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OSMANLlLARDA SAHHAFLIK VE SAHHAFLAR: 

YENİ BAZI BELGE VE BİLGİLER* 

Salıhiif esnafının son temsilcilerinden 

İbrahim Manav ve İsmail Özdoğan ağabeyierime 

İsmail E. ER ÜNSAL** 

Orta çağ İslam dünyasında kitap istinsahı ve satışı ile 
meşgul olan ve sahhafların işlevlerini yerine getiren "Ver
raklar" ı hakkında bir doktora çalışması yapılmışı, birkaç 
müstakil eser ortaya konmuş3 ve çok sayıda makale yazılmış4 

Makalenin yazımı sırasında yardımlanndan ötürü asistanım Dr. Bilgin Aydın'a ve Talip 
Mert Bey'e teşekkür ederim. 
Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 
Osmanlı döneminde salıhat yerine verrl).k kelimesinin kullanılmasına pek rastla
nılmamaktadır. Sadece Köprülü vakfiyesiiıde bu kelimenin çağulu olan "verriik:iln" 
geçmektedir: "talebe-i ilim ve verriikiln varup hiziine-i mezkilrede mutalaa ve istinsillı 
idüp". Özer Soysal, Türk Kütüphaneciliği, c. II, Ankara 1998, s. 205. 
Muhammad Farjs Jamil, lslamic Wiraqah 'Stationary' During the Early Middle Ages, 
Basılmamış Doktora Tezi, Michigan Üniversitesi 1985. 
El yazmalanyla ilgili eserlerde verraklara geniş yer ayırılmıştır. Bu konuda müstakil 
bazı eserler de kaleme alınmıştır: Lütfuilah Karl, el-Verrake ve '1- Verraktın fi't- Tarilıi'l
İslamf, Riyad 1982; Ali b. İbrahim en-Nemle, el-Verriike ve Eşlıeri A'liimi'l-Verriikfn, 
Riyad 1995; Muhammed el-Menilnl, Tarihii'l- Verriiketü'l-Mağribiyye, yay. haz. 
Abbdülvillıid b. Davud, Darü'l-beyda 1991; Hayrollah Sa'!d, Verraktı Bağdadfi'l-Asri'l
Abbiisf, Riyad 2000; Abdülvehhab b. İbrahim Ebu Süleyman, el-Ülemiiü ve'l-
Üdebiiü'l-Verraktın fi'l-Hicazfi'l-Kami'r-Rabi' aş eri 'l-Hicrf, Tılif 2002. 
Habib Zeyyat, "el-verrake ve'l-Verriikiln fi'I-İslam", el-Meşrik, c. 41 (Beyrut 1947), s. 
305-350; Taha el-Hacr!, "el-Varak ve'!-Virake fi'I-Hadareti'I-İslamiyye", Mecelletil'l
Mecma'i'l-İlmi'l-İrakf, c. 12 (Bağdad 1965), s. 116-138 ve c. 13 (Bağdad 1966), s. 63-

0SMANLI ARAŞTIRMALARI, XXIX (2007). 
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olmasına karşılık Osmanlı dönemi sahhaflığıru ve sahhaflanru 
konu alan hiç bir ciddi çalışma yoktur. Bunun sebebi, araş
tırmacıların bu konuya ilgisiz kalmasında değil de sahhaflarla 
ilgili belge ve kaynaklann nedretinde ve bunlann da ortaya 
çıkanlmarmş olmasında aranmalıdır. Bugüne kadar bu konuda 
yazılanlar herhangi bir belge ve kaynağin değerlendirmesinden 
oluşmayan birkaç genelierne cümlesiyle, son dönem sahhaflar 
çarşısı ile ilgili bazı aynntılar ve birkaç salılıafla ilgili hatıra
lardan ibarettir ve çoğu da birbirinin tekrandır. Bu makalenin 
sahhaflık mesleğinin Osmanlı döneminde tarihi gelişimini 
sistemli bir şekilde ortaya koyma gibi bir iddiası yoktur. 
Yapmaya çalıştığım salıhatlarla ilgili belge ve kaynaklara da
yandırdığım bazı bilgileri bir araya getirmek ve böylece bu 
konuda daha sonra yapılacak çalışmalara bir zemin hazır
lamaktır. 

