ANADOLU TÜRKLERININ EKONOMIK
YA~AMLARI ÜZERINE GÖZLEMLER
(BU ALANDA AHILI~IN ETKILERI)
NE~ET ÇA~ATAY
X. yüzy~l ba~lar~ ndan beri bat~~ Türkistan'da ve Iran'da yo~unla~an
O~uz Türkleri, 23 May~s 1040 günü Gazneliler Türk Devleti'ne kar~~~
kazand~ klar~~ Dandanakan Meydan Sava~~'ndan sonra bugünkü Tahran'~ n
bir mahallesi olan Rey ~ehrini kendilerine ba~kent yaparak Büyük
Selçuklular Devleti'ni kurdular.
Anadolu'yu Bizans'~ n elinden almay~~ tasarlayan Selçuklular, ~ o48
y~l~ nda Pasinler'e (Hasankale), 1054 de Muradiye'ye, 1059 da Sivas'a
girdiler. ~~ o64 de Kars'~~ ald~lar. Anadolu'nun kesin olarak Türklerin eline
geçmesinin ba~lang~c~~ olan 26 A~ustos 1071 gününden 1225 y~llar~ na kadar
Anadolu'ya büyük dalgalar halinde giren Türk topluluklar~~ genellikle
göçebe idiler. 1220 lerde Mo~ollar~ n, Harezm~ahlar Türk Devleti'ni
ortadan kald~ rmalar~ ndan sonra, Maveraünnehr ve Türkistan'daki Türk
~ehirlerinin tüccar ve sanatkâr halk~, dükkanlar~ n~, tezgahlar~n~~ b~ rak~ p
Anadolu'ya geldiler. Bu ikinci büyük grupta gelenler, öncekilerin tersine,
~ehirli idiler ve W. Barthold'un dedi~i gibi, Orta Asya ticaret ve sanat~nda
çok ileri idiler; ticari ortakl~klar kurmu~, çek kullanm~~, daha o zamanlar,
ka~~ t paraya bir geçi~~niteli~inde bulunan ipek kuma~~parçalar~n~~
damgalayarak "akça" ad~ yla para olarak tedavüle koymu~lard~~°.
Anadolu'ya gelen bu tüccar ve esnaf Türk birlikleri ~~240 l~~y~llarda bu
yeni yurtlar~nda, Orta Asya'dan getirdikleri ku~kusuz olan "ahi örgütü" nü
kurdular. Ahi örgütüne, esnaflar, sanatkarlar, bilginler yani, meslek, sanat,
ticaret ve devlet yönetimiyle u~ra~anlar girebilirlerdi.
Asya'daki eski Türk belgelerinde bulunan ticaret ve sanayii geli~kin, uygar Türk
~ehirleri hakk~ nda bak. W. Barthold, Ortaasya Türk tarihi hakk~nda dersler, R. Hulusi
(Özden) çevirisi, 2. ve 3. dersler. Yazar 7. dersinde de ~unlar~~ söylüyor: "Ortaasya'daki ticaret
i~lerine kesin olarak Türkler de kat~ld~lar. Daha sonraki devirlerde Mo~ollarda, Türkçedeki
"ortak" sözcü~ü, tüccar anlam~ na geliyordu. Orta asya'da Türklere ait birçok ~ehirde Islam
ülkeleriyle ili~kiler sürdüren ve "çek" kullanan ticaret ~irketleri vard~. Çek sözcü~ü, Türklerden
Avrupahlara geçti. Ortak sözcü~ünün kullan~l~~~, Türkler aras~ nda ticaret ~irketlerinin
varl~~~n~n kan~ t~d~r". Mo~ollann Türkistan'daki Türk halk~na kar~~~davran~~lan için bak. C.
Brockelmann, Islam Milletleri ve Devletleri Tarihi, N. Ça~atay çevirisi, 2. bask~, Ankara, 1964,
sayfa 230 vd.
Bel/elen
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Selçuklu, Osmanl~~halk s~n~flar~= hepsini içine alan ahilik, o ça~daki
Anadolu Türk halk~n~ n sosyo-ekonomik hatta bir ölçüde politik ya~am~na
yön vermi~~bir kurulu~ tur. Bu nedenle biz "Anadolu Türklerinin ekonomik
ya~amlar~~üzerinde gözlemler "ba~l~~~" alt~nda, ahili~i bu niteli~inden söz
edece~iz.
Bu konu ile u~ra~ an yerli ve yabanc~~yazarlar~ n ço~u, yediyüz y~la yak~ n
bir süre, Anadolu halk~~ üzerinde sosyo-ekonomik aç~ dan çok olumlu etkiler
yapm~~~bu kurum hakk~ nda, benzetmelere, yak~~ t~ rmalara dayanan yarg~larda bulunmu~lard~ r 2 .
Ahilik nedir:
Kimi yazarlar, teorik tüzükleri olan "fütüvvetname"lere bakarak
ahili~in flitüvvetçilikten kopya edildi~ini, kimileri "Ihvan üs-Safa'dan 3 , bir
heterodoks islam mezhebi olan "Bât~ nfli"ten, "Melâmilik"ten, eski Israil
kökenli "Masonluk"tan, kimileri de XI. yüzy~l Avrupas~'mn, ~imdiki
Hollanda, Belçika, Almanya, Fransa ve Italya bölgelerinde geli~en sanat ve
meslek kurulu~lar~ndan esinlenildi~ini, kaynakland~~~ n~~söylerler.
Avrupa'daki bu sanat ve meslek birliklerinin yani korporasyonlar~n,
Haçl~~sava~lar~~yoluyla do~udan, Islam dünyas~ndaki benzerlerinden örnek
al~ nd~klann~~yazanlar bile vard~r. Bunlann aynnt~lann~ , 1974 de Ankara'da,
eklemelerle ikinci bask~s~n~n 1981 y~l~ nda Konya'da yap~lan "Bir Türk
2 Asl~nda ahi örgütü, esnaf ve sanatkâr kurulu~lar~n~ n "gedik" haline geli~ine yani 1727
yal~na dek sürmü~ tür. Gedik yasa, düzen ve kurallarm~ n saptanmas~nda da ahi birliklerinin
ku~kusuz büyük rolü olmu~tur. Bk. S~ tk~, Gedikler, 1325 ( ~~ gog), Istanbul, Tanin Matbaas~,
Aynca bak. Osman Nuri (Ergin), Mecelle-i Umur-u Belediye, 1922, Istanbul, I, 653.
Gedik denen ticaret ve sanat yönteminde de meslek ve sanat yerlerinin aç~lmas~nda
s~n~rlama vard~r. Fark~, gedik kurallann~n, ahi kurullan taraf~ ndan de~il, yöneticiler karan ve
Padi~ah ferman~~ile düzenlenip denetlenmesindendir. Sanat, meslek ve öteki ticaret kollar~n~ n
tamam~ yla serbestle~mesi 1856'da yay~ nlanan "Islahat ferman~" ndan sonra ba~lam~~t~r.
Çünkü bu ferman~n bir hükmüne göre, Osmanl~~ Imparatorlu~u s~n~rlan içinde herkes, diledi~i
mesleki ve sanat~~yapabilir, hükmü vard~ . Buna göre meslekte ve sanatta s~n~ rlama da olamazd~.
