�r da ³artt�r. Bu bak�mdan fü-

tüvvet yolu, disipline fevkalâde ehemmiyet veren bir ihtisas yoludur.

Esna��§a giren bir gencin, maharet sahibi olmad�kça, hele zama-

n�n� beklemedikçe yükselmesine ve dükkân açmas�na imkân yoktur.

Kaynaklardaki bilgilerden anla³�ld�§�na göre XVII. yüzy�lda, pe³te-

mal ku³atma suretiyle ustal�§a yüceltme ve dükkân açmaya ruhsat

verme merasimi, baz� esnaf zümrelerinde be³ ve alt� y�lda, kuyum-

culardaysa yirmi y�lda bir kere yap�l�rd� ki, bu müddet, sanattaki

titizli§i ve ilerleme güçlü§ünü gösterdi§i gibi çoklu§un ve ba³�bo³lu-

§un sanata vuraca§� darbe dü³üncesiyle konan bu s�n�rlama, mesle§e

olan hürmeti de göstermektedir. Genç, edindi§i sanat veya mesle§in

s�rr�n� ö§reninceye kadar ustas�na hizmete mecburdur. (Gölp�narl�,

1949-1950: 90)

Fütüvvet yolunda esnaf zümrelerinden her biri, zümreye tarihi

ve mevcut, yahut hayali ve uydurma bir veliyi pir sayard�. �edd,

onun ad�na ba§lan�r, dükkân onun ad�na aç�l�r, dualarda ve gülbank-

lerde onun ad� an�l�r ve o pir, o sanat�n koruyucusu tan�n�rd�. Veli-

yeddin Efendi Kütüphanesinde 3225 numarada kay�tl� mecmuadaki

küçük bir Fütüvvetnâme (46.b-48.b), bizi bu hususta çok güzel ay-
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d�nlatmaktad�r. Bu Fütüvvetnâmeye göre esnaf zümreleri çullahlar,

kasaplar, ekmekçiler, bakkallar ve yemi³ satanlar, sünnetçiler, nat�r-

lar, hamamc�lar, debba§lar, terziler, okçular, haf�zlar, muarri�erler,

³âirler, hub-nefesler, i§neciler, nalbantlar, kuyumcular, helvac�lar,

attarlar, kazzazlar, tacirler, pa³makç�lar, saraçlar, penbe-duzlar, k�-

l�çç�lar, b�çakç�lar, hayme-duzlar, ferra³lar, siper-duzlar, çavu³lar,

bal�kç�lar, cerrahlar, neccarlar, ç�kr�kç�lar, a³ç�lar, okçular, yap�c�-

lar, boyac�lar, kiri³çiler, bardakç�lar, çiftçiler, bahç�vanlar, börekçi-

ler, hurda-füru³lar, çobanlar, dellallar, dökmeciler, sabuncular, ³er-

betçiler olarak verilmektedir.

Görülüyor ki fütüvvet, mânevi vas�f ve karakterleri bile ihmal

etmemekte ve hemen her s�n�f halk�, otoritesine almaktad�r. Evliya

Çelebi'nin, birinci ciltte sayd�§� esnaf zümreleri, bir zümreye dahil

s�n��ar istisna edilirse tam dört yüz seksen tanedir. Zaten XVII.

yüzy�ldan itibaren Osmano§ullar� ülkesinde fütüvvet, daha önce de

arz etti§imiz gibi medresenin etkisiyle, �iî - bât�n� karakterini kay-

betmi³, inan�³ta yine o izleri ta³�makla beraber s�rf esnaf te³kilât�

haline gelmi³, bu aslî karakter, yaln�z Hamzavîlerde ve Hamzavîlerin

temsil ettikleri pe³temalc� esnaf�nda kalm�³, bir yandan da Bektâ-

³îlik, fütüvvet erkân�n� benimsemi³ti. Bu bak�mdan gayri müslim

esnaf zümreleri de loncalara dahil olmu³lar, onlar da ayni disipline

uymu³lar ve ayni an'aneler içinde mümkün oldu§u kadar erimi³lerdi.

Nitekim yak�n zamanlara kadar �stanbul'daki kapal� çar³� aç�l�rken

çar³� esnaf� ³eyhinin ve son zamanlarda çar³� camii imam�n�n dua

ve gülbangine çar³�daki gayri müslim esnaf da kat�l�r, çar³� sand�-

§�na onlar da para verir, gerekti§inde sand�ktan ödünç para al�rlar,

yahut yard�mdan faydalan�rlard�.

Kaynaklardaki bilgilerden anla³�ld�§�na göre, XVII. yüzy�lda bir

sanata giren gence, bir müddet sonra pe³temal ku³at�l�r ve bu su-
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retle genç, ustal�§a yücelmi³ ve dükkân açmak hakk�n� kazanm�³

olur. Bu tören, ço§unlukla bir mesire yerinde ve belirli vakitlerde

yap�l�rd�. Ç�rak ç�karma töreniyle, ³edd ba§lamaktan ibaretti. Züm-

renin ³eyhi, yeni ustaya, sanat�na göre makas, i§ne, iplik, b�çak,

ustura, tennûre, terazi gibi bir ³ey verir, ö§ütlerde bulunurdu. Yeni

usta, Ahiye, zümre ³eyhine, orta sand�§�na bir miktar para verir,

törende özel adap ve erkânla helva da pi³irilirdi.

Her esnaf zümresinin ³eyhi, nak�ybi, yi§itba³�s�, duac�s�, çavu³u,

kethüdas� vard�. �eyh ve ona vekâlet eden nak�yb, o zümreyi tem-

sil ederlerdi ki bunlar, fütüvvetin daha mistik ve bât�n� meyillere

sahip oldu§u zamandan kalm�³t�. Yi§itba³�, esnaf aras�ndaki anla³-

mazl�§� halleder, gerekirse, hakemlik yapar, mahkemeye ba³vurma-

lar�na mâni olurdu. Duac�, törende dua eder, gülbank çeker, sanat�n

pirini ve ulular�n� anard�. Kethüdal�k, yahut halk taraf�ndan söy-

lendi§i gibi kâhyal�k sonradan di§erlerinin vazife ve yetkilerini de

alm�³ ve seçimden sonra vazifesinin tasdiki bak�m�ndan yar� resmi

bir vazife olmu³tu. Her zümrenin kâhyas�, o zümre ustalar�n�n en

k�demlilerinden seçilirdi.

Kâhya olabilmek için temiz ve dürüst olmak ve en az üç usta ye-

ti³tirmi³ bulunmak ³artt�. Sonradan mütevellilik de denen kâhyal�k,

1908'e kadar devam etmi³tir (Gölp�narl�, 1949-1950: 98).

Fakat son zamanlarda kâhyal�k, saray etkisi alt�na girmi³ti. Sa-

ray, as�l kâhyal�§� �ekmek sahibi� denen ve sarayca tutulan kimselere

verir, onlar da bu mevkii, esnaftan birisine kiralard�. Bu yüzden ek-

mek sahibi, daima kâhyadan üstündü (Meslek Mecmuas�, 1925: 5-6).

Fütüvvet ehlinde her esnaf zümresi bir loncayla birle³mi³ti. Lon-

can�n bir orta sand�§� vard� ki sermayesi, Ahinin ba§�³lar�ndan, ç�-

rakl�ktan kalfal�§a, kalfal�ktan ustal�§a yücelenlerin ustalara verdik-

leri paralardan, haftada ve ayda bir esnaftan toplanan hisseden, ge-
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zinti için toplanan paran�n artan k�sm�ndan meydana gelirdi. San-

d�k, evlenme, hastal�k, ölüm vesaire gibi ihtiyaç zamanlar�nda es-

nafa faizsiz borç para verirdi. Ayr�ca ramazanlarda, bedeli sand�k

taraf�ndan ödenmek üzere mukabele okutulurdu. Loncan�n demir-

ba³ e³yas� da vard�. Bütün bu hususlar, lonca idare heyeti taraf�n-

dan düzene konurdu. Loncan�n idare heyeti, o zümrenin seçimiyle bu

vazifeyi alan be³ ki³iden olu³urdu. Sand�k, kâhyan�n mes'uliyetine

devredilmi³ti. �dare heyeti, kâhyan�n mali i³lerini kontrol vazifesiyle

vazifelenmi³ti. Heyet, diledi§i zaman sand�k mevcudunu sayabilirdi.

Kâhya (mütevelli) ayr�l�rsa, yahut ölürse ertesi gün esnaf toplan�r,

lonca idare heyetine dahil olmayanlar�n en k�demlisi, sand�k defte-

rini teslim al�r, sand�k mevcudu, deftere göre say�l�r ve o mecliste

mütevelli seçilirdi.

Ayr�ca yirmi dört esnaf zümresinin kâhyalar�ndan olu³an bir

kâhya meclisi vard�. Bu meclis her arabî ay�n son cuma günü topla-

n�rd�. Kâhyalar meclisine riyaset eden kâhyaba³�, kâhyalar aras�ndan

kayd� hayat ³art�yla seçilirdi. Kâhyaba³�, mütevellileri kontrol eder,

³ikâyetleri dinler, hükümet müdahalesine meydan vermeden esnaf

aras�ndaki ihtilâf� halle çal�³�r, suçu olan esnaf� cezaland�r�rd�.

Y�lda bir kere ve üç gün süren genel toplant�, yahut ola§anüstü

hallerde memleketin toplanmas�yla esnaf�n vaziyeti düzene kondu§u

gibi senede bir kere yap�lan bir gezintiyle de esnaf aras�nda daya-

n�³ma kuvvetlendirilir, ne³'e ve istirahatta i³çilerin enerjisi artt�r�l-

m�³ olurdu.

Her zümrenin bir sanca§�, bir de alemdar� vard�. Bu sancakta

al�³ veri³i ve i³ hayat�n� ö§en âyet ve hadîslerden ba³ka o zümre-

nin alâmeti de bulunurdu. Genel e§lentilerde bu bayrak da mesire

yerine götürülür ve her zümre toplu olarak giderdi. Dükkân açma

disiplini, son zamanlarda gedik usulünü meydana ç�karm�³t�. O za-
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man�n tâbirince havai gedikler, ³ahsa aitti ve sahibi, diledi§i yerde

sanat�n� icra edebilirdi. Sabit gediklerse bir yere mahsustu. Orada

icrayi sanat edebilmek için oran�n gedi§ine sahip olmak, yahut bu

gedi§i sat�n almak lâz�md�, gerekirse gedik adeti artt�r�l�rd�.

�stanbul'da ve büyük merkezlerde bu te³kilât, gittikçe sönerek

ve disiplin, gittikçe gev³eyip bozularak a³a§� yukar� 1908 devrimine

kadar devam etmi³ti. Son zamanlarda bütün bu te³kilâttan kalan

hât�ra �stanbul'daki Kapal� çar³�n�n her sabah merasimle aç�l�³�n-

dan ve ondan sonra esnaf�n çar³�ya girmesinden ibaretti (Gölp�narl�

1949-1950: 99).

Fütüvvetin bir zamanlar ya³ad�§� bu yerlerde hiçbir ³ekilde tam

manas�yla sönmedi§ini yaln�zca esna��kla birle³mek ve bu suretle

loncalar�n nizam prensibi haline gelmek suretiyle ba³ka ³ekiller al-

d�§�n� görüyoruz. Bu de§i³imin ne ³ekilde ve nas�l oldu§u di§er islam

ülkeleri için aç�k olmasa da bu hususta en aç�klay�c� bilginin Anadolu

için bulundu§u görülmektedir. Bu fütüvvetin özellikle Türkiye'de

yani Selçuklu Anadolu'sunda ³ehirlerin zanaat erbab� aras�nda te³-

kilatlanan fütüvvet temsilcisinin Ahi kelimesiyle adland�r�lmas�ndan

ortaya ç�karak hususi bir ³ekil ald�§� görülmektedir. Bundan dolay�

Anadolu fütüvvetinin nevi ³ahs�na münhas�r bu ³eklini Ahilik olarak

tesmiye ediyoruz (Taeschner, 1953-1954: 17-20). Dolay�s�yla fütüv-

vetin Anadolu Selçuki co§rafyas�ndaki bu özel biçimi Ahilik olarak

adland�r�lm�³t�r.

Anadolu Selçuklular�n�n fütüvvet dönemine ait en önemli darbe

Cengiz Han'�n torunu Hulâgu Han'�n Ba§dat'� ele geçirip Abbasi

hilafetine son vermesiyle gerçekle³ti. Selçuklular�n da§�lmas� ile bir

yandan Anadolu'daki irili ufakl� beyliklerin y�k�lmas� öte yandan

do§udan gelen Mo§ol tehlikesi kar³�s�nda Anadolu'ya göçlerin art-

mas�yla ve Osmanl� Devleti'nin kurulmas�yla art�k fütüvvet farkl�
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bir biçim ald�.

Fütüvvetin farkl� bir biçimi olarak adledilen Ahilik müessesesi

Osmanl� Devleti'nde ve di§er Anadolu beyliklerinde çok önemli rol-

ler oynam�³t�r. Prof. Fuad Köprülü'ye göre; kurucu Osman Gazi'nin

kay�n pederi �eyh Edebâlî ile silâh arkada³lar�ndan birço§unun hattâ

Orhan Gazinin karde³i Alâeddin'in bu müesseseye mensup bulu-

nu³u, ilk piyade askerî üniformas�n�n Ahi üniformas� olu³u ve Ye-

niçeriler için Ahi ba³l�§�n�n kabul edilmi³ olmas�, bu bak�mdan son

derecede önemlidir. Nitekim me³hur seyyah �bn-i Bututa'da bu Ahi-

leri �Bilâd Rum'da sakin Türkmen akvam�n�n her vilâyet ve belde

ve karyesinde mevcut� olarak tasvir etmi³tir. Böylece Ahiler bulun-

duklar� yerlerde ayn� zamanda �ayende ve revendeye (gelene geçene)

hizmet� etmekte, en sarp kö³e ve da§larda birer güvenlik veya bekçi

vazifesi görmekte, kendi mesleklerini icra ederek bu ehl-i hirfet de-

nilen, sanat erbab�n�n, kendi aralar�ndaki ba§� güçlendirmekte ve

yerle³tikleri �ka�ri kör� ya da mevat'tan topraklar� i³leterek gittik-

leri yerleri ³enlendirmekteydiler (Barkan, 1942). I. Murad'�n 1361'de

Ankara'y� Ahilerin elinden ald�§� ve kendisinin de bu Ahi birli§ine

üyeli§i yine o dönemdeki 1366 tarihli bir vak�yede mazbuttur.

Ahili§in kaynak metinlerinde, ahiname, risale ve fütüvvetnâme-

lerde, geçen 4 haslet; i�et, ³ecaat, hikmet ve adalet iken bunlara

ba§l� sekiz temel prensip ise cömertlik, tövbe, do§ruluk, hidayet,

alçak gönüllülük, emniyet, vefa ve ö§üttür. Yine bu kaynaklarda

Ahilerin üçü aç�k üçü kapal� toplam alt� özelli§e sahip olmas� gerek-

ti§i mü³terek noktalardan biridir. Buna göre Ahili§e mensup birinin

eli, gönlü ve kap�s� aç�k; gözü, beli ve dili hep kapal� olmal�d�r. Ni-

tekim Ahi Evran'a ça§da³ ³air Gül³ehri'nin yazd�§� ³iir konuyu ³u

dizelerle özetlemektedir:

Alt� ³art� var fütüvvet yolunun
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Üçü aç�k, üçü kapaludur an�n

�³it imdi i³ bu sözü s�dk ile

Kim bilindi i³bu mani nakl ile

Kapusu ve eli ve sofra ba§�

Ol kim üçü kapaludur, evvel dili

Gözü dahi ba§l� durur bili

�³ bu alt� hasiyet kim var idi

Ahi yan�nda kamusu yar idi. (Ça§atay, ty: 13).

2.2.5 Ahili§in Amac� ve Temel Prensipleri

Amac�, zenginle fakiri, üretici ile tüketici, emek ile sermaye, halk

ile devlet aras�nda iyi ve sa§lam ili³kiler kurarak �sosyal adaleti�

gerçekle³tirmek olan Ahilik, bu amac�na, sa§lam bir te³kilatlanma

modeli ve köklü bir e§itim sistemi arac�l�§�yla ula³maya çal�³m�³t�r.

Ayr�ca yerle³ik hayata geçi³ esnas�nda birbirleriyle çat�³ma içerisinde

olan gruplar� uzla³t�rmak, zay��ayan boy ve a³iret ba§lar�n�n yerine,

yerle³ik hayat ³ekline uygun koruyucu de§erler koymak, toplumun

huzurunu temin etmek de en büyük u§ra³� olmu³tur (Öztürk, 2002:

1).

Ahili§in amaçlar�ndan birisi, anayurtlar�ndan Anadolu'ya gelen

Türklerin kendi sanat ve ticaretlerine yeni bir yasama ve çal�³ma

kültürü olu³turma çabalar�d�r. Dolay�s�yla önce bütün esnaf ve sa-

natkârlar tek bir örgüt alt�nda toplanm�³ ve bunlar ahlaki, mes-

leki ve askeri bir e§itimden geçirilmi³lerdir. Ayn� dönemlerde ba-

t�da da çal�³ma hayat�na dair örgütlenmeler mevcuttur. Ancak ba-

t�daki Bizans loncalar�, i³verenler ve patronlar taraf�ndan çal�³anla-

r�n çal�³ma hayat�na dair bir tak�m fonksiyonlar�n� sa§lamaya yöne-

lik olarak kurulmu³tur. Buna kar³�l�k Ahi Birlikleri, devlet otoritesi
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d�³�nda tamamen ustalar aras�ndaki bir i³birli§i olarak ancak çal�-

³anlar�n ve tüketicinin hatta toplumun ve tabiat�n hakk�n� koruya-

cak bir sosyal güvenlik mekanizmas� seklinde örgütlenmi³tir (Durak,

2010).

Bireylere meslek ve sanat ö§retmek, toplum hayat�n� düzenlemek

için birtak�m kurallar� ö§retmek, onurlu, ahlakl� ve erdemli ya³amay�

esas amaç olarak gören te³kilat ayn� zamanda çal�³ma usulünü ve i³

ba³� e§itimlerini de kapsamaktad�r. Meslek hayat�n�n ilk a³amas� ya-

makl�kt�r. Ço§unlu§u çocuklardan olu³an yamaklar iki y�l boyunca

ücret almadan çal�³�r. Süreci ba³ar�yla tamamlayan yamaklar yap�-

lan bir törenle ç�rak ilan edilirdi. Ç�raklar�n meslek ö§renmeleri ka-

dar e§itimlerine de önem verilirdi ki bu yüzden i³ yerleri genellikle

medreseler etraf�nda kurulurdu. Haftal�k ücret sistemiyle çal�³an ç�-

raklar ustalar� taraf�ndan olgunla³t�klar� ve yeterli düzeye geldik-

lerini birli§e bildirmelerinin ard�ndan yap�lan törenle kalfal�§a ter�

edilirdi. Kalfalar da yeti³tirdi§i ç�raklar�n yeterlilik seviyesine birli-

§in onay� sonucu ustal�§a ter� edilirdi. Kalfan�n usta olabilmesi için

üç ç�rak yeti³tirme zorunlulu§u da vard�r. Usta olmaya hak kazanan

ki³iye zaviye ba³kan� olan Ahi Baba ³u nasihatlerde bulunurdu;

� Yaradana itaat et, iyi bir kul ol,

� Ne�sle mücadele et, nefse hakim ol, haramdan uzak dur,

� Misa�rperver ol,

� Do§ru ol, dürüst ol, helal kazan,

� Kendi ihtiyac�n oldu§u halde elindekini ba³kas�na verecek ka-

dar cömert ol,

� Adab-� mua³arat kurallar�na uy,
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� �nsanlar� ayr�mc�l�k yapmadan sev, onlara yard�mc� ol,

� Yalan söyleme, hile ve dedikodu yapma, a�etmeyi ve hiddet

an�nda yumu³ak davranmaya özen göster (Ünsür, 2017: 94).

Ahilik kurumunun temel ilkelerine bakacak olursak; Ahi te³ki-

latlanmas�na yaln�zca esnaf, sanatâr ve meslek sahibi ki³ilerin kabul

edilmesi durumu bu te³kilatlanman�n en önemli ilkelerinden biri ol-

mu³tur. Ancak Ahi Fütüvvetnamelerinin baz�lar�nda, esnaf, sanat-

kâr ve meslek sahiplerinin yan� s�ra, müderris, kad�, hatip, hüküm-

dar ile emirlerin de üye olarak bu te³kilâta girdikleri belirtilmi³tir.

Te³kilat içerisinde halk�n yönetim ve ya³am biçimlerini temelden

etkileyebilecek sayg�n ki³ilerin girmesi bu te³kilat�n oldukça önemi

oldu§unu gözler önüne koymu³tur. Ahilik te³kilat�nda ki ilkelerden

bir di§eri ise ³üphesiz e§itim üzerine olacakt�r. Ahilik te³kilât�nda

esnaf ve sanatkârlara, i³ yerlerinde yamak, ç�rak, kalfa ve usta hi-

yerar³isine göre mesle§in incelikleri ö§retilmi³, ak³amlar� ise Ahi

konuk a§�rlama ve toplant� yerlerinde te³kilat içerisinde ahlâkî ve

terbiyevî bir e§itim uygulanm�³t�r. Böylece Türk esnaf ve sanat-

kâr� aras�nda hem güçlü bir dayan�³ma ve yard�mla³ma yarat�lm�³

ve hem de yerli Bizans sanatkârlar�yla rekabet edebilecek bir ortam

yarat�lmaya çal�³�lm�³t�r. Bu anlay�³ çerçevesinde Ahi te³kilat�n�n

adeta çocuk ve gençleri her türlü kötü davran�³lardan ve ba³�bo³-

luktan kurtarmay� amaçlayan bir görevi de üstlendikleri söylenebilir

(Gülerman, 1993:5). Ahi te³kilat�n�n temelinde bulunan ilkelerinden

birisi de "s�r" saklamakt�r. Bu ilkeden kaynakl�d�r ki ilkeleri yaz�l�

belgelere geçememi³tir. Bu durumun bir sonucu olarak, Ahilikle ilgili

de§erlendirmelere bak�ld�§�nda daha çok Ahi olamayanlar�n tahmin

ve incelemelerine dayand�r�lm�³ oldu§unu görmekteyiz.

