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Temelde ar iv belgelerine dayanarak haz rlanan Osmanl larda Sahafl k ve 
Sahaflar, Osmanl  mparatorlu u’nda sahafl n ekonomik ve sosyal tarihine k 
tutmak üzere haz rlanm . Erünsal’ n kendi tabiriyle, “bu çal ma Türkçede bir 
meslek grubu için yap lan ilk indeks denemesidir” (s.26).

Osmanl larda sahafl n, kitapç l n ve ba lant l  bir konu olarak matba-
ac l n tarihine dair yay nlar  içeren literatürün k s tl  oldu unu söyleyebiliriz. 
Bu alanda Server skit ve Selim Nüzhet Gerçek’in bas n-yay n üzerine yazd  ilk 
dönem eserlerden ba lamak üzere1, Osmanl lar n kitapla ili kisinin zay f oldu u, 
kitap telifinin ve sat n n yeterli olmad  söylenegelmi tir.

Bunun yan nda Osmanl lar n kitap ile ili kisi ve dolay s yla sahafl k mesle i 
ya romantik bir nesne olarak, yahut da Osmanl  modernle mesi bahsi alt nda 
incelenmi , bu mesle in bidayeti, Osmanl lar n kitapla ili kileri az say da çal ma-
ya konu olmu tur. Kemal Beydilli’nin Mühendishane’nin kurulu unu ve burada 
yer alan matbaan n faaliyetlerini ele alan Türk Bilim ve Matbaac l k Tarihinde 
Mühendishane, Mühendishane Matbaas  ve Kütüphanesi adl  eseri ve Orlin Sabev’in 
brahim Müteferrika ve ilk Osmanl  matbaas na dair incelemesinin ( brahim 

Müteferrika ya da lk Osmanl  Matbaa Serüveni: Yeniden De erlendirme) yan s ra, 
baz  irili ufakl  makale çal malar  olmakla beraber, Osmanl lar n kitapla ili kisi, 
Osmanl larda sahafl k, sahafl k mesle i gibi konularda mufassal bir eserden bah-
sedememekteyiz

smail E. Erünsal taraf ndan geni  kapsaml  bir indeks olarak haz rlanan 
Osmanl larda Sahafl k ve Sahaflar, pek çok detay  içerdi i kadar mecburen baz  
konular  d ar da b rakm t r. Örne in yazar yabanc  literatürü yeri geldi inde 
çok yerinde kullanmas n n yan nda, yap lmas  muhtemel baz  kar la t rmalar  da 
yapmaktan geri durmu tur. Bu vesile ile kitab n çok geni  bir zaman aral nda 
bir meslek kolunun ar iv belgelerine dayanarak, nas l gözüktü ünü resmetti ini 
söyleyebiliriz. Yazar belgeler aras nda rastlad  pek çok detay , incelikle i lemi  
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ve belirli ba l klar, paragraflar halinde ele alm ; her ba l k üzerine belgelerde 
rastlad  bilgilerin tamam na yak n n  zikretmi tir.

Ara t rmas na slâm dünyas nda verraklar n tarihini k sa bir ekilde özet-
leyerek ba layan yazar sonras nda imparatorluk içinde sahafl n nas l bir seyir 
izledi ini i liyor. Edirne, Bursa ve imparatorlu un di er ehirlerindeki sahaflar n 
durumuna de indikten sonra kitab n ana konusu olan stanbul sahaflar n , muh-
telif alt ba l klar alt nda incelemeye ba l yor.

Önce sahaflar’ n bulundu u çar (lar) n nereler oldu unu, mü terilerini, ilim 
ve kültür hayat na katk lar n  inceliyor. Sonras nda sahaflar ile ilgili düzenlemeleri 
ele al yor. Sonras nda ise sahaflara gelen kitaplar, sahaflar n satt klar  kitaplar, sahaf 
müzayedeleri gibi alt ba l klara e iliyor.

Sahaflar n ekonomik durumlar n  ve kitap fiyatlar  ile bu fiyatlar n zaman 
içinde nas l de i ti ini kitab n ikinci yar s ndan itibaren i liyor.

