MODERN ZAMANLARIN ESTET K ALGISI
VE TÜRKLERDE AH L K KÜLTÜRÜNÜN
ÖNEM

ÖZ: Medeniyet tarihi çok uzun bir geçmi e sahip olmasına
ra men insano lu, hâlâ daha huzurlu ve daha adil bir hayatın
özlemini duymaktadır. Sınıf farkı, gelir adaletsizli i, mega
kent yapıla ması, teknolojinin olumsuz etkileri, maddiyata
odaklı bir hayat anlayı ı vs. bugün, insan ölçüsünü a an bir
noktaya ula mı tır. Durum böyleyken toplum sorunlarını çözecek hazır reçeteler yoktur. Ne felsefi anlayı lar/yakla ımlar ne de sanat, insanı, kapitalist düzenin olumsuzluklarından
koruyabilmektedir. Buna kar ın insan ve iktisat kavramının
birbirini tamamladı ı Ahilik anlayı ı/kavramı, estetik ile sosyal hayatın kayna ması açısından ahenkli bir bütünlük ta ımaktadır. Ahilik, her ne kadar önemini kaybetmi bir anlayı
gibi dü ünülse de slâm inancıyla birlikte Türk örf ve âdetlerine dayanması bakımından millî karakterin olu masında
hâlâ önemli bir güce sahiptir. Bu bakımdan de i ik bakı
açılarıyla ele alınıp sürekli gündemde tutulması gerekir.
Anahtar Kelimeler: Estetik, Ahilik, fütüvvet, Anadolu.
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ABSTRACT: Although the history of civilization has a very
long history, humankind has still been longing for a more
peaceful and fairer life. Class distinction, income inequality,
megacity settlement, negative impacts of technology, materialistic lifestyle etc. have reached a point exceeding human
standards today. In this circumstance, there are no readymade formulas to solve social problems. Neither philosophical approaches nor art can protect people from problems of
the capitalist system. Nevertheless, the idea of Ahi-order,
where the concept of human and economy complete each
other, has a harmonious integrity with regards to the fusion
of the aesthetics and social life. Even if the idea of Ahi-order
is considered to have lost its importance, with the belief of
Islam and being based on Turkish traditions and customs, it
still has an important power in the formation of national character. In this regard, it needs to be handled from different
points of view and to be kept on the agenda continuously.
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Güzellik Algısı
Her insan do u tan güzellik duygusuna sahiptir ve her kültürün kendine has bir güzellik anlayı ı vardır. Türkler, asırlarca madde ve mânâ boyutunu birlikte ya ayan, slâm anlayı ına ba lı bir iman a kı, hayatlarının
her cephesini ku atmı bir ecdadın torunlarıdır.
Türklerin kadim kültüründe “güzellik”, “a k”la bütünle en ya ama
sevincini ifade eder. Buna kar ın birçok medeniyet “a ka” olan inanç ve
ba lılı ını kaybetmesi sonucu yok olmu tur. Bu ba lamda Necip F. Kısakürek, Allah’ın a ksız insana ve cemiyete rızası yoktur (2016: 106) der.
Ahmet Muhip Dıranas ise “Olvido” adlı iirinde:
nsan, ya mur kokan bir sabaha kar ı
Hatırlar bir gün bir camı açtı ını,
Duran bir bulutu, bir ku uçtu unu,
Çöküp peynir ekmek yedi i bir ta ı...
Bütün bunlar a kın güzelli iyledir.
diyerek aslında hayatın güzelli ini dile getirmi ve her dizede ya ama sevincini hissettirmi tir. Oysa maddenin hüküm sürdü ü modern zamanlarda
insano lunun hayatın güzelliklerinden ya da ya ama sevincini imleyen güzelliklerden söz etmesi gittikçe güçle mektedir. Bütün olumsuzluklara ra men gelece e dair umudunu korunmak isteyen ara tırmacı Mehmet
Aydın’a göre gelecekte bir Asr-ı saadet devrinin tekrar ya anması beklenmese de slâm’ın medeniyet in a etme gücüne olan inanç devam etmektedir (2016: 87).
Kur’an-ı Kerim’de insanın bu dünya ve ahiret mutlulu una giden
yollar açıklanır. Bu anlamda Kur’an bir rehber, bir yol göstericidir. nsanı
yarattı ı zaman meleklerin Bizler hamdinle sana tesbih ve seni takdis edip
dururken, yeryüzünde fesat çıkaracak, orada kan dökecek insanı mı halife
kılıyorsun? sorusuna Allah, Sizin bilemeyece inizi herhalde ben bilirim
diye kar ılık verir, çünkü insanı, kendisine halife seçmi tir (Özek, 1997:
5).
eyh Galip,
Ho ça bak zatına kim zübde-i âlemsin sen
Merdüm-i dide-i ekvan olan âdemsin sen (Birgül, 2012: 1109).
diyerek meleklerin secde etti i insanın bütün varlıklardan daha erefli oldu unu dile getirir. nsan, varlı ın, yaratılı ın gayesi olması bakımından
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üstündür. Dolayısıyla slâm anlayı ına sahip bir insan, kendisine bah edilen bu erefin bilinci ve sorumlulu u ile hareket eder. nsanın sıkıntılarla
mücadele zorunlulu u imtihan gere idir. nsan, sevgiliye ancak birtakım
fedakârlıklar göstererek lâyık olabilir. Sevgiyi ispat arttır. Fakat bu dünya
sıkıntılarına katlanmak o kadar kolay de ildir. nsan, ancak sonsuzluk
inancıyla dayanma gücü bulabilir.