Buna göre Ahili§in ilkelerini ³u ³ekilde s�ralayabiliriz:
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1. �nsan severlik,

2. Gençli§in meselelerine çözüm arama,

3. E§itimin her zaman ön planda olmas�,

4. Askerlik alan�nda e§itim faaliyetlerinin yap�lmas�,

5. Sosyal hizmetlerin sa§lanmas�:

� �³yeri edindirilmesi ve araç-gerecin sa§lanmas�,

� �³ kazalar�, malûliyet, ya³l�l�k ve ölüm halleri ile yang�n

ve deprem gibi do§al afetlerde yard�m ve deste§in sa§-

lanmas�, Ahi te³kilât� bünyesinde Ahi Baba' lar�n, kethü-

dalar�n, yi§itba³�lar�n ve ya³l� ustalar�n sa§lad�§� çe³itli

imkânlard�r.

6. Gerçek ba§�ms�zl�§�n ekonomik ba§�ms�zl�kla sa§lanabilece§i-

nin bilinmesi, Kamu hizmetlerinde devletin ula³amad�§� hiz-

metleri üstlenmek; özel te³ebbüs ve mülkiyeti kabul etmek,

7. Sermayenin at�l b�rak�lmamas�, ekonomik hayat�n sürekli canl�

kalmas�n�n sa§lanmas�,

8. �ngiliz ara³t�rmac� John B. H�gg�ns bu görü³ü payla³maktad�r.

�Orta sand�klar��n�n var olmas� ve bu sand�k uygulamas�n�n

kooperatifçili§i ça§r�³t�rmas�.

9. Ahili§in bir nevi sendikac�l�k özelli§ine sahip olmas�. Nitekim

Franz Taeschner, Ahilik-sendikac�l�k ili³kisi üzerinde durur-

ken, Alman sendikac�l�k felsefesi ve yönetim ³eklinde Ahili-

§in büyük ölçüde etkisinin oldu§unu ifade etmi³tir (Bayram,

2012:7).
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Kayna§�n� �slam'dan ve Türk örfünden alan Ahili§in genel ge-

çer birtak�m prensipleri oldu§u görülmektedir. Asl�nda Ahîlik te³-

kilat� meslek ilkelerine sahip olmas� yan�nda, birinci derecede ah-

lâkî esaslara dayanan bir kurumdur. Ahîlik anlay�³�na göre, bir ki-

³ide ahlâkî de§erler a³�nm�³sa/ahlâkî de§erlere önem vermiyorsa o

ki³i, istedi§i kadar mesle§inde üstün ve ba³ar�l� olsun bunun hiç-

bir k�ymeti/de§eri olmamakla beraber o ki³i bulundu§u meslekten

ihraç edilirdi. Dolay�s�yla Ahîlikte üstün bir ahlâka sahip olman�n

ne kadar önemli ve vazgeçilmez bir unsur oldu§unu bilmek gere-

kir. Ahîli§e kabul edilmenin önde gelen ³art�, ahlâkî de§erlere sahip

olmakt�r. Dolay�s�yla Ahîlik te³kilat�nda ahlâkî zaa�ar� bulunan ki-

³iler bar�namaz. Bu aç�dan Ahîlik te³kilat� yüksek ahlâka mensup

ki³ilerin topland�§� bir yer olarak görülür.

Çal�³may�, ibadeti ve dürüstlü§ü bir bütün olarak ele alan, esnaf

ve sanatkârl�§�n geli³mesini amaçlayan bir sistem olarak de§erlen-

diren Ahîlik, ahlâka büyük önem vermi³tir. Ahîli§in ahlâka verdi§i

önem, ahlâk�n her yerde ve her zaman ba³ta gelmesinden anla³�l-

maktad�r. Nitekim Ahîlik, ahlâk sahibi olmayan bir i³ adam�n�n asla

ba³ar�ya ula³amayaca§�n�, ula³sa bile bu ba³ar�n�n uzun ömürlü ol-

mayaca§�n� benimsemi³tir. Ayr�ca Ahîli§e göre ahlâk�n oldu§u yerde

karde³lik, e³itlik, özgürlük, sevgi ve adalet gibi özellikler ile dirlik

ve düzenlikten söz edilebilir (Gülerman ve Ta³tekil, 1993, Rama-

zan, 2005). Nitekim Hz. Peygamber, güzel ahlâk� ³u ifadeleriy-le

övmü³tür: ��çinizden en sevdiklerim, ahlâk� en güzel olanlar�n�zd�r

(Buhârî, Fedâilu's-Sahabe: 27)�. �K�yamet gününde mü'minin terazi-

sinde güzel ahlâktan daha a§�r bir ³ey bulunmaz (Ahmed b. Hanbel,

Müsned)�. �Sizin en hay�rl�n�z ahlâk� en güzel olan�n�zd�r� (Buhârî,

Edep: 39; akt. Sancakl�, 2010).

�³ ahlak�, bir meslekle ilgili olarak herkes taraf�ndan uygulan-
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masa bile, akli olarak do§rulu§una, faydas�na inan�lan davran�³ il-

keleri bütünüdür. Ahlaki ilkeler, genelde yaz�l� olmamakla birlikte

toplum taraf�ndan benimsendi§i için herkes taraf�ndan uygulanmaya

çal�³�l�r. Ayk�r� hareket edenler ise k�nanma, ay�planma, yaln�zl�§a

terk edilme, i³birli§i yapmama gibi yollarla toplum d�³�na itilerek

cezaland�r�l�r (�ahin, 1986; akt. Karagül ve Masca, 2017: 85).

Bu anlamda Ahilikle meslekî ahlak ve görgü kurallar�n�n temel

ilkelerini olu³turan ilkeler k�saca ³u ³ekilde s�ralanabilir:

� �yi huylu ve güzel ahlakl� olmak,

� �³inde ve hayat�nda, kin, hasetlik ve g�ybetten kaç�nmak,

� Ahdinde, sözünde ve sevgisinde vefal� olmak,

� Gözü, gönlü ve kalbi tok olmak, cömertlik, ikram ve kerem

sahibi olmak,

� Küçüklere sevgi, büyüklere kar³� edepli ve sayg�l� olmak,

� Alçakgönüllü olmak, büyüklük ve gururdan kaç�nmak, gücü

varken af etmek,

� Ay�p ve kusurlar�n� örtmek, gizlemek ve a�etmek, hatalar�

yüze vurmamak,

� Dost ve arkada³lara tatl� sözlü, samimi, güler yüzlü ve güve-

nilir olmak,

� Gelmeyene gitmek, dost ve akrabay� ziyaret etmek,

� Herkese iyilik yapmak, iyiliklerini istemek,

� Yap�lan iyilik ve yard�m� ba³a kakmamak,
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� Hakka, hukuka ve hakkaniyete riayet etmek,

� �nsanlar�n i³lerini içten, gönülden ve güler yüzle yapmak,

� Daima iyi kom³ulukta bulunmak, kom³unun eza ve cahilli§ine

sabretmek,

� Yaratandan dolay� yarat�klar� ho³ görmek,

� Hata ve kusurlar� daima kendi nefsinde aramak, kimseyi azar-

lamamak

� �yilerle dost olup, kötülerden uzak durmak

� Fakirlerle dostluktan, oturup kalkmaktan ³eref duymak (De-

mirci, 1996: 44-47, Erken, 2012:1 28-132, Mazak, 2014).

2.3 AHÎ TE�K�LÂTINDA E��T�M S�STEM�

Türk e§itim tarihi incelendi§inde mesleki ve teknik e§itimin XII.

yüzy�ldan itibaren farkl� ³ekillerde ve özellikle geleneksel yöntem-

lerle, genellikle esnaf ve sanatkar te³kilatlar�nca kar³�land�§� görül-

mektedir (Yozgat, 2019: 83). Tarihi süreç içerisinde bireylere mesleki

bilgi, de§er ve yeterliklerinin kazand�r�lmas�na dönük farkl� uygula-

malarda bulunulmu³; farkl� sistemler kurgulanmaya çal�³�lm�³t�r. Bu

çerçevede hiç ³üphesiz e§itim çal�³malar�, temel yollardan biri olagel-

mi³tir. Planl� ya da plans�z e§itim çal�³malar� arac�l�§�yla bireylere

gerek mesleki yeterlikler gerekse de§erler kazand�r�lmaya çal�³�lm�³-

t�r (Ye³il ve Aslanderen, 2016).

Anadolu'ya yay�lm�³, etkisi toplum ve esnaf üzerinde görülen

gerek ilkeleri gerekse ritüelleri ba§lam�nda kabul görmü³ bir te³ki-

lat�n hem istihdam edilen personelin yeti³tirilmesi, hem üretim ve
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kalitenin art�r�lmas� hem de arz talep dengesini koruyarak piyasada

üst bir denetim mekanizmas� olu³turarak etkinli§ini devam ettire-

bilmesinin e§itim d�³�nda bir araçla yap�labilmesini dü³ünmek im-

kans�zd�r. E§itimin �Ki³inin aktif kat�l�m�yla belli bir süreç sonunda

elde etti§i istendik (olumlu) davran�³ de§i³ikli§i ve bu davran�³ de-

§i³ikli§inin gelecek nesillere kültürleme yoluyla aktar�lmas� oldu§u�

de§erlendirildi§inde Ahîli§in hem yüzy�llara sârî varl�§� hem de bu-

gün bile ilkelerinden özlemle bahsedilmesi kurumun e§itime verdi§i

önemi ortaya koymaktad�r (Sancakl�, 2010).

Ahilik Sistemi, Türk tarihinde uygulanan mesleki edinim ve uy-

gulama sistemlerinin en güzel örneklerinden birini olu³turmaktad�r.

Günümüze kadar etkilerini koruyabilen Ahilik Sisteminin, i³ ve mes-

lek hayat�ndaki ahlaki yozla³man�n çözümü için uygun niteliklere

sahip oldu§u görülmektedir (Ayd�n, 2012).

Ahi örgütü üyesinin sanat�nda ve mesle§inde e§itilmesi gerek-

mektedir. Anadolu'da ilk sanat kurumu, deri i³çili§i alan�nda geli³-

mi³tir. Ahi sanat kollar� say�s� k�sa sürede otuz ikiye, daha sonralar�

da yüzlere ula³m�³t�r (Öztürk vd., 2012). Ahilikte ana kural �bir sa-

nat ya da meslek sahibi olmak�t�r. Ahilik, ahlak, konukseverlik, yar-

d�mseverlik ve sanat�n uyumlu bir bile³imidir ve Anadolu Türk'üne

al�n teriyle geçinme, ba³� dik, kendine güvenli ve minnetsiz ya³ama

yetene§i kazand�rm�³t�r (Kutani³, 2004: 37).

Ahilikte as�l gaye ahlaki ve mesleki yönden üstün insan yeti³tir-

mektir. Dolay�s�yla Ahilikte, ahlakl�, dürüst ve faziletli bir meslek

erbab� meydana getirebilmek için mesleki e§itimi genel e§itim ile bir

bütünlük içerisinde ele al�nm�³, bunu ömür boyu devam edecek bir

faaliyet olarak uygulamak amaç edinilmi³tir (Ar�c�, 2018: s. 169).

Ahilikte e§itim anlay�³� ve uygulamalar�n� biçimlendiren ba³l�ca

be³ ilke öne ç�kmaktad�r. Bunlar:
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1. �nsana görelik ilkesi: Bu ilke, e§itime tabi tutulacak bireyle-

rin kültürel birikiminin, bedenî ve ruhi yap�s� dikkate al�na-

rak, bilgi ve beceri kazand�r�lmas�n� ifade etmektedir. Ahilerin

tüzü§ü say�lan fütüvvetnameler yaz�l�rken insana görelik il-

kesi dikkate al�nm�³t�r (Y�lmaz, 1995: 77, Ekinci, 2008: 150).

�³ yerlerinde gerçekle³tirilen mesleki ö§retimde ve zaviyelerde

verilen bilgilerde de bu ilkenin izlerini görmek mümkündür.

2. Hayat boyu e§itim ilkesi: Ahilik, e§itimi hayat boyu devam

eden bir süreç olarak kabul etmi³tir. Ahi zaviyelerinde k�rk

ya³�n üstündeki bireylere dahi okuma yazma ö§retilerek Ahi-

lerin, ö§renci ya da e§itici rolüyle sürekli biçimde e§itim orta-

m�nda tutulmas� sa§lan�yordu (Ekinci, 2008: 253).

3. Bütünlük ilkesi: Ahilik e§itim modelinde bireyin zihinsel, be-

densel ve duygusal yönleri bir bütünlük içerisinde ele al�n-

makta teorik bilgi ve uygulama bir arada verilmektedir. Ahi-

likte e§itim için zaman ve mekân ayr�m� güdülmeyerek i³ yeri

ile i³ d�³�nda e§itim uygulamalar� yap�larak hayat�n her ala-

n�nda e§itim çal�³malar� yürütülmü³tür (Aslanderen, 2016: 14,

Sar�kaya, 1999: 61, K�lavuz, 2005: 621).

4. Sosyal ö§renme (model olma) ilkesi: Ahilik Te³kilat�'nda usta

ve kalfalar�n ç�raklara kar³� model olma gibi önemli görevle-

rinin yan� s�ra e§itici, yol gösterici, motive edici, destekleyici,

ö§üt verici, kolayla³t�r�c� ve i³birli§ini te³vik edici görevleri de

bulunmaktad�r (Erginer, 2009: 228). Yamak ve ç�raklar özel-

likle dinî ya³ant� ve ahlaki de§erleri zaviyelerdeki Ahi büyük-

lerinden dinleyerek, görerek ve ya³ayarak ö§renmi³lerdir (K�-

z�ler, 2015: 418, Y�lmaz, 1995: 86).
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5. Somuttan soyuta (Mü³ahhastan mücerrede): Ahili§in kayna§�

olan fütüvvetnamelerde Ahilere soyut kavramlar�n izah edile-

bilmesi amac�yla bolca örneklere ve aç�klamalara yer verilmi³-

tir (Y�lmaz, 1995: 80-83; akt. Ye³il ve Kart, 2018) Ahîlere göre

�do§rulukla yap�lmayan i³ bereket getirmez, getirse de bu sü-

rekli olmaz.� (Dü³kün, 2012: 220). Ahî te³kilat� yar� resmî bir

sivil toplum örgütü olarak devlete yük olmadan millî, manevî,

askerî ve meslekî konularda gerekli tüm e§itim ve ö§retimi

mensuplar�na vererek ö§rendiklerini hayat�na tatbik eden in-

sanlar yeti³tiriyordu (Çoban, 2018).

Üyelerinin dünya ve ahret saadetlerini arzulayan Ahi te³kilat�

e§itime büyük önem vermi³tir. Bayram (2012)'a göre Ahi e§itim

sisteminin karakteristik özellikleri a³a§�daki gibidir:

� �nsan bir bütün olarak ele al�n�r, ona sadece mesleki bilgi de§il,

ahlaki ve içtimai bilgiler de birlikte verilir.

� �³ ba³�nda yap�lan e§itim, i³ d�³�nda yap�lan e§itimle bütünle-

³ir.

� E§itim ömür boyu süren bir süreçtir.

� Köylere kadar varan geni³ bir te³kilat kurulmu³tur.

� Sistem Ahilik prensiplerine uymay� taahhüt eden herkese aç�k-

t�r.

� Derslerin yetkili ki³iler taraf�ndan verilmesi esast�r.

� E§itimden herkes ücretsiz olarak faydalan�r.

Ahilikte bir meslek dal� için aday al�m� yap�l�rken onun kapa-

sitesi, becerisi, yetene§i dikkate al�narak huy ve becerileri s�nan�r,
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zeka derecesi ve neye daha yatk�n oldu§unu belirlemeye yönelik baz�

s�navlara tabi tutulurdu (Ar�c�, 2018: 170).

�³yerine al�nan kalfalar Ahiler taraf�ndan e§itilmekteydi. Verilen

e§itim faaliyetleri zanaat e§itimi, kültür e§itimi ve askeri e§itim ol-

mak üzere üç grupta incelenebilir. Gerek i³ ba³�nda gerçekle³tirilen

mesleki e§itim, gerek zaviyelerde gerçekle³tirilen ahlaki e§itim, ge-

rekse de yurt savunmas�na yönelik olarak gerçekle³tirilen e§itim fa-

aliyetleri sosyal hayatla bütünlük te³kil edecek ³ekilde ele al�nm�³t�r.

Genelde uygulamaya dayal� yayg�n e§itim türü uygulanm�³t�r. Ahi-

ler kalfalara mesleki bilgi vermekle onlara sosyal hayata laz�m olacak

pratik bilgiler de içeren derslerde vermekteydiler (Hazar, 1990: 59).

Ahîlikte benimsenen e§itim sistemi, bireyin bütün yönlerini olumlu

istikamette geli³tirmeyi hede�emektedir. Bireyin geli³im alanlar�n�n

tamam�na hitabeden bir e§itim anlay�³� söz konusudur. Bu e§itimle

bireyin çat�³mac� de§il dayan�³mac� bir ruha sahip olmas�n�, zengin

ile fakir üretici ve tüketici, emekçi ve sermayedar, halk ve idareciler

olmak üzere tüm toplum kesimleri ile iyi münasebetler kurmas�n�,

herkesin huzur içinde ya³amas�n� sa§lar (Ekinci, 1989: 22).

Ahîlerde e§itim genel olarak i³ d�³�nda ve i³ ba³�nda e§itim ola-

rak iki ana noktada incelenebilir. Ahilikte i³ ba³�nda e§itimde teorik

ve pratik e§itim bütünle³mi³ olarak verilirdi. Ahilerde i³ ba³�nda

e§itim o dönemde çar³� ve bedestenlerin bir arada olmas� sebebiyle

kolay ve etkiliydi (Akyüz, 2009: 53). �³ ba³�nda mesleki e§itim us-

talar ve kalfalar taraf�ndan verilirdi (Bayram, 2012). Bu derslerin

üç grupta topland�§� da ifade edilmektedir: Kültür dersleri, Zanaat

dersleri, Askerîdersler (Kaz�c�,1978:254). �³ba³�nda e§itimde mesleki

yeterlilikler ve teknik bilgi uygulamal� olarak ö§retilirdi. Esnaf�n

dükkân�n� zaman�nda aç�p kapatmas�, dürüst olmas�, gibi erdemler

ö§retilirdi (K�l�nç, 2012). �³ d�³�nda e§itimde Ahî ya da Emir denilen
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ki³i taraf�ndan te³kilata yeni giren gençlere önce okuma-yazma ö§re-

tilir, dinî bilgiler verilir, törenlerde dinin esaslar�, Edebiyat, Kur'an

okuma, Türkçe, Arapça, Güzel yaz� yazma ve Musikî dersleri oku-

tulur, terbiye, temizlik ve birli§in gelece§i hakk�nda bilgilerin yan�

s�ra askerlikle ilgili bilgiler verilirdi (Turan, 1996: 32).

Temel e§itim olarak da de§erlendirilebilecek olan i³ ba³�nda e§i-

timde bugünkü anlam�yla ki³inin ileri ya³lar�nda ihtiyaç duyaca§�

bilgiler yan�nda sanat ve sosyal hayata yönelik bilgilerin de verildi§i

görülmektedir. Bir de Ahîlik kurumundaki sürekli denetim mekaniz-

mas�n�n iyi i³ledi§i dü³ünüldü§ünde bugün bile de§erler e§itiminde

amaçland�§� halde bir türlü davran�³ olarak edinilemeyen ilkelerin o

zaman kazand�r�ld�§� görülmektedir (Sancakl�, 2010).

Usta ç�rak e§itimi (Erken, 1998: 117) de denilebilecek olan i³

ba³�nda e§itimle çar³�, pazar vb. yerlerdeki esnaf ve sanatkârlarda,

dükkânlar�n� zaman�nda aç�p kapatma, dürüst çal�³ma, üretimi ar-

t�rma, ç�raklar� iyi yeti³tirme gibi hede�erin gerçekle³tirilmesi amaç-

lanmaktad�r. Yamak, ç�rak, kalfa ve üstad olmak ya da mertebe elde

etmek tamam�yla bu e§itim sonunda edinilecek davran�³ ve uyul-

mas� gereken ilkelere sa§lan�lan uyumla ilgilidir (Turan, 1996: 33).

Ahîlikte son derece etkin bir denetim mekanizmas� ile hem ka-

liteli mal üretimi ve sat�³�n� sa§lamay�, hem de sat�³ sonras� takibi

tek ba³�na ba³ar�labilecek bir durum olarak de§erlendirmek do§ru

de§ildir. Ahîlikte bu ba³ar�n�n sadece denetimle sa§land�§� dü³ünül-

memekte aksine denetimden önce prensipleri içselle³tirilmi³ bir e§i-

timle elde edilen duygu, tav�r ve davran�³ geli³imi bu olumlu sonucu

ortaya ç�kard�§� de§erlendirilmektedir (Sancakl�, 2010).

Ahilik sisteminde üç basamakl� bir mesleki derecelendirme uygu-

lanmakta olup bunlar; yamak ve ç�rakl�k, kalfal�k ve ustal�kt�r (Ar�c�,

2018: 171). Ustalar, ç�raklara sanatlar�n�n bütün inceliklerini ö§ret-
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mek zorundayd�. Ayr�ca, ustalar ç�raklar�n�n iyi yeti³melerinden de

sorumluydu (Centel, 1982: s. 26). Ahilik te³kilat�n�n organizasyon

yap�s�ndaki kariyer basamaklar�, e§itim-geli³tirme ve performans de-

§erlendirmeyle birlikte e³ zamanl� olarak yap�lmakta ve a³a§�da be-

lirtildi§i ³ekilde uygulanmaktad�r (Uçkun vd. 2018:1025):

Yamak: Ahilik te³kilat�nda, meslek ya³am�n�n ilk kademesi yamak-

l�kt�r. Velisi taraf�ndan devam� sa§lanan 10 ya³�ndan küçük olmayan

çocu§un sanat ö§renmek amac�yla ustaya verilmesi yamakl�k süreci

ba³lamaktad�r. �ki y�l boyunca ücretsiz ve sürekli olarak ustas�n�n

yan�nda yamakl�k edip, gerekli ilke ve kaideleri ö§renen yamaklar

ç�rakl�§a yükselirdi.

Ç�rak: �³i yeni ö§renmeyen ba³layan ücretsiz çal�³an ki³iler olan

ç�raklar�n, e§itim süresi mesleklerin özelliklerine 3-7 y�l aras�nda de-

§i³mektedir. Ustas�n�n gözetiminde i³i ö§rendi§i dü³ünülen ç�rak uy-

gulamal� s�nava tabi tutularak ba³ar�l� olanlar kalfal�§a yükseltilirdi.

Kalfa: En az 3 y�l ç�rakl�k yapan, ücretli ki³ilerdir. Günümüz yöne-

tici gözetiminde e§itim, personel güçlendirme ve yetki devri olarak

da ifade edilebilen bir durum olarak; kalfa, ustas�n�n olmad�§� za-

manlarda onun yetkisine sahip olarak her türlü i³i ustas�n�n ad�na

yapabilirdi. E§itimlerini tamamlayan kalfa, ustalar meclisine kendi

sanat� ile ilgili bir ürün haz�rlar ve bunu meclise sunard�. Düzen-

lenen özel törenle ³ed ku³anarak ustal�§a geçen kalfalar ustas�ndan

ayr� bir dükkan açma yetkisine sahip olurdu.

