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1. Ahilik teşkilatı ilkeleri arasında helal kazanç 

için çalışmak, ilim sahibi olmak, güzel ahlak 

sahibi olmak, namazları vaktinde kılmak, 

haramlardan kaçınmak, yalan söylememek, iyi 

arkadaş seçmek ve bir meslek sahibi olmak 

vardır. 

Buna göre ahilik teşkilatı ile ilgili aşağıdaki 

yargılardan hangisine ulaşılabilir? 

A) Öncelikli amacı kaliteli mal üretilmesidir. 

B) Meslek eğitiminde önemli bir yere sahiptir. 

C) Hükumete karşı esnafı temsil etmiştir. 

D) Esnafın dürüst ve ahlaklı yetişmesi 

amaçlanmıştır. 

 

2. 

• İlk kez Topkapı Sarayı’nda kurulmuştur. 

• Devlet adamı yetiştirilen okuldur. 

• Burada eğitim görenler ülkenin çeşitli 

yerlerine üst düzey yönetici olarak 

atanmışlardır. 

Yukarıda özellikleri verilen kurum 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Ahilik Teşkilatı  

B) Kurultay 

C) Enderun Mektebi  

D) Medrese 

 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi ahilik teşkilatının 

temel esaslarından değildir? 

A) Güler yüzlü olmak  

B) Cimri olmak 

B) Sözünde durmak  

D) Dost ve akrabayı ziyaret etmek 

 

 

4. Ahilik Teşkilatı, Selçuklu ve Osmanlı 

dönemlerinde Anadolu’da yaşayan Müslüman 

halkın sanat, ticaret, ekonomi gibi çeşitli meslek 

alanlarında yetişmesini sağlayan, onları hem 

ekonomik hem de ahlaki yönden yetiştiren bir 

yapıdır. 

Buna göre Ahilik Teşkilatı’nda; 

I. Meslek eğitimi vermek, 

II. Sanat ve meslek ahlakı oluşturmak, 

III. Esnaflar arasında rekabeti arttırmak 

amaçlarından hangileri vardır? 

A) Yalnız II       B) I ve II 

C) I ve III          D) I, II ve III 

5. Lonca teşkilatının öncesindeki meslek 

birliği aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Ahilik             

B) Medrese  

C) Enderun         

D) Divan-ı hümayun 

 

 

 

6. Osmanlı Devleti’nin eğitim ve öğretim 

kurumları olan medreselerde çok çeşitli dersler 

okutulurdu. XVII. yüzyıldan itibaren 

medreselerde fen ve matematik derslerine fazla 

önem verilmemeye başlanmış, bu nedenle 

medrese eğitimi bozulmuştur. 

Parçada dile getirilen durumun, aşağıdaki 

sonuçlardan hangisine yol açması 

beklenemez? 

A) Medreselerde okuyan öğrenci sayısının 

azalmasına 

B) Avrupa’daki bilimsel ve teknik gelişmelerin 

izlenememesine 

C) Bilim adamı yetişmemesine 

D) Medreselerin, çağın eğitim anlayışından 

uzaklaşmasına 

 

 

 

7. Anadolu Selçuklu Devleti ve Osmanlı 

Devleti’nde usta-çırak ilişkisi ile eğitimin 

verildiği, esnaflar arasında birlik ve 

beraberliğin sağlandığı teşkilat hangisidir? 

A) Enderun  

B) Ahi Teşkilatı  

C) Mevlevi Teşkilatı  

D) Belediye Teşkilatı 

 

 

 

8. Osmanlı Devleti’nde esnaflar lonca 

teşkilatının belirlediği fiyata uymamak, eksik, 

kusurlu ve kalitesiz mal üretmek gibi suçları 

işlediklerinde bazı cezalar uygulanırdı. 

Aşağıdakilerden hangisi bu cezalardan biri 

değildir? 

A) Dükkan kapatmak 

B) Hapis cezası vermek 

C) Esnaflıktan çıkarmak 

D) Ürünlerin kalitesini kontrol etmek 
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9. Osmanlı Devleti’nde eğitim ve öğretim veren 

kurumların başında gelen medreseler ilk olarak 

Orhan Bey Dönemi’nde İznik’te açılmıştır. Fatih 

Sultan Mehmet’in açtığı Sahnı Seman 

Medresesi ve Kanuni Sultan Süleyman’ın açtığı 

Süleymaniye Medreseleri sayesinde İstanbul; 

bilim, kültür ve eğitim merkezi hâline gelmiştir. 

Matematik, astronomi, tefsir, hadis gibi birçok 

alanda dersler okutulmuştur. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisine 

ulaşılamaz? 