Katı Olan Her eyin Buharla tı ı Modern Zamanlar
Birçok insan, dünyanın bozuk düzenine bakıp kendince bir yaraya
merhem olaca ını dü ündü ü fikirler üretir. Hele bir de üstün bir ifade
gücü olsa kim bilir ne onulmaz yaraları iyile tirecektir. Genellikle okumaya ve yazmaya meraklı olan insanlar ise böyle anlarda, ilk kez kendilerinin dü ündüklerini sandıkları pek çok eyin, aslında daha önce ba kaları
tarafından dü ünülerek yazıya aktarıldı ını fark ederler. Böyle bir durum
a kınlık verici olsa da insanların hayat kar ısındaki duygu ve dü üncelerinin ortak olabilece i noktasında bir gerçeklik ta ır. Çünkü mavi gök altında söylenmemi hiçbir söz yoktur; söylenenler yeni bir yorumdan
ibarettir. Zaman ve mekân fark etmeksizin insanların benzer eyler dü ünmesine a mamak gerek. Bu ba lamda daha âdil bir dünya söylemi, Fransız Devrimi (1789)’ne ait bir vaat olsa da gittikçe küreselle en dünyada
öneminden bir ey kaybetmemi tir.
nsano lu, makineyle tanı tı ından bu yana, hiçbir devirde olmadı ı
kadar hızlı ve zihin karı tırıcı bir dönem ya amaktadır. Ne yazık ki, modernle meyle birlikte tüm dünyada gelene e ve geleneksel kurumlara olan
ba lılık zayıflamı tır. Artık maddenin mânâya üstün geldi i, ya amın
maddî güce odaklandı ı; paranın bir araç de il, ya amın öncelikli amacı
oldu u bir dünya düzeni hâkimdir. Halbuki “tüm toplumların bir Altın Ça
söylencesi ya da anısı, insanlı ın tam bir mutluluk ve memnuniyet içinde
ya adı ı bir ba langıç zamanı vardır” (Kumar, 2005: 13). Buna kar ın insanın tabiat ile ahenk içinde ya adı ı, ihtiyaçlarının ve isteklerinin sınırlı
oldu u ba langıç dönemleri, yerini, sınırsız bir tüketime ve insan ölçüsünü
a an bir rekabete bırakmı tır.
Türk toplumunun bir altın ça ından bahsedilebilirse e er, Ahilik
kültürünün ya atıldı ı ça anılmalıdır. Ahiler, do ayla uyum içinde üreten
ve aynı zamanda estetikle hayatı kayna tıran insanlardı. Onların sundu u
katkılarla güzelle en ve her yönüyle bir ahenk kazanan toplum yapısı, bir
ütopya de il, Ahili i tanımlayan bir hayat nizamıdır.
Ahilik, ülkemizde her yıl Eylül ayında, yedi gün süren çe itli etkinliklerle kutlanmakta ve ardından kutlama programı, ilgili bakanlı a rapor edilmektedir. Ama ne yazık ki esnafın bayramına esnaf katılmamakta,
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yapılan etkinlikler ise onca çabaya ra men protokol listesinin katılımıyla
sınırlı kalmaktadır.
Ahilik, her ne kadar iktisadî hayatı düzenleyen bir esnaf te kilatı
olsa da Türk milletinin ahlâkî, iktisadî, sosyal hayatını düzenleyen kurumları üzerinde etkili olmu tur. Fakat bugün eskisi gibi esnafın mü teriyle
arasında kurdu u bir ba dan söz edilemez. Günümüzde kapitalist sistem,
insanlara, tüketime odaklı bir hayatı dayatırken beraberinde, toplum hayatının tüm boyutlarını da de i tirmi tir. Avrupalı dü ünürlerin Aydınlanma
Ça ı’nda söz etmeye ba ladı ı ikâyetler, Türk toplum hayatında da görülmektedir. Özellikle Marshall Berman’ın Katı Olan Her ey Buharla ıyor
(2005) adlı kitabı dikkate alındı ında Türkiye’de de pek çok eyin hızla
buharla tı ı söylenebilir. Fakat hayatın devam etmesi, hâlâ medenî bir toplumdan söz etmeyi ve bu toplumunun özelliklerini de geçmi te aramayı
zorunlu kılmaktadır.
Mehmet Kaplan, insanın kendi varlı ının özünden uzakla masını,
Gerçekten fert olarak insan hiçbir ça da bugünkü kadar küçük görülmemi
ve küçük dü ürülmemi tir. Medeniyet hiçbir ça da bugünkü kadar ahsiyetleri silen bir sistem haline gelmemi tir diyerek açıklar. Ona göre bu i
makine icat edildikten ve modern devlet nizamı kurulduktan sonra ba lamı tır. Bugün insanlık, makine ve devlet denen iki devin idaresi altına girmi tir. Dünya gittikçe yeknesakla makta ve insanlar gittikçe birbirlerine
benzemektedir. Makine ve devlet, ya ama artlarını ve insanlı ı gün gittikçe standart bir tertibe sokma a çalı maktadır. Bu gidi at insanları aynı
artlar altında tembihler, aynı heyecanlar ve dü ünceler içine sokarken fert,
modern ça da gittikçe duyarsızla maktadır. Bunun sonucu hususiyetini
kaybetmekte, anonimle mekte ve kalabalı ın içinde erimektedir (1999:
189).
smail Tunalı da insanın makineye kar ı kendisini “yabancı” hissetti ini belirtir. nsan gerek felsefe gerekse sanat alanında bu yabancıla maya kar ı direnmi , teknolojinin ve makinenin egemenli ine kar ı insanın
özü, özgür dü ünme ve yaratma bilinci u runa büyük u ra vermi tir. Örne in, felsefede fenomenoloji felsefesi, existentializm (varolu çuluk felsefesi), strüktüralizm (yapısalcılık) bu yolda ortaya konmu dü ünce
sistemleridir (2011: 252-253). Hakkı Hünler, Esteti in Kısa Tarihi adlı çalı masında yararlandı ı birçok kayna ın her birinin kendi tarzında “ça ın
trajik bir ekilde karanlık oldu u yargısını” payla tı ını belirtir (2011:
495). Aslında aura’sı (hale) (Jay, 1989: 303)1bozulmu , bir ba ka deyi le
1

Walter Benjamin’e göre, hale, özgün sanat ürününü çevreleyen kendine özgü aydınlık
ya da parıltıdır. Sanat eserine özgünlü ünü kazandıran hic et nunc (burada ve imdi)
duygusudur. Do ada da olan bu özellik, “ne denli yakın olursa olsun, herhangi bir mesafenin kendine özgü bir görüngü olu turması” biçiminde ortaya çıkmaktadır. Sanatta
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“büyüsü bozulmu ” veya “Tanrısı ölmü ” bir dünyada (Hünler, 2011: 33)
sanatın gelece inden bahsetmek gittikçe güçle mektedir. Gerçi böyle bir
dünyada Hegel, “sanatın sona erdi ini” söylemi tir. Sanatın sonundan bahsedilmesi aynı zamanda insanın tinsel, kültürel, kısacası, insanî bir varlık
olarak var olup olmayaca ı sorusunu akla getirmektedir. Çünkü insanın
varlı ı teknolojinin tehdidi altındadır (2011: 261). nsanı bu tehditten kurtarmanın yolu, endüstriyel tasarım ürünleri ile esteti i kayna tırmaktır.