Belgelerde rastlad  mevzular üzerinden kitab  ekillendiren yazar, pek çok 
alt ba l k-üst ba l k içeren kitapta, belgelerin cevap verdi i sorular  da büyük bir 
titizlikle daima zikretmi . Bu sayede okuyan n meseleyi yerli yerine koymas na 
yard mc  olmu .

Toplamda 580 sayfal k bir hacme sahip kitab n son 200 sayfas  ise dizin, 
kaynakça, ek belgeler ve tablolardan olu uyor.

smail E. Erünsal, özellikle k smet-i askeriyye, mülga beledi kassaml  ve 
beytülmal kassaml na ait defterlerde yer alan sahhaflara dair belgelerin tamam n  
incelemi  ve bu incelemelerinin neticesinde olu an sorular  cevaplam , ortaya 
ç kan gerçekleri aktarmaya çal m . Bir ara t rma sorusunun cevab n  aramaktan 
ziyade, bir ara t rma alan na dair, özellikle ilgili ar ivler içinde neler bulundu u, 
bunlar n nas l bir seyir izledi ini aktarmaya çal m  diyebiliriz. Ama bundan daha 
ileride, kitab n ele ald  zaman dilimi olan 16. yüzy l ile 20. yüzy l ba lar  aras n-
daki de i imleri, farkl  k yaslamalara da tabi tutarak anlamland rmaya çal m . 
Dönemsel olarak sahaflar n nas l de i meler ya ad , ekonomik olarak nas l bir 
seyir izledikleri, kitap sat lar n n, kitap fiyatlar n n hangi k staslara göre de i ti i 
gibi ekonomik sorulara cevap bulmaya çal t  gibi, sosyal hayatta sahaflar n nas l 
bir yere sahip olduklar , hangi kökenden geldikleri, meslek olarak nas l bir yap lar  
oldu u gibi bu meslek koluna dair pek çok detay  da incelemeye çal m .

Kitab n temelde stanbul üzerine yo unla t n  söyleyebiliriz. Fakat bu 
yazar n bir tercihi de il, belgelerin kendisini götürdü ü nokta olmu . Kitab n 
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ilk k s mlar nda ve ilgili yerlerde, Bursa ve Edirne gibi imparatorlu un önceki 
ba kentlerine dair mevzulara de inilse de, kitab n ele ald  zaman aral nda 
genel yarg lar ortaya koymaya yard mc  olacak kadar fazla belgeye rastlayamam . 
Bu nedenle çal man n genel plan n n stanbul sahaflar  üzerine oturdu unu, 
hatta yine belge eksikli inden ötürü yeterli malumat elde edemedi i ilk dönem 
stanbul’unun de il, stanbul’un 16. yüzy l n ortalar ndan sonras n  inceledi ini 

söyleyebiliriz.

Yazar n bu nevi bulgular neticesinde, konunun muhtevas n  belirlemi  ve 
çerçevesini çizmi  olmas ndan rahatl kla, kitab  haz rlarken konuya dair önyarg lar 
ve hipotezlerin k s tlay c l ndan uzak bir bak la belgelere e ildi ini ve belgele-
rin verdi i imkanlar ölçüsünde, onlar n temsil imkanlar na göre yarg lar ortaya 
koydu unu söyleyebiliriz.

Kitap, tarih disiplini üzerinden ekonomik tarih ve sosyal tarih alanlar na dair 
fazlas yla malumat içeriyor. Bunun yan nda, daha kavramsal-olgusal bir çizgide, 
meslek gruplar n n yap s , ekonomik buhranlar n bir esnaf grubuna etkisi, mat-
baan n do u u ve e itim kurumlar n n sektöre sosyal-ekonomik etkileri gibi farkl  
sorular  üretmemize ve k smen ba lang ç noktalar na dair, sorular n cevaplar na 
dair mühim detaylar içeriyor.