Usta: Kalfa iken üç ç�rak yeti³tirme ³art� ile yeti³tirmi³ oldu§u kal-

falara pe³tamal ku³atanlar usta olabilirdi. Usta olabilmek için bir

i³te 20 y�l gibi uzun bir süre çal�³mak ve s�navdan ba³ar�l� olmak

gerekmekteydi. Ancak usta olanlar kendine ait bir i³ yeri açma hak-

k�na sahip olabilirdi.

Ahilerde, meslek ve sanat alanlar�nda ç�rak, kalfa ve usta hiye-
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rar³isi bulundu§u gibi, Ahi üyelerinin bilgi ve kültür düzeylerinin

yükselebilmesi için yedi ya da dokuz basamakl� bir hiyerar³ileri de

vard�r. En yüce makam, Ahi Babal�k makam�d�r (Öztürk vd., 2012).

2.4 AHÎL�KTE SOSYO-EKONOM�K YAPI

Ça§�na göre en ileri say�labilecek bir ekonominin niteliklerini

Türk esnaf ve sanatkarlar�na ö§reten dü³ünce ve örgütlenmeyi içeren

Ahilik modeli, Osmanl�y�, beylikten imparatorlu§a yükselten dina-

miklerin ba³�nda gelmi³tir (Köksal, 2007: 25).

Genel olarak bir meslek te³kilat� olan Ahilik te³kilat�, üretken

ve faal bir hayat anlay�³�n� ilke edinmi³tir. Bu nedenle her Ahinin

mutlaka bir mesle§inin olmas� zorunludur. Bu durumda Ahilik sis-

teminin öncelikle üretimi önceledi§ini göstermektedir (Erba³�, 2018:

116). �...Özü itibariyle Ahilik meslek ve meslek ahlak� üzerine kurulu

yani �slam'a has bir modeldir...� (Yozgat, 2019: 35).

Türklerin kitle halinde yerle³ik hayata geçmeleri ekonomik fa-

aliyetlerin temel karakteristi§ini olu³turmaktad�r (Hazar, 1990: 56).

Göçler yoluyla Anadolu'ya gelen ve yerle³ik hayata geçen Türkler'in

hayatlar�n� devam ettirebilmeleri için ekonomik faaliyette bulunma-

lar� zorunluydu.

Ahi Birlikleri Türk halk�n�n ekonomik ihtiyaçlar�n� kar³�lamak

amac�yla: ekonominin üretim, tüketim, sermaye, yat�r�m, �yat vb.

konular�n� ele alm�³, ça§�n gerekleri ölçüsünde en uygun yöntem ve

uygulamalarla i³letebilmi³tir. Ülkede güçlü ve yayg�n bir orta s�-

n�f yaratarak Türk toplumunu ekonomik yönden kalk�nd�rm�³, refah

seviyesini yükseltmi³tir (Hazar, 1990: 56-57).

Ahi birlikleri köklü kültür de§i³imlerinin ya³and�§� bir dönemde

kurulmu³, esas itibariyle herkese aç�k bir te³kilat olmakla beraber,
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daha ziyade esnaf ve sanatkarlar aras�nda taraftar bulmu³tur. Bu

bak�mdan Ahilik denilince esnaf, esnaf denilince Ahilik akla gel-

mektedir. Ahili§in esnaf ve sanatkarlar aras�nda geli³mesi tesadüf

de§ildir. El i³çili§i sahibini soygun ve vurgun pe³inde ko³turmad�§�,

dilencilikle yüzünü yere getirmedi§i için Ahilikçe övülmeye de§er

geçim yolu olarak kabul edilmi³tir (Kurtulmu³, 2011: 45).

Ahi Birliklerinin mesleki ve sanatsal fonksiyonlar� ile ortaya koy-

du§u iktisadi zihniyet, Ahi ³ahsiyeti ile ilgili önemli ipuçlar� vermek-

tedir. Üretimde standartla³ma ve kalite kontrolünün sa§lanmas�, sa-

natta niteli§e önem verilmesi, patent hakk�na sayg�, birlik üyelerine

sayg�, i³ birli§i ve i³ bölümü gibi esaslara dayanan çal�³ma hayat�

içinde ekonomik faaliyetlere inanarak ve bütün gücüyle kat�larak

üretme, sadece kendisi için de§il, halk için, toplumsal refah için

üretme ve adalet üzere payla³ma ilkeleriyle bütünle³mi³tir (Durak

ve Yücel, 2010: 153; akt. Öztürk vd., 2012).

Ahilik modelinin temelinde insanlar�n birbirini sevmesi, saymas�,

yard�m etmesi fakir ve yoksulu gözetmesi, i³ hayat�nda ahlaki ku-

rallar� esas almas� vard�r. Hilesiz i³, sa§lam mal, belli oranda kar,

ölçülü kazanç, adil bir kalite kontrol sistemi bu modelin ekonomik

hayat�n�n vazgeçilmez esaslar�d�r (�im³ek, 2002: 184).

Ahiler çal�³may� ibadet saym�³lard�r. Onun için Ahiler i³yerlerine

ibadet yeri gibi de§er vermi³lerdir. Ahi ahlak�nda do§ruluk ekono-

mik bir öz ta³�makta, e³yan�n bilinen biçimde imal edilmesi ve be-

lirli bir �yata sat�lmas� anlam�na gelmektedir. Öte yandan Ahilik,

kendini ve yak�nlar�n� geçindirecek insa�� ve dürüst bir ticarete kar³�

de§ildir. Ancak mal biriktirme ve y�§ma pe³inde ko³an, haris ve istis-

marc� ticarete kar³�d�r. Kolay kazanç, Ahi ahlak� yönünden makbul

de§ildir. Kazanç, me³akkatli olacak, güç olacak, al�n teri ve emek

kar³�l�§�nda elde edilecektir (Ekinci, 2011: 31).
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Ahi örgütlerinin amaçlar�ndan biri, kaliteli ve ucuz mal üret-

mektir. Sat�lan mallar �hilesiz-hurdas�z� ve halk�n deyimi ile �mu-

hayyer�dir. Mü³teri be§enirse al�r, be§enmezse iade eder yakla³�m�

benimsenmi³tir (�vgin, 1992: 77).

Ahilikte baz� ticaret uygulamalar� ³u ³ekildedir:

� Dükkan Açma Nizam�: Ahi gelene§inde bir ustan�n dükkan

açabilmesi için öncelikle ç�rak, kalfa ve usta e§itimine tabi

tutulmas� gerekmektedir. Meslek e§itiminde ba³ar�l� olup bir

heyet huzurunda ustal�k berat�n� alan usta, ba§l� oldu§u Ahi

birli§inden dükkan açma izni alabilmi³tir.

� Narh (Fiyat) Nizam�: Belli bir üründe ortak sat�³ �yat�n�n tes-

pit edilmesidir. Ahilik gelene§inde birlik üyesi esnaf�n kalitesiz

mal üretmesini, baz� mamulleri ilgili Ahi Birli§inin izni olma-

dan imal etmesini ve bunlar� yüksek �yatla satarak, haks�z

kazanç elde etmesini, üretilen mallar� stoklayarak karaborsa

yaratmas�n� önlemek amac�yla ortaya konulmu³tur. Bu kaide-

lere itiraz eden veya uymayan esnaf�n önce ikaz edilmesi, yine

bu kural d�³� hareketinin devam etmesi halinde cezaland�r�l-

mas� gelene§i daha sonraki dönemlerde de devam etmi³tir.

� Tevzi (Da§�t�m) Taksim Nizam�: Ahi Babal�k, kethüdal�k ve

yi§itba³�l�§a ait tevzi taksim nizam�nda, deri al�m sat�m� belli

esaslarla yap�lm�³t�r. Hammadde olarak atölyelere gelip, bu-

rada i³lenecek olan derilerin sanatkarlar aras�nda nas�l bir pay-

la³maya tabi tutulaca§� düzenlenmi³tir. Bu nizam� esas alan

tevzi usulü, debba§lar�n piri Ahi Evran'�n ortaya koydu§u ka-

idelere göre yap�lm�³t�r (Köksal, 2007: 185; akt. Öztürk vd.,

2012).
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Kentlerde genellikle her esnaf�n kendi ad�yla an�lan bir çar³�s�

bulunmaktad�r. Dabakhane, bedesten, arasta ya da uzun çar³� de-

nilen i³yerlerinin topluca yer ald�§� bölümlerde ayn� meslek sahip-

leri bir arada bulunurlard�. Demirciler Arastas�, Urganc�lar Soka§�,

Leblebiciler Çar³�s�, Kuyumcular Arastas�, Manifaturac�lar Soka§�,

Nalbantlar Aratas� gibi adlarla an�l�rlard�. Ayr�ca her esnaf toplulu-

§unun kendisine ait bir amblemi ve pirleri bulunmaktayd�. Örne§in

gümü³ nal nalbantlar�n�, nalbantlar�n piri; Ebu Süleyman �bn Ka-

s�m, makas terzilerin, terzilerin piri; Hz. �dris, örs ve çekiç de de-

mircilerin amblemi, marangozlar�n piri; Hz. Nuh gibi (H�zl�, 2011:

35; akt. Öztürk vd., 2012).

Durak ve Yücel (2010)'e göre Ahilik sadece bir esnaf te³kilat�

olmay�p ayn� zamanda sosyoekonomik ve kültürel boyutlar� da olan

geni³ bir yap�lanmad�r. Geli³tirilmi³ olan i³ ahlak� ve sosyal sorum-

luluk ilkeleriyle, toplum ve birey bütüncül bir yakla³�mla ele al�n-

m�³t�r. Ahilik toplumda çat�³ma ve rekabeti de§il, uzla³� ve daya-

n�³may� felsefe edinmi³tir. Ahiler içinde ya³ad�§� toplumla uyumlu

ve sorumluluk duygusuyla yeti³tirilmi³tir. Ahilik felsefesinde veren

el alan elden üstündür. Almay� veya gasp etmeyi de§il de vermeyi

ve payla³may� ilke edinmi³lerdir (Karagül, 2015).

Ahiler toplum içinde meslek esasl� bir örgütlenmeye gitmi³ler-

dir. �lk etapta debba§l�k ve ona ba§l� deri i³çili§iyle ilgilenen Ahiler

sonralar� 32 sanat kolunda örgütlenmi³tir. Te³kilat�n sahip oldu§u

s�k� disiplin ve ahlaki yap� onlar� sanat�nda ve ürün kalitesinde ön

plana ç�karm�³ ve ülkenin her yan�nda örgütlenmi³tir. Zamanla ülke

çap�nda esna��§a ad�m atan herkes otorite konumuna gelen Ahi

Babalardan yetki belgesi almak durumunda kalm�³t�r. Toplumun

bu ³ekilde meslek örgütü olarak bir araya gelmesi sosyo-ekonomik

hayat�n düzenli olarak sürdürülmesini sa§lam�³t�r (Öztürk, 2002;
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akt. Çeker, 2017). Ahilerin içinde bulundu§u meslek toplulu§una

ve mesleklerine duydu§u sayg� Evliya Çelebi'nin seyahatnamesine

de yans�m�³t�r. Evliya Çelebi, her esnaf kolunun mesleki anlamda

bir pirinin oldu§unu ve onu manevi olarak kendilerine önder ka-

bul ettiklerini söylemektedir. (Bayram, 2012). Evliya Çelebi Seya-

hatnamesi'nin ilk cildinde Anadolu'daki esnafa 200 sayfa ay�rm�³t�r

ve 57 küme alt�nda toplam 1109 esnaf türü saym�³t�r. Gezici esnaf

diye tabir edilen sokak sat�c�lar�, sesleri ve görüntüleri ile esnaf�n

en renkli grubunu olu³turmu³tur. Bu nedenle hemen her ³ehirde bir

dizi resimleri yap�lm�³t�r. 1798'de Anadolu'da bulunan Viyanal� res-

sam Andreas Magnus Hunglinger, �stanbul'daki gezici esnaf�n bir

dizi gravürünü yapm�³t�r. Bu esnaf grubu aras�nda, Kirazc�, Çilekçi,

Karan�lci, Sütçü, Yo§urtçu, Ka³kaval Peynircisi, Kaymakç�, Bak-

lac�, Muhallebici, Yelpazeci, �erbetçi, Buzcu, Gülsuyu Sat�s�, Ci-

§erci, Bal�kç�, �ekerci, �alc�, Salepçi, Bozac�, Tülbentçi, Tavukçu,

Simitçi, Baca Temizleyicisi gibi meslek gruplar�ndan insanlar vard�r.

Ahili§e ait en ayr�nt�l� tasvirleri, Osmanl� döneminde Esnaf loncas�

ad�n� alan te³kilat�n saray için düzenlenen ³enliklerdeki temsillerini

içeren Levni'nin yapt�§� minyatürlerde görülmektedir (At�l, 1994:

59; akt. Öztürk vd., 2012).

Esnaf ve sanatkarlar�n üretimlerinin miktar�, kalitesi, büyük-

lü§ü veya küçüklü§ü, �yat� vb. i³letme organizasyonuyla ilgili bütün

fonksiyonlar� tek tek düzenlenmi³tir. Ayr�ca çok s�k� bir denetim uy-

gulamaktayd� (Gök, 2021).

Yeni usta olanlar�n i³yeri kurmak için muhtaç olduklar�, sabit

ve de§i³ken sermayenin Ahi Kurulu³u taraf�ndan temini, hammad-

denin tedariki e³itlik esas�na göre yürütülmü³tür. Belirli miktardaki

mal�n üretimi tespit edilerek, evsafs�z ve hileli mal�n imalat� ³iddetli

cezalarla önlenmi³tir. Üretilen mallar standardize edilerek �yatlar�
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tespit edilmi³, tespit edilen �yatlar�n alt�nda ve üstünde mal satmak

kesin kurallarla belirlenerek, spekülasyonun her çe³idi yasaklanm�³-

t�r. Tüketicilerin de yard�m� ile fas�las�z olarak sürdürülen kalite ve

�yat kontrolü, piyasada istikrar ve emniyetin yayg�nla³mas�na sebe-

biyet vermi³tir (Turan, 1990: 137-138).

Kar haddi, maliyet �yat�n�n birazc�k üzerinde tutulmu³ böyle-

likle gerçek �yat�n çok yüksek olmamas� sa§lanm�³t�r. Ayr�ca es-

naf ve sanatkarlar elde ettikleri gelirin 18 dirhem gümü³ün kar³�t�

miktardan fazlas�n� orta sand�§�na koymak zorundayd�lar. Böylece

paran�n belli ellerde toplanmas� önlenerek, paran�n farkl� ellerde do-

la³�m� sa§lanm�³t�r. Toplanan bu paralarla yeni dükkan açan esnaf�n

dükkan sahibi olmas� sa§lanm�³ böylece ekonomik hayata yeni yeni

esnaf ve sanatkarlar�n kat�lmas� sa§lanm�³t�r.

Temeli �slam inanc�ndaki zekat uygulamas�na dayanan Ahilik

sistemine göre; ihtiyaç d�³� 81 gr alt�n de§erinde mala sahip olan

ki³inin, bunun 1/40'� oran�nda zekat vermesi emredilmi³tir. Bun-

dan amaç; sermayenin belli ellerde toplanmas�na f�rsat vermeden

üretime aktar�lmas� ve böylelikle toplumda sosyal refah�n artt�r�l�p

bar�³�n tesis edilmesidir (Erba³�, 2018: 117).

�ktisadi anlamda Ahilik kurumu, Anadolu'nun yurt edinilmesi

ve meslek ahlak� bak�m�ndan Anadolu rönesans�n�n olu³mas�n� sa§-

lam�³t�r. Ahilik ayn� zamanda günümüz tüketiciyi koruma fonksi-

yonunu daha kapsaml� ve detayl� bir ³ekilde kar³�lam�³t�r (Yozgat,

2019: 44).

Özetleyecek olursak ekonomik anlamda Ahilerin sahip oldu§u

baz� önemli ilkeler:

� Ahilikte i³ bölümünün esas al�nmas�,
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� Herkesin kabiliyetine uygun bir i³te çal�³mas� ve ba³ka i³ler

pe³inden ko³mamas�,

� Üretimin ihtiyaca göre ayarlanmas�,

� Kar maksimizasyonu yerine israftan kaç�n�lmas�, ihtiyaç olun-

du§u kadar üretim yap�lmas�,

� Dayan�³mac� örgüt yap�s�n� benimsemeleri,

� Fazla kazanmak, spekülasyon ve serbest rekabet yerine yar-

d�mla³ma ve dayan�³may� ön plana ç�karmak,

� Ahilikte üretimin belirli bir kaliteye göre yap�lmas� ve ay�pl�

mal üreterek tüketiciyi zarar ettirmekten kaç�n�lmas�,

� Bütün bu ilkelerin yerine getirilmesi için de bir otokontrol me-

kanizmas�n�n geli³tirilmesi (Öztürk, 2002).

Ahilik sisteminde her konuda oldu§u gibi birey, toplum ve eko-

nomi anlam�nda da orta yol tutturulmu³tur. Fert için toplum, top-

lum için de fert ihmal edilmemi³ olup dayan�³ma ve uzla³� anlay�³�

geli³tirilmi³tir. Ekonomik anlamda da sermaye merkeze al�narak in-

san ve toplum ihmal edilmemi³ aksine insan merkezli bir ekonomi

anlay�³� benimsenmi³tir. Ahilikte ekonomi amaçtan ziyade araç ola-

rak görülmü³tür. Ekonomi toplumun birli§i, beraberli§i ve mutlu-

lu§u için araç olarak görülmü³tür (Ekinci, 2011: 29-30; akt. Çeker,

2017 ).

Ahilik, ki³inin al�n terini de§erlendirmi³, ticaret ve üretim ala-

n�nda kaliteyi amaçlam�³t�r. �³çi, üretti§i meta ile neredeyse özde³-

le³mi³ onunla kayna³m�³t�r. Kalitesiz ve bozuk mal üretimi yasak-

lanm�³t�r. Sosyal dayan�³malar� Ortak Sand�§�'yla kurulmu³tur. �³
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alan�, üretim, insan�n aynas� haline getirilmi³tir. Bu aç�dan bak�l-

d�§�nda, Ahilik kurumunu i³ ve çal�³ma alan�nda hat�rlatan yasa �³

Kanunu'dur (Gülvahapo§lu, 1991).

2.5 AHÎL�K VE D�YARBAKIR

2.5.1 Diyarbak�r'da Esnaf Yap�s�

Türkiye'de küçük ve orta ölçekli i³letmeler (KOB�), çal�³an sa-

y�s� tan�m�na göre y�ll�k 250 ki³iden az çal�³an istihdam eden ya

da y�ll�k net sat�³ has�lat� 125 milyon liradan az olan ve mikro i³-

letme, küçük i³letme ve orta büyüklükteki i³letme olarak s�n��an-

d�r�lan ekonomik birimler veya giri³imler olarak tan�mlanmaktad�r.

Kendi eme§i ve sermayesini kullanan, yan�nda az say�da i³çi çal�³t�-

ran küçük sermaye ve zanaat sahibine �esnaf� denir. Küçük ve orta

i³letmeler olarak tan�mlanan bu tabir halk dilinde esnaf olarak kul-

lan�l�r. Kalk�nma Bakanl�§� taraf�ndan haz�rlanan kalk�nma planla-

r�nda KOB�'ler, esnaf ve sanatkarlar birlikte de§erlendirilmektedir.

Diyarbak�r ilinde 2019 istatistiklerine göre giri³im say�s� 42.488'dir.

Bu giri³imlerin %99,9'u Türkiye'nin genel yap�s�na uygun olarak

KOB� s�n�f�ndad�r.

Türkiye'nin Avrupa Birli§ine giri³ sürecinde ihtiyaç duyulan çe-

³itli boyutlarda bölgesel istatistiklerin olu³turulmas� amac�yla 2001

y�l�nda Türkiye'deki istatistiksel bölgeler olu³turulmaya ba³lanm�³-

t�r. Devlet Planlama Te³kilat� ve Türkiye �statistik Kurumunca ha-

z�rlanan �statistiki Bölge Birimleri S�n��amas� (IBBS) raporu Ba-

kanlar Kurulu'nun 2002-4720 say�l� karar� ile 22 Eylül 2002 tarihinde

resmi gazetede yay�nlanm�³t�r (TU�K). Bu raporda üç kritere (1.

Bölge, 2. Sektörel s�n��and�rma, 3. Nüfus yo§unlu§u) göre s�n��an-
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d�r�lan bölgeler aras�nda Diyarbak�r ve �anl�urfa illeri TRC2 Bölge-

sinde yer almaktad�r. TRC2 Bölgesinde faaliyet gösteren KOB�'ler

genel olarak kapasite kullan�m oran� dü³ük, be³eri ve teknolojik alt-

yap�s� yetersiz, kurumsalla³mam�³, mikro ve küçük ölçekli i³letme-

ler ³eklindedir. Yönetim becerilerindeki eksiklikler, planlama, pa-

zarlama ve �nansman alan�nda ya³anan sorunlar i³letmelerin dü³ük

kapasitede çal�³malar�n�n temel nedenleri aras�ndad�r. KOB�'lerin

ekonomik büyüme içinde etkin rol alabilmeleri için kurumsal kapa-

sitelerinin art�r�lmas� gerekmektedir.

Diyarbak�r Ticaret ve Sanayi Odas� (DTSO) üye listelerinde yer

alan 7201 KOB�; meslek gruplar� ve Avrupa Toplulu§unda Ekono-

mik Faaliyetlerin �statistiki S�n��amas�n�n (NACE) faaliyet kodlar�

dikkate al�narak a³a§�daki tabloda yer alan sektörler baz�nda s�n�f-

land�r�lm�³t�r. DTSO üye listesindeki KOB�'lerin, 840'�n�n (%11,7'si)

imalat (sanayi) sektöründe, 6361'inin (%88,3'ü) hizmet, ticaret, in-

³aat, enerji, madencilik ve tar�m gibi imalat d�³� sektörlerde faaliyet

gösterdi§i belirlenmi³tir (Karacada§ Kalk�nma Ajans�, 2021).

Sektörler

KOB� Say�s� Yüzde (%)

�malat 840 11,67

Ticaret 2310 32,08

Hizmet 2494 34,63

�n³aat-taahhüt 1.275 17.71

Madencilik ve ta³ ocakç�l�§� 78 1.08

E-ticaret 6 0.08

Tablo 2.1: Diyarbak�r KOB�'leri (Siverekli, 2020)

KOB�'lerin sektörel da§�l�m� ile esna�ar�n sektörel da§�l�m� ge-
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nellikle bölgeler itibariyle birbirine benzer yap� gösterdi§inden es-

na�ar�n da bu benzer sektörel yap�da oldu§unu ifade edebiliriz.