Bauhaus’un ortaya koydu u, ya amı ve sanatı, tekni i ve sanatı, faydalıyı ve güzeli bütünle tirmeye yönelik bu yeni estetik anlayı la, özellikle ergonominin ve endüstri tasarımının kurulu uyla
sanat, müze ve galerilerin tutsa ından kurtularak insanın gündelik
ya amına, insanın ya adı ı evinin içine, kentinin sokaklarına girer
(Tunalı, 2011: 256-258).
Adnan Turani de bilim ve felsefenin, endüstriyel ya amın durmadan
çıkardı ı sorunlar kar ısında a kınlı a dü tü ünü belirtir. Bu, insano lunun bilimsel teknoloji ça ındaki en büyük “hayal kırıklı ının” nedenidir.
Bu hayal kırıklı ı, yüzyılın ikinci çeyre i içinde, Charlie Chaplin’in “trajikomik” filmlerinde (Modern Zamanlar gibi) somut bir biçimde ele tirilmi tir (2003: 85). Ayrıca yine bu hayal kırıklı ı, A. Camus ve J. P. Sartre
gibi öncüleri olan bir “ba kaldırma edebiyatı” ortaya çıkarmı tır (2003:
86). Turani’ye göre ça ımızın insanı, aceleci ve sabırsızdır. Teknolojik endüstrinin toplum ya amına egemen olmasından bu yana, artık okumak için
uzun anlatılar yerine kısa anlatılar tercih edilmektedir. Zamanımızda çabuk
bıkma, sıkılma durumu, insanlı ın ortak bir özelli i olmu tur (2003: 89).
Sanattaki renk-biçim, akıl-duygu diyalekti inin pe pe e de i mesi de ça a
özgü bir durumdur. Mesela monar ik dönem sanatçıları, uzun yıllar tek bir
sanat anlayı ını uygularken, XIX. asırda, bir dönem içindeki sanatçıların
yalnız bir anlayı ı sürdürdüklerini; XX. asırda ise tek bir sanatçının tüm
ya amında kendini bir sanat akımında tutamadı ı gözlemlenmektedir
(2003: 105). “Kısacası, ça ımız insanı maddî hiçbir gerek dü ünmeden
ba lanacak bir ey, manevî, yüce bir de ere gereksinim duymuyor. Fakat
bu kez idealiyle çeli erek, inanmak istedi i bu de erler için kan dökücü
bile oluyor. Ancak yine o, çabucak bunlardan bıkıyor. Bir inkâr, bir ele tiri
ortamı, onun çevresini almı tır. O hem inanmak hem durmadan yıkmak
psikozu içine dü mü tür. Yıkmanın, yaratmanın ba langıcı oldu una inanmı tır” (2003: 74).

ise bu eri ilmezlik (uapproachability) niteli i, sanat ürününün halesinin temel ögelerinden biridir ve sanatın ba langıçta kendisinden ortaya çıkan ritüel, sihirsel ba lam ile
yakından ilintilidir. Gerçek sanat ürününe özgü bu hale, sanat ürününün yeniden-üretimi (ço altımı) ile ortadan kalkmaktadır.
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Artık sanatın kadim zamanlara özgü toplumsal hayat içerisindeki
kendili inden apaçıklı ı ve toplumsal i levi ortadan kalkmı tır (Hünler,
2011: 492). Sanat zanaat ayrımının yapılmadı ı feodal zamanlarda estetikle hayat kayna mı hâlde bulunurken, Aydınlanma Ça ı’nda sanat, burjuva sınıfının estetik zevkini yansıtmakla ele tirilmi tir. Bu dönemde sanat
ile hayatı kayna tırmak isteyen avangardın (Bürger, 2017: 21) devrimci ve
ütopyacı ruhu, “umut ilkesinin” pe ine dü er. Devrimci manifestolar insanlı ın kaderini “Umut lkesi”ne (Ütopya filozofu Ernst Bloch’un eserinin ba lı ı) ba lar. nsanların bir “olay” (event), bir mucize, bir altüst olu
sayesinde özgürlüklerine kavu aca ı umudunu ya arlar. Böylece nihayetinde hayat sanata dönü ecektir. nsanlı ın tarih öncesinde, örne in birtakım ritüellerde oldu u gibi, sanat topluca üretilecek ve aynı anda topluca
tüketilecektir. Özgürlük ve e itli in önündeki ba lıca engelleri olu turan i
bölümü, yabancıla ma ve mülkiyet olmayacaktır. “Zira herkes airdir ve
hayat iirdir” (Artun, 2011: 29).19. asırda burjuva özerk sanat anlayı ına
kar ı çok farklı ideolojik görü lere sahip ele tirmen, sanatta ahlâkî bir
amaç hedefler. Saint-Simoncular gibi, pek çok muhafazakâr yazar da sanatın proleteryanın bozulmu duyarlılıklarını geli tirme etkisini över; sanatın tinsellikle ve itidalle arasında kurulan geleneksel idealist ba ları,
toplum sa lı ının pratik ihtiyaçlarına yöneltirler (Mcwilliam, 2011: 488).
Sanayiye kar ı sanatı ve zanaatı savunan William Morris de Hiçbir Yerden
Haberler (1890) ba lıklı ütopik eserinde “devletin ortadan kalktı ı ve her
cemaatin kendi i lerini özgürce yürüttü ü bir komünal yaratıcılık” toplumunu anlatır. “ nsanların sadece haz almak için çalı tıkları ve bir ‘toplumsal devrim’le kurulan bu toplum, ‘saf komünizmdir’” (Artun, 2011: 21). Bu
eserdeki “ütopyacı tutum siyasî olarak âdemi merkeziyetçi, çevresel ve
toplumsal olarak da dengelidir. Kent ve kır birbiriyle çeli mek yerine birbirini tamamlamaktadır (Kumar, 2005: 164).
