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Temelde arƾiv belgelerine dayanarak hazrlanan Osmanllarda Sahaflk ve
Sahaflar, Osmanl ơmparatorluƭu’nda sahaflƭn ekonomik ve sosyal tarihine ƾk
tutmak üzere hazrlanmƾ. Erünsal’n kendi tabiriyle, “bu çalƾma Türkçede bir
meslek grubu için yaplan ilk indeks denemesidir” (s.26).
Osmanllarda sahaflƭn, kitapçlƭn ve baƭlantl bir konu olarak matbaaclƭn tarihine dair yaynlar içeren literatürün kstl olduƭunu söyleyebiliriz.
Bu alanda Server ơskit ve Selim Nüzhet Gerçek’in basn-yayn üzerine yazdƭ ilk
dönem eserlerden baƾlamak üzere1, Osmanllarn kitapla iliƾkisinin zayf olduƭu,
kitap telifinin ve satƾnn yeterli olmadƭ söylenegelmiƾtir.
Bunun yannda Osmanllarn kitap ile iliƾkisi ve dolaysyla sahaflk mesleƭi
ya romantik bir nesne olarak, yahut da Osmanl modernleƾmesi bahsi altnda
incelenmiƾ, bu mesleƭin bidayeti, Osmanllarn kitapla iliƾkileri az sayda çalƾmaya konu olmuƾtur. Kemal Beydilli’nin Mühendishane’nin kuruluƾunu ve burada
yer alan matbaann faaliyetlerini ele alan Türk Bilim ve Matbaaclk Tarihinde
Mühendishane, Mühendishane Matbaas ve Kütüphanesi adl eseri ve Orlin Sabev’in
ơbrahim Müteferrika ve ilk Osmanl matbaasna dair incelemesinin (Œbrahim
Müteferrika ya da Œlk Osmanl Matbaa Serüveni: Yeniden DeŞerlendirme) yansra,
baz irili ufakl makale çalƾmalar olmakla beraber, Osmanllarn kitapla iliƾkisi,
Osmanllarda sahaflk, sahaflk mesleƭi gibi konularda mufassal bir eserden bahsedememekteyiz
ơsmail E. Erünsal tarafndan geniƾ kapsaml bir indeks olarak hazrlanan
Osmanllarda Sahaflk ve Sahaflar, pek çok detay içerdiƭi kadar mecburen baz
konular dƾarda brakmƾtr. Örneƭin yazar yabanc literatürü yeri geldiƭinde
çok yerinde kullanmasnn yannda, yaplmas muhtemel baz karƾlaƾtrmalar da
yapmaktan geri durmuƾtur. Bu vesile ile kitabn çok geniƾ bir zaman aralƭnda
bir meslek kolunun arƾiv belgelerine dayanarak, nasl gözüktüƭünü resmettiƭini
söyleyebiliriz. Yazar belgeler arasnda rastladƭ pek çok detay, incelikle iƾlemiƾ
Ų Server ơskit, Türkiye’de Neůriyat Hareketleri Tarihine Baků, Devlet Basmevi 1939;
Selim Nüzhet Gerçek Türk Matbuat, Devlet Basmevi, 1939.
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ve belirli baƾlklar, paragraflar halinde ele almƾ; her baƾlk üzerine belgelerde
rastladƭ bilgilerin tamamna yaknn zikretmiƾtir.
Araƾtrmasna ơslâm dünyasnda verraklarn tarihini ksa bir ƾekilde özetleyerek baƾlayan yazar sonrasnda imparatorluk içinde sahaflƭn nasl bir seyir
izlediƭini iƾliyor. Edirne, Bursa ve imparatorluƭun diƭer ƾehirlerindeki sahaflarn
durumuna deƭindikten sonra kitabn ana konusu olan ơstanbul sahaflarn, muhtelif alt baƾlklar altnda incelemeye baƾlyor.
Önce sahaflar’n bulunduƭu çarƾ(lar)n nereler olduƭunu, müƾterilerini, ilim
ve kültür hayatna katklarn inceliyor. Sonrasnda sahaflar ile ilgili düzenlemeleri
ele alyor. Sonrasnda ise sahaflara gelen kitaplar, sahaflarn sattklar kitaplar, sahaf
müzayedeleri gibi alt baƾlklara eƭiliyor.
