AHIDNAME
XIX. yüzyıla kadar barış antlaşmala
olsun, ticarı imtiyazlar olsun ahidname adıyla anıldıkları halde, zamanla tek
taraflı imtiyaz mahiyetini kaybederek
karşılıklı yapılan muahede hüviyeti kazanmışlardır. Yine eskisi gibi, başta padişah tuğrasını ihtiva etmekle beraber.
dlbacenin sonlarına doğru zikredilen
ahidname kelimesinin muahede olarak
değiştiği görülmektedir. Bu da Avrupa
hükümdarlarının Osmanlı padişahı ile
artık eşit seviyelerde kabul edildiğini
göstermektedir. Ayrıca muahede dlbaceleri, ahidnamelerinkine nazaran biraz
daha kısadır.
rı

Ahidnameler sadece bağımsız devletlere verilmiş değildir. Macar kralı (bk.
Münşeat, ll, 448-50), Erdel beyi (a.g.e., ll.
443-446, 450-453, 469-473, 553-454). Kartil
hakimi (a.g. e., ll, 313-314) gibi Osmanlı
hakimiyeti altında bulunan kral ve beylere de ahidnameler verilmiştir. Ayrıca
ahidname verilmesi keyfiyeti sadece padişahlara münhasır değildir. Şehzadeler,

valilikleri sırasında içeride bazı gruplara
ahidname verebildikleri (bk. Zarif Orgun,
Tarih Vesikaları, 11 / 9 (1942), 166-ı67),
şeyhterin

de halife tayin ettiği müridine
ahidname verdiği anlaşılmaktadır (bk.
Münşeat, Halet Efendi. nr. 760, 646) .
BİBLİYOGRAFYA:
Arşiv

Belgeleri: BA Ecnebi Defterleri (her
devlet için tu tulmuş defterler ayrı ayrı o lup bu
defterlerde ahidname süretleriyle o devlet tebaasına ait meseleleri ihtiva eden hükümler
ve gümrük tarife defterleri yer almaktadır); BA
MD; BA Atik Şikayet Defterleri (bu iki seride
ahidnameler tatbikatı ile ilgili çok sayıda hüküm va rdır) .
Yayımianmış

Belgeler ve MuAhedat MecFeridun Ahmed Bey, Münşeatü's-se
latfn, istanbul 1275, c. ll; Muahedat Mecmuası, istanbul 1294, c. 1-111; Gabriel Efendi Noradounghian, Recueil d 'actes internationaux de
l'Empire Ottoman, Paris 1897 (1. cildin başın
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gösteren li ste va rd ı r) ; J. de Testa, Recueil des

muaları:

traites de la Porte Ottoman avec fes puissances
etrangeres, Paris 1865-96; Ö. Lütfi Barkan,
Kanunlar /, Istanbu l 1943; Nihat Eri m, Devletlerarası Hukuku ve Siyasi Tarih Metin/eri, Af)·
kara 1953 ; J. C. Horowitz, Diplomacy in the
Near and Middle East, Princeton 1956, c. HI;

Zarif Orgun, "Şehzade Ahmed'in Yayalara
Ahidname", Tarih Vesikaları, 11 / 9,
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Türkçe Belgeler Koleksiyonu ve Bizimle
İlgili Diğer Belgeler", a.e., V-Vlll/9-12 (I 972).
s. 43; Şerafettin Turan. "Osmanlı İmparator
luğu ile İki Sicilya Krallığı Arasındaki Ticare tl e İlgili Gümrük Tarife Defterleri", a.e.,
IV/7-8 (1969), s. 79-167.
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XIII. yüzyılda
Anadolu'da görülmeye başlayan
ve bir süre sonra Osmanlı Devleti'nin
kurulmasında önemli rol oynayan
dini-içtimai teşkilat.