Sosyalist ütopyalarla ula ılmak istenen hayatın ço u yönden Ahilikle benze ti i görülmektedir. Çünkü Ahilik, esteti in hayatla kayna ması
ve insanlara adil ve huzurlu bir hayat sunması yönüyle ideal bir sistemdir.
Bu sistemi hatırlamayı gerekli kılan ise bir ütopya de il, tam tersine, belli
bir zaman diliminde uygulanmı ve insanları mutlu ya atmı olmasıdır. Nihat Sami Banarlı’nın her kültürün kendine özgü bir estetik ve güzellik anlayı ını ifade eden “iman ve ya ama üslûbu” (Ayvazo lu, 2015: x) sözü,
“Do u sanatlarının ya anan bir dünya yaratmaya, Hıristiyan sanatlarının
ise tema a, ikna ve anlatmaya yöneldikleri” eklindeki yorumlarla daha
güçlü bir anlam kazanmaktadır (2015: 120).
Her medeniyetin kendine özgü bir ekonomi ve siyasi anlayı ı vardır.
Sanayi Devrimi sonrası Batı’da özel mülkiyete sahip burjuva sınıfı ile
emekçi sınıfı arasındaki uçurum, sınıf çatı masına sebep olmu tur. Buna
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kar ın “(…) Osmanlı’da üretim aracı olan topra ın sahibi devlettir ve özel
toprak mülkiyeti olmadı ı için servetin bireylerin elinde birikimi ve güçlü
bir sınıfın olu umu engellenmi tir. Bundan ötürü Osmanlı toplumu sınıfsız
bir toplumdur. Batı toplumuna benzemez.” diyen Berna Moran, Osmanlı
bürokrat sınıfının güttü ü Batılıla ma siyasetinin bize uymadı ı için yanlı
oldu unu belirtir. 1920’lerden sonra daha da hızlanan Batılıla ma ve devrim hareketleri de kopyacılıktır ve halka ra men yapıldı ı için tabana dayanmayan üst yapı de i iklikleri olup Türk aydını ile halkı arasındaki
kopuklu u artırmı hem de geçmi ile aradaki ba ı koparmı tır (2004:
174).
Ahilik anlayı ından uzakla mak birçok olumsuzlu u beraberinde
getirmi ; Batılı insanın pozitivist dünya görü ü nedeniyle ya adı ı olumsuzluklar, yukarıda da belirtildi i üzere Türk milletine de sirayet etmeye
ba lamı tır. ki yüz yıldır, çok çaba sarf edilmesine ra men, yeni bir medeniyetin in ası, bir türlü gerçekle tirilememekte; bu medeniyeti in a edecek insan tipi de yeti tirilememektedir. Maddî zenginle me ve e yaya
sahip olmak için gösterilen çaba, ruhu beslemek için sarf edilmemekte, her
güzellik dı görünü te aranmaktadır. Bu nedenledir ki toplumsal sorunlar
gittikçe artmaktadır. Ba ta toplumun çekirde ini olu turan aile kurumunu
ayakta tutan de erler sarsılmı tır. Toplumsal sorunların günü birlik projelerle çözülemeyece i a ikârdır. Esasında sorunların kayna ı, ya ama
inancı ve ya ama a kının yitirilmesidir. çinde ya anılan devir itibariyle
övünülecek bir estetik algıdan söz etmek gittikçe güçle mektedir. Bu yüzden öncelikle kendini bilen, evrensel ahlâk de erlerine sahip insan tipinin
yeti tirilmesi gerekmektedir.
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın, Mahur Beste adlı eserinde roman ki isi
Behçet’e söyletti i u sözler kimlik problemini ifade etmesi bakımından
dikkate de erdir:
O lum Behçet, sen bir medeniyetin iflası nedir bilir misin?
nsan bozulur, insan kalmaz; bir medeniyet insanı insan yapan manevî kıymetler manzumesidir (…) Her eyin bir çaresi vardır. Fakat
insan bozuldu mu bunun çaresi yoktur.
Tanpınar’a göre bizde insano lu “ irazeden” çıktı ı için hayatın
“ahengi” bozulmu tur. Bütün ark da aynı ıstırap içindedir. Yazar, her ne
kadar imkânsız görünse de çözüm olarak “insanı yeni ba tan”, “yeni kıymetlerle kurmayı” (1999: 103-104) önerir.
Her kültür bir önceki kültürün üzerine in a edilir ve do al olarak
gelenekten beslenir. Bugünün modern toplumları, her ne kadar gelenekten
kopsa da bilinçdı ına yerle en gelene in birikimiyle varlıklarını koruyabilmektedirler. Öyle ki Psikologlar gayrı uurda hiçbir eyin kaybolmadı ını,
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sadece ekil de i tirdi ini söylerler (Kaplan, 1999: 157). Modern dünyanın etkilerinden daha çok olumsuz yönde etkilenen Türk toplumunu da
ayakta tutan güç, geçmi te kalan de erlere ba lılı ıdır. Türk milletinin karakteri, gelenekten beslendi i örf ve âdetler sayesinde olu mu tur (Ekinci,
2001: 17). Ataların ruhu eserlerinde ya ar ve onlar eserleriyle halihazıra
tesir ederler. Bütün medenî milletlerde mazi kültürü vardır. Maziyi yıkan,
yok eden, halihazırı en zengin kaynaklardan mahrum etmi olur (Kaplan,
1999: 125). Ahili in 13. asırda köylere kadar yayılması, bu terbiyenin bozularak da olsa, bir gelenek hâlinde asırlarca devam etmesi, Türk halkının
ahsiyet ve karakterinin nasıl te ekkül etti ini anlamak bakımından önemlidir. Ahili in temelini te kil eden insanî ya ama tarzı, gençlerin çok disiplinli bir ekilde terbiye edilmelerinin bir sonucudur (Kaplan, 2005: 128).
Bu sebeple asırlar boyunca zamanın imbi inden süzülerek günümüze ulaan kültür mirasının gelecek ku aklara aktarılması, öz benli i koruma bakımından çok büyük önem ta ımaktadır.