Sahaflarn ekonomik durumlarn ve kitap fiyatlar ile bu fiyatlarn zaman
içinde nasl deƭiƾtiƭini kitabn ikinci yarsndan itibaren iƾliyor.
Belgelerde rastladƭ mevzular üzerinden kitab ƾekillendiren yazar, pek çok
alt baƾlk-üst baƾlk içeren kitapta, belgelerin cevap verdiƭi sorular da büyük bir
titizlikle daima zikretmiƾ. Bu sayede okuyann meseleyi yerli yerine koymasna
yardmc olmuƾ.
Toplamda 580 sayfalk bir hacme sahip kitabn son 200 sayfas ise dizin,
kaynakça, ek belgeler ve tablolardan oluƾuyor.
ơsmail E. Erünsal, özellikle ksmet-i askeriyye, mülga beledi kassamlƭ ve
beytülmal kassamlƭna ait defterlerde yer alan sahhaflara dair belgelerin tamamn
incelemiƾ ve bu incelemelerinin neticesinde oluƾan sorular cevaplamƾ, ortaya
çkan gerçekleri aktarmaya çalƾmƾ. Bir araƾtrma sorusunun cevabn aramaktan
ziyade, bir araƾtrma alanna dair, özellikle ilgili arƾivler içinde neler bulunduƭu,
bunlarn nasl bir seyir izlediƭini aktarmaya çalƾmƾ diyebiliriz. Ama bundan daha
ileride, kitabn ele aldƭ zaman dilimi olan 16. yüzyl ile 20. yüzyl baƾlar arasndaki deƭiƾimleri, farkl kyaslamalara da tabi tutarak anlamlandrmaya çalƾmƾ.
Dönemsel olarak sahaflarn nasl deƭiƾmeler yaƾadƭ, ekonomik olarak nasl bir
seyir izledikleri, kitap satƾlarnn, kitap fiyatlarnn hangi kstaslara göre deƭiƾtiƭi
gibi ekonomik sorulara cevap bulmaya çalƾtƭ gibi, sosyal hayatta sahaflarn nasl
bir yere sahip olduklar, hangi kökenden geldikleri, meslek olarak nasl bir yaplar
olduƭu gibi bu meslek koluna dair pek çok detay da incelemeye çalƾmƾ.
Kitabn temelde ơstanbul üzerine yoƭunlaƾtƭn söyleyebiliriz. Fakat bu
yazarn bir tercihi deƭil, belgelerin kendisini götürdüƭü nokta olmuƾ. Kitabn
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ilk ksmlarnda ve ilgili yerlerde, Bursa ve Edirne gibi imparatorluƭun önceki
baƾkentlerine dair mevzulara deƭinilse de, kitabn ele aldƭ zaman aralƭnda
genel yarglar ortaya koymaya yardmc olacak kadar fazla belgeye rastlayamamƾ.
Bu nedenle çalƾmann genel plannn ơstanbul sahaflar üzerine oturduƭunu,
hatta yine belge eksikliƭinden ötürü yeterli malumat elde edemediƭi ilk dönem
ơstanbul’unun deƭil, ơstanbul’un 16. yüzyln ortalarndan sonrasn incelediƭini
söyleyebiliriz.
Yazarn bu nevi bulgular neticesinde, konunun muhtevasn belirlemiƾ ve
çerçevesini çizmiƾ olmasndan rahatlkla, kitab hazrlarken konuya dair önyarglar
ve hipotezlerin kstlayclƭndan uzak bir bakƾla belgelere eƭildiƭini ve belgelerin verdiƭi imkanlar ölçüsünde, onlarn temsil imkanlarna göre yarglar ortaya
koyduƭunu söyleyebiliriz.
Kitap, tarih disiplini üzerinden ekonomik tarih ve sosyal tarih alanlarna dair
fazlasyla malumat içeriyor. Bunun yannda, daha kavramsal-olgusal bir çizgide,
meslek gruplarnn yaps, ekonomik buhranlarn bir esnaf grubuna etkisi, matbaann doƭuƾu ve eƭitim kurumlarnn sektöre sosyal-ekonomik etkileri gibi farkl
sorular üretmemize ve ksmen baƾlangç noktalarna dair, sorularn cevaplarna
dair mühim detaylar içeriyor.