Bilindiği gibi Osmanlı Devleti'nin ilk dönemlerinin kültür tarihi bir yana 
siyasi tarihini bile kesin çizgilerle oluşturmak mümkün olamamaktadır. Orhan 
Gazi döneminden itibaren fetbedilen bazı bölgelerde eğitim kurumlarının 
teşkiline yönelik bazı faaliyetler olmuşsa da bu konuda kaynaklarda önemli 
sayılacak bir bilgi yer almarmştır. Bunun başlıca sebebi Selçuk-Bizans hudut 
boylanndaki gazi topluluklarından meydana gelen bu beylik için .en önemli 
meselenin "gaza" oluşudur. 

Ancak I. Murad devrinde (1362-1389) Edirne'nin de fethiyle Osmanlı 
hakimiyetinin kendini Rumeli'de de hissettirmeye başlaması, Anadolu'da da bazı 
beyliklere ait yerlerin ele geçirilmesi ve diğer bazı beyliklerle de dostane 
münasebetlere girişilmesi sonucu bu beyliklerden Osmanlı ülkesine Orhan Gazi 
zamanında başlıyan ulema akını hızlandığı gibi oluşmaya başlıyan ülema sınıfı da 

88; Yahya Mahmud Sa'at!, "Melamihü min Tarihi Ticareti'l-Kütübi fi'l-İslam", el
'Usur, c. I, no. 1 (London 1986), s. 71-78; Rabh! Mustafa 'Aliyyan, "Hareketü'l
Verrakln fi'l-Hadareti'l-Aral-ıiyyeti'l-İslamiyye", Mecelletü Mecnıa'i'l-Luğati'l-Arabiy
yeti'l-Ürdünf, c. 15, no. 41 (Amman 1991), s. 131-159; 'Abid Süleyman el-Menı1hl, 
"Ahlakiyyatü Mihneti'I-Verrake fi'l-Hadareti'I-İslamiyye", Mecelletü Ciinıi'ati'l-Melik 
Sıı'ı1d, el-iidiib (Riyad 2003), s. 417-478; Alıdülaziz b. Rfişid es-Süneyd!, "ei-Verrfikı1n 
ve Eserühüm fi'l-Hayati'I-İlmiyyeti fi Mekke Rilille 'Asri'I-Memlı1k1", 'Alenıii'l-Kütiib, 
c. 2, no. 1-2 (Riyad 2003), s. 3-56. • 
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o dönemin ilim merkezleri olan Şam, Mısır, Horasan gibi bölgelere giderek bir 
ilim alış-verişini başlattılar. Yıldınm Bayezid döneminde de (1389-1402) Kütah
ya, Manisa ve Kastamonu gibi kültür merkezlerinin Osmanlı Devleti'ne katılışıyla 
bu tür faaliyetler daha da h ir yoğunluk kazandı. 

Osmanlı Devleti'nin ilk dönernlerinde bazı şehirlerde kurulan medreselerin 
öğrencileri derslerde okudukları kitaplan büyük bir ihtimalle istinsah ederek 
temin etmekteydiler. Medreselerin kuruluşuyla birlikte kitap ticaretinin de 
başladığını söylemek pek mümkün gözükmemektedİr. İsliimi bir kültür mirasına 

· sahip olmayan İznik, İzmit ve Bursa gibi şehirlerde bir alış-veriş ortarnı oluştu
racak sayıda kitabın mevcudiyeti pek mümkün değildir. Ancak eğitim kurumla
nnın çoğalması ve diğer beyliklerle ve İslam dünyasının önemli kültür mer
kezleriyle olan münasebetlerin geliştirilmesi sonucu Osmanlı devletine başlıyan 
ülema sınıfının göçü, beraberinde kitap akımını da başlatmış olmalıdır. Bir süre 
sonra bu şehirlerde medreselerin yoğunlaştığı bölgelerde kitap ticaretiyle 
uğraşan esnafın oluşması pek tabiidir. Ancak medrese öğrencileri için kitap 
temininde istinsah yolu daha yaygın olduğu için muhtemelen ilk ortaya çıkan 
sahhaflar kitap satımından ziyade kağıt, mürekkep, kalem gibi kitap yazımında 
kullanılan malzemeyi temin etmekteydiler. Taşköpri-ziide Yıldırım Bayezid 
dönemi ülemiisından Molla Feniiıi'den bahsederken medrese talebelerinin·onun 
hocalığı dönemine kadar Cuma ve Salı günü tatil yaptıklarını, Molla Fenarrnin bu 
tatil günlerine Pazartesiyi de ilave ettiğini belirtir. Buna sebeb olarak da medrese 
talebelerinin o devirde büyük bir şöhret kazanan Sa'deddin Teftazani'nin 
eserlerini okumak istemelerine rağmen b,u eserleri satın almak için nüshalarını 
bulamadıklarını ve okuyacakları kitapları istinsah yoluyla elde etmeye de 
vakitlerinin yetmemesini gösterir5. Aslında daha sonraki dönemlere ait kitap 
fiyat listelerine bakılacak olursa herhangi bir eserin satış için hazırlanmış bir 
nüshasının fiyatının bir medres~ öğrencisinin temin ederneyeceği kadar yüksek 
olduğu görülür. Sahhaflarda bulunan bu tür birçok eser genellikle zengin hayır 
sahiplerince alınarak kütüphaneler te' sisi yoluna gidilmekteydi. 