Türklerde Ahilik Kültürü
Modern zamanların estetik algısını daha iyi anlayabilmek Ahilik konusuna yakından bakmayı gerektirir. “Osmanlı Devleti’nin kurulu yıllarına tekabül eden XII-XIII. asır Anadolu’da sosyal ve siyasî hadiselerin en
yo un ya andı ı yıllardır. Bu devrede sosyal ve ekonomik artların meydana getirdi i en önemli sosyal kurum Ahilik’tir” (Demir, 2000: 9-10).
Amacı Peygamber’in güzel ahlâkını esas alarak “eline, beline, diline” sahip, her türlü kötü davranı tan uzak, nitelikli meslek erbabı yeti tirmektir.
Bu anlayı la yeti en fertlerin hem iktisadî alanda hem de di er kurumlar
üzerinde olumlu etkisi sayesinde huzurlu bir toplum in a edilece i dü ünülmü tür.
Türkler, VIII. asırdan sonra din de i tirip yerle ik hayata geçerken
kendi örf ve âdetleri ile slâm inancını kayna tırarak yeni bir dü ünce sistemi ve ya am tarzı belirlemi lerdir. Bu dü ünce ve ya am tarzını benimseyenlere “Ahi” denir. “Ahi” Arapça’da “karde im” manasına gelen bir
kelimedir. Ayrıca, yi itlik, kahramanlık ve cömertlik gibi anlamları olan
Türkçe ‘Akı’ kelimesinden geldi i de belirtilmektedir (Durak-Yücel 2010:
152).
Ahilikte önemli olan “fetâ” kavramı genç, yi it, delikanlı demektir.
Farsça civanmert ve bunun ço ulu civanmerdân da aynı anlamdadır. Eski
Arapça’da, fetâ terimiyle ideal olarak "asil ve tam mânâsıyla insan" kastedilmekteydi. Fetânın misafirperverli i ve eli açıklı ı övülmü tür. Misafirperverli in ve mücadelede kendini feda etmenin bu en yüksek mertebesi,
yani fütüvvet göklere çıkarılmı tır. Fütüvvetin cömertlik bakımından Hatem Tai, yi itlik bakımından Hz. Ali örnek kahramanları sayılmı tır (Ate ,
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1977: 3). Fütüvvet de delikanlı, civan, kerem, mürüvvet ve civanmertlik
anlamına gelmektedir (Ça atay, 1952: 61).
Mehmet Fatih Köksal, Ahili in, slam dünyasında Abbasi halifesi
Nâsır Li-dîllâh tarafından kurumla tırılan “fütüvvet” kurumunun, Anadolu’da XIII. asırdan itibaren millî ve yerli unsurlarla donanmı ekli oldu unu belirtir (2010: 60). Nâsır Li-dîllâh (Hilafeti: 575-622/1180-1225)
Abbasi Halifeli ine yeniden eski siyasî, dinî nüfuz ve itibarlarını sa lama
maksadını gerçekle tirmek için Fütüvvet Te kilatı’nı slâm dünyası çapında organize etmek istemi tir. Bu amacı gerçekle tirmek için pek çok
mutasavvıfı himayesine almı tır. Anadolu’daki Türkmen eyhler ve dervi lerin de onun hizmetine girdikleri ve co kun bir imanla ona ba landıkları görülür (Bayram, 2016: 65). Asıl adı “Nasırüddin Mahmud el Hoy”
olan Ahi Evran da halifenin kurdu u Fütüvvet Te kilatı’na girer.
Aslen Horasanlı olan Ahi Evran (1171-1261), Köseda ı Sava ı’ndan
sonra Mo ol baskısı ile Anadolu’ya göç eden O uz Türklerindendir. Önce
Konya’ya yerle mi , oradan Denizli ve Kayseri’ye gitmi , daha sonra Kırehir’e yerle mi tir. Anadolu’da Ahilik Te kilatı’nı kuran Ahi Evran,
kendi mesle i olan debba lık dalından ba ka 32 çe it esnaf ve sanatkârın
lideri olmu tur;2 usta-çırak anlayı ıyla yeti mi ; daha sonra “Ahî Baba”
lı a yükselmi ve Ahi birliklerini kurmu tur. Ayrıca çok yönlü bir ilim ve
fikir adamıdır (Demir 2000: 348-350).
Anadolu co rafyası, barındırdı ı kültürel unsurlarla Türklerin karakterinin olu masında önemli bir yere sahiptir. Mesela Anadolu ikliminde, bir arada do up büyümenin do al bir sonucu olarak Bekta ilik ve
Ahilik arasındaki bazı ritüeller ortaklık gösterir. “Aynı zaman ve mekânda
ya amı olan Hacı Bekta -ı Velî ile Ahi Evran’ın çevresinde do up geli mi olan Ahilik ve Bekta ilik büyük bir diyalog ve kayna ma içinde bulunmu , aralarında bir zıtlık olmamı tır. kisi de millî olup zamanca daha
kıdemli olan Ahilik; adap, erkân ve çe itli ritüeller bakımından tabiî olarak
Bekta î ve Alevî kültürünü etkilemi tir” (Eliaçık, 2018: 515).
XIV. asrın ortalarında Anadolu’ya gelen Tancalı seyyah bn Batuta
(1304-1369), burada kar ıla tı ı Ahilerden, onların huzur içinde sürdürdükleri kanaatkâr ya amdan ve Ahilik Te kilatı’ndan çok etkilenir (Kaplan, 2005: 124). Onun Ahilik hakkında söylediklerini Galip Demir, “dinî,
sosyal-ekonomik, politik…” olmak üzere üç ba lık altında tahlil eder
(2000: 401). Birbirinden kesin çizgilerle ayıramayaca ımız bu kavramlar,
toplumsal bir düzenin kurulmasında i levsel olup Batuta’da hayranlık
uyandırmı tır. Esasında hayat hakkında insan aklının ne kadar mahsulü
2

Debba lık, deri i leme sanatıdır. O devirde ekonomi büyük oranda dericili e
dayanmaktaydı.
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varsa, hepsinin birden tohumu semavî dinlerdir. Bugünün pozitif bilimleri
ve insan elindeki bütün sanatlar, kökte peygamberler tarafından geli tirilmi tir (Kısakürek, 2016: 24). Bu sebepten Burgazi 13. asırda kaleme aldı ı
Fütüvvetnâmesi’nde Ahiler’in men eini çok eski zamanlara götürür ve onu
dinî ve ilâhî bir kayna a ba lar. Ona göre Ahilikte “yi itlik”, “ahilik” ve
“ eyhlik” olmak üzere üç mertebe vardır. Bunlara sırasıyla yükselen ki i,
insanî olgunlu a eri me süreci ya amı olur (Kaplan, 2005: 124).