Arapça "kardeşim" manasındaki ahi
kelimesinden gelen bu adın Türkçe'deki
akıdan (cömert) türetildiğini ileri sürenler de vardır. Temelde Kur'an'a ve Hz.
Peygamber'in sünnetine dayandırılan
prensipleriyle islamı anlayışa doğrudan
bağlı olan Ahlliğin. tasawufta önemli
bir yeri bulunan "uhuwet"i hatırlatma
sından dolayı da kolayca yayılması ve
kabul görmesi mümkün olmuştur. Bu
teşkilatın Anadolu'da kurulmasında fütüvvet* teşkilatının büyük tesiri vardır.
islam'ın ilk asrından itibaren görülmeye başlayan fütüwet teşekkülleri içinde hicrllll. (IX.) yüzyıldan itibaren de esnaf birlikleri ortaya çıkmıştı r. Başka bölgelerde mensupianna civanmerd, ayyar
(ayyaran). feta (fıtyan) gibi isimler verilen fütüwet ülküsünün. islam'ın yayıl
masına paralel olarak Suriye, Irak, İran.
Türkistan, Semerkant, Endülüs, Kuzey
Afrika ve Mısır'da esnaf ve sanatkarlar
arasında yaygın olduğu bilinmektedir.
Türkler, islamiyet'i kabul etmeleri ve
Anadolu'ya yerleşmelerinden itibaren
fütüwet ülküsünü benimseyip kendilerine has yiğitlik. cömertlik ve kahra manlık vasıflarıyla süslemişlerdir. Bununla birlikte Ahiliğin temel belirleyicisi
olan islaml-tasawufl düşünüş ve yaşa
yış her devirde ve bölgede geçerliliğini
korumuştur.

Abba sı Ha lifesi Nasır-Lidinillah (ı ı 80siyası ve sosyal durumu gittikçe
bozulan devletin otoritesinin yeniden
kurulmasında ve içtimal huzurun sağ
lanmasında fütüwet birliklerinin büyük
1225),

bir güç

olacağını düşünmüş

ve bu teotoriteye bağlamada
başarı sağlamıştır. Halife Nasır fütüwet
birliklerini yeniden teşkilatlandırırken
fütüvvetname*lerde bu birliklerin ilke
ve kaidelerini tanzim etmiş, diğer müslüman hükümdarlara da elçi ve fermanlar gönderip kendilerini fütüwet teş
kilatma girmeye davet etmiştir. Bu faaliyetin bir parçası olarak ilk defa Anadolu Selçuklu Devleti'yle ı. Gıyaseddin
Keyhusrev zamanında temas kurmuştur
11204 ı ı. Gıyaseddin Keyhusrev. hoca sı
Mecdüddin İshak'ı (Sadreddin Konevi'nin
babası) Bağdat'a Halife Nasır'a elçi olarak göndermiştir. Mecdüddin İshak dönüşünde, Sultan ı. Gıyaseddin'in isteği
üzerine Halife Nasır tarafından gönderilen Muhyiddin İbnü ' I-Arabl, Evhadüddln-i Kirmanl ve Şeyh Nasfrüddin Mahmüd ei-Hüyl gibi büyük mürşid ve mutasawıfları Anadolu'ya getirmiştir. Bundan sonra Anadolu'nun her tarafında
irşad faaliyetlerine başlayan Evhadüddln-i Kirmanl ve halifeleri için çok sayıda tekke ve zaviye yapılmıştır. Daha
sonraları ı. izzeddin Keykavus ve ı. Alaeddin Keykubad'ın da fütüwet teşkila
tma girmeleriyle Anadolu'da Ahiliğin kuruluşu tamamlanmıştır. Özellikle ı. Alaeddin Keykubad zamanında Halife Naşekkülleri