Osmanlı devletinin ilk başşehri olan Bursa'daki sahhaflarla ilgili en erken . 
kayıtlar XVI. asra aittir. Her ne kadar Floransalı seyyah Bernardo' Michelozzi 
1498 yılında Bursa'yı ziyaret ettiğinde 9 adet Grekçe el yazması satın aldığını 

5 Taşköprülü-zade, Eş-Şekd'ikü'n-Nu'maniyye fi Ülemd'i'd-Devleti'l-'Osmaniyy~. 
neşreden Ahmed Subhi Furat, İstanbul 1985,s. 27-28. 
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söylemekteyse de6 bu tür yazmaları şehrin salıhatlarından satın alınış olması 
uzak bir ihtimaldir. Şehrin uğradığı istila ve tahripler ilk dönemleri hakkındaki 
kaynaklara erişmemizi mümkün kılmamaktadır. Bursa Şer'! SicillerindekilO 
S afer 920 tarihli bir tereke kaydında Ala'addin bin Mehmed adlı bir salıaftan söz 
edildiğine göre7 XVI. asrın başlarında şehirde bir sahhaf esnafı oluşmaya 
başlamış olmalıdır. 

XVI. asırda yaşamış Şeyh Üftade'nin menakıbında iki yerde salıhaftardan 
bahsedilirs. Rivayet şeklinde anlatılan olayların her ikisinde de "Sahaflarda 
Mürekkebci Muslihiddin", "Şeyh Mustafa Efendi hazretlerinin sahaflariçinde 
dükkanıarı var imiş" şeklinde ifadeler bulunduğuna göre o dönemde Bursa'da 
bir sahaflar çarşısı mevcuttu. Bu çarşının nerede olduğu belirtilmezse de 
muhakkak ki kültürel ve ticari faaliyetin yoğunlaştığı tek yer olan Ulu Cami 
civarında olmalıdır9. Bursa Şer'! Sicillerindeki 111611704 tarihli bir kayıtta 

6 
7 
8 

9 

Heath W. Lowry, Seyyahların Gözüyle Bursa, çeviren Serdar Alper, İstanbul2004, s. 24. 
Bursa ŞS. A. 22, s. 123. 
Menokıb-ı Hazret-i Üftade, yayma hazırlayan: Abdurrahman Yünal, Metin Okuma: 
Muhammed Safi, Bursa 1996: "Ravi rivayet eder. Mezkilr Ziikirbaşı Ahmed Dede'nin 
kendisinden işittim, buyurdular ki, Sahaflarda Mürekkebci Muslihiddin dedikleri 
kirnesneden işittim, eyitti ki, "Kitaplanmı dükkanımda fare kesip çok zararlar etmiş 
idi. Tuzak kurdum, bir fare tutulmuş, hazzedip bir kedi aradım ki bu fareyi tuzaktan 
salıverdiğİrnde tutup hakkından gelsin. Karnın doyursun." diye bu halde iken Üftade 
Efendi hazretleri dükkanım önüne çıkagelip buyurdular ki, "Muslihiddin bu fareyi tutup 
neylersin?" Ben dahi dedim ki, "Çok kitaplarım sakat etti. Kediye tuttursam gerektir." 
Buyurdular ki, "Senin kitabiarın bu fare mi yedi? Bilir misin?" dedi. "Bilmezem." 
dedim. Buyurdular ki, "Bu derdmendi azad ey le. Cefa eyleme." dedi. "N'ola sul tanım." 
dedim, salıverdim. Kaçıp gitti. Bir yıl miktarı dahi artık dükkanımda bir nesne 
talamadı. Ba.'dehfi bir gün bu hikayeti birkaç kirnesne içinde söyledim ve bu sırrı faş 
eyledim. Hemen ol gece yine kitaplarımı ve kağıdiarıını dükkanda fareler kesti. imdi, 
bu sözden hisse budur ki, bir kirnesne ehlullahın halinden bir nesneye muttali olsa fiiş 
etmemek gerektir. imdi, her sırrı saklamayan faideden mahrum olurmuş", s. 85-86. 
"Menakıb: 
Raviler rivayet ederler ki, Üftiide Efendi hazretlerinin büyük oğulları Şeyh Mustafa 