Anadolu beylikleri döneminden ba lamak üzere, Selçuklu ve Osmanlı Devleti’nin kurulu sürecinde slam anlayı ına dayalı bir hayat nizamı kurma dü üncesi hâkimdir. slamiyetin kabulünden sonra Türk
edebiyatı, bu dü ünce üzerinde geli mi tir. Yusuf Has Hacip, Ka garlı
Mahmut, Edip Ahmet Yükneki, Ahmet Yesevi, Nabî, Yunus Emre,
Mevlâna, Ahi Evran, Hacı Bayram Veli, Hacı Bekta Veli ve daha nice
âlimlerin eserleri, yeni bir inanç ve ya am sisteminin yerle mesinde önemli
bir i leve sahiptir. Ahlâkî edebiyat eserleri arasında de erlendirilen fütüvvetnâmelerin de Türk kültürünün olu umuna önemli katkısı olmu tur. Ahili in dayandı ı kaide ve konuları açıklayan fütüvvetnâmelerde de her
eyden önce ısrarla toplumsal düzen ve huzurun sa lanması için “güzel
ahlâk”ın in ası üzerinde durulur. Toplum hayatına yön veren prensipler ve
uygulamalar açıklanır. Bu nedenle fütüvvetnâmeler, geçmi te oldu u gibi
gelece e giden yolda da kılavuzluk edecek güce sahiptirler. Kaynaklar,
Ahili in dayandı ı 740’dan fazla davranı biçimi (görgü kuralı) oldu unu
yazmaktadır (Tatlılıo lu, 2012: 158). Arkada lık ili kilerinden kom uluk
ili kilerine; yemek yeme adabından misafir kar ılamaya, küçüklere sevgi
göstermekten büyüklere saygı duymaya; nefis terbiyesinden tevekkül etmeye, kibri bırakıp alçak gönüllü olmaktan kin tutmamaya; do ru söylemek, cömertlik, güzel huy, helâl kazanç, emaneti korumak, az konu mak
ve soru sorma adabına kadar benli imizi olu turan her tutum ve davranı
biçimi, bir fütüvvet gere i olarak fütüvvetnâmelerde açıklanmı tır. Dı görünü ten önce içte, takvanın gerçekle tirilmesi gere i Kalpleriniz temiz olmadıkça sof giymeyiniz. Zira bir insan çer-çöp dü ünceler üzerine sof
giyerse Gö ün Cebbâr’ı onu çıkarır, atar hadisi ile desteklenmi tir (Ate ,
1977: 30).
Fütüvvet gereklerinden biri de önüne getirilen yemekte kusur bulmamak olup, Allah’ın Resulü (s.a.v.), hiçbir yeme i ayıplamazdı. tahı
varsa yerdi, yoksa yemezdi (1977: 26) diye belirtilir.
Allah peygamberlerini gönderdi, onlarda sıkıntı, üzüntü vardı. slâm
Peygamberini ise efkat ve rahmetle gönderdi. Onun, ümmetine efkatinden biri de onlarla ( akala ıp) e lenmesi idi. Böyle yapardı ki hiçbiri, kendisine bakamayacak derecede hürmet etmesin. Allah'ın Resulü bu konuda
Allah, dostlarının yüzüne somurtan insana bu z eder demi tir (1977: 31).
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Bugün kullanılan “empati” kavramına yakın bir anlam ta ıyan bir
fütüvvet gere i de Peygamber’in Sana nasıl gelinmesini istiyorsan insanlara öyle git sözleriyle açıklanır. nsanın her hâl ve davranı ında kendisini,
kar ısındaki insanın yerine koyarak hareket etmesi istenir (1977: 33).
Türk kültüründe hâlâ önemli bir yeri bulunan hediyele mek de Hz.
Peygamber’in tavsiyelerine dayanır. Çünkü hediyele mek sevgiyi artırıp
dü manlı ı giderir. Öyle ki “Osmanlı Devleti’nde önceleri geleneksel uygulamaların bir tezahürü olarak alınıp verilen hediye; XVII. yüzyılda dei en sosyal ve ekonomik artlar neticesinde çe itlenerek merasimlerin
önemli bir unsuru hâline gelmi tir” (Ünyay Açıkgöz, 2018: 287). Osmanlı
esnafı da çe itli merasimlere önemli bir ekilde i tirak etmi tir. Kaynaklardan anla ıldı ına göre esnafların, evlilik ve sünnet dü ünü gibi Osmanlı
saray enliklerinde padi ahlara sundukları arma anlar ve gösterdikleri hünerlerle ayrı bir yeri haizdir (Ünyay Açıkgöz, 2018a; 2018b: 293-295-296).
Burgazi’nin Fütüvvetnâme’sinde geçen fütüvvet örneklerinden de
Ahilikte ruh terbiyesi kadar davranı terbiyesine de büyük önem verildi i
ve her eyin düzenlendi i anla ılmaktadır (Kaplan, 2005: 128). Görüldü ü
üzere, sadece birkaç fütüvvet gere ini örnek vermek bile, aslında bir Müslüman kimli inin Peygamber ahlâkına dayandı ını hatırlamaya yeterlidir.
Her hâl ve her vakit bir çe it fütüvvet üzere olmayı gerektirir. Fütüvvetsiz
hiçbir hâl yoktur (Ate , 1977: 24). Zaten e itim ve ilimden beklenen insanın kendisini tanımasına yardımcı olmasıdır. Asırlar önce bu gerçe i Yunus, “ lim kendini bilmektir.” diye dile getirmi tir. Dolayısıyla Ahilikte,
öncelikle kendini bilen, nitelikli insan yeti tirmek hedeflenmi tir. Bu insan
tipi, çalı kan ve üretici olu uyla erdemlidir. Modern zamanlarda çok kullanılmayan fazilet, haysiyet, izzet, asalet gibi güzel ahlâkın ifadesi olan vasıflara sahiptir. Hak, adalet ve dürüstlük bilinci geli mi tir.