A) Medreselerde dinî bilimler ve fen bilimleri bir 

arada okutulmuştur. 

B) Osmanlı Devleti’nde her dönem medreselere 

büyük önem verilmiştir. 

C) Osmanlı Devleti’nde eğitimin gelişmesi için 

faaliyetlerde bulunulmuştur. 

D) Medrese öğrencilerinin ihtiyaçları devlet 

hazinesinden karşılanmıştır. 

 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi Ahiliğin 

amaçlarından biri değildir? 

A) Rekabet ortamı sağlamak  

B) Kaliteli mal üretilmesini sağlamak 

C) Fiyatları kontrol etmek  

D) Esnaflar arasında dayanışmayı sağlamak 

 

11. Ahilik teşkilatının bazı kuralları şunlardır: 

 Hırs kapısını bağlayıp kanaat ve rıza kapısını 

aralamak, 

 Cimrilik kapısını bağlayıp lütuf kapısını 

aralamak, 

 Yalan kapısını bağlayıp doğruluk kapısını 

açmak 

Ahilik teşkilatının kurallarını özetlemek 

gerekirse sırasıyla hangi kavramları 

kullanabiliriz? 

A) Kanaatkârlık, Cömertlik, Dürüstlük 

B) Çalışkanlık, Kanaatkârlık, Dürüstlük 

C) Cimrilik, Cömertlik, Dürüstlük 

D) Kanaatkârlık, Dürüstlük, Cömertlik 

 

 

12. Aşağıda verilen meslek alanlarından 

hangisi usta, çırak ilişkisi içerisinde 

yetişmez? 

A) Marangoz        B) Kuaför 

C) Tamirci            D) Polis 

13. Ahi teşkilatı yüzyıllar boyunca esnaf ve 

sanatkârlar arasında birlikteliği sağlayan 

mesleki bir kuruluştur. Teşkilatın amacı, kişiyi 

hem iyi bir meslek sahibi yapmak hem de ahlaki 

yönden iyi yetiştirmektir. Teşkilat aynı zamanda 

esnaf arasında haksız rekabeti önlemeye 

yönelik tedbirler almıştır. Ürünlerin kalitesini 

kontrol ederek tüketici haklarına da özen 

göstermiştir. 

Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden 

hangisi Ahi teşkilatının sağladığı yararlardan 

biri değildir? 

A) Esnaf ve sanatkârların hakları Ahi teşkilatı ile 

korunmuştur. 

B) Ahi teşkilatında üretici kadar tüketicinin de 

hakları korunmuştur. 

C) Ahi teşkilatına üye olanlar istedikleri her 

mesleği yapma hakkı elde etmiştir. 

D) Ahilik teşkilatında meslek öğrenme kadar 

meslek ahlakına da önem verilmiştir. 

 

 

14. Türkiye Selçukluları döneminde yaşamış 

olan Ahi Evran Ahiliğin temellerini atmıştır. 

Ahilikte iyi insan olmak, meslek etiği 

kazandırmak hedeflenmiştir. Ahiler her biri bir 

meslek dalında yamak-çırak-kalfa-usta-pir 

hiyerarşisi içinde çalışmışlar ve eğitim 

almışlardır. Eğitimini başarıyla tamamlayanlar 

bir üst sınıfa geçmiştir. 

Verilen bilgilerden hareketle Ahilik ile ilgili, 

I. Meslek edindiren bir kurumdur. 

II. Kişilerin ahlaki gelişimine de önem verir. 

III. Sadece bir mesleği içine alan bir teşkilattır. 

yargılardan hangisi ya da hangilerine 

ulaşılabilir? 

A) Yalnız I     B) I ve II     C) II ve III     D) I, II ve III 

 

 

15. Ahilikte, kişi çırak olarak girdiği bir meslekte 

üç yılını tamamlayınca ve meslek için gerekli 

becerileri kazandıysa kalfa olmaktadır. Kalfa 

olarak devam ettiği ustanın yanında üç yılı 

tamamladıktan sonra işi öğrenen kişiye bir 

tören ile ustalık ünvanı verilirdi. 

Bu bilgilere göre kalfalıktan ustalığa geçiş 

törenine verilen isim aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Kılıç kuşanma         B) Şed kuşanma 

C) Kapıya çıkma          D) Peştemal asma 
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16. Ahilik sisteminin temelinde usta-kalfa-çırak 

ilişkisi yatmaktadır. Ahilik; sanatın, ticaretin ve 

mesleğin, olgun kişilik, güzel ahlak ve 

doğrulukla yoğrulduğu, kökleri çok eskilere 

uzanan bir geleneğimiz; yüzyıllar boyu 

toplumumuzun sosyal ve ekonomik omurgasını 

oluşturan bir örgütlenme şeklimiz; toplumsal 

kimliğimiz açısından daima sahiplenmemiz 

gereken çok özel bir kültürdür. Burada çocuk 

ustanın yanına girer, önce çırak sonra kalfa en 

sonunda da usta olur. 