Kitabn temelde ekonomik deƭerlendirmeler yaptƭ ksmlar (kitap fiyatlar,
sahaflarn ekonomik durumlar) bol bol grafik ve ƾema ile desteklenmiƾ. Bu sayede
deƭiƾen ekonomik yapnn, esnaf grubunun ekonomik deƭiƾiminin daha rahat
görülmesini saƭlyor. Bu noktada yazarn salt sahaflarn verilerine dayanmayp,
ayn süre içinde Osmanl Devleti’nin yaƾadƭ ekonomik skntlar, parann
deƭiƾen deƭeri gibi konular da ayn ciddiyetle ele alp, ilgili karƾlaƾtrmalar
yapmƾ olmasn kitabn bu noktadaki en dikkat çekici özelliklerinden biri olarak
zikredebiliriz. Zira ilgili geniƾ dönem açsndan salt belgeler üzerinden yaplacak
bir araƾtrmada özellikle 18. yüzyln ortalarndan itibaren akçe üzerinden kitap
fiyatlarnda anormal deƭiƾikler yaƾandƭ ve düzenli bir artƾ olduƭu ƾeklinde bir
tablo görülmektedir. Fakat ayn dönemde Osmanl parasnn dalgal yaps ile kyasladƭmzda fiyatlarn deƭerinin aslnda neredeyse sabit kaldƭn fakat paradaki
deƭiƾmelerin akçe üzerinden fiyatlara yansdƭn görüyoruz. Bu durumu yazarn
ifadesiyle aktarrsak; “1740-1910 yllar arasnda akçe baznda kitap fiyatlar sürekli artmƾtr, fakat bunun sebebi akçenin gümüƾ orannn düƾmesidir. Ekonomik
ƾartlarn da alm gücünü etkilemesi dolaysyla dönem dönem kitap fiyatlarnda
önemli dalgalanmalarn meydana geldiƭi tespit edilmiƾtir” (s.339).
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Yazar sahaf terekelerinin saysndan hareketle incelediƭi belgeler ile gerçek
yaƾamdaki saysal orann nasl bir mütekabiliyeti olduƭuna dair oluƾabilecek
soruyu kabaca ƾu ƾekilde cevaplyor: Ɨevket Pamuk’un incelemelerine göre
tereke kaytlarnn yaklaƾk 1/10 gibi bir temsiliyeti olduƭunu, fakat sahaf
gediƭinin izin verdiƭi sahaf says ile karƾsna çkan belgelerin saysn karƾlaƾtrdƭnda, kendi araƾtrma alan açsndan belgelerin gerçek miktara oranla
yaklaƾk 40/100 gibi bir temsiliyete ulaƾtƭn, bu nedenle bu belgeler ƾƭnda,
Osmanlda sahaflk ve sahaflara dair genele ƾamil olabilecek yorumlar yaplabileceƭini söylüyor.
Kitabn ortaya koyduƭu önemli noktalardan biri de sahaflarn matbaann
ve matbu kitabn yaygnlaƾmasndan sonra yaƾadƭ deƭiƾimleri izlememize imkan vermesidir.Daha evvel Jale Baysal’n yaptƭ indeksleme çalƾmas vesilesi ile
Osmanl’da (her ne kadar ilk matbaa 1729 ylnda kurulsa da) matbaalarn ve
kitap basmnn yaygnlaƾmasnn 1820’li yllarda baƾladƭn biliyoruz2. Bu kitap
basmnn ilgili esnaf grubuna nasl yansdƭn ise ilk kez bu kitap sayesinde
görebiliyoruz. Erünsal, 19. yüzyln ortalarndan itibaren sahaflƭn ƾekil deƭiƾtirmeye baƾladƭn, sahaf-kitapç, sahaf-yaync gibi ayr dallarn ortaya çktƭn,
hatta sadece matbu kitap satan kitapçlarn açldƭn, ayn zamanda Anadolu’da
(eƭitimin de Anadolu’ya yaylmas ile beraber) hem ơstanbul’da baslmƾ kitaplar
satan, hem de kendileri kitaplar basan sahaf-kitapçlarn ortaya çktƭn ifade
ediyor.
Kitabn, kitapçlarn ve sahaflarn yavaƾ yavaƾ deƭiƾmesinin tek baƾna ve bir
anda gerçekleƾmediƭini, bunun zaman içinde, farkl siyasal ve sosyal olaylarn da
etkisiyle olduƭunu söyleyebiliriz. Yazar, hakknda çok geniƾ bir literatür bulunan
bu mevzuya dair yorum getirmekten ziyade, meselenin sahaf terekeleri üzerinden
nasl izlenebileceƭini göstermeye çalƾmƾ ki, bu noktada hem bir meta olarak
kitabn muhtevasnn deƭiƾmesi, hem bir esnaf grubunun mahiyetinin deƭiƾmeye
baƾlamasn bu nevi ilk elden belgelere dayanarak göstermiƾtir. Kitap bu özelliƭi
ile, literatürde önemli bir boƾluƭu dolduracaktr.