Bu yüzden, loncalar~n da bütün hükümleri 186 ~~ 'lerde yürürlükten kalkt~.
3 Ihvan üs-Safa, 8go y~l~ nda, zenciler ayaklanmas~ n~ n bast~r~lmas~ ndan sonra, Irak'~ n
Vâs~ t bölgesinde ortaya ç~ kt~. Insan ruhunun ölümsüzlü~üne, kar~~l~kl~~ yard~mla~ma ve e~itim
ile ruhlarm annaca~~na inanan ki~ilerin bir araya gelmesiyle olu~mu~ tur. Bunlar insanlar~, 1230, 30-40, 40-50 ya~~gruplanna ay~ np e~itirler. 40-50 ya~~grubunda olanlar, ilâhl bilgiler
üzerinde çal~~~ rlar. Bu basama~a yükselenler, birtak~m Ilâhl s~rlar~~ö~renirler ve peygamberlere
e~it say~l~ rlar. Ihvan üs-Safa'n~ n dü~ünce ve görü~lerini, felsefi inançlar~n~, türlü konularda
yazd~ klar~~ 52 risaleden ö~reniyoruz. Adel Ava'n~ n bu konudaki önemli bir makalesi, H.R.
Atademir tarafindan Türkçeye çevirilip A.C. Ilâhiyat Fak. Dergisi'nde bas~ld~.
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Kurumu Olan Ahilik" adl~~kitab~m~zda yazd~~~m~zdan, burada onlan
tekrar etmeyece~im; sadece, ahilikle fiitüvvetname ili~kileri ve ahililde
bat~daki korporasyonlann benzerlikleri üzerine birkaç söz söylemekle
yetinece~im.
Orta Ça~larda baz~~mutasavvifler, bilginler ve dü~ünürler, ki~ilerin
toplum içindeki davran~~lanm ve o zamanki ölçüde kültür yap~s~n~~
geli~tirmek ve belli bir düzeye ula~t~rmak için kurallar tespit ettiler. Bunlar~n
ölçüleri, ünlü mutasavv~f, bilgin Ebu Abdurrahman Muhammed Sülemi
(936-102 ) ve onu izleyen ~mam Ku~eyris (Abdülkerim b. Hevâzin b.
Abdülmelik b. Talha Ebu'l-Kas~m el-Ku~eyrf: 986-1072)dirler. Bu
flitüvvetnameler, zamanla soylu ki~iler için özel ya~am kurallar~~halini
ald~lar.
Fütüvvetçili~i kendi ba~kanl~~~nda örgüdeyip, politik amaçlar~~için
kullanmay~~planlayan Abbasiler halifesi Nas~r Lidinillah (saltanat~: ii 8o1 225), ça~~n~n büyük mutasavv~fi ve "Avarif al-Maarif" adl~~eserin sahibi
~ehabüddin Abu Hafs Ömer al-Suhraverdrye (1145-1234) geni~~kapsaml~~
bir fütüvvetname yazd~nr. Abbasfler devri ile u~ra~an ça~da~~arap
yazarlar~ndan kimileri, Nas~r Lidinillah'~n kurdu~u fiitüvvetçilik örgütüne
"al-Ke~~afet-i fi'l-islam" ad~n~~vererek, islamda izcilik örgütü olarak
nitelerler. Nas~r'~n bu çabalan, tüzükleri, Suhraverdr nin yazd~~~~
fiitüvvetname olan fiitüvvetçilik örgütü, birkaç ~ehrin gençlerine at~c~l~k
ö~retiminden, kimi Eyy<ibiler hükümdarlar~~ile Anadolu Selçuklulan
hükümdann~~fütüvvet örgütüne sokmaktan öteye gidemedi 4 .
Fütüvvet örgütüne üye olmak için, bir fütüvvet ulusunun elinden ~alvar
giymek, fütüvvet kâsesinden içmek gibi biçimsel törenler gerekiyordu ancak
bunun, ahi törenlerindeki içtenlik, etkinlik temeline dayanan sanat ve
meslek ba~l~l~~~~ve ba~da~malan ile ilgisi yoktu.
Halife Nas~r Lidinillah'~n yeniden diriltmeye çal~~t~~~~fütüvvetçilik çok
eskiden beri de Ortado~u islam âleminde vard~. Oradakiler, kuru, teorik ve
ölü kurallar y~~~m olup bir ki~i, bu kurallardan ne kadar ço~una uyar, o
meziyetleri ta~~rsa o denli sayg~n bir ki~i olarak tan~mrd~~o kadar. Türk
ahili~i ise, Tancal~~ibn-i Batuta'n~n (1304-1369), yirmiyedi Anadolu ~ehir
ve kasabas~n~~gezerek ve görerek yazd~klar~ndan anlad~klar~m~za göre, içten,
i~lek, tam bir otokontrol sistemi kurmu~~bir kurumdu.
Abbas! halifesi Nâs~r Lidinillah'~n flitüvvetçili~i hakk~nda geni~~bilgi için bak. Ne~et
ÇA~ATAY "Fütüvvet ve ahi müessesesinin men~ei meselesi" AL. Ilâhiyat Fakültesi Dergisi,
1952, Ankara, C. I, say~: 1, sayfa: 58-68. Ayn~~cilt, say~~2-3, sayfa: 61-84.
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Öte yandan, sanat ve meslek kurulu~lar~~Avrupa'da çok erken ortaya
ç~kt~. Örne~in Roma'da cumhuriyetin ilk devirlerinde kurulan "Corpus
Officium Collegia" ad~~alt~ndaki esnaf kurulu~lar~, meslek örgütü olarak
varl~klar~n~~duyurmu~lard~. Bunlar önceleri özel kurumlar iken sonradan
de~i~ip, Roma yönetim örgütünün birer kolu oldular. Her esnaf derne~i
hükümete kar~~~sorumlu birer yönetim durumuna geçtiler. Bu ise, onlar~n
ortadan kalkmas~na yol açt~.
Bu örgüt, XII. yüzy~ lda yeniden ortaya ç~kt~. Meslek ve sanat
topluluklar~, yeniden dernekler kurma gere~i duydular, XIII. yüzy~lda çok
geli~tiler. 1791 y~l~nda anayasa gere~ince Fransa'da ortadan kald~nl~ncaya
dek varl~klar~n~~sürdürdüler.
Romal~lar zaman~nda esnaf derneklerinin herbirinin ayn bir koruyucu
Tanns~, ortak dini toplu yemekleri, derne~e giri~~için uyulmas~~gerekli
birtak~m gelenekleri ve törenleri vard~. Bunlara benzer töre ve törenler
ahilerde de vard~~ama, benimseni~, uygulan~~~nedenleri ve amaçlar~~ba~ka
idi.