6102 say�l� Türk Ticaret Kanunu'nun 15. Maddesinde �ister ge-

zici olsun ister bir dükkanda veya bir soka§�n belirli yerlerinde sabit

bulunsun, ekonomik faaliyeti sermayesinden fazla bedeni çal�³ma-

s�na dayanan ve geliri ayn� kanunun 11. Maddenin ikinci f�kras�

uyar�nca ç�kar�lacak kararnamede gösterilen s�n�r� a³mayan ve sa-

nat veya ticaretle u§ra³an ki³i esnaft�r� hükmüne yer verilmi³tir.

Ayr�ca 11. Maddede Ticari �³letme, �esnaf i³letmesi için öngörülen

s�n�r� a³an düzeyde gelir sa§lamay� hedef tutan faaliyetlerin devaml�

ve ba§�ms�z ³ekilde yürütüldü§ü i³letme� ³eklinde tan�mlanm�³t�r.

5362 say�l� Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kurulu³lar� Kanunu'nun 3.

Maddesinde �Esnaf ve sanatkar, ister gezici ister sabit bir mekanda

bulunsun, esnaf ve sanatkar ile tacir ve sanayiciyi belirleme koordi-

nasyon kurulunca belirlenen esnaf ve sanatkar meslek kollar�na dahil

olup, ekonomik faaliyetini sermayesiyle birlikte bedeni çal�³mas�na

dayand�ran ve kazanc� tacir veya sanayici niteli§ini kazand�rmaya-

cak miktarda olan basit usulde vergilendirilenler ve i³letme hesab�

esas�na göre deftere tabi olanlar ile vergiden muaf bulunan meslek

ve sanat sahibi kimseler� ³eklinde tan�mlanm�³t�r.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar� Konfederasyonu'na (TESK) göre

esna�ar kendilerini Ahilikten gelen bir te³kilat�n üst kurulu³u olarak

de§erlendirmektedir. TESK'e ba§l� olan Diyarbak�r Esnaf ve Sanat-

kârlar Odalar� Birli§i (DESOB) 1956 tarihinde kurulmu³tur. 1984

y�l�nda sicil müdürlü§ü kurulup bütün esnaf ve sanatkârlar resmi

kay�t alt�na al�nm�³t�r. Birli§e ba§l� Diyarbak�r merkezde 26 mes-

lek kurulu³u, ilçelerde 16 meslek kurulu³u olmak üzere 42 meslek

odas�yla kay�tl� ve kay�ts�z olmak üzere yakla³�k 60.000'in üzerinde

esnaf ve sanatkâr bulunmaktad�r.
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Diyarbak�r'da meslek odalar�:

Esnaf ve Sanatkârlar Odas� (Karma Odas�)

Elektrikçiler Elektronik ve Bobinajc�lar Odas�

Hurdac�lar Tüpgaz Bayiileri Buzdolab� Tamirciler Odas�

�n³aat Yap� Sanatlar� Esnaf ve Sanatkârlar Odas�

�nternet Cafe �³letmecili§i Esnaf Odas�

Kahveciler ve Çayc�lar Esnaf Odas�

Kasaplar ve Besiciler Esnaf Odas�

Konfeksiyoncular ve Manifaturac�lar Odas�

Kundurac�lar Odas�

Diyarbak�r Kuyumcular ve Sarra�ar Odas�

Diyarbak�r Lokantac�lar Kebapç�lar ve Tatl�c�lar Odas�

Diyarbak�r Marangozlar ve Mobilyac�lar Odas�

Diyarbak�r Oto Tamirciler Esnaf ve Sanatkârlar Odas�

Diyarbak�r Sebze ve Meyveciler Odas�

Diyarbak�r Servis Araçlar� Esnaf Odas�

Diyarbak�r �oförler ve Otomobilciler Odas�

Diyarbak�r Terziler Esnaf ve Sanatkârlar Odas�

Diyarbak�r Tuha�yeciler ve Parfümericiler Odas�

Diyarbak�r Turistik E³ya Sat�c�lar� Odas�

Diyarbak�r Züccaciyeciler Odas�

Diyarbak�r Ayakkab�c�lar Kava�ar ve Lastikçiler Odas�

Bismil Esnaf ve Sanatkârlar Odas�

Bismil �oförler ve Otomobilciler Odas�

Çermik Esnaf ve Sanatkârlar Odas�

Çermik �oförler ve Otomobilciler Odas�

Ç�nar Esnaf ve Sanatkârlar Odas�

Ç�nar �oförler ve Otomobilciler Odas�

Çün§ü³ Esnaf ve Sanatkârlar Odas�
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Dicle Esnaf ve Sanatkârlar Odas�

Ergani Esnaf ve Sanatkârlar Odas�

Ergani �oförler ve Otomobilciler Odas�

Hazro Esnaf ve Sanatkârlar Odas�

Hazro �oförler ve Otomobilciler Odas�

Kulp Esnaf ve Sanatkârlar Odas�

Lice Esnaf ve Sanatkârlar Odas�

Silvan Esnaf ve Sanatkârlar Odas�

Silvan �oförler ve Otomobilciler Odas�

Birlik, 2005 y�l� 5362 say�l� Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Ku-

rulu³lar� Kanunu hükümlerine göre hizmet vermektedir. Kurulu³un

amac�; Diyarbak�r ilinde birli§e ba§l� esnaf ve sanatkârlar�n mes-

leki faaliyetlerini kolayla³t�rmak, mesle§in genel menfaatlere uygun

olarak geli³mesini sa§lamak ve ihtiyaçlar do§rultusunda e§itimler

düzenleyip esnaf ve sanatkârlar�n çal�³malar�n� ve sanatlar�n� icra

etmeleri için gerekli sa§l�kl� ko³ullar�n olu³turulmas� için üst ku-

rumlarla birlikte, sorunlar� çözme ve s�k�nt�lar� en aza indirmek için

çal�³malarda bulunmakt�r.

TESK ve alt te³kilatlar�, Ahilikten gelen ilkelerini kaybetme-

den bugün de ülkenin orta dire§i, istikrar unsuru olma özelli§ini

muhafaza ederek faaliyetlerine devam etmektedir. Konfederasyon,

Ahilikten gelen bir te³kilat�n en üst kurulu³u olarak, Ahili§e her

zaman sahip ç�km�³ ve Ahilik ilkelerini korumaya çal�³m�³t�r. Bu

nedenle Kültür Bakanl�§� ile i³birli§i içinde her y�l Ahilik Kültürü

Haftas� Kutlamalar� Yönetmeli§i kapsam�nda bulunan illerimizde,

mülki amirlerle yerel yönetimlerin de katk�s�yla, büyük bir co³ku

ile Ahilik Kutlamalar� yap�lmaktad�r. Ahilik Haftas� ayn� zamanda

tüm ülke genelinde Esnaf Bayram� olarak da kutlanmaktad�r. Her

iki kutlama programlar� çerçevesinde illerde Ahilikle ilgili panel ve
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konferanslar düzenlenmekte, ³enlikler yap�lmakta, iller taraf�ndan

seçilen, mesle§inde ba³ar�l� ve mesle§inin gerektirdi§i ahlaki ilkelere

sahip en genç-en ya³l� ve kad�n esnaf ve sanatkârlar�m�za belge ve

arma§anlar verilmekte, sergiler-fuarlar aç�lmaktad�r. Konfederasyon

ayr�ca her y�l Ahili§in merkezi kabul edilen K�r³ehir ilimizde, ülke

genelinden gelen esnaf-sanatkâr kurulu³lar� yöneticileri ile birlikte

gerçekle³tirilen Türkiye çap�ndaki büyük toplant�ya da öncülük et-

mekte ve destek sa§lamaktad�r. Ahili§in ya³at�lmas�, geli³tirilerek

günümüz ko³ullar�na uydurulmas� amac�yla ara³t�rmalar ve yay�n-

lar da yap�lmaktad�r.

Esnaf ve sanatkâr kesiminin tarihinde önemli bir yer tutan Ahi-

lik, gerek öz ve gerekse kurumlar� ile günümüzde halen ya³amak-

tad�r. Bugün esnaf-sanatkârlar kesimi aç�s�ndan büyük öneme sahip

olan, Halk Bankas�, Esnaf Kefalet Kooperati�eri, Ba§-Kur gibi kuru-

lu³lar�n kökeni Ahilik Te³kilat�na dayanmaktad�r. Bu nedenle esnaf

ve sanatkârlar kesiminde ve ba§lant�l� te³kilatlar�nda 38 y�ldan beri

�Esnaf Bayram�� kutlamalar� büyük bir co³kuyla gerçekle³tirilmek-

tedir (TESK, 2021).

2.5.2 Diyarbak�r'da Ahilik De§erleri Analizinin Ge-
nel Çerçevesi

Literatürde Ahilik de§erlerinin esnaf ve sanatkârlar aras�nda ya-

³at�l�p ya³at�lmad�§�n�n belirlenmesi amac�yla farkl� ölçüm araçlar�

kullan�larak, farkl� illerde yap�lan çal�³malar bulunmaktad�r. Örne-

§in Zorlu ve arkada³lar� (2012) taraf�ndan Gümü³hane esnaf ve sa-

natkârlar� üzerinde yap�lan bir çal�³mada, Ahilik ve Ahili§e ili³kin

temel kavramlar�n bilinilirlik düzeyinin ortalaman�n alt�nda kald�§�

ve Ahilik yakla³�m�n�n ortaya koydu§u davran�³lar�n günümüz i³-
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letmelerinde yeterince uygulanmad�§� anla³�lm�³t�r. Soysal ve Tan

(2013) taraf�ndan Kilis Sanayi �³letmelerindeki i³letme sahip ve yö-

neticileri üzerinde yap�lan çal�³ma sonucunda; genel anlamda uy-

gulamada birtak�m eksiklikler olsa da esnaf�n�n Ahilik gelene§ini

ifade eden ilkeleri uygulama çabas� içerisinde olduklar� belirlenmi³-

tir. Akça (2003) taraf�ndan yap�lan Fethiye esnaf�n�n incelendi§i bir

ba³ka çal�³mada ise Ahili§in bir te³kilat olarak ortadan kalkm�³ ol-

mas�na ra§men, bir anlay�³ ve ahlak olarak esnaf ve sanatkâr�n�n i³

ve sosyal hayata ait tutum ve davran�³lar�na yön vermeye devam

etti§i saptanm�³t�r. Bu ba§lamda, esna�ar�n sosyal çevreye, genel

ahlaka, i³e sosyal dayan�³maya, i³yerlerinde çal�³anlara ve ülke so-

runlar�na ait yakla³�mlar�nda Ahili§e ait anlay�³� büyük ölçüde yan-

s�tt�klar� görülmü³tür (Ozata ve Sener, 2019).

Anket Sonuçlar�

Diyarbak�r Esnaf ve Sanatkarlar Odas�na ba§l� esna�ara, yan-

lar�nda çal�³anlara ve kom³u esnafa yönelik yap�lan anket çal�³ma-

m�zda hesaplanan örneklem büyüklü§ümüz 252'dir. Online olarak

haz�rlanan anket formumuz sayesinde bu de§erin iki kat�na yakla³an

bir örnekleme ula³�lm�³t�r. Ancak bunlar�n sadece %50'si Ahilik ko-

nusunda bilgisi oldu§u için anketi yan�tlamay� kabul etmi³lerdir. Bu

nedenle örneklem büyüklünün üzerinde bir de§ere ula³�lamam�³t�r.

252 büyüklü§ündeki örneklemden elde edilen sonuçlar incelenerek

a³a§�daki sonuçlara ula³�lm�³t�r.

Esnaf cinsiyet yüzdeleri tablosu incelendi§inde kad�n istihda-

m�n�n %25 oldu§u görülmektedir. Diyarbak�r esnaf�n�n büyük bir

bölümünü erkekler olu³turmaktad�r. Bu da tüm ülke genelindeki

istihdam yap�s�n� yans�tan bir ayna olarak nitelendirilebilir. Çal�³-

mam�z�n ana amac�na dönecek olursak Ahilik kültürü konusunda
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kad�nlardan çok erkeklerin bilgi sahibi oldu§u sonucu ç�kar�labilir.

�ekil 2.1: Esnaf cinsiyet yüzdeleri

Esnaf ya³ aral�klar� incelendi§inde 20 ya³ alt� kat�l�mc�lar�n Ahi-

lik hakk�nda yeterli bilgiye sahip olmad�klar�n� görmekteyiz. Bu du-

rum çal�³mam�z aç�s�ndan önem arz etmektedir. 56 ya³ üzeri esna�a-

r�n istihdamda olmamalar� da anketin ba³ka bir önemli sonucudur.
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�ekil 2.2: Esnaf ya³ aral�klar�

Esnaf ö§renim düzeyleri tablosu incelendi§inde üniversite me-

zunlar�n�n %41,7 gibi yüksek bir oranda temsil edildi§i görülmekte-

dir. E§itim düzeyi artt�kça Ahilik de§erlerinin benimsenme düzeyi-

nin de artt�§� söylenebilir.
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�ekil 2.3: Esnaf ö§renim düzeyleri

Esna��k süreleri tablosuna göre 5 y�l ve daha az çal�³anlar�n

oran� %23,3, 6-10 y�l aras� %25, 11-15 y�l aras� %21,7, 16-20 y�l aras�

%18,3, 21 y�ldan daha fazla çal�³anlar�n oran� %11,7'dir. Esna��k

süreleri ve Ahilik ili³kisi esna�ar�n ya³ ve ö§renim düzeylerindeki

bilgileri destekler niteliktedir.
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�ekil 2.4: Esna��k süreleri

Ahilik anket sonuçlar� i³yeri sahipli§i ve çal�³an aç�s�ndan ince-

lendi§inde i³ yeri sahiplerinin Ahilik konusunda daha çok bilgi sahibi

oldu§u görülmektedir.
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�ekil 2.5: Esnaf görev yüzdeleri

Küçük i³letme olarak nitelendirilen i³yerlerinde çal�³an esna�ar

dü³ünüldü§ünde i³ yerinde çal�³an say�s�n�n az olmas� beklentisi-

nin çal�³ma sonucuna yans�d�§� görülmektedir. Ayr�ca, 16-30 aras�

ve 31'den fazla çal�³an�n bulundu§u i³letmelerde istihdam edilenler

taraf�ndan da Ahili§in benimsendi§i sonucu ortaya ç�km�³t�r.
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�ekil 2.6: �³yerindeki çal�³an say�s�

Sizce Ahilik nedir sorusuna verilen cevaplar incelendi§inde kat�-

l�mc�lar�n %60'�n�n Ahilili§in bir esnaf te³kilat� oldu§unu, %20'sinin

ahlâkl� ve adaletli ki³iler anlam�na geldi§ini, %16,7'sinin i³ ve a³

anlam�na geldi§ini, %15'inin Ahilili§in dini ve kültürel boyutlar� da

kapsayan bir dü³ünce sistemi oldu§unu, %11,7'sinin misa�rperver-

li§in ahili§in uzant�s� oldu§unu, %10'unun bugünkü esnaf kurulu³-

lar�n�n Ahi te³kilat� ile ili³kili oldu§unu, %6,7'sinin Ahilikle günü-

müz ahlâki ve sosyal de§erlerinin korunabildi§ini, %3,3'ünün Ahi-

likte amac�n, ki³iyi e§itmek oldu§unu dü³ündükleri görülmektedir.

Bununla birlikte kat�l�mc�lar�n %28,3'ünün genel bir bilgiye sahip

olmas�na ra§men Ahilik konusunda derin görü³leri yans�tamad�klar�

sonucuna var�lm�³t�r.
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�ekil 2.7: Sizce Ahilik nedir sorusuna verilen cevaplar

Sizce Diyarbak�r'da ya³at�lan Ahilik töresinden kalma esnaf dav-

ran�³lar� nelerdir? sorusuna verilen cevaplar incelendi§inde kat�l�m-

c�lar�n %55'inin her sabah i³yerini besmeleyle ve sa§ aya§� atarak

açma, %36,7'sinin hay�r yemekleri ve ay�pl� mal�n de§i³tirilmesi,

%18,3'ünün mensubu olunan i³kolu ile ilgili kültürel programlar,

%5'inin a³ure günleri, %3,3'ünün ç�rak de§i³tirmek davran�³�n� be-

nimsedi§i görülmektedir.
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�ekil 2.8: Diyarbak�r'da ya³at�lan Ahilik davran�³lar� nelerdir soru-
suna verilen cevaplar

Bu çal�³ma ile önemli göç yollar� üzerinde bulunmas�, birçok ta-

rihi han ve camiye sahip olmas� nedeniyle Ahilik felsefesini üzerine

alm�³ olan Diyarbak�r'�n günümüz esnaf ve sanatkârlar�n�n Ahilik

de§erlerini benimseme ve i³ hayat�nda uygulama durumlar� ortaya

konulmaya çal�³�lm�³t�r. Literatürde Ahilik De§erleri Ölçe§inin ge-

çerli ve güvenilir bir ölçek oldu§u sonucundan yola ç�karak ölçe§in

bellirli bir oranda yenilenerek Diyarbak�r Esnaf ve Sanatkarlar Oda-

s�na ba§l� 252 esnafa yenilenmi³ bu ölçe§i içeren anket uygulanm�³-

t�r. Aslanderen ve Ye³il (2016) taraf�ndan ayn� ölçek kullan�larak

yap�lan bir ba³ka çal�³ma sonucunda da K�r³ehir esnaf ve sanatkâr-

lar�n Ahilik de§erlerine sahiplikleri konusunda sorunlar oldu§u be-

lirlenmi³tir. Ozata ve Sener (2019) yapt�klar� çal�³mada Aslanderen
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ve Ye³il (2016)'in çal�³mas�n� destekler sonuçlara ula³m�³lard�r.

�ekil 2.9 ve �ekil 2.10'da Mesleki standartlar faktörü içerisinde

yer alaca§� dü³ünülen;

1. Hilesiz ve kaliteli mal üretip, satmaya özen gösterirler.

2. Mallar�n �yatlar�n� uygun ³ekilde tespit ederler.

3. Meslekleriyle ilgili kanun ve kurallara uygun davran�rlar.

4. Vergilerini zaman�nda ve tam verirler.

5. Yapacaklar� i³i savsaklamazlar gününde teslim ederler.

6. �³letmenin imaj�na önem verirler.

7. �³letmede kalite ve standartlara önem verirler.

8. Mesleklerini özenerek yaparlar.

9. R�zk�n� kazand�§� mesle§e sayg� duyar ve önem verirler.

10. �nsanlar� zengin-yoksul, güçlü-zay�f olarak ay�rmazlar, e³it dav-

ran�rlar.

11. Mü³terilerin haklar�n� korur, haklar�n� yemezler.

12. Mü³teri ve kom³u esna�ara kin gütmez, k�skançl�k etmezler.

13. Yanlar�nda çal�³anlara kar³� sorumluluklar�n� bilirler ve hak-

lar�n� gözetirler.

sorular�na kar³�l�k gelen cevaplar�n gra�kleri verilmi³tir. Sorulara

verilen cevaplar genellikle olumlu yönde olup birbirleriyle örtü³mek-

tedir.

�ekil 2.11 ve �ekil 2.12'de �nsanlarla ili³kiler faktörü içerisinde

yer alaca§� dü³ünülen;
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1. Di§er esnaf ve sanatkârlarla dayan�³ma içerisinde çal�³�rlar.

2. Mü³terilere ve di§er kom³u esna�ara kar³� kötü söz ve hare-

ketlerden sak�n�rlar.

3. Mü³terileri ve di§er esna�arla ilgili s�rlar� tutarlar, aç�§a vur-

mazlar.

4. Kom³u esnaf ve sanatkârlar�n da gelir elde etmesini ister, ge-

rekirse mü³terileri yönlendirirler.

5. Fedakâr insanlard�r, mal, emek ve zamanlar�ndan fedakârl�k

ederler.

6. Az kazanca kanaat ederler, çok kazanca ³ükrederler.

7. Al�³veri³leriyle ilgili hata ve kusurlar� öncelikle kendilerinde

ararlar.

8. �³letmede anla³mazl�k ç�kt�§�nda çözümü mahkeme vb. yön-

temlere gerek duymadan kendi aralar�nda birlik olarak çözer-

ler.

9. Kötülük ve kendini bilmezli§e iyilikle kar³�l�k verirler.

10. Bela ve musibetlere kar³� sab�rl�d�rlar.

11. �nsan haklar�na sayg�y� önemserler.

12. Kad�n�n toplumdaki sayg�n yerini önemserler.

13. Çal�³anlar�n i³letme ile ilgili önemli kararlara kat�lmalar�n� is-

terler.
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sorular�na kar³�l�k gelen cevaplar�n gra�kleri verilmi³tir. 26. soruya

verilen cevaplarda çarp�k bir da§�l�m görülmekte olup i³verenlerin

çal�³anlar�n i³letme ile ilgili önemli kararlara kat�lmalar� konusunda

isteksiz olduklar� ve/veya çal�³anlar�n da kararlara kat�lmad�klar�n�

beyan ettiklerini söyleyebiliriz.

�ekil 2.13'te Mesleki geli³im ve e§itim faktörü içerisinde yer ala-

ca§� dü³ünülen;

1. �³letmede çal�³anlar�n seçiminde ç�rak/kalfa/ustal�k sistemi kri-

terini benimsemi³lerdir.

2. Mesleki fuarlara ya da düzenlenen e§itim seminerlerine kat�-

larak mesleklerinde kendilerini geli³tirmeye çal�³�rlar.

3. Yanlar�nda çal�³an elemanlar�n mesle§ini ö§renmesi ve e§itil-

meleri için düzenlenen kurs, seminer ve serti�ka programlar�na

gönderirler.

4. Meslekleri ile ilgili geli³meleri, medya ve di§er kitle ileti³im

araçlar�ndan takip ederler.

5. E§itime büyük önem verirler, ihtiyaç sahibi ö§rencilere yar-

d�mda bulunurlar.

6. �³ güvenli§ine önem verirler, gerekli tedbirleri al�rlar.

7. Ürünlerine ve çal�³ma ³artlar�nda hijyene önem verirler.

8. Yanlar�nda çal�³anlar�n sosyal sigorta primlerini zaman�nda

yerine getirirler.

sorular�na kar³�l�k gelen cevaplar�n gra�kleri verilmi³tir. 28 ve 29.

sorulara verilen cevaplar incelendi§inde i³verenlerin hem kendile-
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rini hem de çal�³anlar�n� mesleklerinde yeterli gördükleri ve geli³-

mek ad�na gerekli vakit ve bütçeyi ay�rmak istemedikleri sonucuna

var�labilir. 31. soruda ise yine kendi ve çal�³anlar�n�n geli³imine ay�r-

mad�klar� bütçeyi ihtiyaç sahibi ö§rencilere de ay�rmak istemedikleri

görülmektedir.