sır'ın

siyası

meşhur

mutasawıf Şehabeddin

Sühreverdfyi Anadolu'ya göndermesinin Anadolu'da ahi teşkilatının kurulmasında önemli bir yeri vardır.
Anadolu'da Ahiliğin kurucusu olarak
bilinen ve iran'ın Hoy şehrinde doğan
Şeyh Naslrüddin Mahmüd (ö. 1262). sonraları Ahi Evran ismiyle anılmıştır. Özellikle ı. Alaeddin Keykubad'ın büyük destek ve yardımıyla, bir taraftan islamitasawufl düşüneeye ve fütüwet ilkelerine bağlı kalarak tekke ve zaviyelerde
şeyh mürid ilişkilerini. diğer taraftan iş
yerlerinde usta. kalfa ve çırak münasebetlerini ve buna bağlı olarak iktisadi
hayatı düzenleyen Ahiliğin Anadolu'da
kurulup gelişmesinde Ahi Evran ' ın büyük rolü olmuştur.
Anadolu'da hızla yayılan bu teşkila
tın mensupları. şehirlerde olduğu gibi
köylerde ve uç bölgelerde de büyük nüfuza sahip olmuşlar, Anadolu'da bilhassa XII I. yüzyılda devlet otoritesinin iyice zayıfladığı bir dönemde şehir hayatında .yalnızca iktisadi değil . siyası yönden de önemli faaliyetlerde bulunmuş
lardır. Ahller. bağımsız siyası bir güç olmamakla birlikte. zaman zaman merkezi otoritenin zayıfladığı. anarşi ve kargaşanın ortaya çıktığı dönemlerde siyası ve
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askeri güçlerini göstermişler ve önemli
fonksiyonlar üstlenmişlerdir. Özellikle
Moğol istilası sırasında ahi birlikleri şe
hirlerin yönetimine mahalli otorite olarak hakim olmuşlardır. Ahiliğe çok hizmet eden ı. Alaeddin Keykubad, oğlu ll.
Gıyaseddin Keyhusrev tarafından öldürülünce, ahilerin ll. Gıyaseddin'e karşı
direndikleri ve onun Kösedağ'da Moğol~
lar'a yenik düşmesinden sonra Tokat ve
Sivas'ı ele geçiren Moğollar'a karşı Kayseri'yi başarıyla savundukları bilinmektedir. Ayrıca Osmanlı döneminde Düzmece Mustafa olayında da Bursa'yı ona
karşı savunmuşlardır.

Büyük şehirlerde çeşitli gruplar halinde teşkilatianan ahilerin her birinin
müstakil bir zaviyesi vardı. Küçük şehir
lerde ise muhtelif meslek grupları tek
bir birlik teşkil edebiliyorlardı. Anadolu
Selçuklu Devleti zamanında bu birlikler
mesleklere ait problemleri halletmekte
ve devlet ile olan münasebetleri düzenIernekte idiler. Mal ve kalite kontrolü,
fıyat tesbiti, bu birliklerin asli görevi idi.
Bu dönemde, teşkilata ilk defa girenlere yiğit veya çırak adı verilir, ahilik daha sonra kazanılırdı. Esnaf birliklerinin
başında şeyh, halife veya nakibler, bütün esnafın en üst makamında ise şey-

hü ' l-meşayih

bulunuyordu.

Ayrıca

mes-

leğin geleceği açısından çırakların yetiş

tirilmesine de çok büyük önem veriliyordu. Anadolu'da köylere kadar yayılan
Ahilik pek çok devlet adamını. askeri
zümre mensuplarını. kadı ve müderrisleri, tarikat şeyhlerini bünyesinde toplamıştır. Bu durum XIV. yüzyıla kadar
sürdü; bundan sonra ise organize esnaf
birlikleri şeklini aldı ve iktisadi faaliyet
ön plana çıkmaya başladı.
Ahilik Osmanlı Devleti'nin kuruluşun
da da büyük rol oynadı. Aşıkpaşazade,
Osmanlı Devleti'nin kuruluşu sırasında
faal rol oynayan dört zümre arasında
ahileri de zikreder. ilk Osmanlı padişah
larının ve vezirlerinin çoğunun ahi teş
kilatma mensup şeyhler olduğu, ı. Murad'ın şed* kuşandığı ve teşkilattan fetihlerde askeri bir güç olarak faydalanıldığı bilinmektedir. XIV. yüzyıl ortalarında Orhan Gazi döneminde Anadolu'yu
gezen ünlü seyyah ibn Battüta. ahi birliklerinin şehir ve köylerde teşkilatianan
zenaat ve ziraat ehli zümreler olduğu
nu belirtir ve tasawufi hayatla olan yakınlıklarına temas edip misafir olduğu
ahi zaviyelerinin isimlerini verir.
Ahiliğe giriş şerbet