XIII. yüzy~lda Avrupa'da yeniden kurulduldann~~söyledi~imiz
korporasyonlara, kimi ~ehirlerin din adamlar~~kar~~~ç~kt~lar. Halk üzerindeki
otoritelerine ve ç~karlar~na ters dü~er korkusu onlar~~böyle bir davran~~a
itmi~ti. Örne~in Fransa'n~n Rouen ~ehri ruhani meclisi 1189 y~l~nda "dini
bir tarikata ba~l~~olmayan, her i~lerinde ve davram~lannda birbirlerine
kar~~l~kl~~ yard~m etmeye, özellikle al~~veri~lerinde, tüzülderine ayk~r~~
davran~~larda bulunanlara kar~~~bir ceza vermeye yetkili ortakl~klar
kurarlar. Kutsal kitab~m~z, bu gibi ortakl~klardan ve dini i~lerle ilgili
dünyevi kurulu~lardan tiksinir; çünkü onlar~n üyeleri yalan yere yemin
ederler. Afaroz yasas~~gere~ince bu kurullann kald~r~lmas~~gerekir; yenilerinin kurulmas~n~~ da istemiyoruz" diye bir karar ald~.
Esnaf kurulu~lar~~(korporasyonlar) bu dü~üncedeki din adamlar~n~n
~erlerinden ve zararlar~ndan korunmak için herbiri, bir azizin korumas~~
alt~na girdiler.
Avrupa'n~n Flandre bölgesinde Ingiltere'de ~imdiki Belçika, Italya ve
Almanya'n~n kimi ~ehirlerinde korporasyonlar vard~~ama nitelikleri
birbirinden farkl~~idi.
Fransa kral~~ IX. Louis (Saint Louis, saltanat~: ~~226-I27o)
hükümdarl~~~~s~ras~nda ~~268'lerde yaz~ld~~~~san~lan, Paris esnaf kâhyas~~
(prvöt) Etienne Boileau'nun "Le Livre de Wtiers" adl~~eserinde, alt~~
grupta yüzbir sanattan ve bunlar~ n tüzüklerinden söz edilmi~tir.
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Ahilerde de her sanat ve meslek, bir islam büyü~ünü, azizini, velisini
kendilerine pir ve üstad tan~ rlar ama onlar bunu, bat~daki esnaf ve
sanatkârlann duyduklar~~ zorunluk ve kayg~~ ile ba~latmam~~lard~ r. Zaten
ahili~i do~udaki ve bat~daki benzer kurulu~lardan ay~ ran en büyük
de~i~iklik din adamlar~ n~ n da, devlet otoritesinin de onlar üzerinde herhagi
bir etkisi olmamas~ nda ve olamamas~ ndad~ r.
Fransa'da esnaf ve sanatkârlar dernekleri, kral~ n ya da onun
görevlendirece~i, saraydan bir ki~inin kontrolü ve emri alt~ nda idi. örne~in
ikinci Henri (saltanat~: ~~ 547-155g), bu dernekler üzerinde birtak~m görevler
uydurup, bunlar~ n kontrolünü darphane eminine verdi. O da bu i~leri,
göwvleri, yarar~~ kendinin olmak üzere istedi~ine satabiliyordu.
Üçüncü Henri (saltanat~: ~~ 574-1589), karde~ine bir ba~~~~olmak üzere
her ~ehirde iki ustal~k görevinin aç~lmas~ na izin verdi. IV. Henri (saltanat~:
1589-1610), 1597 y~l~ nda yay~ nlad~~~~bir emir gere~ince, her tacire ~~o-3o
alt~ n kar~~l~~~ nda kendini usta ilan etme izni verdi.
Ahili~in nitelikleri:

Ahilik, XIII. yüzy~ldan, son zamanlarda "gedik" haline dönü~mekle
birlikte XVIII-XIX. yüzy~la dek Anadolu'daki esnaf, sanatkârlar ve meslek
sahipleri birliklerine verilen add~ r.
Ahi sözcü~ü, arapçada "karde~im" demektir. Tahminimizce do~udaki
Türk cedlerimiz, bat~ya gelmeden çok önce VII-IX. yüz y~llarda ~ehir
ya~am~ n~, ticaret ve sanatlar~~geli~tirilmi~~olduklar~ ndan, bu ~ehirlerdeki
meslek ve sanat sahibi ki~iler ahi kurumunu aralar~ ndaki sanat ve meslek
birli~ini sa~lamak için olu~turmu~lar ve bir tüzü~e ba~lam~~lard~ . Kurumun
oradaki ad~~ belki de "ak~" idi.
islamiyete girdikten sonra yani X-XI. yüzy~ llarda, islam mutasavv~flar~ ndan bilgin ki~ilerin geli~tirdikleri fütüvvetnameleri, toplum ili~kileri ve
ki~i e~itimi yönünden daha iyi ve amaca daha uygun bulduklanndan,
kendilerinin eski tüzükleri ile yo~ urarak benimsediler ve Arapçadaki
'karde~im" anlam~ na gelen, din karde~li~ini de içine alan "abi" fonetik
benzerli~i yüzünden "ak~" teriminin yerini ald~.
Ahili~in, kurum olarak en belirgin özellikleri, konukseverlik,
yard~ mseverlik, bir sanat ya da meslek sahibi olmak, üyelerini gündüz
tezgâh ve atölyelerde i~ba~~ nda, geceleri abi zaviyelerinde sosyal ve ahlaki
yönlerden e~itmek ve bilinçlendirmektir.
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Ahiler, fütüvvetnameleri, üyelerinin sosyal ve manevi yönlerini
e~itmek için kullanm~~ lard~ r. Ilk fütüvvetnamelerde, ahili~in ana ilkeleri
olan bir sanat ya da mesleke ba~l~~ olmak ve onlar~ n bu yönlerinin
geli~ tirilmeleri gibi konular yoktur. Bunlar meslek ve sanata ait törenler,
kurallar, Türklerin Iran bölgesinde bulunduklar~~ s~ rada yaz~lm~~~Farsça
fütüvvetnamelerle, Anadolu'ya geldikten sonra burada yaz~lm~~~Türkçe
fiitüvvetnamelerde yer alm~~~bulunmaktad~ r.
"Ahi" sözcü~ü, ahi kurumunun hiçbir niteli~ini ifade etmez. Türkçedeki
"ak~" sözcü~ü ise "Divan-~~ Lugat it Türk"ün birçok yerindeki anlam ~~ ile 5
eli aç~ kl~ k, cömertlik, yi~itlik, koçakl~ k anlamlar~ na gelir. Bu nitelikler, ahi
kurumu üyelerinin en belirgin özellikleri ve erdemlilikleridir.
Türklere özgü bir kurum olan ahili~in özelliklerine, i~leyi~~ve amac~ na
biraz daha aç~ kl~ k getirmek istersek ahilik, Türk yard~ mseverli~inin ve
konukseverli~inin, do~ruluk ve merhametlili~inin bir ala~~m~d~ r.
Ortaça~~ba~lar~ nda Türkistan'da kuruldu~unu kuvvetle tahmin
etti~imiz bu kurumun, ayn~~ niteliklerde bir benzeri, hiçbir ulusta görülmez.
Her ahinin kesin olarak bir mesleki ya da sanat~~ olmas~~ gerekir. Ç~ rak, kalfa
ve usta hiyerar~ isinden geçerek ahi olan ki~ i, bu basamaklar~n herbirinde
enaz bin gün çal~~mas~~ gerekir. Orta ça~~dini tarikatlarm~n basamaklar~ nda
da böyle bir çile süresi vard~.