�ekil 2.14'te Zaa�yet faktörü içerisinde yer alaca§� dü³ünülen;

1. Mal�n� överek mal�n kusurlar�n� örtmeye çal�³�rlar.

2. Mü³teri ürünü ald�ktan sonra be§enmezse sorumlulu§u mü³-

teriye yükler, iade veya de§i³im yapmazlar.

3. Halk�n s�rt�ndan geçinenler ve miskin miskin oturanlar�n kolay

ve do§ru yolu seçtiklerini dü³ünürler.

4. Mal biriktirme tutkusuyla sürekli birikim yapmay� amaçlarlar.

5. Mal ve para kazanma konusunda h�rsl� davran�rlar.

6. Mal� pahalan�nca satmay� tercih ederler.

sorular�na kar³�l�k gelen cevaplar�n gra�kleri verilmi³tir. Bu faktör-

deki maddelerden 38. ve 39. sorularda günümüz esnaf�n�n kazanma

konusunda h�rsl� davrand�klar� ve birikim yapmay� amaçlad�klar� gö-

rülmektedir.

Ahilik prensipleriyle örtü³meyen bu davran�³lar anket sonuçla-

r�nda birbirini destekler niteliktedir.

2.6 SONUÇ

Bu bölümde ilk olarak ahili§in etimolojik kökeni irdelenmesine,

daha sonra ise ortaya ç�k�³ ve farkl� yönleriyle Anadolu topraklar�na
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yay�lma sürecinin ele al�nmas�na çal�³�lm�³t�r. Geçti§imiz yüzy�la ka-

dar, ahili§in iz ve emarelerinin ya³at�lmas�na çal�³�ld�§� co§rafyalar

üzerinde ihmal edilemeyen ve silinemeyen bir etki b�rakt�§� söyleni-

lebilecektir.

De§i³ik co§rafyalarda muhtelif özgün formatlar halinde tezahür

etse dahi Ahili§in özü birdir ve ayn�d�r. Nitekim Ahilik hakk�nda

geçmi³ten günümüze miras kalan eserlerin varl�§� yeterli olmasa da

bu yarg�y� desteklemektedir. Ayr�ca Ahili§in genel kabul görmü³ il-

keleri, konu hakk�nda derinlemesine tefekküre ve müessesenin günü-

müze adaptasyonuna yönelik emek ve mesai harcanmas� zorunlu bir

alan oldu§unu ortaya koymaktad�r.

Ahilik, üretim faaliyetinde görev alan tüm payda³lar� kapsayan

bir modeldir. Geçmi³ten günümüze sosyo-kültürel ve iktisadî ya³an-

t�m�za yön veren Ahili§in meslekî etik kurallar�, kalite ve standar-

dizasyon olu³turma ile esnaf loncas� ve sigorta kooperati� gibi or-

ganizasyonel yap�lanmalar�n hayata geçmesindeki etkisi büyüktür.

Günümüzün esnaf ve sanatkâr odalar�, i³çi-i³veren sendikalar�, ti-

caret ve sanayi odalar�, meslekî e§itim kurumlar�, Ba§-kur, Türk

Standartlar� Enstitüsü (TSE) ve belediye gibi kurulu³lar Ahilik te³-

kilat� temelinde bina edilmi³/felsefesi ve organizasyonunun kökleri

Ahilik müessesesine dayand�r�lm�³t�r.

Ancak Ahili§in geli³im süreci günümüze yakla³�ld�kça özünden

sapm�³, sapt�kça da farkl� boyutlara evrilmi³tir. Osmanl� �mpara-

torlu§u Avrupal� uluslar�n ayd�nlanma süreci ile ba³latt�klar� maddî-

manevi de§i³im/dönü³üm hamlesi kar³�s�nda gerekli reaksiyonu gös-

terememi³/kendisini geli³en ko³ullara adapte edememi³tir. Bu sü-

reçte özgün ve toplumsal yap�s� de§erlerin rehabilite edilmesi yerine

bat� ile ³eklen entegre olunmaya çal�³�ld�§�na, ihtiyaçlar�n yerli üre-

tim yerine Avrupa'da üretilen mallarla kar³�lanma sisteminin yerle³-
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ti§ine, esnaf ve zanaatkâr�n rekabet gücünü ortadan kald�ran anla³-

malara imza at�ld�§�na, tan�nan imtiyaz ve kapitülasyonlar�n gide-

rek a§�rla³t�§�na ve bunlar�n do§al sonucu olarak da ekonomik kriz-

lerden bir türlü ç�k�lamad�§�na tan�k olunmu³tur. Hatta sorunlar�n

kayna§� gibi alg�lanm�³t�r. Ancak meselenin bir türlü özüne inileme-

mesi kurumsal ve iktisadi te³kilatlanman�n Bat� taklidi kurumlarla

çözülmeye çal�³�lmas�, durumu daha da a§�rla³t�rm�³t�r.

Bu periyotta Ahili§in etkinli§i tedricen kaybolmu³tur. Ahilik

müessesesi Lonca te³kilatlanmas�na evrilmi³, nihayetinde de Gedik

Sistemi'ne dönü³mü³tür. Osmanl�'da Ahilik izlerini ta³�yan son mü-

essese olan Gedik Sistemi de 1913 tarihli Te³vik-i Sanayi Kanun-�

Muvakkat� ile la§vedilmi³, yüzy�llardan beri farkl� isim ve organizas-

yonlar bünyesinde vücut bulan Ahilik Te³kilat� da son bulmu³tur.

Unutulmamal�d�r ki ne kadar restore edilirse edilsin, kapitalist

üretim düzeni günümüz dünyas�nda ete kemi§e bürünen ve ö§renil-

mi³ çaresizli§e dönü³türülmeye/sorgusuz sualsiz egemen k�l�nmaya

çal�³�lan kural ve kurumlar�, bireylere ve toplumlara ac� tecrübeler

ya³atmaya devam etmektedir. Çünkü bu yap� insano§lunun gene-

tik kodlar�, toplumsal etik ve adaletle uyumlu ne varsa yerine gayr�

ahlakî, niteliksiz olan� ikâme ederek sistemati§i ve metodolojisinin

�rasyonel� olarak tescillenmesini sa§lam�³t�r. Bu nedenle de ça§�-

m�zdaki ve gelecekteki bireyler ile toplumlar�n kurtulu³ reçetesi/yol

haritas� olmas� ba§lam�nda, ahilikten gerek toplumumuzun gerekse

de dünyan�n ç�karaca§� pek çok ders bulunmaktad�r. Bu minvalde,

ahili§in dü³ünce sistemati§ine, paradigmas�na, kurum ve kurulu³la-

r�na olan gereksinim günden güne katlanmaktad�r.
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3.1 ÇALI�MADA KULLANILAN �STAT�S-

T�KSEL TEKN�KLER

3.1.1 Anketin Haz�rlanmas� ve Örneklem Seçimi

Anket Formu Hakk�nda Bilgi

Online olarak haz�rlanm�³ anket formu, 3 bölümden olu³mu³-

tur. �lk bölümde sosyo-demogra�k bilgilerin elde edilmesi ad�na an-

ket kat�l�mc�lar�n�n cinsiyet, ya³, ö§renim durumu, esna��k süresi,

görevi ve i³ yerinde çal�³an say�s� bilgileri elde edilirken ikinci bö-

lümde kat�l�mc�lar�n ahilikle ilgili bilgi düzeyleri ve Diyarbak�r'da

ahilik töresinden kalma esnaf davran�³lar� hakk�ndaki görü³leri al�n-

m�³t�r. Üçüncü bölümde ard�³�k sorulmu³ 40 adet soruda Diyarbak�r

esnaf ve sanatkârlar�n�n hem Ahilik alg�lar� hem de Ahilik de§erle-

rine sahip olma durumlar�na ili³kin sorgulamalar yap�lm�³t�r.

Anketin 40 soru ile s�n�rl� tutulmas� ve sorular�n ³�klar� i³aret-

leme biçiminde tasarlanm�³ olmas� hem kat�l�mc�lar� s�kmam�³, hem

de sorular� yan�tlamak için k�sa say�labilecek bir zaman dilimi ay�r-

malar�n� sa§lam�³t�r. Ankete kat�l�m gösteren bireylerden isim ve

ki³isel telefon bilgisi istenmemesi anketlerin tereddüte girilmeden

daha rahat yap�lmas�n� sa§lam�³t�r.

Online anket linki anket kat�l�mc�lar�na elektronik ortamda (te-

lefon, tablet, bilgisayar, vb.) anketörlerin yard�m�yla iletilmi³ (yüz-

yüze anket tekni§i) ve ayn� anda cevaplaman�n yap�lmas� sa§lan-

m�³t�r.

Ara³t�rma Örnekleminin Hesaplanmas�

Ara³t�rma evreninin tamam�na ula³�lamayan bilimsel ara³t�rma-

larda do§ru bilgi sahibi olmak ve do§ru bilgilere ula³mak için elde
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edilen bilgilerin genelle³tirilmesi gerekir. Bunun en önemli nedeni ise

evrendeki bütün elemanlar�n ayr�nt�lar�yla incelenmesinin, zaman ve

maliyet yükünü art�racak olmas�d�r. Belirli bir zaman, emek, para

vb. harcan�rken çok bilgi getiren ara³t�rma, en iyi ara³t�rmad�r. Ge-

re§inden fazla bilgi toplanmas� ekonomik yönden israfa yol açt�§�

gibi, gere§inden az bilgi toplanmas� da amaca ula³amama tehlike-

sine yol açar (Özçelik, 1981: 74). Bu amaçla istatistikte ara³t�rmalar

belirli kurallara göre, belirli bir evrenden seçilmi³ ve seçildi§i evreni

temsil yeterli§i kabul edilen örneklem kümeleri üzerinde yap�l�r ve

elde edilen sonuçlar ilgili evrenlere genellenir. Örneklem evrenin bir

parças� olup hem ara³t�rma, hem de istatistiksel bak�mdan büyük

önem ta³�r. Örneklemin en önemli özelli§i yans�z ve temsili olmas�d�r

(Kaptan, 1983: 135).

Olas�l�kl� ve olas�l�ks�z olmak üzere iki ³ekilde s�n��and�r�lan ör-

nekleme türleri bulunmaktad�r. Olas�l�kl� örnekleme, evreni olu³-

turan birimlerin hepsine e³it seçilebilme ³ans�n�n verildi§i örnek-

leme türüdür. Olas�l�kl� örneklemede, olas�l�kl� olmayan örnekleme-

den farkl� olarak yap�lan tahminlerin do§ruluk derecesi ve hata pay-

lar� istatistiksel olarak hesaplanabilirdir (Ar�kan, 2004: 140).

Hangi büyüklükteki bir örneklemin evreni temsil etmek için ye-

terli olabilece§i önemlidir. Yeterli bir örneklem, güvenilir sonuçlar

sa§layacak kadar eleman kapsayan örneklemdir (Young, 1968: 324).

Ara³t�rmam�zda örneklem büyüklü§ü;

N :Evren birim say�s�,

n: Örneklem büyüklü§ü

p: Evrendeki X'in gözlenme oran�,

q = (1− p): X'in gözlenmeme oran�

d: Örneklem hatas�

tα,sd: n − 1 serbestlik dereceli ve α önem düzeyli t da§�l�m� kritik
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de§erleri olmak üzere örneklem büyüklü§ü;

n =
Nt2pq

d2(N − 1) + (t2pq)
(3.1)

formülü ile hesaplanm�³t�r.

3.1.2 Anketin Uygulanmas� ve Ankete �li³kin Bulgu-
lar

Bu çal�³mada verilerin toplanabilmesi için s�n�rlar� belirlenmi³

bir evrende evrenin tüm birimleri listelendikten sonra gerek torba,

gerekse seçkisiz say�lar tablosu yard�m�yla yap�lan ve evrendeki her

birimin örnekleme girme olas�l�§�n�n e³it ve birbirinden ba§�ms�z

oldu§u basit rastgele, kolayda örnekleme yöntemi kullan�lm�³t�r. Bu

yöntemde ilgili özellikler aç�s�ndan birimlerin benzer ve sonlu olmas�,

evrenin dura§an ve birimlerine ula³�labilir olmas� beklenir.

Anket çal�³mas�, Diyarbak�r Esnaf ve Sanatkar Odalar� Birli§i'ne

(DESOB) ba§l� esnaf ve sanatkârlar ile bunlar�n yan�nda çal�³an

ki³iler ve bunlara kom³u olan esnaf olmak üzere üzere toplam 252

adet kat�l�mc�ya uygulanm�³t�r.

Ara³t�rmalarda anket çal�³malar�na kat�l�m göstermede genel bir

isteksizlik ve önyarg�n�n bulundu§u gerçe§i bu çal�³mada da gözlem-

lenmi³tir. Anket formunda özel baz� sorgulamalar�n yap�lmam�³ ol-

mas�n�n kat�l�mda bu isteksizli§in bir nebze dü³ürülmesine yard�mc�

oldu§u dü³ünülmektedir. Bu nedenlerle mümkün oldu§u kadar çok

say�da bireye ula³abilmek ad�na, herhangi bir örnek plan� ve yöntemi

kullan�lmam�³t�r. 252 say�s� ilk etapta dü³ük bir kat�l�m miktar� gibi

gelebilir ancak, ara³t�rmalarda % 5'lik örnek büyüklüklerinin yeterli

kabul edildi§i durumlar için yeteri miktarda bir kat�l�m� ifade et-

mektedir. Kamuoyu seçim ara³t�rmalar�nda milyon büyüklü§ünde
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kitlelerin e§ilimini belirlemek için 1000 ki³ilik örneklerden hareket

edildi§i dü³ünüldü§ünde, bu ara³t�rma için anket say�s�n�n yeterli

oldu§u görülebilir. Bu nedenle Diyarbak�r için elde edilen örneklem

rakamlar�n�n da genel bir e§ilim belirlemek için yeterince büyük bir

örne§i ifade etti§i söylenebilir.

Ankete ili³kin bulgular�n elde edili³ a³amas�nda anket formlar�

teker teker taranarak kat�l�mc�lar�n sorulara verdi§i cevaplardan elde

edilen veriler IBM SPSS Statistics 21 paket program�nda analiz edil-

mi³tir.

Anketteki sosyo-demogra�k bilgiler bölümü ile anket kat�l�mc�-

lar�n�n cinsiyet, ya³, ö§renim durumu, esna��k süresi, görevi ve i³

yerinde çal�³an say�s� bilgileri elde edilirken ikinci bölümde kat�l�m-

c�lar�n ahilikle ilgili bilgi düzeyleri ve Diyarbak�r'da ahilik töresinden

kalma esnaf davran�³lar� hakk�ndaki görü³leri ölçülmü³tür.

Anketin üçüncü bölümünde Ye³il ve Aslanderen (2016) taraf�n-

dan geli³tirilen Ahilik De§erler Ölçe§i (ADÖ) sorular� baz al�nm�³t�r.

�lgili çal�³mada, Mesleki Standart Faktörü (10 soru), �nsanlarla �li³-

kiler Faktörü (9 soru), Mesleki Geli³im-E§itim Faktörü (7 soru) ve

Zaa�yet Faktörü (6 soru) ile nitelendirilen dört alt boyuttan mey-

dana gelen ADÖ'de za�yet faktöründe sorulan sorular�n çok sert

derecede olumsuzluk içermesinin ahilik kültürüne de yak�³mayaca§�

dü³ünüldü§ünden bu sorular�n olumsuzluk dereceleri bir nebze yu-

mu³at�lmaya çal�³�lm�³ ve �Mü³teri ve kom³u esna�arla ilgili dedi-

kodu yapar, iftira atarlar� maddesi anketten ç�kar�lm�³t�r. De§i³-

tirilen maddeler yumu³at�l�rken, �Mal�n� pahalan�nca satmak için

saklarlar� maddesi yerine �Mal� pahalan�nca satmay� tercih eder-

ler� maddesi, �Mal biriktirme h�rs�yla hareket eder, sürekli birikim

yapmay� amaçlarlar� maddesi yerine �Mal biriktirme tutkusuyla sü-

rekli birikim yapmay� amaçlarlar� maddesi, � Mal�n� överek mü³te-
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riyi aldatmaya çal�³�rlar� maddesi yerine �Mal�n� överek mal�n ku-

surlar�n� örtmeye çal�³�rlar� maddesi kullan�lm�³t�r. Ayr�ca �Mal ve

para kazanma konusunda açgözlü davran�rlar� maddesi yerine �Mü³-

teri ürünü ald�ktan sonra be§enmezse sorumlulu§u mü³teriye yükler,

iade veya de§i³im yapmazlar� maddesi, �Dünyaya ait ³eylerle övü-

nürler, böbürlenirler� maddesi yerine �Halk�n s�rt�ndan geçinenler ve

miskin miskin oturanlar�n kolay ve do§ru yolu seçtiklerini dü³ünür-

ler� maddeleri tercih edilmi³tir.

Günümüzde bir i³in genel standartlar� içinde en iyi i³çilik du-

rumunun devreye sokulmas� olarak bilinen kalite kavram�n�n Ahilik

ile tamamen örtü³tü§ü dü³ünülmektedir. Birçok i³letme Türk Stan-

dartlar� Enstitüsü (TSE) taraf�ndan belirli kalite ³artlar�n�n sa§lan-

mas� ile verilen belgeleri almaya ba³vuru yapmakta ve hak edilen

belgeleri i³yerinde sergilemektedir. Denetleme mekanizmas�n�n da

devreye girdi§i bu süreçte belirli sürelerle i³letme kalite standartlar�

konusunda kendini güncelleme ve geli³tirmeye gitmek durumunda

kalmaktad�r. Bu nedenlerle mesleki standart faktörüne �Mallar�n �-

yatlar�n� uygun ³ekilde tespit ederler�, ��³letmenin imaj�na önem

verirler� ve ��³letmede kalite ve standartlara önem verirler� sorular�

eklenerek bu faktörle ili³kili soru say�s� 13'e ç�kar�lm�³t�r.

Yine, tüm dünyada ve toplumumuzda önemli yere sahip insan

haklar�, kad�n�n yeri ve e³itlik de§erlerinin de insanlarla ili³kiler fak-

töründe yer almas� gerekti§i dü³ünülmü³ ve ilgili faktöre ��nsan hak-

lar�na sayg�y� önemserler�, �Kad�n�n toplumdaki sayg�n yerini önem-

serler� ve �Çal�³anlar�n i³letme ile ilgili önemli kararlara kat�lmala-

r�n� isterler� maddeleri eklenmi³tir.

Son olarak mesleki geli³im-e§itim faktörüne Ahili§in temelinde

bulunan ç�rak/kalfa/ustal�k sisteminin de§erini ölçen ��³letmede ça-

l�³anlar�n seçiminde ç�rak/kalfa/ustal�k sistemi kriterini benimse-
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mi³lerdir� maddesi eklenerek bu faktördeki soru say�s� 8'e ç�kar�l-

m�³t�r.

Sonuçta uygulanan anket çal�³mas�nda 40 soru sorulmu³, 1-Hemen

hemen hiçbir zaman / 2-Nadiren / 3-Zaman zaman / 4-S�k s�k / 5-

Hemen hemen her zaman ³eklinde 5 ölçek ile yan�t al�nm�³t�r.

ADÖ'ye göre dört alt boyuttan meydana gelmesi dü³ünülen bo-

yutlar;

� Boyut 1:Mesleki Standart Faktörü (13 soru),

� Boyut 2:�nsanlarla �li³kiler Faktörü (13 soru),

� Boyut 3:Mesleki Geli³im-E§itim Faktörü (8 soru),

� Boyut 4:Zaa�yet Faktörü (6 soru)

olarak nitelendirilmi³tir. Olu³turulan maddeler a³a§�daki tab-

loda verilmi³tir.
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Boyutlar Maddeler

1

1. Hilesiz ve kaliteli mal üretip, satmaya özen gösterirler.
2. Mallar�n �yatlar�n� uygun ³ekilde tespit ederler.
3. Meslekleriyle ilgili kanun ve kurallara uygun davran�rlar.
4. Vergilerini zaman�nda ve tam verirler.
5. Yapacaklar� i³i savsaklamazlar gününde teslim ederler.
6. �³letmenin imaj�na önem verirler.
7. �³letmede kalite ve standartlara önem verirler.
8. Mesleklerini özenerek yaparlar.
9. R�zk�n� kazand�§� mesle§e sayg� duyar ve önem verirler.
10. �nsanlar� zengin-yoksul, güçlü-zay�f olarak ay�rmazlar, e³it davran�rlar.
11. Mü³terilerin haklar�n� korur, haklar�n� yemezler.
12. Mü³teri ve kom³u esna�ara kin gütmez, k�skançl�k etmezler.
13. Yanlar�nda çal�³anlara kar³� sorumluluklar�n� bilirler ve haklar�n� gözetirler.

2

14. Di§er esnaf ve sanatkârlarla dayan�³ma içerisinde çal�³�rlar.
15. Mü³terilere ve di§er kom³u esna�ara kar³� kötü söz ve hareketlerden sak�n�r-
lar.
16. Mü³terileri ve di§er esna�arla ilgili s�rlar� tutarlar, aç�§a vurmazlar.
17. Kom³u esnaf ve sanatkârlar�n da gelir elde etmesini ister, gerekirse mü³teri-
leri yönlendirirler.
18. Fedakâr insanlard�r, mal, emek ve zamanlar�ndan fedakârl�k ederler.
19. Az kazanca kanaat ederler, çok kazanca ³ükrederler.
20. Al�³veri³leriyle ilgili hata ve kusurlar� öncelikle kendilerinde ararlar.
21. �³letmede anla³mazl�k ç�kt�§�nda çözümü mahkeme vb. yöntemlere gerek
duymadan kendi aralar�nda birlik olarak çözerler.
22. Kötülük ve kendini bilmezli§e iyilikle kar³�l�k verirler.
23. Bela ve musibetlere kar³� sab�rl�d�rlar.
24. �nsan haklar�na sayg�y� önemserler.
25. Kad�n�n toplumdaki sayg�n yerini önemserler.
26. Çal�³anlar�n i³letme ile ilgili önemli kararlara kat�lmalar�n� isterler.