Verilen bilgilerde Ahilik sistemi ile ilgili 

aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 

A) Meslekte ilerlemek mümkündür. 

B) Günümüzde işlevini yitirmiştir. 

C) Kökleri eskiye dayanır. 

D) Ahlaki eğitime önem verilmiştir. 

 

 

 

17. Ahi teşkilatı üyelerinin meslek etiği 

kazanmasına çok önem verirdi. Ahiler her biri 

bir meslek dalında yamak, çırak, kalfa, usta, pir 

hiyerarşisi içinde çalışırlar çalışırken de eğitim 

alırlardı. Eğitimini başarıyla tamamlayanlar 

yapılan törenlerle bir üst sınıfa çıkardı. 

Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdaki 

yargılardan hangisine ulaşılabilir? 

A) Meslek seçiminde özgürlük yoktur. 

B) Kalfalık ustalıktan daha sonra gelir. 

C) Meslek eğitiminde belirli aşamalardan geçilir. 

D) Eğitimini tamamlayamayalar cezalandırılır. 

 

 

 

18. Osmanlı Devleti zamanında bir meslek 

örgütü olan Ahiliğin etkisi azalınca devlet 

kontrolünde Lonca Teşkilatı kurulmuştur. Lonca 

Teşkilatı zaman içerisinde güçlenerek etkin bir 

rol almaya başlamıştır. 

Aşağıdakilerden hangisi Lonca Teşkilatı’nın 

görevleri arasında yer almaz? 

A) Üyeler arasında çıkan anlaşmazlıklara çözüm 

üretmek 

B) Ürün kalitesini ve fiyatını belirlemek 

C) Yönetim faaliyetlerini denetlemek 

D) Üyelerin ticari faaliyetlerini denetlemek ve 

düzenlemek 

 

 

19. Osmanlı Devleti’nde eğitim kurumlarından 

biri olan medreselerde; 

 Dini konuların dışında matematik, fen, tıp, 

astronomi gibi pozitif bilimler de 

okutulurdu. 

 Eğitim-öğretim giderleri vakıflar aracılığıyla 

sağlanırdı. 

 Medreselere kabul edilecek öğrenciler 

sınavlarla belirlenirdi. 

Bu bilgiler doğrultusunda medreselerle ilgili 

hangi sonuca ulaşılamaz? 

A) Medreselerde çok yönlü eğitim yapıldığı 

B) Öğrencilerin başarıları baz alınıp buna göre 

seçme yapıldığı 

C) Bilim faaliyetlerine önem verildiği 

D) Devlet yöneticilerinin bu okuldan geldiği 

 

 

 

 

20. 

Devletimizin kuruluşundan itibaren bilimsel 

faaliyete, bilgiye büyük önem verilmiştir. 

Dedem Orhan, İznik’e ilk medreseyi açtı. Başına 

müderris olarak Davud-i Kayseri’yi atadı. 

Atalarım gibi ilmî faaliyetlere destek oldum. 

Fen ve teknoloji alanındaki gelişmelere büyük 

önem verdim. İstanbul’un alınmasında önemli 

rol oynayan “şahi” toplarının dökülmesinde 

olduğu kadar onların çalışmasındaki 

matematiksel hesaplamalarla ilgili hemen 

her ayrıntıyla yakından ilgilendim. ‘’Sahn-ı 

Seman’’ adıyla medreseler inşa ettirdim. 

Değişik memleketlerden Ali Kuşçu gibi birçok 

âlimi bu çatı altında topladım. 

Fatih Sultan Mehmet 

Bu bilgilerden yola çıkarak aşağıdakilerden 

hangisine ulaşılamaz? 

A) Osmanlı Devleti bilimsel alandaki çalışmaları 

desteklemiştir. 

B) Davud-i Kayseri Osmanlı medreselerinde 

görev yapan ilk müderristir. 

C) Fatih Sultan Mehmet farklı ülkelerdeki bilim 

insanlarını ülkesinde kabul etmiştir. 

D) Osmanlı medreselerinde sadece dinî ilimler 

alanında çalışmalar yapılmıştır. 
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CEVAP ANAHTARI 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D C B B A A B B D A 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

A D C B B B C C D D 

 

MEB Kazanım, İL ÖDM ve ders kitaplarından derlenmiştir… 
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