Kitaptaki incelemeleri dikkate aldƭmzda sahaf terekelerinden çkan kitaplarn hem fiyatlar hem de nitelikleri sebebiyle daha mahdut bir çevreye hitap
ettiƭini, sahaflarda genellikle ulemann veya maddi gücü kuvvetli bir kesimin
alabileceƭi kitaplar satldƭn görmekteyiz. Bu durumun istisnas ise destanlar,
ų Jale Baysal, Müteferrika’dan birinci meůrutiyete kadar Osmanl Türklerinin bastklar
kitaplar, ơstanbul: Edebiyat Fakültesi, 1968.
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halk hikayeleri ve Kur’an cüzleridir. Matbaann yaygnlaƾmas ve eƭitim sisteminin deƭiƾmeye baƾlamas sonrasnda ise kitaplarn durumunu yazar ƾu ƾekilde
özetlemektedir; “öyle gözüküyor ki matbaa kendi okuyucusunu yaratmƾ sahaf
kitapçlar da okuyucu kitlesine yeni baslan eserleri ulaƾtrmada önemli bir rol
üstlenmiƾlerdir” (s.143).
Kitap, Bat’da yaƾanan geliƾmelerle karƾlaƾtrmaya fazla girmiyor diyebiliriz.
Fakat bunu bilinçli bir tavr olarak anlamamz saƭlayacak ƾeyler mevcut; özellikle
ilk ksmda yaptƭ varraklar incelemesi ve sonrasnda yer yer gösterdiƭi referanslar,
ơngilizce, Almanca ve Franszca literatürde konuya dair kapsaml bir çalƾma yaptƭn gösteriyor. Fakat tüm bu birikime raƭmen yazar, kitabn temel amac olan
indekslemeden öteye gitmeyi tercih etmemiƾ. Yine de, ƾu karƾlaƾtrmann dikkat
çekici olduƭunu düƾünüyorum; “15.-16. asrlarda Bat’da matbaann yaygnlaƾmasyla ortaya çkan yazma-basma eser fiyatlar arasndaki 1/5 ve 1/15 oranndaki
farkllk Osmanl kitap pazarnda da oluƾmuƾ mudur? Maalesef önce Müteferrika,
Üsküdar, Mühendishane ve Takvimhane-i Amire matbaalarnn daha sonra da 19.
asrn ortalarna doƭru yaygnlaƾan matbaalarn bastklar kitaplarn fiyatlarnda
Bat’daki oranlarda bir ucuzlama görülmez” (s.191).
Osmanllarda Sahaflk ve Sahaflar kitabnn, bir esnaf grubunun Osmanl
imparatorluƭundaki tarihini ele alan ilk eser olmas dolaysyla baƾl baƾna dikkate
deƭer bir yeri olduƭunu söyleyebiliriz. Sadece bir ekonomik sektör olmasnn
yannda eƭitim ile doƭrudan iliƾkisi olan bir sektör olarak sahaflar, sadece bir
esnaf biriminden öte, sosyal hayatn ve ilim hayatnn da önemli bir parças
olduklarndan, haklarndaki bu çalƾmann çok yönlü etkileri olduƭu ƾimdiden
rahatlkla söylenebilir.
Kitabn ele aldƭ dönemin fazlasyla uzun olmas ve bu sektörün pek çok
detayna deƭinmeye çalƾmas yer yer belgeler ve isimler arasnda kaybolmaya
sebep olabiliyor. Fakat, kitabn pek çok farkl alanda yeni soru iƾaretleri açc ve
hatta bunu teƾvik edici bir niteliƭi olduƭunu rahatlkla söyleyebiliriz. Bu nedenle
literatürde çok büyük bir boƾluƭu doldurmasnn yannda, ƾimdiye deƭin nostaljik
bir öƭe olarak ele alnan yahut, ezberler üzerinden hareket edilen bir alanda daha
ciddi çalƾmalarn önünü açacaƭna inanyorum.
Mehmet Erken
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