3

27. �³letmede çal�³anlar�n seçiminde ç�rak/kalfa/ustal�k sistemi kriterini benim-
semi³lerdir.
28. Mesleki fuarlara ya da düzenlenen e§itim seminerlerine kat�larak meslekle-
rinde kendilerini geli³tirmeye çal�³�rlar.
29. Yanlar�nda çal�³an elemanlar�n mesle§ini ö§renmesi ve e§itilmeleri için dü-
zenlenen kurs, seminer ve serti�ka programlar�na gönderirler.
30. Meslekleri ile ilgili geli³meleri, medya ve di§er kitle ileti³im araçlar�ndan
takip ederler.
31. E§itime büyük önem verirler, ihtiyaç sahibi ö§rencilere yard�mda bulunurlar.
32. �³ güvenli§ine önem verirler, gerekli tedbirleri al�rlar.
33. Ürünlerine ve çal�³ma ³artlar�nda hijyene önem verirler.
34. Yanlar�nda çal�³anlar�n sosyal sigorta primlerini zaman�nda yerine getirirler.

4

35. Mal�n� överek mal�n kusurlar�n� örtmeye çal�³�rlar.
36. Mü³teri ürünü ald�ktan sonra be§enmezse sorumlulu§u mü³teriye yükler,
iade veya de§i³im yapmazlar.
37. Halk�n s�rt�ndan geçinenler ve miskin miskin oturanlar�n kolay ve do§ru yolu
seçtiklerini dü³ünürler.
38. Mal biriktirme tutkusuyla sürekli birikim yapmay� amaçlarlar.
39. Mal ve para kazanma konusunda h�rsl� davran�rlar.
40. Mal� pahalan�nca satmay� tercih ederler.

Ara³t�rmada elde edilen 252 büyüklü§ündeki örneklemimize fak-

tör analizi uygulamadan önce uç de§erler elenmi³ geriye 214 büyük-

113



Bölüm 3

lü§ünde örneklemimiz kalm�³t�r. Ayr�ca za�yet faktöründeki sorular

olumsuz ifadeler içerdi§inden faktördeki sorulara ters kodlama yap�-

larak bu sorular analiz a³amas�nda olumlu ifadelere çevrilmi³tir. 40

maddeye ait tan�mlay�c� istatistikler bulunduklar� faktörler de göz

önüne al�narak a³a§�daki tablolarda verilmi³tir.

Maddeler Ortalama Std. Sapma
1 4,26 1,412
2 4,60 0,617
3 4,69 0,527
4 4,55 0,503
5 4,66 0,604
6 4,82 0,502
7 4,83 0,398
8 4,73 0,458
9 4,92 0,318
10 4,48 0,762
11 4,59 0,695
12 4,17 0,902
13 4,14 0,896

Tablo 3.1: Mesleki Standart Faktörü Maddeleri

Maddeler Ortalama Std. Sapma
14 3,94 0,926
15 4,29 0,874
16 4,09 0,855
17 4,04 0,829
18 4,64 0,577
19 4,77 0,480
20 4,22 0,717
21 4,17 0,686
22 4,18 0,792
23 4,69 0,607
24 4,76 0,509
25 4,75 0,500
26 3,87 0,736

Tablo 3.2: �nsanlarla �li³kiler Faktörü Maddeleri
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Maddeler Ortalama Std. Sapma
27 4,74 0,480
28 4,17 0,756
29 4,29 0,715
30 4,41 0,781
31 3,88 0,970
32 4,44 0,652
33 4,76 0,509
34 4,21 0,715

Tablo 3.3: Mesleki Geli³im-E§itim Faktörü Maddeleri

Maddeler Ortalama Std. Sapma
35 3,57 1,430
36 3,52 1,488
37 3,84 1,505
38 2,86 1,280
39 3,05 1,382
40 3,51 1,521

Tablo 3.4: Zaa�yet Faktörü Maddeleri

Ahilikle ilgili bilgi düzeylerinin ölçülmesi ad�na sunulan seçenek-

ler:

� 1.Ahilik bir esnaf te³kilat�d�r.

� 2.Ahilik ahlâkl� ve adaletli ki³iler demektir.

� 3.Ahilik demek i³ ve a³ demektir.

� 4.Ahilik dini ve kültürel boyutlar� da kapsayan bir dü³ünce

sistemidir.

� 5.Ahilik ile ilgili fazla bir bilgim yok.

� 6.Ahilikle günümüz ahlâki ve sosyal de§erleri korunabilir.

� 7.Ahilikte amaç, ki³iyi e§itmektir.
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� 8.Bugünkü esnaf kurulu³lar� Ahi Te³kilat� ile ili³kilidir.

� 9.Misa�rperverlik ahili§in uzant�s�d�r.

Ahilikle ilgili bilgi düzeylerinin demoga�k özellikler bak�m�ndan

s�n��and�r�ld�§� çapraz tablo a³a§�da verilmektedir.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Cinsiyet
Erkek 29 15,7 27,3 12,4 9,1 14 5,8 3,3 7,4
Kad�n 15,8 26,3 2,6 18,4 13,2 7,9 5,3 10,5

Ya³

21-35 34,8 8,7 10,9 15,2 2,2 13 10,9 4,3
36-45 19,4 22,4 13,4 13,4 11,9 6 6 10,5
46-55 34,2 10,5 5,3 5,3 26,3 2,6 10,5
56+ 12,5 25 37,5 25

Ö§renim Durumu

�lkokul 40 13,3 46,7
Ortaokul 32,1 7,1 7,1 10,7 32,1 10,7
Lise 19,6 19,6 11,8 15,7 11,8 5,9 2 13,7
Üniversite 30,8 16,9 12,3 10,8 10,8 6,2 2,5 3,8 8,2

Esna��k Süresi

5- 28 20 12 4 12 20 4
6-10 33,3 16,7 14,3 14,3 2,4 11,9 4,8 2,4
11-15 25,9 22,2 9,3 9,3 22,2 3,7 3,7 13,7
16-20 21,4 7,1 17,9 10,7 25 3,6 14,3
21+ 40 20 10 10 20

Görev
Çal�³an 36 4 4 12 16 12 16
�³ Yeri Sahibi 60 83,5 11,5 11,5 13,7 5,3 3,1 1,5 9,9

Tablo 3.5: Ahilik Nedir Bölümü (%)

Diyarbak�r'da Ahilik Davran�³lar� ile ilgili bilgi düzeylerinin öl-

çülmesi ad�na sunulan seçenekler:

� 1.A³ure günleri.

� 2.Ay�pl� mal�n de§i³tirilmesi.

� 3.Ahilik demek i³ ve a³ demektir.

� 4.Çal�³ana de§er vermek.

� 5.Ç�rak de§i³tirmek.

� 6.Hay�r yemekleri.
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� 7.Her sabah i³yerini besmeleyle ve sa§ aya§� atarak açmak.

� 8.Misa�rperverlik.

� 9.Usta ve ç�rak aras�ndaki sevgi ba§�.

Diyarbak�r'da ahilik töresinden kalma esnaf davran�³lar�n�n de-

moga�k özellikler bak�m�ndan s�n��and�r�ld�§� çapraz tablo a³a§�da

verilmektedir.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Cinsiyet
Erkek 33,1 1,7 16,5 44,6 2,5 1,7
Kad�n 7,9 5,3 2,6 21,1 36,8 18,4 2,6

Ya³

21-35 6,5 17,4 2,2 19,6 45,7 6,5 2,2
36-45 35,8 16,4 38,8 6
46-55 15,8 5,3 18,4 47,4 7,9 5,3
56+ 50 12,5 37,5

Ö§renim Durumu

�lkokul 40 26,7 33,3
Ortaokul 25 7,1 25 28,6 7,1 7,1
Lise 17,6 25 47,1 5,9
Üniversite 4,6 30,8 1,5 6,2 47,7 7,7 1,5

Esna��k Süresi

5- 12 4 4 16 52 8 4
6-10 31 21,4 45,2 2,4
11-15 31,5 20,4 35,2 11,1
16-20 25 7,1 10,7 46,4 7,1
21+ 40 10 40 10

Görev
Çal�³an 12 24 16 32 8 4
�³ Yeri Sahibi 27,5 1,5 0,8 50,9 66,7 6,1 1,5

Tablo 3.6: Diyarbak�r'da Ahilik Davran�³lar� Bölümü (%)

3.1.3 Ara³t�rmada Kullan�lan �statistiksel Teknikler

Parametrik Olmayan Yöntemler

�statistikte kullan�lan teknikler örneklemin normal da§�l�m gös-

terdi§i ve göstermedi§i durumlara göre iki farkl� yöntemle incele-

nir. Normal da§�l�ma uyan veriler parametrik istatistik teknikleriyle,

normal da§�l�ma uymayan veriler parametrik olmayan istatistik tek-

nikleriyle analiz edilir. Bazen örneklem büyüklü§ü yeterli say�da ol-

mad�§�nda parametrik olmayan istatistik tekniklerinin kullan�lmas�

kaç�n�lmazd�r.
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Parametrik yöntemlerin özelli§i ç�karsama amaçlar� için kulla-

n�mlar�n�n uygunlu§unun belli varsay�mlara dayanmas�d�r. Örne-

§in, varyans analizindeki ç�karsama yöntemleri örneklemlerin e³it

varyansl�, normal da§�lan kitleden seçildi§ini varsaymaktad�r. Bu

ko³ullar�n gerçekle³medi§i durumlar için parametrik olmayan test

yöntemleri geli³tirilmi³tir. Bu yöntemlerde örneklemin al�nd�§� kit-

lenin parametreleri için bir varsay�m olmamakla birlikte sürekli da-

§�ld�klar� kabul edilir.

Parametrik olmayan test yöntemleri, genellikle sonuca çabuk ve

kolay ula³t�ran yöntemler olup, yap�lmalar� daha az hesap gerektirir.

Ancak bu yöntemler daha genel ko³ullarda gerçekle³tirildikleri için

parametrik testlere göre daha az duyarl�d�rlar.

Genel olarak parametrik olamayan istatistiksel yöntemler;

1. Tam parametrik olmayan yöntemler,

2. Ba§�ms�z da§�l�ml� yöntemler

olmak üzere iki temel türden olu³maktad�r.

Parametrik olmayan yöntemlerin kullan�lmas� a³a§�daki durum-

larda uygundur:

1. Test edilecek hipotez kitle parametresi içermedi§inde,

2. Parametrik yöntemin uygulanmas� için gerekli veriler gereksi-

nim duyuldu§undan daha zay�f bir ölçme düzeyinde ölçüldü-

§ünde,

3. Parametrik yöntemin geçerli kullan�m� için gerekli varsay�mlar

yerine getirilmedi§inde,

4. Sonuçlara acele gereksinim duyuldu§unda ve hesaplamalar�n

elle yap�lmas� gerekti§inde.
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Bu yöntemlerin baz� avantajlar�:

1. Parametrik olmayan yöntemlerin ço§u en az say�da varsay�ma

dayand�§�ndan yanl�³ yerde kullan�lma ³anslar� çok azd�r.

2. Baz� parametrik olmayan yöntemler için özellikle elle yap�lan

hesaplamalar h�zl� ve kolay olabilmektedir.

3. Özellikle istatistik ve matematik bilgisi az olan ara³t�rmac�lar

bu yöntemlerin dü³üncesini ve metodolojisini kolay anla³�l�r

bulmaktad�r.

4. Parametrik olmayan yöntemler verilerin zay�f ölçme düzeyinde

ölçülmü³ olmas� durumunda kullan�ld�§� gibi analiz için sayma

verileri veya s�ral� veriler de uygundur.

Bu yöntemlerin baz� dezavantajlar�:

1. Gereksinim duyulan birçok parametrik olmayan yöntemin he-

saplanmas� basit ve h�zl� oldu§undan, bu yöntemlerin para-

metrik yöntemler daha uygun oldu§unda bile kullan�lmas� veri

kayb�na yol açmaktad�r.

2. Parametrik olmayan yöntemlerin basit hesaplamalarla uygu-

lanabilirli§i ünlü olmas�na ra§men baz� durumlarda hesaplar

s�k�c� ve yorucu olabilmektedir.

Mann-Whitney U Testi

Bu bölümde iki kitleden ayr� ayr� olu³turulan birbirinden ba§�m-

s�z örneklemlere dayanan ç�karsamal� yöntemler incelenecektir. Bu

örneklemler için, hem örneklemler aras�nda hem de örneklem birim-

leri aras�nda ba§�ms�zl�k söz konusudur. Mann-Whitney U Testi, iki
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konum parametresi aras�ndaki fark için ç�karsama yapmak amac�yla

kullan�l�r.

Bu yöntem özellikle çift olu³turmayan, farkl� ölçümlerdeki örnek-

lemlerin benzer kitlelerden geldi§i varsay�m�n�n yap�ld�§� durumlar

için uygulanan ve parametrik olmayan bir testtir.

Varsay�mlar:

1. Veri seti birinci kitleden al�nan (X1, X2, . . . , X(n1)) ve ikinci

kitleden al�nan (Y1, Y2, . . . , Y(n2))lerden olu³an iki rasgele ör-

neklem içerir.

2. �ki örneklem ba§�ms�zd�r.

3. Gözlenen de§i³ken sürekli rasgele de§i³kendir.

4. �ki kitlenin farkl�l�k göstermesi sadece da§�l�³ fonksiyonlar�n�n

konumlar�na göre farkl� olmas�ndan kaynaklanabilir.

Hipotezler:

A. H0: Kitleler ayn� da§�l�ma sahiptirler.

H1: Kitleler konumlar�na göre farkl�la³�r.

B. H0: Kitleler ayn� da§�l�ma sahiptirler.

H1: Xler Ylerden küçük olma e§ilimindedir.

C. H0: Kitleler ayn� da§�l�ma sahiptirler.

H1: Xler Ylerden büyük olma e§ilimindedir.

Test �statisti§i:

1. �ki örneklem birle³tirilir ve tüm gözlenen de§erler küçükten

büyü§e s�ralan�r ve s�ra say�lar� verilir. Ayn� de§erli örnek bi-

rimleri varsa bunlara ortalama s�ra say�s� verilmelidir.
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2. Birinci örneklemin s�ra say�lar� toplan�r (R1). E§er birinci kit-

lenin konum parametresi ikinci kitleninkinden küçükse, e³it

örnek ölçümleri için, birinci örneklem s�ra say�lar� toplam�n�n

ikinci örneklem s�ra say�lar� toplam�ndan küçük olmas� bekle-

nir. Aksi durum da söz konusudur.

3. Sonuç olarak test istatisti§i;

T = R1 −
n1(n1 + 1)

2

olur.

Karar Kural�:

A. Hesaplanan T de§eri Mann-Whitney Testi Kritik De§erleri Tab-

losundan bulunan w(α/2)den küçük ya da w(1−α/2) = n1n2−w(α/2)den

büyük ise H0 reddedilir.

B. Hesaplanan T de§eri wαdan küçükse H0 reddedilir.

C. Hesaplanan T de§eri w(1−α)dan büyükse H0 reddedilir.

NOT1: Örneklem ölçümleri yeterince büyük oldu§unda tablo

kullan�lamaz. Bu durumda merkezi limit teoremi ele al�nmal�d�r.

Test istatisti§i U istatisti§i olur ve a³a§�daki gibi hesaplan�r.

U = n1n2 +
n1(n1 + 1)

2
−R1

Formüldeki U, Mann-Whitney istatisti§i ve R1, Wilcoxon ista-

tisti§i olarak adland�r�l�r. U testinde iki örneklemin al�nd�§� kitleler

benzerdir ve s�f�r hipotezi alt�nda R1 rasgele de§i³keni n1 + n2 bi-

rimden rasgele seçilen n1 pozitif say�dan olu³mu³tur. O halde R1in

ortalama ve varyans�; E(R1) =
n1(n1+n2+1)

2 , V (R1) =
n1n2(n1+n2+1)

12

oldu§undan U nun ortalama ve varyans�; E(U) = n1n2
2 , V (U) =

n1n2(n1+n2+1)
12 olacakt�r.
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Z = U−E(U)√
V (U)

rasgele de§i³keni H0 do§ru oldu§unda standart

normal da§�l�ma yakla³�r.

NOT2: Gruplar aras�nda veya grup içinde bir tak�m e³itlenme

noktalar� görülebilir. Grup içi ba§lar test istatisti§ini etkileyecek bir

durum yaratmaz. Fakat gruplar aras� e³itlenmeler dikkate al�nmal�-

d�r. Büyük örneklem hacmi yakla³�m� kullan�ld�§�nda test istatisti§i

için verilen formül iyile³tirilebilir. Verilen bir s�ra say�s� için ba§-

lanma noktalar�n�n say�s� t oldu§unda düzeltme faktörü;

d.f =
n1n2(

∑
t3
∑
t)

12(n1 + n2)(n1 + n2 − 1)

olacakt�r. Bu varyantsan ç�kar�ld�§�nda varyans düzeltme faktörü

V.d.f =
√
V (U)− d.f ³eklinde elde edilir.

Kruskal-Wallis Testi

Varsay�mlar:

1. Analiz edilecek veri kümesi n1, n2, . . . , nk ölçümlü k tane ras-

gele örneklemden olu³ur.

2. Gözlemler hem örneklem içinde hem de örneklemler aras�nda

ba§�ms�zd�r.

3. �lgilenilen de§i³ken süreklidir.

4. Ölçüm düzeyi en az s�ral�d�r.

5. Kitleler en az bir kitlenin konumundaki olas� bir farkl�l�k hariç

benzerdir.

Hipotezler:

H0: k tane kitlenin da§�l�m fonksiyonu benzerdir.
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H1: k tane kitlenin hepsi ayn� medyana sahip de§ildir.

Test �statisti§i:

1. k tane örneklemdeki gözlemler s�ralan�r ve her bir gözlem

kendi s�ra say�s� ile de§i³tirilir. Ba§lar durumunda çak�³an göz-

lemlere s�ra say�lar�n�n ortalamas� verilir.

2. Kruskal-Wallis test istatisti§i a³a§�daki ³ekilde elde edilir.

H =
12

N(N + 1)

k∑
i=1

R2
i

ni
− 3(N + 1)

3. Önemli say�da ba§ oldu§unda t çak�³an gözlem say�s� olmak

üzere test istatisti§i d.t = 1 −
∑

(t3−t)
N3−N ile düzeltilmelidir. Bu

durumda düzeltilmi³ test istatisti§i

Hc =
H

1−
∑

(t3−t)
N3−N

olacakt�r.

Karar Kural�:

Üç örneklemin incelendi§i ve her örneklemin be³ veya daha az göz-

lem içerdi§i durumlarda Hnin hesaplanan de§eri Kruskal-Wallis rank

testi kritik de§erleri tablosundaki de§erle kar³�la³t�r�l�r.

NOT: Öte yandan örneklem say�s� ve/veya her örneklemdeki

gözlem say�s� bu tablonun kullan�lmas�na izin vermedi§inde (k − 1)

serbestlik dereceli χ2
1−α tablo de§eri ile kar³�la³t�r�l�r. Çünkü büyük

ni ve kilerin olmas� durumunda H, (k − 1) serbestlik dereceli χ2

da§�l�m�na uyar.
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Güvenilirlik Analizi

Güvenilirlik analizi ile, kavramsal boyuttaki soyut de§i³kenle-

rin ölçülmesi için kullan�lan ölçeklerin gerçekten ölçülmek isteneni

standart olarak ölçen bir araç olup olmad�§� anla³�l�r. Bu a³ama,

örneklem büyüklü§ünden çok daha küçük bir grup üzerinde gerçek-

le³tirilir.

Geli³tirilen ölçe§in güvenirli§i �Cronbach Alfa� katsay� ile hesap-

lan�r. 0, 00 ≤ α ≤ 0, 40 ise ölçek güvenilir de§il, 0, 40 ≤ α ≤ 0, 60 ise

ölçek dü³ük güvenirlikte sonucuna var�l�r. α ≥ 0, 7 olmas� beklenir.

Cronbach alfa de§eri ölçekteki soru say�s�yla da ilgilidir. Çok soru

varsa alfa yüksek olabilir ama bu, ölçe§in güvenilir oldu§unu göster-

meyebilir. Çünkü analizde belirleyici faktör say�s� da önemlidir. Tek

faktörle de 0,8 gibi bir de§er elde edilebildi§i gibi iki orta düzeyde

ili³kili ve iki ili³kisiz faktörle de elde edilebilir.

Temelde hesaplanmas�nda üç yöntem bulunmaktad�r.

1. Tekrar test yöntemi (Alfa)

2. Yar�lama yöntemi (Split-Half)

3. Paralel formlar yöntemi (Parallel)

Güvenilirlik analizinde olumsuz önermelerin do§ru kodlanmas�

beklenir. Analizde uyumsuzlu§un ya³anmamas� için ters kodlama

i³lemi yap�larak olumsuz önermelerin olumlu önermeye çevirilmesi

gerekmektedir.

Faktör Analizi

Geli³mekte olan bir ölçme arac�nda yer alan her bir uyarana

(maddeye) cevaplay�c�lar�n verdi§i tepkiler aras�nda belli bir düzen
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olup olmad�§� ara³t�rmac�n�n ortaya koymak istedi§i sonuçlardan

biridir.

Bu amaçla kullan�lan faktör analizi sosyal bilimlerde, ba³ta psi-

kolojik boyutlar�n tan�nmas�nda ve boyutlar�n içeri§i ile ilgili bilgi

edinilmesinde kullan�lan çok de§i³kenli analiz tekniklerinden biridir

(Tav³anc�l, 2006).

Faktör analizi, sosyal bilimlerde ölçek geli³tirme ya da uyarlama

çal�³malar�nda ve bir ölçe§in farkl� bir amaç ya da farkl� bir ör-

neklem için kullan�ld�§� ara³t�rmalarda yap� geçerli§ine ili³kin kan�t

elde etmek amac�yla en s�k kullan�lan tekniklerden biridir (Çokluk,

�ekercio§lu ve Büyüköztürk, 2012).

Aralar�nda orta düzeyde ya da oldukça iyi ili³ki bulundu§u dü³ü-

nülen çok say�daki de§i³kenin aras�ndaki ili³kilerin anla³�lmas�n� ve

yorumlanmas�n� kolayla³t�rmak için daha az say�daki temel boyuta

indirgemek veya özetlemek amac�yla yap�lan faktör analizi, temel

bile³enler analizi gibi bir boyut indirgeme ve ba§�ml�l�k yap�s�n� yok

etme yöntemidir.

Faktör analizi, birbirleriyle ili³kili de§i³kenleri birle³tirerek az

say�da ancak ba§�ms�z de§i³ken kümeleri elde etmede amprik bir

temel sa§layan bir tekniktir. Yani ayn� yap�y� ya da niteli§i ölçen

de§i³kenleri bir araya toplayarak ölçmeyi az say�da faktör ile aç�k-

lamay� amaçlar.

Faktör analizi bir faktörle³me ya da ortak faktör ad� verilen yeni

kavramlar� (de§i³kenleri) ortaya ç�karma ya da maddelerin faktör

yük de§erlerini kullanarak kavramlar�n i³levsel tan�mlar�n� elde etme

süreci olarak da tan�mlanmaktad�r (Büyüköztürk, 2012).