Ahi kurumunun üyesi olacak gençler, tezgâhta ya da atölyelerde
yeti~ tirilerek mükemmel bir beceri kazand~ r~lmaya çal~~~l~ r. Bir bölgenin
ahileri ak~amlar~, ba~kanlar~~olan "ahi baba"n~ n zaviyesinde toplan~ rlar. Bu
toplant~lar baz~~günlerde, özellikle o ~ehir ya da kasabaya önemli bir yabanc~~
konuk geldi~inde mutlaka yemekli olur. Bu yemekler, ahi zaviyesinin
mutba~~nda ve ahiler taraf~ ndan pi~irilir.
Bir ~ehire ya da kasabaya gelen normal yabanc~~ (o ~ehir d~~~ ndan
gelme) konuklar da, ahi zaviyelerinde, konu~un, yolcunun geldi~i yerde ahi
zaviyesi yoksa, hay~ r sahiplerinin yapt~ rd~~~~ve köylere kadar yay~lm~~~
bulunan konuk evlerinde "Müsafir odalar~"nda a~~rlan~ r, hayvanla
gelmi~se hayvanlarma bak~l~ r.
5 "kozg~l manga ak~l~ k bolsun manga aya~a
Izg~l meni tok~~ la yüvgil manga ulaga"
yani (beni b~ rak, cömertlik benim takma ad~m- lakab~m- olsun. Beni sava~a gönder, bana at
yard~m et) Kâ~garl~~ Mahmud, Divan-~~Lugat it-Türk, Besim Atalay çevirisi, Ankara, 1941, c.
III, ~~72 "Ol meni ak~lad~ " yani o beni cömert buldu. Ayn~~ eser, C. 1, 31o. "ak~~eli aç~ k, koçak,
ayn~~ eser, C. 1, go.
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Yollar~n, konaklama yerlerinin yetersiz, güvensiz, haberle~menin çok
ilkel oldu~u o ça~larda, bu odalar~n ve benzeri yerlerin de~eri son derece
önemlidir. Bu nitelikteki yerler-Türklerde oldu~u biçim ve niteliktedünyan~n hiç bir ulusunda ve yerinde yoktur.
Ibn-i Batuta'n~ n anlatt~~~ n~~göre, büyük yerle~im bölgelerinde birden
çok ahi zaviyesi bulunabiliyordu. Ahi zaviyelerinin faaliyetlerine kat~lanlar,
sanat ve meslek için atölyelerde ve tezgâhlarda yeti~tirildi~i gibi bilgi, ahlak,
yönetim ve davran~~~bak~mlar~ndan e~itiliyordu. Bu e~itim basamaklar~, en
alt s~ n~f~~"yi~it", en üst s~ n~f~~ "~eyh ül-me~ayih" yani "ahi baba" olmak üzere
dokuz s~ n~ft~.
Ahi zaviyelerinde, yemek pi~irme, ortal~ k temizleme, konuk a~~rlama,
toplumda insanlarla ili~ki, çar~~dan al~~veri~~etme vb. gibi toplum kurallar~~
ö~retildi~i gibi, haftada bir gün, ata binme, silah kullanma gibi askeri
talimler de yapt~ nl~ rd~~6 .
Ahili~e Anadolu'daki biçimini veren olaylar:
~ nsanl~k tarihinde yer alan birçok önemli kurumlar, tarihi ya da sosyoekonomik olaylar~n neden oldu~u zorunluluklardan do~ar.
XIII. yüzy~l~ n ilk yar~s~ nda, ac~ mas~z Mo~ol sald~ r~lar~~önünden kaç~ p
Anadolu'ya gelen ~ehirli sanatkâr ve tüccar Türkler burada, tarihi ve sosyoekonomik nedenlerle ahili~in, konukseverlik, yard~mseverlik ve sanat,
meslek e~itimine büyük a~~rl~k verdiler.
Ahi kurulu~unun, do~u Türkleri aras~nda da bu konukseverlik ve
yard~m etme özelli~inin a~~r bast~~~~mutlak olmakla birlikte, yeni göç
edenlerin yard~ma muhtaç olmalar~~ durumu, yard~m etme niteli~ini daha
da art~ rd~. Gerçekten, o zamanki do~u-bat~~ili~kilerinde ~unlar~~görüyoruz:
~~176 y~l~ nda Selçuklu Sultan~~ ikinci Izzeddin K~l~çarslan komutas~ndaki Türk ordular~~E~irdir Gölü çevresindeki "Myrio Kephalon" Vadisinde
Bizansl~lar~~ a~~r bir yenilgiye u~ratarak Türklerin, Anadolu'ya geçici bir
istilac~~ olarak de~il, yurt edinip yerle~mek için geldiklerini gösterdiler ve
bunun gerçekli~ini Bizansl~lara anlatt~lar.
Bu yenilgi Bizans'~n Dördüncü Haçl~~ Ordulannca 1204 y~l~nda i~gal
edilerek burada 1261 y~l~na dek süren "Latin Imparatorlu~u"nun
6 Bu konuda daha geni~~bilgi için bak. Ne~et ÇA~ATAY, Bir Türk Kurumu olan Ahilik,
1981, ikinci bask~, Konya, sayfa: 137 vd.
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kurulmas~ na, Bizansl~lar~ n hükümet merkezlerini Trabzon'a ta~~ malar~ na
yol açt~ .
118o y~ l~ nda Ba~dat'taki Abbasiler Imparatorlu~u taht~ na, 1225 y~l~ na
dek k~ rkbe~~ y~l hüküm sürecek dini, politik ve toplumsal yönlerden
bamba~ka bir tutum izleyecek olan halife Nâs~ r Lidinillah geçti. Bu halife
kendisiyle sürtü~me halinde bulundu~u Harezm~ahlar Türk Hükümdar~~
Kutbüddin Mehmed'i (saltanat~: 1200-1220) ortadan kald~ rmak için,
do~udaki Mo~ollar~ n hükümdar~~ Cengiz Han'la (ya~am~: 1155-1127)
i~ birli~i yapm~~~onun, bat~ ya yürüyerek Abbasiler de dahil, M~s~ r Türk
Kölemenleri Devleti d~~~ ndaki bütün islam ülkelerinin ba~~ms~zl~ klar~ n~~
yitirmelerine yol açm~~t~ .
1 209 da Uygur bölgesini 121 ~~ de Çin'i ele geçiren bu Mo~ollar, 1220
y~l~ nda Harezm~ahlar Devleti'ni ortadan kald~ rarak Iran bölgesine girdiler.
Ordusunun kalan parças~~ ile bunlar~ n önünden bat~ya yönelen son
Harezm~ahlar sultan~~ Celaleddin Mengüberti (ölümü: 1231) Anadolu'ya
girerek, kendileriyle Mo~ollara kar~~~i~birli~i yapaca~~~Anadolu Selçuklular~~
ile "Yass~~ Çemen" adl~~ yerde 1230 de sava~~ p yenildi.
Bu sonuç, Harezm~ ahlar Devleti'nin sonu olmakla kalmad~~ belki bir
ölçüde Anadolu Selçuklular~'mn 1243 y~l~ nda "Köse Da~" adl~~ yerde
Mo~ollara yenilmelerine yol açt~.
