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7İşinin Ehli İnsan Yetiştirmek 1
1. 

Meslek odaları, günümüzde Ahi 
ve lonca geleneğinin devamı 
niteliğindedir. Bu odalar, mes-
lek ahlakının korunmasına ve 
esnaflar arasında dayanışmayı 
sağlayarak mesleki eğitimin ge-
lişmesine katkıda bulunur.

Ahi teşkilatı; 13. yüzyılda Tür-
kiye Selçuklu Devleti Döne-
mi’nde ortaya çıkan, Osman-
lı Devleti’nin kurulmasında 
önemli görevler üstlenen, es-
naf ve sanatkârlardan oluşan 
birliğin adıdır.

Osmanlı Devleti’nde 
esnaf loncaları Ahilik 
teşkilatının bir deva-
mıdır. Kuruluş amacı 
tüccar ve sanatkâr 
olan üyelerin haklarını 
korumaktı.

Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Kurumlar meslek edindirmede önemli rol oynamıştır.

B)  Meslek edindirme kurumları birbirinin devamı niteliğindedir.

C)  Kurumların ortak amacı esnafların maddi çıkarlarını korumaktır.

D)  Devletler bazı kurumlarıyla birbirine benzer özellikler göstermiştir.

2.  AHİ TEŞKİLATI

Ahi Evran 
Veli 

tarafından 
kurulmuştur.

Dinî, ahlaki, 
sosyal ve eko-
nomik nitelikler 
taşımaktadır.

?

Verilen diyagramda boş bırakılan yere aşa-
ğıdakilerden hangisi yazılabilir?

A) Ders verenlere “müderris” adı verilirdi.

B) Öğrencilerin askerî ve idari konularda uy-
gulama yaparlardı.

C) Meslek sahibi olmak isteyenler önce çırak 
olarak işe başlarlar ve işin inceliklerini öğ-
renirlerdi.

D) Osmanlı Devleti’ndeki aydınların büyük bö-
lümü burada yetişmişti.

3. Sosyal Bilgiler dersinde Osmanlı Devleti’ndeki 
eğitim kurumlarını araştıran Alparslan, arka-
daşlarına şu bilgileri vermiştir: 

• Öğrencilerin yemek, giysi gibi ihtiyaçları va-
kıf tarafından karşılanırdı.

• Öğrenciler sınavla seçilirdi.

• Dinî konuların yanında geometri, matema-
tik, coğrafya, tıp, felsefe, fizik, kimya, tarih 
ve tabiat gibi dersler okutulurdu.

Alparslan’ın hakkında bilgi verdiği eğitim 
kurumu aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Enderun mektebi

B) Medrese

C) Ahi teşkilatı

D) Lonca teşkilatı

Osmanlı’da eğitim ve öğretim 
oldukça gelişmiştir. Görev ve 
sorumluluklarını bilen, insan-
lara karşı saygılı, hoşgörülü, 
bilgili insanlar yetiştirmek 
amacıyla medreseler kurul-
muştur.

Medreselerde öğretim para-
sızdı. Öğrencilerin yemek, 
giysi gibi ihtiyaçları medrese-
nin bağlı olduğu vakıf tarafın-
dan karşılanırdı. 

İlk medrese Orhan Bey Döne-
minde, İznik’te açılmıştır. Fa-
tih Dönemi’nde açılan Sahn-ı 
Seman Medresesi ile Kanuni 
Dönemi’nde açılan Süleyma-
niye Medreseleri ünlüdür.
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4. 

Osmanlı Dönemi’nde esnaf ve sanatkârların bağlı bulunduğu teşkilat, ticaretin yanında sos-
yal hayatı da düzene sokuyordu. Kusurlu malın, malzemeden çalmanın ve kalitesiz işin 
önüne geçmek için de ilginç bir önlem alınmıştı. Bir ayakkabı aldınız veya tamir ettirdiniz 
ama kusurlu çıktı diyelim. Böyle durumlarda heyet şikâyetçiyi ve sanatkârı dinliyor. Eğer 
şikâyet eden gerçekten haklıysa o ayakkabıların bedeli şikâyetçiye ödeniyordu. Ayakkabılar 
da ibret olsun diye ayakkabıyı imal edenin çatısına atılıyordu. Gelen geçen de buna bakıp 
kimin iyi, kimin kötü ayakkabı tamir ettiğini biliyordu. Böylece pabuçları dama atılan ayak-
kabıcı hem maddi kazançtan oluyor ve hem de gerçekten pabucu dama atılmış oluyordu.

Yukarıda “pabucu dama atılmak” deyimin tarihsel öyküsünü okudunuz.

Böyle bir uygulamaya gidilmesinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Üreticiyi korumak   B) Tüketiciyi haklı çıkarmak

C) Üretimde kaliteyi sağlamak D) Yeni üreticilere kapı açmak

5. Türkiye Selçuklu Devleti Dönemi’nde, şehir-
lerde esnaf ve zanaatkârlar arasında dayanış-
mayı sağlamak için Ahilik teşkilatı kurulmuştur. 
Ahilik teşkilatı, ürünlerin fiyatının belirlenmesini 
ve çırakların yetişmesini sağlamıştır. 

Verilen bilgiye göre Ahilik teşkilatı ile ilgili;

I. Kişileri meslek sahibi yapmıştır

II. Ülke yönetiminde etkili olmuştur.

III. Esnaflar arasında birlik ve beraberlik 

sağlamıştır.

IV. Üretilen ürünlerin fiyatını belirlemiştir.

ifadelerinden hangileri söylenemez?

A) Yalnız II B) I ve II

C) Yalnız IV D) II ve III

6. Osmanlı Devleti’nde her esnaf grubu-
nun kendi arasında oluşturduğu “Lon-
ca” denilen bir teşkilat vardır. Her esnaf 
topluluğunun, mesleki konularda tabi 
bulunacağı özel kuralları vardı. Ku-
rallara uymayan esnafı üyesi olduğu 
teşkilat veya kadı cezalandırırdı. Esnaf 
teşkilatı; belirlenen fiyatlara uymamak, 
eksik, kusurlu ve kalitesiz mal üretmek 
gibi suçları işleyen üyelerine uyarma, 
nasihat etme, hatasına devam etmesi 
hâlinde esnaflıktan çıkarma, dükkân 
kapatma, hapse atma, kürek cezası 
gibi cezalar teklif ederdi.

Buna göre lonca teşkilatı uyguladığı ceza-
lar ile aşağıdakilerden hangisini amaçlamış 
olamaz? 

A) Üretimin belirli bir standart ve kalite çerçe-
vesinde gelişmesini

B)  Esnaflar arasında rekabet ortamı oluşturul-
masını

C)  Tüketici haklarının korunmasını

D)  Fiyat istikrarının korunmasını

Devlet memuru yetiştirmek 
amacıyla sarayda açılan oku-
la “enderun” denir.

Enderun mektebinde dersler; 
beden eğitimi, uygulamalı sa-
ray işleri, İslami bilgiler, sanat 
ve mesleki eğitim gibi bölüm-
lere ayrılmıştı.

Enderun mektebinden mezun 
olanlar sadrazam, kaptanı-
derya, sancak beyi gibi üst 
düzey görevlere gelirdi.