Ahili in ktisadî Anlayı ı: Ahilik anlayı ının kendini bilen insan
yeti tirme hedefi, iktisadî üretim ve topluma hizmet sunma konusunda i levsel bir fonksiyona da sahiptir. Selçuklu ve Osmanlı Devleti’nde merkezi
otorite güçlenene kadar siyasi fonksiyonu da olmu tur (Atik, 2011: 57).
Ahilik ile Türklerin Anadolu’da yerle ik medeniyete geçi leri arasında sıkı
bir münasebet vardır. “Anadolu’ya gelen Türklerin bir kısmı akıncı, bir
kısmı ekinci (köylü) ve zanaat erbabı ( ehirli ve kasabalı) dır. Ekinci ve
zanaat erbabı için sava de il, barı ön planda gelir. Onlar, akıncıların fethettikleri ülkelerde, maddî ve manevî medeniyeti kurmu lardır” (Kaplan,
2005: 122). Türklerin yakla ık bin yıllık tarihî geçmi i dü ünüldü ünde,
fütüvvet anlayı ına ba lı bir hayat nizamının Osmanlının çökü sürecine
kadar toplumu ayakta tutan en büyük güç oldu u açıkça görülmektedir.
Tanzimat döneminden bugüne uzanana de in ise fütüvvet anlayı ının bütün kurumlar üzerinde etkisinin azaldı ı görülmektedir.
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Osmanlıda önceleri Ahi birliklerine seçilenlerin hükümet onayından
geçtikten sonra göreve ba lamaları sa lanırken daha sonra bazı yöneticiler
tayinle i ba ına getirilmeye çalı ılmı tır. Bununla birlikte 1587’de Yeniçeri ve Sipahi zümrelerine esnaflık hakkının tanınmasıyla da Ahilikte çözülmeler ba lamı tır (Ekinci, 2001:140).
Ahilikte insan bir bütün olarak ele alınmı ; meslekî, dinî, ahlâkî ve
içtimai bilgiler bir bütünlük içerisinde verilmi tir. Ahilikte usta-çırak ili kisine dayanan bir e itim anlayı ı söz konusudur. Yeti tirilecek meslek erbabının her tutum ve davranı ından ustası sorumludur. En geç 10 ya ına
kadar bir ustanın yanına verilen genç, zaviyelerde de dinî ve sosyal bilgileri
alırdı. Çırak ve kalfalık dönemlerinden geçtikten sonra ustalık unvanını kazananlar kendisine ait i yeri açabilirdi (Ekinci, 2001:122-126).
Çıraklıktan kalfalı a, kalfalıktan ustalı a geçi te “ ed ku atma” töreni yapılırdı. Ahilik kaidelerinin uygulandı ı döneme ait tarihi belgelerde,
çıraklıktan kalfalı a, kalfalıktan ustalı a geçi te yapılan törenlere ait pek
çok bilgi vardır. Her sanat dalının özelliklerine göre uygulanan bu törenlerdeki ana temanın de i medi ini görmekteyiz. Ahlâka, çalı maya, çevreyi korumaya, bilgiye, tecrübeye, insanları sevmeye dayalı ö ütler ile
bunlara ait rumuzlar (ritueller) birbirine çok benzemektedir. Ahilikte her
ferdin mutlaka bir i i, bir sanatı olması kuralı getirilmi ; toplum sırtından
geçinen aylak ve bo ta gezen ki ilere yer verilmemi tir. Onun yerine Ahilikte, i bölümüne önem verilmi ; i inde sebatsızlık, i ten kaçmak, sık sık
i de i tirmek, i yerinde kendisine verilen görevi kötüye kullanmak, gayri
ahlâkî bir davranı olarak kabul edilmi tir (Demir, 2000: 443).
Ahi, birkaç i veya birkaç sanatla de il, kabiliyetine en uygun olan
tek bir i veya tek bir sanatla u ra ırdı (Ekinci, 2001: 26). Daha bir iki nesil
öncesine kadar “Kolunda altın bilezi i var” deyimiyle bir gencin edindi i
sanat / zanaat övülürken bugün, diplomalı olmak, istenilen bir vasıftır. Ancak günümüz e itim sisteminde yeti en pek çok ferdin sosyal sorunlarını
dahi çözmede ba arılı olmadıkları görülmektedir. Onun için ferdin hayatında teknik eti imin yanı sıra, sosyal bilimler de önem ta ımaktadır.
Ahilere göre, dinî görevlerden ba ka, ki ilerin Allah’ı ho nut etmek
için yaptı ı her fiil de bir ibadettir. Bu amaçla fert ve toplum yararına gerçekle tirilen her olumlu davranı , dinî ve manevî bir anlam kazanır. Bu
anlayı sebebiyle i yerleri, onların ibadet yerleri olarak bilinir. Ahinin i
yeri Hak kapısıdır (Sancaklı, 2010: 17). Dolayısıyla birçok slam âlimi,
inzivaya çekilip ibadet etmektense toplum içinde ya ayıp insanları aydınlatmanın daha üstün oldu unu belirtmi tir. Ahi Evran da bu anlayı a sahiptir. “Doksan üç yıl ya ayan, akla yâr, nefse dü man olan bu faziletli er
ki i, tekkesine kapanmı ; dünyadan elini ete ini çekmi münzevi bir sofu
ve softa de ildi. O, hayatını kazanmak için diyar diyar dola mı , her sanat
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ve zanaata ba vurmu , ö rendiklerini de insano luna ö retmek için u ra mı tır” (Cevat Hakkı Tarım’ın Kır ehir Tarihi Üzerine Ara tırmalar kitabından aktaran, Demir, 2000: 352).
Ahilikte “Ferdin yaptı ı i ile bütünle mesi te vik edilmektedir. Bu
sebepten üretilen e ya, sanatkâr için ekonomik de erinin üzerinde bir mânâ
ta ımaktadır. Böylece sanatkârın i ine ruhunu yansıtması sa lanmakta, rekabet ise daha mükemmel mal yapma eklinde ortaya çıkmaktadır”
(Ekinci, 2001: 24).