Köse Da~~sava~~~ile Anadolu'yu i~gal eden Mo~ollar 1256 y~l~ nda
"Ilhanl~lar" ad~ yla an~lan "Iran Mo~ollar~~ Devleti"ni kurduktan sonra
1258 y~ l~ nda Abbasiler Devletini de kald~ rd~lar. Ba~kent Ba~dad yak~l~ p
y~ k~ld~ ktan, son Abbasi halifesi el-Musta's~ m'~ n (halifeli~i: 1242-1258)
Mo~ollar tarafindan öldürülmesinden sonra, do~udaki islam ülkeleri
üçbuçuk y~ l süre ile halifesiz kalm~~lard~ r.
Yak~ n ve Ortado~u'yu, Suriye'yi ve Anadolu'yu altüst eden bu kanl ~~ ve
ac~ mas~z Mo~ol sald~ r~s~ n~~ ancak, M~s~ r'daki Türk Kölemen Sultanlar~,
1260 y~l~~ Eylül ay~ nda, Filistin'deki "Ayn Calut" adl~~ yerde yapt~ klar~~
sava~ ta a~~ r bir yenilgiye u~ratarak durdurabildiler.
I~ te bu ac~ mas~z Mo~ol sald~ r~lar~ ndan bat~ya kaçan ~ehirli Türk esnaf
ve sanatkârlar~ ndan Anadolu içlerine dek gelenler, daha sonra gelenlere
kucak aça aça" ak~~ örgütü"nü K~ r~ m Yar~ madas~'na ve Balkanlar'a
yerle~ tirdiler.
Bilindi~i gibi XI. yüzy~l sonlar~ nda Malazgirt Sava~~~ile Anadolu'ya
giren Türk topluluklar~, ço~unlukla göçebe-asker yap~s~ nda idiler. Bu ilk
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gelenler aras~nda çok ve kaliteli esnaf ve sanatkârlann bulunmu~~olaca~~n~~
sanm~yoruz. Ama 1220 lerden sonra korku içinde gelen ve ço~u esnaf ve
sanatkâr olan onbinlerce Türk halk~, yerlerinden ayr~l~p, güvenli bir yer
olan soyda~lar~n~n yan~na, Anadolu'ya geldiler. Mo~ollann eline geçenlerin
hemen hemen hepsi öldürülmü~tü.
I~te böyle bir zorunlukla evlerini barklann~, dükkanlar~n~~ tezgâhlann~~
b~rak~ p Anadolu'ya göç eden Türkler, bu yeni yurtlannda ahili~i
yayg~nla~t~r~ p, zaviyeler kurarak hem kendilerine hem de daha sonra
gelenlere, namerde el avuç açmadan, al~nterleri ile ya~aman~n yollar~n~~
açt~lar.
Ahili~in üyelerine kazand~rd~~~~meziyet ve hasletler:

Bilindi~i gibi XIX. yüzy~l~n ilk yar~s~na dek bütün islam ülkelerinde
yurtta~~n e~itimi, sa~l~~~ , sosyal ve ekonomik durumu ile ilgilenmek, devletin
görevleri d~~~ nda idi. Devlet kendini, sadece s~ n~rlar~n~n korunmas~~ve iç
güvenli~in sa~lanmas~~ ile görevli ve yükümlü say~yordu. Iç güvenlik bile
ço~u kez türlü nedenlerle her zaman yeterince sa~lanamazd~ . Sonralar~~ bu
bo~luklar~~ da doldurmaya çal~~an ahilik Anadolu'da, çok yönlü ve çok
amaçl~~ bir kurum olarak geli~ti, yay~ld~.
Haber alma, konaklama ve ta~~t araçlar~n~n ilkel ve yetersiz oldu~u,
can ve mal güvenli~inin pek bulunmad~~~~o ça~larda, ba~ka yerlerden
gelenlerin konaklamp a~~rlanmas~~çok önemli idi. Bir yere gitmek için ta~~t
bulmak, han, lokanta bulmak, büyük ~ehirlerde bile çok zordu.
Öte yandan ahi örgütü üyesinin sanat~nda, mesle~inde e~-itilmesi
gerekli idi. Belgeler, Anadolu'da ilk sanat kurumunun debba~l~k ve deri
i~çili~i alan~ nda geli~ti~ini ve bunu ba~latan ki~inin yani sanat pirinin de Ahi
Evren Nas~ rüddin Mahmut ( ~~72-1262) oldu~unu bildiriyor.
Gerçekten deri i~çili~i, at eyeri, kolan, kay~~, ayakkab~, her türlü s~v~~ve
kuru e~ya konan tulumlar, torbalar, kovalar yap~m~~için önemli idi.
Ahi sanat kollar~n~n say~s~~ k~sa sürede otuz ikiye, daha sonralar~~ise
yüzleri buldu. Birçok meslek kollar~~da gitgide bu kurumun çal~~ma alan~na
sokuldu.
Ahilerde, meslek ve sanat alanlar~nda ç~ rak, kalfa usta hiyerar~isi
bulundu~u gibi, ahi zavilerindeki üyelerin bilgi ve kültür düzeylerinin
yükselmesi için de yedi ya da dokuz basamakl~k bir hiyerar~ileri vard~.
Burada en yüce makam "Ahi baba"l~k idi. Ahi zaviyelerinde zaman zaman
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toplanan esnaf ve sanatkârlar, adab-~~mua~eret, yurtta~l~ k görevi, askerlik
ödevi ve genel bilgiler yönünden e~itilirlerdi.
Ahi baban~n ba~kanl~~~ nda haftan~ n belli günlerinde Peygamber'in
ya~ant~s~ na, ibadete, islam kurallar~ na dair eserler okunur, bilgiler verilirdi.
Bu konuda fütüvvetnamelerde: "Kelam-~~ kadim okuna, k~ sas-~~ enbiye
okuna, menak~b-~~ evliya okuna" diye yaz~lmaktad~ r. Ayr~ ca üyelere,
f~itüvvetnamelerdeki toplu ya~am kurallar~ndan 740'~, en a~a~~ daki üyelere
24'ü ö~retilirdi.
Üçü kapal~~ üçü aç~ k diye nitelenen alt~~ iyi ahlak ve insanl~ k kural~~
benimsetilirdi. Bunlardan kapal~~ olan üçü: ~~ - Eline (dikkat et) h~ rs~zl~k,
zorbal~ k ve kötülük etmemek için. 2-Diline (dikkat et) yalan, iftira,
ko~uculuk, dedikodu, küfür ve hakaret yapmamak için. 3 - Beline (dikkat et)
ba~kalar~n~ n namusuna, onuruna dokunmamak için. Bilindi~i gibi
~ ngilizlerde de (three wise monkeys) vard~ r bu anlamda: kötüyü görme,
kötüyü i~ itme, kötüyü söyleme'yi simgelerler.
Aç~k olacak öteki üç ~ey: I - Eli aç~ k olacak, dü~ künlere yard~m için. 2 Kap~s~~aç~ k olacak, konuk ya da bir~ ey istemeye gelenler için. 3 - Sofras~~aç~k
olacak: yoksullara, muhtaçlara yemek yedirmek için.