Kitab n temelde ekonomik de erlendirmeler yapt  k s mlar (kitap fiyatlar , 
sahaflar n ekonomik durumlar ) bol bol grafik ve ema ile desteklenmi . Bu sayede 
de i en ekonomik yap n n, esnaf grubunun ekonomik de i iminin daha rahat 
görülmesini sa l yor. Bu noktada yazar n salt sahaflar n verilerine dayanmay p, 
ayn  süre içinde Osmanl  Devleti’nin ya ad  ekonomik s k nt lar , paran n 
de i en de eri gibi konular  da ayn  ciddiyetle ele al p, ilgili kar la t rmalar 
yapm  olmas n  kitab n bu noktadaki en dikkat çekici özelliklerinden biri olarak 
zikredebiliriz. Zira ilgili geni  dönem aç s ndan salt belgeler üzerinden yap lacak 
bir ara t rmada özellikle 18. yüzy l n ortalar ndan itibaren akçe üzerinden kitap 
fiyatlar nda anormal de i ikler ya and  ve düzenli bir art  oldu u eklinde bir 
tablo görülmektedir. Fakat ayn  dönemde Osmanl  paras n n dalgal  yap s  ile k -
yaslad m zda fiyatlar n de erinin asl nda neredeyse sabit kald n  fakat paradaki 
de i melerin akçe üzerinden fiyatlara yans d n  görüyoruz. Bu durumu yazar n 
ifadesiyle aktar rsak; “1740-1910 y llar  aras nda akçe baz nda kitap fiyatlar  sü-
rekli artm t r, fakat bunun sebebi akçenin gümü  oran n n dü mesidir. Ekonomik 
artlar n da al m gücünü etkilemesi dolay s yla dönem dönem kitap fiyatlar nda 

önemli dalgalanmalar n meydana geldi i tespit edilmi tir” (s.339).
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Yazar sahaf terekelerinin say s ndan hareketle inceledi i belgeler ile gerçek 
ya amdaki say sal oran n nas l bir mütekabiliyeti oldu una dair olu abilecek 
soruyu kabaca u ekilde cevapl yor: evket Pamuk’un incelemelerine göre 
tereke kay tlar n n yakla k 1/10 gibi bir temsiliyeti oldu unu, fakat sahaf 
gedi inin izin verdi i sahaf say s  ile kar s na ç kan belgelerin say s n  kar -
la t rd nda, kendi ara t rma alan  aç s ndan belgelerin gerçek miktara oranla 
yakla k 40/100 gibi bir temsiliyete ula t n , bu nedenle bu belgeler nda, 
Osmanl da sahafl k ve sahaflara dair genele amil olabilecek yorumlar yap la-
bilece ini söylüyor.

Kitab n ortaya koydu u önemli noktalardan biri de sahaflar n matbaan n 
ve matbu kitab n yayg nla mas ndan sonra ya ad  de i imleri izlememize im-
kan vermesidir.Daha evvel Jale Baysal’ n yapt  indeksleme çal mas  vesilesi ile 
Osmanl ’da (her ne kadar ilk matbaa 1729 y l nda kurulsa da) matbaalar n ve 
kitap bas m n n yayg nla mas n n 1820’li y llarda ba lad n  biliyoruz2. Bu kitap 
bas m n n ilgili esnaf grubuna nas l yans d n  ise ilk kez bu kitap sayesinde 
görebiliyoruz. Erünsal, 19. yüzy l n ortalar ndan itibaren sahafl n ekil de i -
tirmeye ba lad n , sahaf-kitapç , sahaf-yay nc  gibi ayr  dallar n ortaya ç kt n , 
hatta sadece matbu kitap satan kitapç lar n aç ld n , ayn  zamanda Anadolu’da 
(e itimin de Anadolu’ya yay lmas  ile beraber) hem stanbul’da bas lm  kitaplar  
satan, hem de kendileri kitaplar basan sahaf-kitapç lar n ortaya ç kt n  ifade 
ediyor.

Kitab n, kitapç lar n ve sahaflar n yava  yava  de i mesinin tek ba na ve bir 
anda gerçekle medi ini, bunun zaman içinde, farkl  siyasal ve sosyal olaylar n da 
etkisiyle oldu unu söyleyebiliriz. Yazar, hakk nda çok geni  bir literatür bulunan 
bu mevzuya dair yorum getirmekten ziyade, meselenin sahaf terekeleri üzerinden 
nas l izlenebilece ini göstermeye çal m  ki, bu noktada hem bir meta olarak 
kitab n muhtevas n n de i mesi, hem bir esnaf grubunun mahiyetinin de i meye 
ba lamas n  bu nevi ilk elden belgelere dayanarak göstermi tir. Kitap bu özelli i 
ile, literatürde önemli bir bo lu u dolduracakt r.