Böylece pek çok de§i³kenin birkaç küme ya da boyuta indirgen-

mesi mümkün olmaktad�r. Bu boyut ya da kümelerden her birine

faktör ad� verilir (Borg ve Gall, 1989).
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Faktör analizi;

� Ölçek uyarlama ve geli³tirme çal�³malar�nda yap� geçerlili§i

için,

� Ölçme arac�n�n faktör yap�s�n� ortaya koymak için ya da ön-

ceden belirlenen faktör yap�s�n� test edip do§rulamak için, alt

ölçekleri belirlemek için,

� Birbiri ile ili³kili çok say�da de§i³keni bir araya getirerek daha

az say�da anlaml� de§i³kenler olu³turmak için

kullan�l�r.

Faktör analizi; bir dizi de§i³kenin yap�s�n� anlamak, tek bir de-

§i³keni (ör., Ahilik de§erleri) ölçmek için anket geli³tirmek ve özgün

bilgiyi olabildi§ince koruyarak veri setini azaltma alanlar�nda kul-

lan�l�r.

Faktör analizi uygulanabilmesi için verilerin baz� ko³ullara uy-

gun olarak toplanm�³ olmas� gerekir. Bunlar:

� Verilerin hatal� ölçülmemi³ olmas�,

� Verilerin en az�ndan aral�kl� ölçekle ölçülmü³ olmas�, (en az�n-

dan likert tipi ölçek ile ölçülmü³ olmas�)

� Verilerin do§rusall�k ko³ulunu ta³�mas�,

� De§i³kenlerin birbirleri ile orta ya da yüksek düzeyde ili³kili

olmas� (en az 0,25 ve en fazla 0,90) gereklili§idir.

Faktör analizinin iki temel amac�:

1. de§i³ken say�s�n� azaltmak,
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2. de§i³kenler aras�ndaki ili³kilerden yararlanarak baz� yeni ya-

p�lar ortaya ç�karmakt�r.

Bu nedenle iyi bir faktörle³me ya da faktör dönü³türmede de-

§i³ken azalt�lmal�, üretilen yeni de§i³ken ya da faktörler aras�nda

ili³kisizlik sa§lanmal�, ula³�lan sonuçlar, yani elde edilen faktörler

anlaml� olmal�d�r (Büyüköztürk, 2012).

Varsay�mlar:

1. Örneklem büyüklü§ü 150'den fazla olmal� ve her de§i³ken için

5-10 aras� gözlem bulunmal�d�r.

2. Veri setinin uygunlu§unu ölçen Bartlett ve KMO testleri an-

laml� ç�kmal�d�r.

3. Do§rusall�k (Genellikle faktör analizi yap�lan faktörler birbiri

ile ili³kili ve örneklem say�s� da en az 150 olunca, do§rusall�k

kendili§inden sa§lan�r denilebilir).

4. Veri uç de§erler (outlier) içermiyor olmal�, uç de§erler veriden

temizlenerek i³lem tekrar yap�l�r.

Faktör analizinin matematik temeli karma³�kt�r. Öncelikle bir-

birleriyle olan ili³kinin aç�klanmas� de§i³ken gruplar�n�n ara³t�r�lma-

s�n� içerir. Tan�mlanan ilk de§i³kenler grubuna 1. faktör ad� verilir

ki, birbirleri ile en çok kar³�l�kl� ili³kili de§i³kenleri temsil eder (Balc�,

2009).

Faktörlerin matematiksel gösterimi;

Factori = (b1V ariable1 + b2V ariable2 + . . . bnV ariablen) + ei
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³eklindedir. De§i³kenler kullan�larak faktörlerin aç�kland�§� bu gös-

terimde ei istatistikte gerçek de§er ile gözlenen de§er aras�ndaki fark

olarak tan�mlanan hatad�r.

Faktörlerin hesaplanmas�nda, eigen de§erlerden (öz de§erlerden)

yararlan�l�r, faktör say�s� kadar eigen de§eri hesaplan�r. Eigen de§er-

ler faktör yüklerinin karelerinin toplam�d�r (Tav³anc�l,2006).

Bir analizde tüm faktörler kullan�lmaz. Analizde tüm eigen de-

§erleri (eigen values) büyük olan faktörler kullan�lmal�, di§erleri

analizden ç�kar�lmal�d�r. Genellikle az say�da faktörün eigen de§eri

yüksek olur. Baz�lar� 1'in üzerinde olan tüm faktörlerin kabul edil-

mesini önermektedir. At�lan her faktör ortak varyans�n daha az�n�n

aç�klanmas� anlam�na gelir.

Baz� de§i³kenler 1. yerine 2. faktörle yüksek bir ili³ki gösterebilir.

Bu, de§i³kenlerin 1. faktörle ili³kili bulunmad�klar�n�, aksine a§�rl�kl�

olarak 2. faktöre yüklendiklerini gösterir. 2. faktörün alt�ndaki yap�

da, ara³t�rmac� taraf�ndan tan�mlanmal�d�r (Tabchnick ve Fidell,

2001; Borg ve Gall, 1989).

Faktör analizi ikiye ayr�lmaktad�r. Birincisi, ç�kar�msal (Exp-

loratory), ikincisi ise do§rulay�c� (Con�rmatory) faktör analizidir.

Ara³t�rmac�n�n kuram� do§rultusunda geli³tirdi§i bir hipotezi test

etmeye yönelik incelemelerde kullan�lan analiz türü do§rulay�c� fak-

tör analizi olarak tan�mlan�r. Ara³t�rmac�n�n, ölçme arac�n�n ölç-

tü§ü faktörlerin say�s� hakk�nda bir bilgisinin olmad�§�, belli bir

hipotezi s�namak yerine, ölçme arac�yla ölçülen faktörlerin do§as�

hakk�nda bir bilgi edinmeye çal�³t�§� inceleme türlerine ç�kar�msal

faktör analizi denir. Ara³t�rmac�n�n kuram� do§rultusunda geli³tir-

di§i bir hipotezi test etmeye yönelik incelemelerde kullan�lan analiz

türü do§rulay�c� faktör analizi olarak tan�mlan�r (Tav³anc�l, 2006).

Ç�kar�msal faktör analizi varsay�mlar�: örneklem büyüklü§ünün
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yeterli olmas�, kay�p de§erlerin, çoklu ba§lant� sorununun ve uç de-

§erlerin olmamas�, normalli§in ve do§rusall�§�n sa§lanmas�.

Ç�kar�msal faktör analizinde hangi faktörle³tirme tekni§inin kul-

lan�laca§�, ara³t�rmac�n�n say�lt�lar�na ve amac�na göre de§i³ir. Ara³-

t�rmac� faktör analizine ba³lamadan önce, say�lt�lar�n� gözden ge-

çirmeli ve amac�n� aç�k ve net bir biçimde belirlemelidir (�encan,

2005).

En çok kullan�lan faktörle³tirme tekni§i olan temel bile³enler

analizi (principal components analysis), Tabachnick ve Fidel (2001)'e

göre en s�k kullan�lan faktörle³tirme tekniklerinden birisidir. Te-

mel bile³enler analizinin temel amac�, her bir bile³enle veri setinden

azami varyans� ç�kartmakt�r. Temel bile³enler analizi, fazla say�daki

de§i³keni, daha küçük say�da bile³en alt�nda azaltarak toplamak is-

teyen ara³t�rmac� için bir çözüm yoludur. Faktör analizi verilerdeki

belirleyici boyutlar� ortaya ç�kar�r ve dolay�s�yla ortak varyansla il-

gilidir. Temel bile³enler analizi de özgün verileri bir dizi do§rusal

de§i³ken olarak kabul edip her de§i³kenin temel bile³ene katk�s�n� or-

taya ç�karmaya çal�³�r (MANOVA ve diskriminant analizine benzer).

Di§er faktörle³tirme teknikleri ise temel faktörler analizi (principal

factors analysis), maksimum olabilirlik faktör analizi (maximum li-

kelihood factor analysis), imaj faktör analizi (image factor analysis),

alfa faktörle³tirme analizi (alpha factoring analysis), a§�rl�kland�r�l-

mam�³ en küçük kareler analizi (unweighted least squares analysis),

genelle³tirilmi³/a§�rl�kland�r�lm�³ en küçük kareler analizidir (gene-

ralized/weighted least squares analysis).

Faktör analizi ba³l�ca 4 a³amada yap�l�r.

1. Veri setinin faktör analizi için uygunlu§unun de§erlendirilmesi
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2. Faktörlerin elde edilmesi,

3. Faktörlerin rotasyonu

4. Faktörlerin isimlendirilmesi a³amalar�d�r.

Bunun için öncelikle problemin tan�m� yap�l�r ve veri toplama

a³amas�na geçilir. Korelasyon matrisi olu³turularak faktör anali-

zinde yer alan de§i³kenler aras�ndaki ili³ki ortaya serilir. Sonras�nda

olu³turulan korelasyon matrisi baz al�narak faktör say�s�na karar

verilir. Faktör eksek döndürme (factor rotation) ile faktörleri tem-

sil eden eksenlerde çe³itli manipülasyonlar veya eksen kayd�rmalar�

yap�larak ortaya ç�kan faktörlerin yorumlanmas� ve isimlendirilmesi

kolayla³t�r�l�r.

Faktör döndürme i³lemi, de§i³kenler aras�ndaki korelasyonu he-

saplayarak, kavramsal yap�ya ait bile³enleri belirleme (faktör elde

etme) i³lemidir. Birbiri ile alakas� olmayan de§i³kenlerin azalt�lma-

s�d�r. 20. yüzy�l�n ba³lar�nda Spearman taraf�ndan geli³tirilmi³ ve

bilgisayar kullan�m� ile daha da yayg�nla³m�³t�r.

Faktör döndürmesinde dik (orthogonal) döndürme ve e§ik (obli-

que) döndürme yöntemleri kullan�lmaktad�r. E§ik ve dik döndürme

yöntemlerinin seçimi büyük ölçüde ara³t�rmac�n�n deneyimine ve ve-

rilerin yap�s�na ba§l�d�r (Tav³anc�l,2006). En çok kullan�lan yöntem

olan dik döndürmede elde edilen faktörler birbirlerinden ba§�ms�z

iken e§ik döndürmede faktörler birbirleri ile korelasyon içerisinde-

dirler.

Dik döndürmede kullan�lan teknikler varimax, equamax ve quar-

timax'd�r. Faktör analizinde faktörler birbirinden ba§�ms�z ise faktör

döndürme i³lemlerinden varimax seçilir. Promax ve direct oblimin

yöntemleri ise e§ik döndürme yap�lmak istendi§inde en çok kulla-
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n�lan tekniklerdir. Veri seti çok büyükse promax döndürme, direct

oblimin döndürmesine tercih edilir.

Faktör analizi sonucu iki tip durum ortaya ç�kar:

1. Faktör analizi herhangi kavramsal anlaml� faktörleri ortaya ç�-

karmaz (ciddi bir problemdir, içerik geçerlili§i süreci gözden

geçirilmeli ve yeni faktör analizi için yeni cevap verileri top-

lanmal�d�r.

2. Anlaml� faktörler olu³abilir fakat, onlar yarg�sal kategorilere

kar³�l�k gelmeyebilir (Yarg�sal kategoriler ile yap�lar�n uygun-

lu§unun yoklu§u ve incelenmeye gereksinim duyar).

�deal durum içerik ve yap� geçerli§i çal�³mas� aras�ndaki uyum-

dur (Tekindal,2009).

3.2 ANAL�Z VE BULGULAR

3.2.1 Güvenilirlik Analizi

Ölçe§in güvenilirli§ini test eden güvenilirlik analizinde Cronbach

Alpha Güvenilirlik katsay�s� 0,929 olarak hesaplanm�³t�r.

Cronbach's Alpha Standartla³t�r�lm�³ Maddelerde
Cronbach's Alpha

Madde Say�s�

0,929 0,944 40

Ayr�ca güvenilirlik analizinde ortaya ç�kan a³a§�daki korelasyon-

lar incelendi§inde 0,3'ten küçük de§erlere sahip de§i³kenleri ç�kard�-

§�m�zda alfa de§erinin de§i³medi§i görüldü§ünden ilk etapta hiçbir

de§i³ken analizden ç�kar�lmam�³t�r.
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Madde silin-
di§inde ölçek
ortalamas�

Madde silin-
di§inde ölçek
varyans�

Düzeltilmi³
madde toplam
korelasyonu

Madde silindi-
§inde Cronbach's
Alpha

1 162,03 390,473 0,192 0,931
2 161,78 385,529 0,520 0,927
3 161,73 380,877 0,686 0,926
4 161,53 392,524 0,448 0,928
5 161,70 389,536 0,473 0,928
6 161,60 394,820 0,245 0,929
7 161,55 388,455 0,599 0,927
8 161,55 386,964 0,633 0,927
9 161,42 388,620 0,526 0,927
10 161,78 376,376 0,710 0,925
11 161,70 381,807 0,618 0,926
12 161,85 385,181 0,486 0,927
13 161,95 378,726 0,671 0,926
14 162,05 380,862 0,536 0,927
15 161,70 387,705 0,523 0,927
16 161,77 385,301 0,512 0,927
17 161,10 380,566 0,605 0,926
18 161,80 375,010 0,768 0,925
19 161,62 379,054 0,745 0,925
20 162,13 378,999 0,650 0,926
21 162,07 377,182 0,638 0,926
22 162,10 374,803 0,664 0,925
23 161,80 388,027 0,469 0,927
24 161,58 388,078 0,581 0,927
25 161,72 381,427 0,648 0,927
26 162,30 378,315 0,635 0,926
27 161,55 391,913 0,447 0,928
28 162,13 388,118 0,452 0,928
29 162,20 383,180 0,495 0,927
30 162,07 383,453 0,480 0,927
31 162,30 375,468 0,568 0,926
32 161,95 378,218 0,703 0,925
33 161,73 383,555 0,597 0,926
34 161,93 380,504 0,575 0,926
35 162,78 375,393 0,423 0,929
36 162,93 392,436 0,135 0,933
37 162,62 389,223 0,167 0,933
38 163,38 386,240 0,294 0,930
39 163,30 380,485 0,387 0,929
40 162,70 373,942 0,436 0,929

3.2.2 Parametrik Olmayan Analizler

Ahilik de§erler ölçe§i (ADÖ) ile toplanan verilerin normal da-

§�l�ma uyup uymad�§�n� test etmek için Kolmogorov-Simirnov testi

yap�lm�³, tüm ADÖ maddeleri için bu de§erin p = 0, 000 < 0, 05

oldu§u görülmü³ ve sonuç olarak verilerin normal da§�l�ma uyma-
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d�§� söylenebilmi³tir. Bu nedenle parametrik olmayan istatistiksel

yöntemlerin uygulanmas� gerekti§i sonucuna var�lm�³t�r.

Ara³t�rmada ölçek puanlar�n�n sosyo-demogra�k de§i³kenler aç�-

s�ndan farkl�l�k gösterip göstermedi§inin test edilmesi amac�yla pa-

rametrik olmayan bir istatistiksel yöntem olan Mann Whitney U

testi, iki ba§�ms�z örnek kütlenin ayn� ana kütleden ya da ayn� or-

talama veya ayn� medyana sahip ana kütleden gelip gelmedi§inin,

ba³ka bir anlat�mla, örnek kütlelerinin farkl� olup olmad�§�n�n be-

lirlenmesinde kullan�lm�³t�r.

1 2 3 4

Cinsiyet

Erkek 396,49 277,66 277,40 176,69
Kad�n 441,15 336,84 337,73 169,22
Mann-Whitney U 0,008 0,000 0,000 0,542

Görev

Çal�³an 460,87 350,06 335,90 172,68
�³ Yeri Sahibi 407,04 283,98 288,70 183,11
Mann-Whitney U 0,001 0,000 0,002 0,387

Tablo 3.7: Mann-Whitney U Testi Sonuçlar�

Tabloda görüldü§ü gibi ara³t�rmada kullan�lan ölçe§in alt fak-

tör puanlar�n�n cinsiyet ve görev aç�s�ndan farkl�l�k gösterip gös-

termedi§ini test etmek amac�yla yap�lan Mann Whitney U testi

sonucunda; mesleki standartlar faktörü, insanlarla ili³kiler faktörü

ve mesleki geli³im-e§itim faktörünün istatistiksel aç�dan anlaml� ol-

du§u (p < 0, 05), zaa�yet faktörünün ise istatistiksel aç�dan anlaml�

olmad�§� (p > 0, 05) görülmü³tür. Bu durumda hesaplamalara göre

za�yet faktörü için SPSS'le hesaplanan ve test istatisti§i çizelge-

sinde gösterilen gözlenen Mann-Whitney U önem düzeyi sig. de-

§erleri problemde verilen önem düzeyi 0,05'ten büyük oldu§undan

cinsiyet ve görev aç�s�ndan za�yet faktör de§erleri aras�nda fark yok-

tur.

Örnek say�s�n�n ikiden fazla olmas� durumunda bir parametrik
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olmayan varyans analizi tekni§i olan Kruskal Wallis varyans analizi

testi uygulan�r.

1 2 3 4

Ya³

21-35 393,95 307,95 299,56 163,29
36-45 418,68 284,34 303,47 179,85
46-55 460,82 321,74 311,93 195,86
56+ 354,86 221,12 215,30 207,31
Ki-kare 18,359 13,192 9,391 7,500
p 0,000 0,004 0,025 0,058

Ö§renim Durumu

�lkokul 413,64 277,00 282,18 214,93
Ortaokul 465,05 341,40 335,62 199,72
Lise 368,53 252,96 262,66 179,96
Üniversite 440,21 323,99 318,04 162,16
Chi-Square 24,369 28,897 18,075 13,232
p 0,000 0,000 0,000 0,004

Esna��k Süresi

5- 415,67 317,04 280,46 172,26
6-10 429,46 326,39 326,33 184,80
11-15 425,76 291,39 321,28 172,99
16-20 381,35 242,84 251,43 198,52
21+ 462,72 319,48 323,74 173,40
Chi-Square 10,032 21,293 19,793 3,609
p 0,040 0,000 0,001 0,461

Tablo 3.8: Kruskal Wallis Testi Sonuçlar�

Tabloda görüldü§ü gibi ölçe§in alt faktör puanlar�n�n ya³, ö§-

renim durumu ve esna��k süresi aç�s�ndan farkl�l�k gösterip göster-

medi§inin tespit edilmesi amac�yla Kruskal Wallis varyans analizi

yöntemi kullan�lm�³t�r. Yap�lan analiz sonucunda faktör puanlar�n�n

ö§renim durumu aç�s�ndan farkl�l�k gösterdi§i, ya³ ve esna��k süresi

aç�s�ndan bak�ld�§�nda ise üç faktörde farkl�l�k gözlenirken zaa�yet

faktörü için fark�n gözlenmedi§i belirlenmi³tir. SPSS'le hesaplanan

ve test istatisti§i çizelgesinde gösterilen gözlenen ki-kare önem dü-

zeyi sig. de§eri p > 0, 05 oldu§undan ya³ ve esna��k süresi aç�s�ndan

za�yet faktör de§erleri aras�nda fark yoktur.
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3.2.3 Faktör Analizi

Ahilik De§erler Ölçe§ine (ADÖ) ekledi§imiz ve de§i³tirdi§imiz

maddelerin ölçekteki geçerlili§ini test etmek için ç�kar�msal faktör

analizi uygulanm�³t�r. Öncelikle örneklem büyüklü§ünün uygunlu-

§uyla ilgili yap�lan Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testi ve �H0: Özgün

korelasyon matrisi ile kimlik matrisi ayn�d�r� hipotezini test eden

Bartlett testi sonuçlar� incelenmi³tir. KMO testine göre sonuç 0,7-

0,8 aras� ise iyi, 0,5-0,7 aras� ise orta, 0,5'ten küçük ise daha fazla

veri toplanmal�d�r. Barlett testi sonucu p < 0, 05 ise de§i³kenler

aras�nda ili³ki oldu§u söylenebilir.

Tabloda görüldü§ü gibi, KMO katsay�s� 0,706 oldu§undan ör-

neklem büyüklü§ümüzün faktör analizi için orta derecede uygun

oldu§u sonucuna var�r�z. Ba³ta belirledi§imiz örneklem büyüklü§ü-

nün uç de§erlerin ç�kar�lmas�yla küçülmü³ olmas� buna neden olmu³

olabilir. Ayr�ca madde say�s�nda yapt�§�m�z art�³ da ADÖ'de elde

edilen KMO sonucundan uzakla³ma nedeni olabilir. Ayr�ca Barlett

test sonucu p < 0, 05 oldu§undan, verilerin faktör analizi için uygun

oldu§u söylenebilir.

KMO Ölçüsü 0,706

Yakla³�k ki-kare 2071,778

Barlett testi sig. 0,000

Faktör ç�karmadan önce, sonra ve döndürmeden sonra özde§er-

ler tablosu incelendi§inde ilk faktörün varyans�n yakla³�k %35'ini

aç�klad�§�, döndürme sonucunda faktörlerin göreli öneminin e³itlen-

di§i (faktör 1'in katk�s�n�n %35'ten %18'e dü³tü§ü), ikinci faktörün

varyans�n yakla³�k %10'unu aç�klad�§�, döndürme sonucunda faktör

2'nin katk�s�n�n %10'dan %17'ye ç�kt�§�, üçüncü faktörün varyans�n

yakla³�k %7'sini aç�klad�§�, döndürme sonucunda faktör 3'ün kat-
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k�s�n�n %7'den %14'e ç�kt�§�, dördüncü faktörün varyans�n yakla-

³�k %6's�n� aç�klad�§�, döndürme sonucunda faktör 4'ün katk�s�n�n

%6'dan %9'a ç�kt�§� ve sonuç olarak 4 faktörün toplam varyans�n

yakla³�k %57'sini aç�klad�§� görülmü³tür.