Ahiler k~z çocuklar~na da ~u ö~üdü verirler ve üç ~ eyi benimsetirler: ~~ I~ine dikkatli ol, 2- A~~na dikkatli ol, 3- E~ine dikkatli ol. Yani, ailenin,
evinin i~ini ihmal etme. ~yi yemek pi~ir, idareli ol ve kocana sahip olmay~~bil.
Ahi örgütünde kad~ nlar üye olamazlar. O zaman Anadolu kad~n~~
kendisi ayr~~ bir örgüt (Bac~yan-~~Rum) yani Anadolu bac~lan örgütünü
kurdu. Bu kad~ n örgütleri, sava~~s~ras~ nda erkeklerle omuz omuza çarp~~t~lar
ki bunlar, eski tarihimizin "Ahiyan-~~ Rum, Baciyan-~~ Rum, Abdalan'~~
Rum, Gaziyan-~~Rum" diye sava~larda ba~ar~lar~~dillere destan olmu~~dört
sava~ç~~ s~n~ ftan biridirler.
Ahilere bu zaviyelerde, yabandan gelmi~~ya da ya~l~~sayg~ n konuklara
nas~ l hizmet edilece~i ö~retilir; yemekten önce ve sonra ellerinin y~kanmas~~
için le~en ibrik, havlu getirmek, su vermek, yemek pi~irmek, ortal~~~~
süpürmek, ocak, mum, kandil yakmak gibi...
Ahiler, konuk a~~rlama i~ inde son derece özenli ve cömert idiler. Ahi
kurulu~ unun bulundu~u yere bir yabanc~~geldi~inde gündüz, esnaftan para
toplan~ r, bunlarla gerekli yiyecek ve meyve al~n~ r, zaviyede görevli ahiler
tarafindan pi~irilir birlikte yenirdi. Anadolu'da bir çok ~ehir ve kasabay~~
gezen Tancal~~gezgin ~ bn-i Batuta, kendisi için böyle bir ziyafet verildi~inde
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bu para toplama i~ini görmü~ , ahilerin her gün kazand~klar~~paray~~ahi
babay~~getirip teslim ettiklerini sanm~~. Oysa ki bu para toplama i~i sadece
konuk geldi~inde olur ve birlikte yenecek malzeme için toplan~r, ahi babaya
verilmez. Herkes kazanc~m evine götürür. Çolu~una, çocu~una, gereksinmelerine sarfeder.
Ahilerde gençlere ata binmek, sürek av~na ç~kmak, ok atmak, silah
kullanmak ö~retilir. Osmanl~ larda 1361 'lerden önce ordu kurulmadan ya
da ordu gücünün dü~man sald~r~s~na yetmedi~i zamanlarda ahiler
silahlar~n~~atlann~~ al~p sava~~alan~na ko~arlard~ .
Ahilikte ana kural, bir sanat ya da meslek sahibi olmakt~r.
Fütüvvetnamelerde bu konuda ~öyle denir. "ahilere helal para kazanmak
gerektir ve hem vâciptir ve hem sünettir. Her kimin ki meslek ya da sanat~~
yoksa ona f~ltüvvet de~mez. Ahinin onsekiz dirhem gümü~~sermayesi ve
mutlaka bir i~i olmal~; i~siz olmamal~".
Büyük Türk ekonomisti, sanat ustas~~ Nas~ rüddin Ahi Evren ( 1172'262), ahlak, konukseverlik, yard~mseverlik ve sanat~ n uyumlu bir bile~imi
olan ahili~i örgütleyerek onu, o denli sayg~n bir duruma getirmi~~ki, o
zamanki ya da daha sonraki hükümdarlar bile bu kuruma üye olmay~~onur
saym~~lard~ r. örne~in ikinci Osmanl~~hükümdan Orhan Gazi (saltanat~:
1324.-1362) ve birinci Murad (saltanat~ : 1362-1389) ahi idiler.
Burada, Anadolu Türkünün sanat ve meslek ya~am~ nda Ahi Evren'in
yapt~~~~ e~siz hizmetleri s~ ralarken, Selçuklu saray~~ resmi dilinin ve
edebiyat~n~ n Farsça oldu~u bir devirde, Türk halk~~aras~na girerek, kad~nl~~
erkekli toplant~ larla Türk dilinin, müzi~inin, ~iirinin, gelenek ve
göreneklerinin korunmas~nda, geli~mesinde büyük eme~i geçmi~~bulunan
Türk bilim ve dü~ün adam~~ Hac~~Bekta~~Velryi (1210-127 ~ ) de sayg~~ile
anmak isterim.
Ahi kurumunun ahlak kurallar~, f~itüvvetnamelerde yer alm~~t~r.
Fütüvvetnameler, sonradan türlü kurulu~ lar, mezhep ve tarikatlarca
benimsenmi~~ve bunlardan herbiri bu kurallar~~kendi ilkeleri do~rultusunda
de~i~ikliklere u~ratm~~lard~r.
Ahlaki, insani bilgileri, e~itimi ahi zaviyelerinde alan ahinin, kesin
olarak bir mesle~i veya sanat~~olacakt~ r: yani ahili~e ancak esnaf ve
sanatkârlar kat~labilirlerdi. Zaten ahili~in, tekke ve türbelerde kümelenerek
halka el açarak kutsal duygular sömürücülü~ü yoluyla halk~n s~rt~ndan
geçinen asalak tarikatlardan fark~~buradad~ r. Ahilik, Anadolu Türküne,

496

NE~ET ÇA~ATAY

al~ nteri ile geçinme, ba~~~dik kendine güvençli ve minnetsiz ya~ama yetene~i
kazand~ rm~~, bu ruhu a~~lam~~t~ r.
Atölyede, tezgâhta sanat e~itimi, zaviyelerde kültür ve genel bilgi
almak suretiyle çift e~itim gören Türk esnaf ve sanatkarlan, hem aralar~ nda
güçlü bir dayan~~ ma ve yard~ mla~ma kurmu~, hem de yerli Bizans
sanatkarlan ile yar~~ abilecek bir sanat yetene~ine kavu~mu~~oluyordu.
Her grup sanatkâr için ayr~~ olmak üzere bedesten, arasta, ya da uzun
çar~~~denen, kal~ n duvarlarla çevrili görkemli yap~ lar içindeki, yanyana
dizilmi~~dükkanlarda sanat ya da mesleklerini güven içinde sürdürüyorlard~.
Aralar~ nda kurduklar~~ güçlü bir otokontrol ile de standart, sa~lam ve ucuz
mal satarak, her dinden ve milletten olan ki~ ilerle güven içinde ticaret
yap~ yorlard~ .
Ahi zaviyelerinin ak~am sohbet toplant~lar~ na her daldan bilginler
hatipler, ö~retmenler kat~l~ rd~. Bu zaviyeler ayn~~ zamanda her tür
yeteneklerin, becerilerin geli~ mesini sa~layan birer akademi gibi idiler.