Kitaptaki incelemeleri dikkate ald m zda sahaf terekelerinden ç kan kitap-
lar n hem fiyatlar  hem de nitelikleri sebebiyle daha mahdut bir çevreye hitap 
etti ini, sahaflarda genellikle uleman n veya maddi gücü kuvvetli bir kesimin 
alabilece i kitaplar sat ld n  görmekteyiz. Bu durumun istisnas  ise destanlar, 

 Jale Baysal, Müteferrika’dan birinci me rutiyete kadar Osmanl  Türklerinin bast klar  
kitaplar, stanbul: Edebiyat Fakültesi, 1968.



K TÂB YAT /  BOOK REVIEWS

halk hikayeleri ve Kur’an cüzleridir. Matbaan n yayg nla mas  ve e itim siste-
minin de i meye ba lamas  sonras nda ise kitaplar n durumunu yazar u ekilde 
özetlemektedir; “öyle gözüküyor ki matbaa kendi okuyucusunu yaratm  sahaf 
kitapç lar da okuyucu kitlesine yeni bas lan eserleri ula t rmada önemli bir rol 
üstlenmi lerdir” (s.143).

Kitap, Bat ’da ya anan geli melerle kar la t rmaya fazla girmiyor diyebiliriz. 
Fakat bunu bilinçli bir tav r olarak anlamam z  sa layacak eyler mevcut; özellikle 
ilk k s mda yapt  varraklar incelemesi ve sonras nda yer yer gösterdi i referanslar, 
ngilizce, Almanca ve Frans zca literatürde konuya dair kapsaml  bir çal ma yap-

t n  gösteriyor. Fakat tüm bu birikime ra men yazar, kitab n temel amac  olan 
indekslemeden öteye gitmeyi tercih etmemi . Yine de, u kar la t rman n dikkat 
çekici oldu unu dü ünüyorum; “15.-16. as rlarda Bat ’da matbaan n yayg nla -
mas yla ortaya ç kan yazma-basma eser fiyatlar  aras ndaki 1/5 ve 1/15 oran ndaki 
farkl l k Osmanl  kitap pazar nda da olu mu  mudur? Maalesef önce Müteferrika, 
Üsküdar, Mühendishane ve Takvimhane-i Amire matbaalar n n daha sonra da 19. 
asr n ortalar na do ru yayg nla an matbaalar n bast klar  kitaplar n fiyatlar nda 
Bat ’daki oranlarda bir ucuzlama görülmez” (s.191).

Osmanl larda Sahafl k ve Sahaflar kitab n n, bir esnaf grubunun Osmanl  
imparatorlu undaki tarihini ele alan ilk eser olmas  dolay s yla ba l  ba na dikkate 
de er bir yeri oldu unu söyleyebiliriz. Sadece bir ekonomik sektör olmas n n 
yan nda e itim ile do rudan ili kisi olan bir sektör olarak sahaflar, sadece bir 
esnaf biriminden öte, sosyal hayat n ve ilim hayat n n da önemli bir parças  
olduklar ndan, haklar ndaki bu çal man n çok yönlü etkileri oldu u imdiden 
rahatl kla söylenebilir.

Kitab n ele ald  dönemin fazlas yla uzun olmas  ve bu sektörün pek çok 
detay na de inmeye çal mas  yer yer belgeler ve isimler aras nda kaybolmaya 
sebep olabiliyor. Fakat, kitab n pek çok farkl  alanda yeni soru i aretleri aç c  ve 
hatta bunu te vik edici bir niteli i oldu unu rahatl kla söyleyebiliriz. Bu nedenle 
literatürde çok büyük bir bo lu u doldurmas n n yan nda, imdiye de in nostaljik 
bir ö e olarak ele al nan yahut, ezberler üzerinden hareket edilen bir alanda daha 
ciddi çal malar n önünü açaca na inan yorum.
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