veya

peştemal

içmek

kuşanmak,

(şürb), şed
şalvar

giy-

mekle gerçekleşmekteydi. Ahilik bünyesi içindeki esnaf birlikleri ustalar. kalfalar ve çıraklardan oluşuyordu. Çıraklık
tan itibaren birlik içinde yükselrnek için
mesleki ehliyet ve liyakat şarttı. Çırak
lar mesleği çok iyi öğrenmedikçe dükkan açamazlardı. Esnaf ve dükkan sayı
ları. iş aletleri ve tezgahlar sınırlandırıl:
dığı gibi ihtiyaca göre mal uretimi de
esastı. Osmanlı döneminde esnaf birliklerinin idare tarzına çok önem verilmiş
tl. Sanat erbabı içinde en dürüst ve en
çok saygıya değer olan. muhtemelen
yaşça da önde bulunan bir üstat teşki
latın reisi olup kendisine ahi deniyordu.
Bunların zenaat mensupları üzerinde bir
şeyh gibi nüfuzu vardı. Ayrıca esnaf arasındaki inzibatı temin eden ve yiğitbaşı
yahut server denilen bir ikinci reis bulunuyordu. Bir şehirde mevcut zenaat şu
besi sayısı kadar olan ahilerden birisi
diğerlerine reis oluyor ve buna ahi baba • adı veriliyordu. Ahi babalar. genellikle Kırşehir'deki Ahi Evran Tekkesi'ne
bağlı olan şeyhler ile bunların çeşitli illerdeki vekilieri idi. Büyük alim ve mutasawıf Şeyh Edebali de ahi şeyhlerinden
olup Osman Gazi ile sıkı ilişkiler kurmuş
ve kızını onunla evlendirmişti. Orhan Gazi ise Ahiliğe ait "ihtiyarü'd~din" unvanı
nı almıştı.

Bütün prensiplerini dinin asıl kaynaalan Ahiliğin nizamnamelerine
fütüwetname adı verilirdi. Ahiliğin esasları, ahlaki ve ticari kaideleri bu kitaplarda yazılı idi. Teşkilata girecek kimse
ilk önce bu kitaplarda belirtilen dini ve
ahlaki emirlere uymak zorunda idi. Fütüwetnamelere göre. teşkilat mensuplarında bulunması gereken vasıflar vefa. doğruluk , emniyet, cömertlik, tevazu, ihvan • a nasihat. onları doğru yola
sevketme, affedici olma ve tövbe idi. Şa
rap içme, zina, yalan. gıybet. hile gibi
davranışlar ise meslekten atılmayı gerektiren sebeplerdi.
ğından

Ahilik
h akk ı n da

1279 118621
yı lı nda
ya zılmış

bir ferman
(Adana
Şer 'iyye

Sicilleri,
nr . 76, s. 346)

Özellikle Fatih devrinden itibaren Ahilik siyasi bir güç olmaktan çıkarak esnaf birliklerinin idari işlerini düzenleyen
bir teşkilat halini aldı. XVIII. yüzyıldan
XX. yüzyıl başlarına kadar teşkilatın gedik• (!onca) adını aldığı söyleniyorsa da
1824 tarihli Selanik ile ilgili bir arşiv belgesinde (BA, Cevdet-Zabtiye, nr. 266) ve
Ahi Evran Zaviyesi'nden bahseden bir
takrir• de (BA, Cevdet-Belediye, nr. 5 I 50).
ahi baba, ahilik, yiğitbaşı, üstatlık, kethüdalık gibi Ahiliğe ait terimierin kulla- _
nılması. bu ismin uzun süre devam ettiğini göstermektedir.
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Allah'ın

isimlerinden
(esma-i hüsna•) biri.

L

"Son" manasıila gelen ahir, esrna-ı
hüsnadan biri olarak Kur'an'da bir ayette geçer ve "ilk" manasındaki ewel ile
birlikte Allah'a nisbet edilir (bk. el-Hadid
57 /3). Ahir kelimesi, "Allahım! Sen evvelsin, senden önce hiçbir şey yoktur ve
sen ahirsin, senden sonra da hiçbir şey
yoktur" (Müslim, "Z,ikir", 61; Ebu Davüd,
"Edeb", 109) anlamındaki sözlerle başla
yan Hz. Peygamber'in bir münacatında
da esrna-i hüsnadan biri olarak kullanılmıştır.