Bir ~ ehir ya da kasabada herhangi bir nedenle otorite bo~lu~u ç~ ksa,
ahiler hemen yönetimi ele al~ rlar, i~lerin sars~ nt~s~z yürü tülmesini
sa~larlard~ . Onlar, iyi bir e~itimden geçtiklerinden, her tür yönetimde ve
halk ili~ kilerinde o denli yetenekli idiler ki, Osmanl~~ Sultanlar~, ahi ileri
gelenlerini, özellikle gayr-i müslimlerin, ba~ka uluslardan olan uyruklar~ n
ço~unlukta bulundu~u bölgelerde görevlendirirlerdi. Birinci Murad
Han'~ n, Trakya'da birkaç yere böyle ahiler atad~~~n~~ "ahilerimden filan~~
falan yere ahi diktim" sözünün yer ald~~~~vakfiyelerinde görüyoruz 7.
Ahilik ad~ yla an~ lan bu sanat, esnaf ve meslek kurulu~lan, ~~ 727 y~l~ nda
"gedik" haline dönü~ tü. Gedik kelimesi Türkçedir, tekel ve imtiyaz
anlam~ na gelir ki sahiplerinin i~leyece~i i~i ba~kalar~ n~ n i~leyememesi ve
satacak"~~ ~eyi ba~kalar~ n~ n satamamas~~ ~artlanyla hükümet tarafindan
verilen senedin içindeki hükümlerin kullan~lmas~~ ve yürütülmesidir.
Resmi terim olarak "gedik" kelimesine ülkemizde 1727 y~l~ ndan
itibaren rastlan~ r ama, gedi~in tekelci karakteri, çok daha önce vard~. Bu tür
esnafl~ k ve sanatkarl~ k 186o y~l~ na kadar sürmü~ tür.
Gerek esnaf te~ ekküllerinin gedik haline dönü~ mesinden sonra, gerekse
1856 tarihli "Islahat ferman~ " ile meslek ve sanat edinme özgürlü~ünün
kabul ve ilan~~ üzerine, bu haklar~~s~ n~rlayan gedik kurallar~ mn 1 86o y~l~ nda
7

Bak. 6. nottaki eser, sayfa: ~ o2- ~ o5.
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kald~ r~lmas~~üzerine ç~kar~lan ekonomik yasa ve tüzüklerde ahi kurallann~n
izleri aç~kça görülür. Yani ahilerin kurdu~u esnaf ve sanatkârlar
birliklerinin ekonomik ve sosyal içerikli ana kurallar, daha sonralar~~ bu
alanda haz~rlanan yasalar~n, tüzük ve yönetmeliklerin temelini
olu~turmu~tur. Onlar~n koydu~u bu kurallar~n izlerini, Osmanl~~eyalet
kanunnamelerinde bile görürüz.
Ahili~in Anadolu köylerindeki uzant~s~, Yaran odalar~ :
Ahi örgütü yaln~z ~ehir ve kasabalardaki esnaf ve sanatkârlan e~itip
yeti~tirmekle kalmam~~t~r. Daha geni~~bir alana, köylere dek de yay~lm~~t~r.
Anadolu köylerinin pek ço~unda k~rk elli y~l öncesine dek "yaran odas~" ve
"müsafir odas~" vard~. Baz~~ kalabal~k nüfuslu köylere birkaç tane yaran
odas~~ve müsafir odas~~vard~. Konuk odalan, hali vakti yerinde olan ailelerce
bak~l~rd~. Bunlar~n ço~u iki katl~~idi. Yukanda iki göz odas~, a~a~~da küçük
birer ah~r ve samanl~~~, helas~~bulunurdu.
Köye nereden ve kim gelirse gelsin buralarda a~~rlan~r, paras~z
yedirilir, yat~nl~r, hayvan~~için saman verilir, k~~~ n oca~~~ya da sobas~~
yak~l~rd~. Kimi zaman da odaya yak~n kom~ulardan konuk geldi~ini
görenler birer iki~er kap yemekleri ile odaya gelir, birlikte yemek yenirdi.
Benim do~up büyüdü~üm, Isparta ili Gelendost ilçesi Yenice Köyü'nde
~~%o-1945 y~llar~na kadar dört müsafir odas~~dört de yaran odas~~vard~.
Bizim yani dedemin -kendisi kad~~ (yarg~ç) imi~- yapt~rd~~~~bir müsafir
odam~ z ve arka avluda aynca yap~lm~~~bir de yaran odam~z vard~.
Yollar~n, ula~~m ve haber alma araçlar~n~n, konaklama yerlerinin
yetersiz oldu~u o zamanlarda, i~leri ve meslekleri gere~i bir yerden ba~ka
yere gitmek zorunda olanlar için bu odalann de~eri ve önemi son derece
büyüktü. Bu odalara gelen konuklar, ayn~~ zamanda gezdi~i ve gördü~ü
yerler hakk~nda haber ve bilgi veren kaynak görevi de yap~yorlard~.
Yaran odalanmn nitelikleri ve fonksiyonlan ba~ka idi; bunlar da bir
ölçüde ahi zaviyeleri gibi yard~m edici ve e~itici rol oynarlard~.
Bunlann i~leyi~leri ve görevleri ~öyle idi: Köyde güz (sonbahar) ekinler
ekilip tarlalar nadas edildikten, yakacak, yiyecek, giyecek haz~ rl~klar~~
bittikten sonra ah~rdaki hayvanlara bakmaktan ba~ka yapacak i~~kalmaz,
köyler yan yar~ya k~~~uykusuna dalm~~~duruma girerdi. I~te köylerdeki bu
yaran odalan bundan sonra aç~l~p çal~~maya ba~lard~.
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~imdi ben, a~abeylerimin kat~ld~~~, biraz büyüdükten sonra da birkaç
kez konuk olarak gidip geldi~im yaran odalar~n~n çal~~malar~n~~ve neler
yapt~klar~n~~ özetleyece~im: köyün 20-30, 30-40, 40 ve daha yukar~~
ya~lardaki erkekleri, güz mevsimi gelince, grupla~arak, odalar~~halk~n~n
kimlerden olu~aca~~n~~saptamaya ba~larlar. Önce bir "yaran ba~~"
bulunmaya çal~~~l~r. Bu i~~seçimle olur. Eski yaran ba~~'ndan memnun iseler
de~i~tirmezler. Yaran ba~~, yeniden aralanna kat~lacak ki~ileri saptar. Bu
konuda kimse zorlanmaz. Zaten hiç bir odaya kat~lmaylp evlerinde
oturanlar yok denecek kadar azd~r. Kat~lmayanlar, yaranlann, dü~ünlerde,
ekim ve harman zamanlar~nda yapacaklar~~yard~mlardan yararlanamayacaklanndan, hemen hemen kimse buralara kat~lmamazl~k edemezdi.
Köylerdeki yaran ba~~, ahi zaviyelerindeki ahi babalar gibidir ve
yaranlann ya~l~cas~, herkesce sevilip say~lan~d~r.
Odalar~~ faaliyete geçirmek için, kararla~t~r~lan bir günde odada
toplaml~r ve aralar~ndan bir de "oda ba~~" seçilir, bu "yaran ba~~"mn
muavini gibidir ve a~a~~~yukar~~ahilerdeki "nakib" kar~~l~~~d~r.
