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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu

Ahilik Özel Ödülü aldı
Ahi Evran Külliyesi’nde gerçekleşen törende Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan’a Ahilik Onur Ödülü verildi. Başbakan Erdoğan, TOBB
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu Ahilik Özel Ödülü'nü almasından
Mahir Solak’ı da, "Yılın Ahisi" seçilmesinden dolayı tebrik etti.
Hisarcıklıoğlu yaptığı konuşmada, “Ahilik, sadece esnaf teşkilatının
değil, tacir ve sanayicilerin mesleki örgütlenmesinin de atasıdır” dedi.
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hi Evran Külliyesi’nde gerçekleştirilen törene, Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim
Kılıç, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner
Yıldız, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati
Yazıcı, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, TBMM
Başkanvekili Sadık Yakut, TBMM İdare
Amiri Salim Uslu, AK Parti Genel Başkan
Yardımcıları Süleyman Soylu ve Salih Kapusuz, Sayıştay Başkanı Recai Akyel, Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala ile Kırşehir
Valisi Özdemir Çakacak katıldı.
Törende konuşan TOBB Başkanı M.
Rifat Hisarcıklıoğlu, 26’ncı Ahilik Hafta-
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sı için Kırşehir’de olduklarını belirterek, Ahilik kültürünün
TOBB için yerinin ayrı olduğunu vurguladı. Hisarcıklıoğlu,
“Bugün gurur duyduğumuz oda/borsa camiamız, 900 yıllık
ahilik ve lonca geleneğinin günümüzde tezahür etmiş halidir.
Ahilik, sadece esnaf teşkilatının değil, tacir ve sanayicilerin
mesleki örgütlenmesinin de atasıdır. 900 yıl önce kethüdalar
neyse, şimdi de bizim oda başkanlarımız odur” diye konuştu.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, günümüzde yabancıların öğretmeye kalktığı iş ahlakı, meslek standartları, mesleki eğitim,
fikri mülkiyet hakları gibi kavramları 900 yıl önce öğretisiyle
ortaya koyan Ahilikle ve Ahi Evran başta olmak üzere tüm ahi
babalarıyla gurur duyduklarını ifade etti.
TOBB olarak, Ahi Evran Külliyesi’ne en büyük katkıyı veren
kurumlardan biri olmaktan gurur duyduklarını dile getiren Hisarcıklıoğlu, “Pirimiz Ahi Evran, ‘Hak ile sabır dileyip bize gelen bizdendir. İlim, akıl ve ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir’
demiş. Biz de 76 milyon olarak bu çağrıya kulak vermeli, dün-
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yanın ilk 10 ekonomisi arasına girecek, daha mutlu ve huzurlu
bir Türkiye için kenetlenmeliyiz” ifadesini kullandı.
BAŞBAKAN ERDOĞAN: “AHİLİĞİ İNKÂR ETMEK,
KİMLİĞİMİZİ İNKAR ETMEKTİR”
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da, “Ahi Esnafı Belgesi”
verilecek ustalarla, hafta kapsamında gerçekleştirilen resim,
kompozisyon, şiir ve öykü dallarında dereceye girenleri tebrik
etti. Başbakan Erdoğan, “Ahilik Özel Ödülü alan TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu’nu, 'Yılın Ahisi' seçilen Mahir Solak’ı ayrıca tebrik ediyor, şahsıma tevdi edilen Ahilik Onur Ödülü’nden dolayı
şükranlarımı ifade ediyorum” diye konuştu.
Ahilik teşkilatıyla, geleneğiyle her zaman gurur duyduğunu ifade eden Başbakan Erdoğan, dünyada bu kadar köklü ve
yaygın etkisi olan bir teşkilata rastlamanın zor olduğunu dile
getirdi. Ahilik teşkilatının temellerinin 13’ncü yüzyılda merhum Ahi Evran tarafından atıldığını anımsatan Erdoğan, şunları söyledi
“Bugünün dünyasının, özellikle de bugünün küresel ekono-

mik sisteminin, ahilerimizden alacağı, ahilerimizden öğreneceği inanın çok önemli
dersler var. Hırs ve tamahın dünyamızı kasıp kavurduğu şu günlerde dünyanın ahilerimizden kanaati öğrenmesi gerekiyor.
Haksız rekabetin, kıran kırana rekabetin,
insanı sadece tüketici olarak gören anlayışın ahilerden özellikle de ahilik kültüründen çok şey öğrenmesi gerekiyor.”
Başbakan Erdoğan, ahinin malının
çokluğuyla değil, kazancının bereketiyle
övündüğünün altını çizerek, “Ahiliği inkâr
etmek, kendimizi inkâr etmektir. Kimliğimiz, tarihimizi, ceddimizi, kendi öz
medeniyetimizi inkâr etmektir. İşte onun
için yüzyılların içinden süzülerek gelen
bu geleneği, bu kültürü, bu ruh ve mayayı
çok hassas şekilde muhafaza etmek, güçlendirmek ve gelecek nesillere aktarmak
zorundayız” ifadesini kullandı.
Ahiliğin Selçuklu ve Osmanlı’da olduğu
gibi, Cumhuriyetin de mayası olarak varlığını sürdürmesi gerektiğini vurgulayan
Başbakan Erdoğan, bu noktada esnafın
çok büyük sorumluluk taşıdığını dile getirdi. Hükümet olarak esnafı güçlendirecek
adımları sürekli attıklarını ve atmaya devam edeceklerini belirten Başbakan Erdoğan, “Esnafımızın da ruhuna sirayet etmiş
ahilik geleneğiyle, toplumsal yapımızı bir
arada tutmaya, Hacı Bektaş Veli’nin deyimiyle, Türkiye’yi bir olarak, iri olarak, diri
olarak, geleceğe taşımaya devam edeceğine inanıyorum” diyerek konuşmasını sonlandırdı.
Konuşmaların ardından, Ahilik kültürünün yaşatılmasına katkılarından dolayı
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na,
Ahilik özel ödülü ve fahri hemşehrilik beratı verildi. Daha sonra Hisarcıklıoğlu, Şed
kuşandı.
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