· Beyefendi hazretleri nevvera'llahü merkadehfi, bir gün bir kaç İslambullu dostlan gelip 
ol kirnesneler kaplıcaya gitmek murad etmişler. Mezkfir Şeyh Muhammed Beyefendi 
hazretlerini bile götürelim diye teklif eylediklerinde onlar buyurmuşlar ki, "N'ola 
pederimizden istizan edelim de gidelim." Şeyh Mustafa Efendi hazretlerinin sahaflar 
içinde dükkaniarı var imiş ve sanatlan sahaflık imiş. Perlerleri Üftiide Efendi hazretleri 
dükkaniarına çıkagelip ba'dehfi onlardan izin taleb ederler", s. 98-99. 
Bursa'da ticaretle ilgili yapılar şehrin bu bölgesinde konuşlanmıştı. Bkz: Özlem 
Köprülü Bağbancı, "Ahilik ve Bursa Çarşısı", Bursa Halk Kültürü: Uludağ 
Üniversitesi Il. Bursa Halk Kültürü Sempozyumu (20-22 Ekim 2005) Bildiri Kitabı, c. 
I, Bursa 2005, s. 40-41. Raif Kaplanoğlu, sahaflar çarşısının "Ulu Cami altında, 
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Ahmed oğlu Mehmed'in kitaplarının ölümünden sonra Ulu Cami avlusunda 
satıldığı bildirilmektediri O. Bir sicil kaydından anlaşıldığına göre Zilhicce 950/ 
Şubat 1544 yılında meydana gelen Çarşı yangınında Orhan Gazi vakfına ait olup 
yanmış bulunan Bezzazistan-ı atik'deki (Emir Ham) düJ<kanlardan yirmi üçü 
mücellidlere dördü de sahhaflara aitti ı ı. Yirmi üç bab mücellid dükkanına 
karşılık dört bab sahhaf dükkanı olması kitap temininde istinsahın önemli bir yeri 
olduğunun işareti olsa gerekir. Tabii ki yirmi üç mücellid dükkanının icra-yı 
sanat edebilmesi için yine bir mikdar kağıt, mürekkep, ve kalem satan dükkanlar 
mevcuttui2. 

XVI. Asır tezkire yazarlarındanAşık Çelebi, şair Şevki-isani'den bah
sederken "Bursa'da sahhaf dükkanı açmış. Sedd-i ramak içün kut-ıla-yemiltla ve 
ba'zı hurde cihetle kanaat idüp sa'ir sevdildan geçmiş idi" demektedirl3. Öyle 
gözüküyor ki Bursa'da sahhaflık.o dönemde çok para kazandıran bir iş değildi 
veya şair Şevki'nin işleri iyi gitmemekteydi. 

Bursa Şer'i Sicillerindeki 96711560 tarihli bir muhallefat kaydında da 
Mustafa b. Hüseyin'in sahhaf dükkanındaki eşyanın bir listesi verilmektedir14. 
Dükkanında bir mikdar kitap ve kağıt, kalemtıraş gibi yazı aletlerinin yanında 
gülsuyu, saat, fener, gözlük, kıble-nüma gibi eşyanın bulunması sahhaf 