" İlk", varlığın (vücüd) ve dolayısıyla
zamanın

geriye

doğru,

"son" ise ileriye
Bu kavramlar Allah'a nisbet edildiğinde ewel "varlığının
başlangıcı olmayan" yani "ezeli olan",
ahir de "varlığının sonu olmayan" yani
"ebedi" manasma gelir. Esrna-i hüsnadan olan baki de ahire yakın bir anlam .
taşır. Ewel ve ahirin bu karşılıklı ına
naları sebebiyledir ki bunlar tek başla
rına değil ikisi birlikte Allah'a nisbet edilir ve her iki isim de Allah'ın selbl sıfat
ları içinde yer alır (krş. EWEL).
doğru
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le Y~,kıh anlamlı kabul edilir.
İmparatorluğu Esnaf Disiplinini Gösterir BelCehm b. Safvan, Allah'ın "kendisinge", Belgeler/e Türk Tarihi Dergisi, 111/18, İs·
tanbul ı969, s. ı8; Gabriel Baer. "The Adminden başka hiçbir varlık bulunmayan"
istrative , Econonıic and Social Functions of
anlamındaki ahir ismini delil göstereTurkish Guilds" , International Journal of
rek ahiret hayatında cennet ile cehenMiddle East Studies, 1, New York ı970, s. 28nemin,
içindekilerle birlikte bir gün yok
50; a.mlf.. "Monopolies and Restrictive Practices of Turkish Guilds", JESHO, XIII 11970).
olacağını iddia etmiştir. Ona göre Allah
s. ı45-ı65; a.mlf.. "Osmanlı Loncalarının Yabaşlangıçta tek ve ilk olduğu gibi sopısı ve Osmanlı Sosyal Tariliinde Önemi", ..
nuçta da tek ve son olacaktır: onun dı
Osm·anlı Tarih Arşivi, ı ;ı, İstanbul 1977, s.
şında cennet ve cehennem halkı gibi
ı 0-25; Mehmet Genç, "Osmanlı Esnafı ve
bazı varlıkların bulunması tek (ahad) ve
Devletle İlişkileri", Ahilik ve Esnaf: Konferanslar ve Seminer. Metinler7artışmali;ır, İs
son (ahir) olma prensibine aykırıdır.
tanbul 1986, s. ı13 - T24 ; Beşir Hamitoğulları,
Cehm b. Safvan'ın bu görüşü alimierin .
"İktisadi Kalkınmanıızda Alıiliğin Anlamı ve
büyük çoğunluğu tarafından hem nas- .
Önemi", a.e.. s. ı33-ı53.
r:;:ı
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dedilmiştir. Çünkü ahiret hayatıyla ilgili
ayet ve hadisler bu hayatın ebedl olduğunu açıkça ifade etmektedir. Ancak
bu ebediyet (beka). Allah'ın zatına mahsus olan "kendiliğinden ve değişmez"
özelliğini taşımaz. Bu sebeple de onun
ahir ve benzeri isimleriyle çelişecek bir
durum söz konusu değildir (bk. BEKA).

BEKiR

ToPALoiiLu

AHİRZAMAN
( .,:,1..)1 _,.>-1 )

L

Dünyanın son günleri
veya sonu anlamında kullanılan
bir terim.

_j

Dinler, zamanın başlangıcı ve sonu
meselesinde iki gruba ayrılmıştır. Zamanın devri olduğunu kabul eden dinIere göre (Eski Mısır, Aztek, Sumer dinleri ile Hinduizm ve Budizm) zaman, birbirini takip eden devrelerden oluşur ve
bu devreler sonsuza kadar sürüp gider.
Alemin fani olduğunu ve zamanın düz
bir hat şeklinde akıp gittiğini kabul
eden diniere göre ise (Zerdüştilik. Yahudilik. Hıristiyanlık ve islam). alemle beraber içinde yaşanılan zaman da sona
erer ve yeni bir alemle birlikte sonsuz
zaman başlar. Ancak her iki grup dinin
benimsediği bir gerçek var ki bu da insanın içinde yaşadığı devre veya devreı !erin "sonlu" olmasıdır. Ahir zaman, zamanın devri oluşunu kabul eden dinlerde insanın içinde yaşadığı devrenin son
dönemini, alemin ve insanın fani olduğunu kabul eden dinlerde ise dünya
hayatının kıyametten önceki son zamanlarını ifade eder.
Yahudilik'te dünyanın genel ömrü
her günü bin sene kabul edilerek 7000 yıl sayılır. Bununla beraber
dünyadaki faal yıl 6000 olup ikişer bin
yıllık üç devreye ayrılır. Bunların birincisi karışıklık, ikincisi hikmet ve şeri
at, üçüncüsü ise mesih devresidir. Alemin yenileşmesi yani kıyametin kopmahaftanın