Oda ba~~, odan~n genel i~leri, temizli~i, oda gereksinimlerini ke~ikle
yerine getirme gibi i~lerden sorumludur. Yaran ba~~, odan~n güvenli~ini,
terbiye ve sayg~~kurallar~~içinde yürütülmesinden sorumludur.
Genç yaranlann odalar~~tek katl~~olup k~rk elli ki~i alacak ve ortas~nda
milli oyunlar oynanabilecek geni~liktedirler. Ya~l~lar ise konuk odalar~nda
toplan~rlar, köyün genel konulan konu~ulur, dini kitaplar, öyküler okunur,
yaran odalar~n~n gençlere ait olanlar~nda halledilemeyen anla~mazl~klar bu
ya~l~lar odas~nda halledilir.
Yâranlar kendilerine "efrad" derler. "yaran ba~~" ve "oda ba~~"ndan
ba~ka herkes hergün s~ra ile, yaran odas~n~n bütün ihtiyaçlar~n~~sa~lamak
zorundad~rlar. Onlar bu i~e "ke~ik" derler.
Ke~ik s~ras~~kendine gelen ki~i, bir önceki gece da~~l~n~rken odan~n
anahtann~~ve demirba~~e~yas~n~~ o günkü ke~ikçiden teslim al~r. Kendisi,
ke~ik günü ak~am~~erkenden gelip oday~, oca~~~süpürüp temizler, testilere su
doldurur, lambalann ~i~elerini temizler, fitillerini keser, gazlann~~ doldurur,
gece geç vakte kadar yetecek odun getirir.
Odan~ n düzeni ve onuru, oda d~~~nda gündüzleri ve yaz aylar~nda oda
faaliyetleri tatil edilmi~ken de korunur, aralar~ndaki dayan~~ma sürdürülür.
Oda halk~n~n kendi aralar~ndaki ya da öteki odalarla olan her konudaki
anla~mazl~ klar~ , "yaran ba~~" ile "oda ba~~" taraf~ndan, onlar yapamazsa
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ya~l~lar~n odas~ nda kurulan köy mahkemesinde halledilir. Birçok türden
pekçok dava, mahkemelere gitmeden bu odalardaki kurullarca halledilirdi.
Bu türden pek çok davan~ n bu kurullarca halledili~ini ben, k~ rk elli y~l önce
gördüm.
Zorunlu bir neden olmadan odaya gelmemek olmaz. Yarandan kimse,
kahvehaneye ya da ba~ka yaran odas~ na, yaran ba~~n~n izni olmaks~z~n
gidemez. Yaranlar~ n, H~drellez'de (6 May~s günü) May~s ay~~ ortalar~ nda bir
tek gün, harman sonunda bir hafta olmak üzere topluca yat~l~, dinlenme ve
e~lenme zamanlar~~vard~. Bu e~lenceler için aralannda para kat~~~p, koyun,
sebze, ya~, ~eker al~ rlar, a~ç~~ tutarlar, topluca E~irdir Gölü'nün bizim köy
(Yenice) k~y~s~na gider, avlan~ r, e~lenir, yer içerlerdi.
Yaranlar~ n köydeki sosyal yard~m faaliyetleri çok ilgi çekicidir.
Yaranlardan birinin ya da bir yak~n~n~n dü~ünü olaca~~~zaman, bir hafta
süren dü~ünde çok yard~m ederler. Eskiden "okulu dü~ün" denen ve çevre
köylerden k~ rk elli ki~inin davet edildi~i (okundu~u) dü~ünlerde üç gün
dü~ün olan köyle aileler yan~ nda konuklanan bu gelenlere ~~ o- I 5 kap, ayr~~
cinste yemek götürülür ve bu ta~~ma i~ini yaranlar yapard~. O zamanlarda
kömür ya da tüpgaz bulunmad~~~ ndan, bütün yaran efrad~, kendi
hayvanlar~~ ile topluca bir gün ormana gidip 30-40 yük odun getirip dü~ün
evine teslim ederlerdi. Bütün bu türden yard~m hizmetleri paras~z yap~l~ rd~.
Yaranlardan birinin ya da kocas~, o~lu askerde olan gelinin, dulun,
kimsesiz ki~inin sürülecek ekilecek tarlas~, biçilecek ekini, kald~ r~lacak
harman~~ olsa, yaranlar bütün oda efrad~~ halinde birle~erek yaparlard~.
Köyde ç~ kan bir yang~nda birinin evi, ah~ r~~ ya da samanl~~~~yansa, bütün
yaran odalar~~ birle~erek kimi a~aç, kimi kerpiç, ya da tu~la, kiremit ve harç
yard~ m~nda bulunmak suretiyle yanan yeri, eskisinden daha iyi duruma
getirirlerdi.
Köy kuyular~ n~ n, dere yataklar~n~n onar~lmas~, ormanlar~n korunmas~~
gibi kamuya ait i~ ler hep bu yaranlar eliyle yap~l~ rd~. Yaranlar~n bu
giri~imleri, yal~ n bir imeceden farkl~d~ r. Düzenli, örgütlü çal~~mas~yla,
konuk a~~rlamalar~~ ile, y~ll~k toplu gezinti, e~lence ve yemekleri ile, sürek
aylar~~ ile, odalarda gençlerin türlü yollarla e~itilmesi ile, tamam~yla ahi
kurumunun köylere dek yay~lm~~~bir uzant~s~ ndan ba~ka bir~ey de~ildi.
Ancak, yollar~n ula~~ m ve haber alma araç ve gereçlerinin geli~mesi,
ya~am~ n daha h~zlanmas~ , kahvehanelerin, otel ve motellerin ço'~almas~~
nedenleriyle, öte yandan, ilk ve orta ö~retimde yurtta~l~ k, toplum ili~kileri
ile ilgili derslerin, uygulamadaki örnekleriyle de~il de daha çok kuramsal
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olarak ö~retilmesi yüzünden bu, arta kalan meziyetleri ile bile yabanc~lar~~
hâlâ hayran b~rakan Türk konukseverli~i, yard~mseverli~i, insanc~ll~~~~çok
azalm~~~bulunmaktad~r.
Anadolu ahileri, fütüvvetnamelerin insani ve ahlaki ilkelerini kendi
yap~ lanna uydurarak alm~~ larsa da, böyle sanatla yard~ mseverli~in ve
ahlak~n uyumlu bir ala~~m~~ile sosyal ve ekonomik toplum ili~ kileri böylesine
mükemmel bir biçimde düzenleyen bir kurum ya da örgüt, dünyan~n ve
islam âleminin hiçbir yerinde bugün bile görülemez. Bu nedenle ahilik
ad~yla an~ lan ve güçlü bir sosyo-ekonomik örgüt olarak ortaça~~Anadolu
halk~n~ n sosyo-ekonmik, sosyo-kültürel hatta bir ölçüde sosyo-politik ya~am~~
üzerinde çok olumlu ve etkin, yayg~n bir rol oynam~~, faaliyetlerini köylere
dek uzatm~~~olan bu kurum, her yönüyle orijinaldir, benzeri nitelikteki
kurulu~lardan farkl~, kat kat etkili ve çok yönlüdür. Bu özelliklerinden dolay~~
da Türk zekâs~n~ n ve dehas~n~n ~aheser bir ürünüdür.