ı o 

ı ı 

12 

ı3 

ı4 

bugünkü gelinlikçiler çarşısının bulunduğu yerde" olduğunu söylemektedir. Bkz: 
Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e Bursa (1876-1926), İstanbul 2006, s. 92. 
Osman Çetin-Mefail Hızlı-Asım Yediyıldız, "Osmanlı Kadı Sicillerinin Tıp Tarihi 
Araştırmalarındaki Önemi", Osmanlılarda Sağlık, yayma hazırlayanlar: Coşkun 
Yılmaz-Necdet Yılmaz, İstanbul 2006, s. 325. 
Bursa ŞS. A. 42, s, 153. 
Muhtemelen bu durum diğer şehirlerde de son dönemlere kadar devam etmiştir. Evli ya 
Çelebi Kahire'nin esnafından bahsederken bu şehirde yirmi sahhaf, elli kağıtçı, 
kırksekiz mücellid dükkanı bulunduğunu nakleder. T.S.K. Bağdad 306, v. 175a. Evliya 
Çelebi'ye göre İstanbul'daki Kapalıçarşı'da da ikiyüz kağıtçı, yüz mücellide karşılık 
altmış sahhaf dükkanı vardır. c. I, s. 29l.Osmanlı imparatorluğunun birçok şehrinde 
sahhaf esnafından söz edilmezken kağıtçı ve mücellid esnafını görmek mümkündür. 
Mesela XVIII. asra ait Trabzon kadı sicillerinde sahhafa rastlanılmazken mücellid 
mevcuttur. Bkz: Necmettin Aygün, "ı8. Yüzyılda Trabzon'un Ticari Yapıları", 
Trabzon Çevresi Uluslarası Tarih-Dil-Edebiyat Sempozyumu Bildirileri, c. I, Trabzon 
2002, s. 254-255. 
Filiz Kılıç, Meşii'irii'ş-Şu'arii, İnceleme, Tenkitli Metin, Basılmarnış Doktora T~zi, 
Gazi Üniversitesi, Ankara 2000, s. 817. / 
Bursa ŞS. A. 77/88, s. 2lb-22a. 
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Mustafa'nın hayatını kazanmak için başka şeyler de satınağa çalıştığını 
gösteriyor lS. 

Bursa sahhaflarıyla ilgili diğer bilgiler geç dönemlere aittir. Bursa Şer'i 
Sicillerine dayanan bir araştırmada bu şehirde XIX. asnn başlarında 43 sahhaf ve 
mücellid olduğu tesbit edilmiştirl6. Yine bu şehre ait ihtisap kayıtlannda 1830 
yılında Bursa'da 38 sahhafınl7 bulunduğu görülmektedir. 

Bursa'dan sonra Osmanlı devletinin bir süre payİtahtlığını yapan Edirne'de 
IL Murad döneminde ilim hayatında büyük bir inkişaf görüldü. Bu şehirde de 
medreseterin yaygınlaşmasıyla riıedrese öğrencilerinin kitap ihtiyacını kar
şılayacak bir esnaf gurubunun ortaya çıkmış olması gerekir. Ancak bu konuda 
kaynaklarda fazla bir bilgi yoktur. Sadece XV-XVI. asırlarda Edirnenin iktisadi 
hayatıyla ilgili bir çalışmada bu şehirde. tesbit edilen esnaf arasında kalemtraşçı 
ve mücellidin bulunduğu, sahhafın ise olmadığı görülmektedirl8. 907/1501 
tarihli Edirne ihtisabıyla ilgili kanunnarnede de kalemtraşçıların uyması gereken 
esaslardan bahsedilirse de sahhaflarla ilgili olarak herhangi bir nizarndan söz 
edilmemektedirl9. Muhtemelen Bursa gibi Edirne'de de ilk dönemlerde kitap 
üretiminde kullanılan malzemenin ticareti daha yaygın bulunmaktaydı. XVII. 
Asnn sonlarına doğru Edirne'yi birkaç kere ziyaret eden A. Galland'ın Ali Paşa 
Çarşısı ve Bedestenden bahsederken20 salıhaftardan bahsetmemesi, bize bu 
asırda Edirne'de dikkati çekecek derecede bir kitap ticaretinin olmadığını gösterir. 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