Boyut
Ba³lang�ç Özde§erleri Eksiltmede KT Döndürmede KT
Toplam % Var-

yans

Eklemeli

%

Toplam % Var-

yans

Eklemeli

%

Toplam % Var-

yans

Eklemeli

%

1 13,834 34,586 34,586 13,834 34,586 34,586 7,103 17,757 17,757
2 3,990 9,976 44,562 3,990 9,976 44,562 6,734 16,834 34,591
3 2,796 6,991 51,553 2,796 6,991 51,553 5,472 13,681 48,272
4 2,255 5,638 57,191 2,255 5,638 57,191 3,568 8,919 57,191

Tablo 3.9: Faktör Ç�karmadan Önce, Sonra ve Döndürmeden Sonra
Özde§erler Tablosu

A³a§�daki tabloda verilen döndürülmü³ faktör matrisine ili³kin

bulgular incelendi§inde ara³t�rmada kullan�lan ölçe§in geçerli bir öl-

çek oldu§u sonucuna var�labilir. Ara³t�rmada kullan�lan, faktörlerin

orijinal ölçekle uyumlu oldu§u gözlemlenmektedir.
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Faktörler
MSF MG-EF ��F ZF

1 0,644
2 0,458
3 0,586
4 0,533
5 0,505
6 0,562
7 0,48
8 0,472
9 0,708
10 0,622
11 0,608
12 0,853
13 0,535
14 0,825
15 0,518
16 0,831
17 0,571
18 0,68
19 0,759
20 0,663
21 0,545
22 0,509
23 0,502
24 0,565
25 0,683
26 0,607
27 0,58
28 0,709
29 0,66
30 0,734
31 0,397
32 0,711
33 0,709
34 0,588
35 0,711
36 0,709
37 0,709
38 0,745
39 0,775
40 0,664

Tablo 3.10: Döndürülmü³ Faktör Matrisi

Faktörler alt�nda yer alan maddelerin orijinal ölçekle uyumu in-

celendi§inde daha detayl� sonuçlara var�lm�³t�r. Faktör analizi so-

nucunda ADÖ maddelerine yeni ekledi§imiz 6, 7, 36 ve 37 numa-

ral� sorular�n ba³lang�çta bulunaca§�n� dü³ündü§ümüz faktörlerde

bulundu§u; 2, 24, 25, 26, 27 numaral� sorular�n ba³lang�çta bulu-
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naca§�n� dü³ündü§ümüz faktörlerde de§il de farkl� faktörlerde bu-

lunmas� gerekti§i görülmü³tür. Buna göre �Mallar�n �yatlar�n� uy-

gun ³ekilde tespit ederler� ve �Çal�³anlar�n i³letme ile ilgili önemli

kararlara kat�lmalar�n� isterler� maddeleri Mesleki Geli³im-E§itim

Faktörü içerisinde, ��nsan haklar�na sayg�y� önemserler�, � Kad�n�n

toplumdaki sayg�n yerini önemserler� ve ��³letmede çal�³anlar�n seçi-

minde ç�rak/kalfa/ustal�k sistemi kriterini benimsemi³lerdir� mad-

deleri Mesleki Standart Faktörü içerisinde de§erlendirilmi³tir.

3.3 SONUÇ

Basit rastgele, kolayda örnekleme yöntemi kullan�larak DESOB'a

ba§l� toplam 252 adet esnaf ve sanatkarlar, yanlar�nda çal�³anlar ve

kom³u esnaftan toplanan veride hem anket kat�l�mc�lar�n�n sosyo-

demogra�k bilgileri, hem ahilikle ilgili bilgi düzeyleri ve Diyarba-

k�r'da ahilik töresinden kalma esnaf davran�³lar� hakk�ndaki görü³-

leri, hem de Ahilik De§erler Ölçe§inin (ADÖ) benimsenme düzey-

lerinin ölçülmesi amaçlanm�³t�r.

Mesleki Standart Faktörü (13 soru), �nsanlarla �li³kiler Faktörü

(13 soru), Mesleki Geli³im-E§itim Faktörü (8 soru) ve Zaa�yet Fak-

törü (6 soru) ile nitelendirilen dört alt boyuttan meydana gelen

ADÖ'de za�yet faktöründe sorulan sorular�n çok sert derecede olum-

suzluk içermesinin ahilik kültürüne de yak�³mayaca§� dü³ünüldü-

§ünden bu sorular�n olumsuzluk dereceleri bir nebze yumu³at�lmaya

çal�³�lm�³ ve �Mü³teri ve kom³u esna�arla ilgili dedikodu yapar, if-

tira atarlar� maddesi anketten ç�kar�lm�³t�r. De§i³tirilen maddeler

yumu³at�l�rken, �Mal�n� pahalan�nca satmak için saklarlar� maddesi

yerine �Mal� pahalan�nca satmay� tercih ederler� maddesi, �Mal bi-

riktirme h�rs�yla hareket eder, sürekli birikim yapmay� amaçlarlar�
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maddesi yerine �Mal biriktirme tutkusuyla sürekli birikim yapmay�

amaçlarlar� maddesi, � Mal�n� överek mü³teriyi aldatmaya çal�³�r-

lar� maddesi yerine �Mal�n� överek mal�n kusurlar�n� örtmeye çal�-

³�rlar� maddesi kullan�lm�³t�r. Ayr�ca �Mal ve para kazanma konu-

sunda açgözlü davran�rlar� maddesi yerine �Mü³teri ürünü ald�ktan

sonra be§enmezse sorumlulu§u mü³teriye yükler, iade veya de§i³im

yapmazlar� maddesi, �Dünyaya ait ³eylerle övünürler, böbürlenir-

ler� maddesi yerine �Halk�n s�rt�ndan geçinenler ve miskin miskin

oturanlar�n kolay ve do§ru yolu seçtiklerini dü³ünürler� maddeleri

tercih edilmi³tir.

Kalite kavram�n�n Ahilik ile tamamen örtü³tü§ü dü³ünüldü§ün-

den mesleki standart faktöründe �Mallar�n �yatlar�n� uygun ³ekilde

tespit ederler�, ��³letmenin imaj�na önem verirler� ve ��³letmede ka-

lite ve standartlara önem verirler� sorular�n�n bulunmas� gerekti§i

görü³ü savunulmu³tur.

Yine, tüm dünyada ve toplumumuzda önemli yere sahip insan

haklar�, kad�n�n yeri ve e³itlik de§erlerinin de insanlarla ili³kiler fak-

töründe yer almas� gerekti§i dü³ünülmü³ ve ��nsan haklar�na say-

g�y� önemserler�, �Kad�n�n toplumdaki sayg�n yerini önemserler� ve

�Çal�³anlar�n i³letme ile ilgili önemli kararlara kat�lmalar�n� isterler�

maddeleri ile hede�enen de§erlerin ölçülmesi sa§lanm�³t�r.

Son olarak mesleki geli³im-e§itim faktörüne Ahili§in temelinde

bulunan ç�rak/kalfa/ustal�k sisteminin de§erini ölçen ��³letmede ça-

l�³anlar�n seçiminde ç�rak/kalfa/ustal�k sistemi kriterini benimse-

mi³lerdir� maddesinin de bulunmas� gerekti§i savunulmu³tur.

Sosyo-demogra�k bilgiler ara³t�rmas�nda Diyarbak�r'daki esnaf

ve sanatkarlar üzerinde uygulanan anketin ölçek puanlar�n�n cin-

siyet, ya³, ö§renim durumu, esna��k süresi, görev ve çal�³an say�s�

aç�s�ndan istatistiksel olarak anlaml� oldu§u belirlenmi³tir.
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Ahilikle ilgili bilgi düzeyleri ve Diyarbak�r'da Ahilik töresinden

kalma esnaf davran�³lar� hakk�ndaki görü³ler analiz edildi§inde, Di-

yarbak�r'daki esnaf ve sanatkarlar�n Ahilikle ilgili yeterince bilgi sa-

hibi olmad�klar�, Ahili§in sadece bir esnaf te³kilat� olup ahlakl� ve

adaletli ki³iler anlam�na geldi§ini dü³ündükleri görülmü³tür. Ayr�ca

Diyarbak�r'daki esnaf ve sanatkarlar�n Ahilik de§erlerini yeterince

benimsemedikleri, en belirgin davran�³ olarak her sabah i³yerini bes-

meleyle ve sa§ aya§� atarak açmak ve ay�pl� mal�n de§i³tirilmesi

davran�³lar�n� sergiledikleri görülmü³tür. Bulunan bu sonuç di§er

ara³t�rmalarla da benzerlik göstermektedir.

Literatürde s�kça kullan�lan ADÖ'ye yeni sorular ekleyerek ve

mevcut sorular� güncelleyerek olu³turdu§umuz faktörler alt�nda yer

alan maddelerin orijinal ölçekle uyumu incelendi§inde daha detayl�

sonuçlara var�lm�³t�r. Faktör analizi sonucunda ADÖ maddelerine

yeni ekledi§imiz �Mallar�n �yatlar�n� uygun ³ekilde tespit ederler�

ve �Çal�³anlar�n i³letme ile ilgili önemli kararlara kat�lmalar�n� is-

terler� maddeleri Mesleki Geli³im-E§itim Faktörü içerisinde, ��nsan

haklar�na sayg�y� önemserler�, � Kad�n�n toplumdaki sayg�n yerini

önemserler� ve ��³letmede çal�³anlar�n seçiminde ç�rak/kalfa/ustal�k

sistemi kriterini benimsemi³lerdir� maddeleri Mesleki Standart Fak-

törü içerisinde de§erlendirilmi³tir.

Sonuç olarak literatüre katk� sa§layaca§� dü³ünülen yeni ADÖ'nün,

Mesleki Standart Faktörü (14 soru), �nsanlarla �li³kiler Faktörü (10

soru), Mesleki Geli³im-E§itim Faktörü (10 soru) ve Zaa�yet Faktörü

(6 soru) ³eklinde nitelendirilen dört alt boyuttan meydana geldi§i

söylenebilmi³tir. Günümüz de§erlerini Ahilik görü³üyle de§erlendi-

ren ve olumsuzluk içeren sorularda Ahilik gelene§ine uygun olarak

daha �l�ml� bir üslup kullanan yeni ADÖ'nün, literatürdeki ADÖ ile

uyumlu olup istenildi§inde tercih edilebilir oldu§u sonucuna var�l-
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m�³t�r.
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SONUÇ VE

DE�ERLEND�RME

3.4 Sonuç ve De§erlendirme

Ahilik farkl� co§rafyalarda farkl� karakteristiklere göre de§i³ik

görünümlere bürünebilen bir sosyoekonomik ve sosyokültürel düzen

olsa da özü itibar�yla ayn�d�r. Adeta dallar� birden fazla olsa da a§aç

gibi gövdesi tektir ve ayn� köklerden beslenmektedir.

Ahilik ayn� zamanda sosyal örgütlenmenin ve üretim - tüketim

- da§�t�m - bölü³üm organizasyonunun temelini te³kil eden toplum-

sal sözle³menin temel prensiplerinin ete kemi§e bürünmü³ halidir.

Bireysel ve toplumsal eti§in hakim k�l�nmas�, kar³�l�kl� yard�mla³ma

ve dayan�³ma, sosyal koruma ve adaletin tesisi, dengeli bireysel ve

toplumsal donan�mlara sahip olunabilmesini sa§layan e§itim, kalite

standartlar�, otokontrol ve cezaland�rma, tüketici haklar�n�n korun-

mas� bu yap�n�n ana ö§eleridir. Günümüzde dahi pek çok kurumsal

yap�m�z Ahilik te³kilat� temelinde in³a edilmi³tir.

Ahilik Türk - �slam medeniyetini zirveye ta³�makla birlikte, Bat�

medeniyetinin hamlelerine kar³� maalesef reaksiyon gösterememi³tir.

Reaksiyon gösteremedi§i gibi adeta geriye gidi³in müsebbibi gösteril-
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mi³tir. Bu dönemde Bat� kurum ve organizasyonlar�n�n körü körüne

ve ³eklen taklit edilmesi sorunlar� daha da a§�rla³t�rm�³, bir türlü

çözüm bulunamamas� ise sarmal� daha da a§�rla³t�rm�³t�r.

Oysa ki günümüz itibar�yla gelinen noktada, kapitalist üretim

biçimi yap�lan tüm restorasyon/rehabilitasyonlara ra§men sistema-

tik kriz üretmeye, krizler de hem dünyaya hem de insanl�§a ac� tec-

rübeler ya³atmaya devam etmektedir. Bu sistemin olu³umundaki

tüm de§i³imlere ra§men de§i³tirilmeden temel yap� ta³lar� olmaya

devam eden �Laissez Faire� ve �Homo Economicus� gibi aksiyom-

lar, insanlar�n ve toplumlar�n genetik kodlar� ile uyumsuzdur. An-

cak alternatif üretim organizasyonlar�n�n devre d�³� kalmas�, galibin

hakl� oldu§u mant�§� çerçevesinde hakl� gösterilmi³/kabul edilmi³,

adata �ö§renilmi³ çaresizli§e� dönü³erek sistemati§i ve metodoloji-

sinin �rasyonel� olarak tescillenmesiyle sonuçlanm�³t�r. Ancak gü-

nünüz itibar�yla krizlerin sona ermemesi Ahili§in hakl�l�§�n� ortaya

koymu³tur. Dolay�s�yla da kriz üretmesinin önünde geçilemeyen bu

sistemden kurtulu³ reçetesi/yol haritas� için, Ahilikten ç�kar�lacak

pek çok ders bulunmaktad�r. Hatta kapitalist sistemin kriz üretme-

den varl�§�n� sürdürebilmesinin yolu, Ahilik paradigmas� ile uyumlu

rehabilitasyonunda aranmal�d�r.
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t�nda Kurumsal Yönetim Çal�³tay� düzenlendi. Çal�³tay�n aç�l�³�na

Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karakoç, rektör yard�mc�lar�, dekan-

lar, akademisyenler, kamu ve özel sektör temsilcileri kat�ld�.

Aç�l�³ konu³mas�n� yapan Dicle Üniversitesi E§itim Bilimleri Ens-

titüsü Müdürü Prof. Dr. Bahar Burtan Do§an, �Ülkemizin önerisi

do§rultusunda Ahi Evran'�n Do§umunun 850. Y�l Dönümüne teka-

bül eden 2021 y�l�, UNESCO 40. Genel Konferans karar� uyar�nca

UNESCO Anma ve Kutlama Y�l Dönümleri Program�'na al�nm�³-

t�r. Bugün burada 34. Ahilik haftas� kapsam�nda Ahilik Perspek-

ti�nden E§itim, Üretim, Ticaret ve Çal�³ma Hayat�nda Kurumsal

Yönetim Çal�³tay�m�z� gerçekle³tirmek amac�yla toplanm�³ bulunu-

yoruz� dedi.

Burtan Do§an, �Ahilik �slamiyet'in farkl� co§rafyalara yay�lmaya
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ve �slam medeniyetinin olu³maya/olgunla³maya ba³lamas� ile bir-

likte ortaya ç�kan bir organizasyonel yap�lanma, de§erler bütünü,

�kir ahlak ve meslek hareketi, yüzy�llar süren geli³im ve olgunla³ma

sürecinde ise sosyo-ekonomik düzene, kültüre, ya³am biçimine, fel-

sefe, metodolojiye, sisteme dönü³en bir ö§retidir. Ahilik, Orta Asya

kaynakl� �Ak�� veya günümüzdeki tabiriyle cömertlik kavram�n�n,

�slamiyet bünyesinde ortaya ç�kan �Fütüvvet� gelene§i ile kayna³-

mas� sonucu ortaya ç�km�³t�r. Türkistan'dan Endülüs'e ve Kuzey Af-

rika'ya uzanan co§rafyaya yay�lan bu te³kilatlanman�n Anadolu'ya

(ve bilahare de Balkanlar'a) münhas�r ³eklidir. Dini, ahlaki, mes-

leki, ticari, sosyal ve askeri yönleri ba³ta olmak üzere çok boyutlu-

dur. Ahi Evran-� Veli taraf�ndan kurumsalla³t�r�lm�³ ve sistematize

edilmi³tir. Ahlak� ve zanaat� Türk-�slam potas�nda eritmesi saye-

sinde Türk-�slam medeniyetine ciddi katk�lar sa§lam�³, derin izler

b�rakm�³t�r� dedi.

Diyarbak�r Esnaf ve Sanatkârlar Odalar� Birli§i Ba³kan� Ali-

can Ebedino§lu, �Y�llard�r özlemini duydu§umuz i³ dünyas� ve bilim

alan�, üniversitemiz i³ birli§iyle bir kentin bir halk�n geli³mesi için

ekonominin, ilimin, bilimin bir arada olmas� gerekiyor. Biz y�llard�r

bu an için çok çaba gösterdik. Bugün Ahi Evran kültürümüzün ken-

timizde ilk çal�³tay�n� yap�yoruz. Burada bizlerin önünün aç�lmas�

için, meslek alan�nda kendimizi geli³tirmek için bir çabaya ihtiyaç

vard�r� dedi.

�stanbul Üniversitesi Ö§retim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kala, �Ahi

Evran'�n do§umunun 850. Y�l� dolay�s�yla bu y�l UNESCO önemli

bir karar verdi. Ve bunu dünyada bir kutlama y�l� haline çevirdi

ilk defa. �nsan-� kamil olmak için ilim, bilim ve meslek sahibi ol-

mak gerekiyor. Ahi Evran da meslek sahibi olmak gerekti§ini öne

ç�kart�yor� dedi.
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Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Bilginin

hikmetle, ticaretin ahlakla bulu³tu§u Ahilik müessesinin dünya mil-

letlerine en do§ru ³ekilde anlat�lmas� ve bu kutsal emaneti sonraki

nesillere aktarmak amac�yla 2021 y�l� boyunca yurt genelinde ve

yurt d�³�nda etkinlikler düzenlendi§ini, Dicle Üniversitesi olarak da

�Ahilik Perspekti�nden E§itim, Üretim, Ticaret ve Çal�³ma Haya-

t�nda Kurumsal Yönetim Çal�³tay�� düzenlediklerini söyledi.

Aç�l�³ konu³malar�n�n ard�ndan Diyarbak�r Valisi Münir Kara-

lo§lu ve Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karakoç'un te³ri�eriyle Prof.

Dr. Ahmet Kala'n�n ve sergi küratörlü§ü ile Diyarbak�r �Ahi-Usta-

Ç�rak Silsilesi Halinde Yüzy�l� A³an Meslekler ve Ürünler Sergisi�

aç�l�³� gerçekle³tirildi.

Çal�³tayda; sanat, ticaret, ekonomi gibi çe³itli meslek alanla-

r�ndaki payda³lar ile çal�³tay masalar�na geçilerek �Ticaret Hayat�,

Çal�³ma Hayat� ve E§itim� ba³l�kl� çal�³tay�n oturumlar� gerçekle³-

tirildi. Yay�n� izlemek için t�klay�n�z:

https://www.youtube.com/watch?v=gCW-g9fh0A

14.09.2021
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Ek B

ÇALI�TAY

KATILIMCILARI

Genel Kat�l�mc� Listesi

Abdullatif AVCI; DESOB

Abdurrahman KAVUT; Esnaf San. Od.

Adnan ELHAKAN; Ticaret �l Müd.

Ali ALTINDA�; B�S�AD B³k. Yrd.

ALPER SAVCI; Ticaret �l Müd.

As�m ASENA; �n³aat Odas� Ba³kan�

Bahar ORAL; Rektörlük

Cem Ferhat KARACAER; Ticaret �l Müdürlü§ü

Cemil ALP; Kültür Turizm Müd.

Emin GÜNGÖR; DESOB

Eyüphan KAYA; E§itimci-Yazar

Fazl� ERGÜL; Dicle Üni.

F�rat ARI�; Avukat

Gökhan EM�NO�LU; Ticaret �l Müdürlü§ü
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Hamza DO�AN; Dicle Üni.��BF

Ha³im ERKAN; Lokanta Tatl�c�lar Od.

Hatip ALAY; DESOB-�n³aat Odas� Yönetim Kurulu

Haydar AYDIN; Esnaf San. Od.

�shak ALTIN; �l Kültür Turizm Müdürlü§ü

�smail K�REY; Dicle Üni.

Mahmut AYDIN; Bismil �öf. Od. Bir.

Mahsun POLAT; �n³aat Odas� Ba³kan Vekili

Mehmet BOZKU�; �S�AD B³k.

Mehmet Fatih TEKKAN; Vergi Dairesi B³k. Vekili

Mehmet Selim �ENOL; Esnaf San. Od. Mikail KAYA; Ticaret �l

Müdürlü§ü

Murat SARIASLAN; Ticaret �l Müd.

Müyeser GÜZEL; D.B.B. Esnaf Ve Sanatkarlar Daire Ba³kan�

Nimet ERKEK; Ticaret �l Müdürlü§ü

P�nar DURSUN YAMAÇ; Dicle Üni. ��BF.

Saniye ATMACA; Diyarbak�r Terziler Odas� Ba³kan�

Selahattin ALATEK�N; Diyarbak�r Marangozlar ve Mob. Od.

Serkan SARI; Dicle Üni. E.F

Solmaz ÖKTEN; D.B.B. Esnaf ve Sanatkarlar �ube Müdürü

�ehnaz ALTUNOKER MERCAN; Dicle Üni. Kariyer Merkezi

�eyhmus GELEN; Bismil Esnaf San. Od. B³k.

�ükran BELL�; Rektörlük

Tar�k �NCE; Elekt. Od. B³k.

Ya§mur CENG�Z; Ticaret �l Müdürlü§ü

Yusuf TEKDA�; Ticaret �l Müdürlü§ü

Ahilik Perspekti�nden, Üretim, Ticaret ve Çal�³ma Ha-

yat� Atölye Kat�l�mc�lar�
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As�m ASENA; �n³aat Odas� Ba³kan�

Ha³im ERKAN; Lokanta Ve Attl�c�lar Odas� Ba³kan�

Hatip ALAY; Esnaf Ve Sanatkarlar �n³aat Odas� Yönetim Kurulu

�skan ALTIN; �l Kültür Turizm Müdürlü§ü

Mahsun POLAT; �n³aat Odas� Ba³kan Vekili

Müyeser GÜZEL; D.B.B. Esnaf Ve Sanatkarlar Daire Ba³kan�

Saniye ATMACA; Diyarbak�r Terziler Odas� Ba³kan�

Solmaz ÖKTEN; D.B.B. Esnaf Ve Sanatkarlar �ube Müdürü

Ahilik Perspekti�nden E§itim Hayat� Atölye Kat�l�mc�-

lar�

Alper SAVCI; Ticaret �l Müdürlü§ü

Cem FERHAT KARACAER; Ticaret �l Müdürlü§ü

Eyüphan KAYA; E§itimci-Yazar

Gökhan EM�NO�LU; Ticaret �l Müdürlü§ü

Mikail KAYA; Ticaret �l Müdürlü§ü

Nimet ERKEK; Ticaret �l Müdürlü§ü

P�nar DURSUN YAMAÇ; Dicle Üni. ��BF.

Selahattin ALATEK�N; Diyarbak�r Marangozlar ve Mob. Od.

Serkan SARI; Dicle Üni. E.F

�ehnaz ALTUNOKER MERCAN; Dicle Üni. Kariyer Merkezi

Ya§mur CENG�Z; Ticaret �l Müdürlü§ü

Yusuf TEKDA�; Ticaret �l Müdürlü§ü

156



Bölüm C

Ek C

ÇALI�TAYDAN

KARELER
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