Anadolu Kadınlar Birli i’nin (Bacıyan-ı Rum) de Ahilikte önemli
bir yeri vardır. Dünyada kurulan ilk kadınlar te kilatıdır. Ahilikte sadece
erkekler de il, kadınlar da örgütlü hâlde bir araya gelmi ve Ahilerin kadınlar kolu olarak yetim, kimsesiz genç kızları himayesine almı , onların
e itimlerinden, ev bark sahibi olmalarından sorumlu olmu lardır. Bunun
dı ında kimsesi kalmayan ihtiyar kadınların bakımı, genç kızların evlendirilmesi gibi birtakım sosyal hizmetlerde bulunmu lar, maddi sıkıntıda
olanlara yardım etmi lerdir. Anadolu kadınları, sosyal yardımlar yanında
ekonomiye önemli katkı sa layan çe itli el sanatlarıyla u ra mı tır. Çadırcılık, keçecilik, halı, nakı çılık, örgücülük, dokumacılık gibi (Demir, 2000:
359).
Batı medeniyeti temelinde ekillenen sanayile me hareketi ile insanın madde üzerindeki hâkimiyeti artırılmı ve temel ihtiyaçların kar ılanmasında büyük geli meler olmu tur. Ancak, bu ba arı elde edilirken
ödenen bedelin en a ırı, maddeye hâkim hâle getirilmeye çalı ılan insanın,
maddenin kölesine dönü mesidir (Ekinci, 2001: 41). Oysa Ahilikte “insan
için ekonomi” anlayı ı benimsenmi tir (2001: 19). Ahilikte üretimden
amaç, yalnız maddî kazanç elde etmek, para biriktirmek de ildir. Ba kasına muhtaç olmadan ya amak ve ba kalarına yardım etmek için kazanılan
para de er ta ır. Dolayısıyla, üretilen mal ve hizmetlerden her kesimdeki
insan yararlanmalı ve fiyatlar buna göre ayarlanmalıdır. Günümüzde ise
kapitalizme ba lı bir gelir adaletsizli i toplumu sınıflara ayırmakta, sosyal
ve ekonomik seviye farklılı ı, çok büyük toplumsal sıkıntılara neden olmaktadır. Buna kar ın slam kaidelerine dayanan Ahilik anlayı ı, özünde,
ölçü ve düzeni esas alan bir hayat nizamını ifade eder. Bu te kilatta insanların zenginle mek gibi bir gayesi yoktur. Zaten sermaye artırımı ve a ırı
kazanç arzusu kesinlikle engellenmi tir (2001: 22-23). Zengin ile fakir,
üretici ile tüketici, i gücü ile sermaye ve millet ile devlet arasında iyi ili kiler ve denge gözetilmi tir. Ahilik felsefesi, günümüz toplam kalite yönetimi, mü teri memnuniyeti, çalı ma ve çevre standartları, i ahlâkı vb.
konularla paralellik gösterir (Durak-Yücel, 2010: 151).
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Ahilik anlayı ında, resmi kanun ve müeyyidelerin dı ında, insanların birbirlerini sosyal baskı olu turarak denetleyece i sosyal kontrolü sa layan kurallar belirlenmi tir. Günümüzde ise tüketici memnuniyeti ve
hizmet kalitesi gibi tüketiciyi korumaya yönelik faaliyetler, kanunlar çerçevesinde yürütülmektedir. Ancak Ahilik haftasının bir resmî programla
kutlanması, esnaflı a yönelik kültürel bir faaliyet gibi anla ılmakta; kavram, sadece ticarî boyutuyla gündeme gelmektedir. Ahili in temelinde yatan medeniyet algısı üzerinde gere i kadar durulmamaktadır. Oysa Ahilik,
dinî, sosyal-kültürel-ekonomik ve siyasî yönden bir bütün olarak dü ünülmeli; Ahili in toplum hayatına etkileri, günümüze yansımaları tespit edilmelidir.
Sonuç
slâm anlayı ına sahip bir insanın iman a kıyla sürekli harekete odaklı
ya aması beklenir. Türk- slam kültürünü, iman a kıyla ve sürekli bir aksiyonla
kendini bilen insanların gerçekle tirdi i görülmektedir. Peygamber ahlâkına
dayanan Ahilik Te kilatı, büyük fikir ve onun büyük i hâlinde inkılâbı bakımından bir aksiyon içermektedir. Her ne kadar bir esnaf te kilatı gibi görünse
de bütün kurumlar üzerinde geli tirici ve koruyucu bir etkisi de olmu tur. Ancak modernizmin etkisiyle sadece ticarî sistemler de i memi , hayat anlayı ı
ve kültür üzerinde de modernizmin birçok olumsuz etkisi hissedilmi tir. Artık
günümüz ticarî ya amında mü terinin esnafla arasındaki ba yok olmaktadır.
nternet üzerinden alı veri yapılan bir dünyada tüketici memnuniyeti, hizmet
kalitesi ve meslek ahlâkı, kanunî haklarla yeni bir boyut kazanmı tır.
Ne yazık ki toplumların sorunlarını çözecek hazır reçeteler yoktur. Üstelik birçok dü ünür, ya adı ımız zamanı karanlık görmektedir. Böyle bir
ça da ne ortaya konulan felsefî anlayı ların ne de sanatın insanı, kapitalist düzenin olumsuzluklarından kurtarma umudu görünmektedir. Bugün metâla an
estetik, hayatla kayna mı tır; fakat insanları doyumsuz bir ekilde tüketime
ba ımlı kılmı tır. Oysa Ahilikte hayatla kayna an estetik, kanaat duygusunu
da içermekteydi.
Modernizmin insanı gelenekten koparması, beraberinde kendi inanç ve
kültürüne “yabancıla ma” sorununu do urmu tur. Tüketime odaklı, materyalist bir anlayı , slam kültürünün özünü olu turan “mânâ”ya ya ama fırsatı vermemektedir. Meslekî e itimi, genel e itim ile bir bütünlük içerisinde ele alıp
bunu, ömür boyu devam edecek bir faaliyet olarak uygulamaya koymayı hedefleyen Ahilik Te kilatı’nın hayatı güzelle tirme açısından temeli, slam anlayı ına dayanmaktadır. Bu gerçeklerden hareketle bu çalı mada, Türk
milletinin kendine has bir hayat anlayı ı oldu u, bu anlayı ın gelenekten beslendi i ve gelecek ku aklara aktarılmasının da toplumsal huzurun devamı bakımından önemli oldu una dikkat çekmek istenmi tir.
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