İstanbul dışındaki sahhaflar genellikle kitap yanında yazı malzemesi ve gülsuyu, gül yağı, 
terazi, dirhem gibi şeyler de satmaktaydılar. 1301 gibi geç bir tarihte Trabzon'da tesbit 
edilen bir sahhafın muhallefatında kitap ve her cins kağıd, çeşitli ebrular, mürekkep, 
hakka, kalem, kalemtraş ve zamk yanında bıçak, cam dolabı, saka! tarağı, makara ve kuru 
karanfil bulunmaktaydı. Bkz: Trabzon ŞS. 221, s. 82-86. · 
Ahmet Aksın, "19. Yüzyılın Başlarında Bursa Şehir Esnafı", Türk Dünyası Araştır
maları, no. 132, İstanbul 2001, s. 6. 
Salih Aynural, "Bursa İhtisap Rüsumu", Türk Dünyası Araştırmaları, no. 129, İstan
bul 2000, s. 8. 
Bahattin Keleş, "XV ve XVI. Yüzyılda Edirne'nin İktisadi ve Ticari Hayau", I. Edirne 
Kültür Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri (23-25 Ekim 2003 Edirne), Edirne, t. y. 
4024{03. 

Ömer L. Barkan, "XV. Asrın Sonunda Bazı Büyük Şehirlerde Eşya ye Yiyecek 
Fiyatlarının Tesbit ve Teftişi Hususlarını Tanzim Eden Kanunlar III";· Tarih Vesikaları, 
e. Il, no. 9, İstanbul 1942, s. 176 · 
Antoine Galland, İstanbul'a Ait Günlük Hatıralar (1672-1673), şerhlerle yayıniayan 
Charles Scheffer, çeviren Nalıid Sım Örik, Ankara 1973,c. II, s. 54. 
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Zira İstanbul Bedesteniniden yüz civarında kitap satın alan A. Galland gibi bir 
kitap meraklısının bu konuda sük:Otu ihtimal dışıdır. 

İstanbul'un fethinden sonra önemli eğitim kurumlarının te'sisiyle birlikte 
bu şehirde kitap ticaretinin başladığını görmekteyiz. Bursa örneğinde olduğu 
gibi, İstanbul'da da kitap ve kitap üretiminde kullanılan malzemenin ticaretini 
yapan sahhaf, kağıtçı, mürekkepçi ve mücellid dükkanıarı medreselerin yoğun 
olarak bulunduğu bölgelerde bulunmaktaydı. Divanyolu'ndan Edirnekapı'ya 
kadar uzanan çizginin üstünde ve yakınında çok sayıda eğitim kurumu mev
cuttu2I. XVI. Asırda sahhaf dükkanıarı da bu çizginin önemli iki noktasında; 
Kapalıçarşı'nın bulunduğu Beyazıt'ta ve Fatih'de yoğunlaşmıştı. 

Fatih Sultan Mehmed te'sis ettiği vakıflara gelir kaynağı oluşturmak ve 
ticari hayatı geliştirmek gayesiyle Mahmud Paşa ile Beyazıt arasında, kaynak
larda bezzazistan ve bedesten şeklinde anılan bir çarşı kompleksi inşa ettirdi22. 
Bedestenin içinde sandık ve zaviye denilen dükkanlar bulunmaktaydı. Dört 
kapısı yönünde ise çeşitli esnaf mensuplarının faaliyet gösterdikleri dükkan
Iardan oluşan çarşılar vardı. Bedestenin içindeki sandık ve zaviyelerden birkaçı 
sahhaflara tahsis edilmişti. 

Bugün Kapalıçarşı diye adlandırdığımız bu kompleksde mevcut sahhaf 
esnafıyla ilgili en eski kayıtlar Muharrem 926/Aralık 1519 tarihine aittir. 
Ayasofya Evkafı'nın gelirlerini tesbit maksadıyla düzenlenmiş bir defterde 
"Bezzazistanda 140 sandık ve yirmi zaviye mevcut olduğu ve bir zaviyenin 
sahhaf Hüsam'ın, iki sandıktan birinin. sahhaf Ed1b1, diğerinin de sahhaf 
Ala'addin'in tasarrufunda bulunduğu belirtilir23. Bu kayda göre tahririn yapıldığı 
tarihte bedestenin içinde sadece üç sahaf dükkanı vardır. Bedestenin dışındaki 
dükkaniardan ise sahhaflara tahsis edilmiş hiçbir dükkan mevcut değildir. 
Bundan dolayı Kapalıçarşı'nın ilk dönemlerinde daima tekrarlandığı gibi bu 
çarşıda bir sahhaflar çarşısı olduğunu söylemek mübalağalı olur.- Sahhafların 
altın-gümüş ve kıymetli taşlar satan bölgeye yerleştirilmiş olmaları da dikkat 
çekici bir husustur24. Diğer taraftan Bedesten dışındaki dükkanların bir kısmının 

21 
22 

23 
24 

Maurice Cerasi, The Istanbul Divanyolu ( Würzburg 2004), s. 80-82. 
Halil İnalcık, "The Hub of the City: The Bedestan of Istanbul", The International 
Journal of Turkish Studies, c. I, Madison, Wisc., 1980, s. 4-5. 
Atatürk Kitaplığı O. 64, s. 3b-4a. 
XVI. Asnn sonlarında Bezzazistan'ı ziyaret etmiş olan İngiliz seyyahı Nicolıis de 
Nicolay binanın bir tasvirini yaptıktan sonra burada çok değerli altın gümüş, 
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mücellidlere tahsis edildiğini ve bunu bildiren bölümün başlığının da "cild 
zanaatkarlan" adım taşıdığını görüyoruz. Mücellidlere ayrılan bölümden anladı
ğımıza göre bu tarihte çarşıda "bab" olarak adlandırılan 44 mücellid dükkanı olup 
bunun yedisi boştur25. Sahhafların da mücellidler gibi müstakil bir çarşıya sahip 
olmaları herhalde daha sonraki tarihlerde gerçekleşmiş olmalıdır. 

XVI. asrın ilk yarısına ait diğer bazı kayıtlarda da sahhafların bulundukları 
yerin bezzazistan olarak belirtildiğini görüyoruz26; XVI. Asır tezkire yazarla
rından Lattfi, şair Likayi'nin Bezzazistan sahhaflarından olduğunu söyler27. Yine 
aynı asır tezkire yazarlarından Aşık Çelebi de şair Afitabl'nin aşık olduğu 
civandan bahsederken "İstanbul bezzazistanında kitap sahhiifı idi" der28. Sinan 
Paşa'nın kardeşi Ahmed Paşa, Molla Lütfi'yi ( öl. 900/1494) padişaha şikayet 
için yazdığı mektubunda Sinan Paşa'nın kitaplarından bahsederken "[Molla 
Lütfi] ben ga'ib iken bir cum'a gün haylisin satmış. Kadı-yı asker efendi mec"' 
lisinde bi'l-müşiifehe muhiisama idüp, kadı-yı asker dahi ernr eyledi ki cemi'-i 
kitapları bezzazistiinda fakir ma'rifetiyle emanet ola, ğavğarmz, niziimuz bir tarafa 
olunca diyü" demektedir29. 

Sahhafların bulunduğu diğer bir bölge de Fatih Camii avlusu ve civarıydı. 
Fatih medreselerinde tedrisat başladıktan sonra özellikle de elimi avlusunda kitap 
ticareti başlarınş olmalıdır. Ancak buradaki ticfui faaliyetin erken safhalarına dair 
elimizde herhangi bir belge yoktur. Fatih civarındaki Karaman Pazarı'nda şair 
Zeyni'nin bir sahhaf dükkanı açıp zengin olduğunu tezkireci Aşık Çelebi 
nakletmektedir30. XVIII. asrın başlarında Şehid Ali Paşa'nın kitapları müsadere 
edildiğinde bir kısmı satılmıştı. III. Ahmed'in bu konudaki hatt-ı hümayununda 
bu satışla ilgili olarak şu ifadeler bulunmaktadır:"ve deger bahalarıyla furuht 

25 

26 

27 

28 
29 
30 

mücevherat ve çeşitli kürkler satıldığını belirtir: Nicholas Nicholay, The Naııigations, 
Peregrinatiorıs and Voyages, made into Turkey, London 1585, s. 62. 
Atatürk Kitaplığı no. O. 64, s. 20a-21a. Bu sayımın yapıldığı tarihten sekiz sene sonra 
yapılan bir sayımda ise 44 dükkandan sekizinin boş olduğu tesbit edilmiştir. Bkz: 
Türk-İsHim Eserleri Müzesi no. 2204. 
ı O 13/1604 tarihli bir muhallefat kaydında "pazaristan-ı atik" şekli mevcuttur. Şimdilik 
elimizdeki tek örnek olduğu için yaygın bir kullanışa sahip olduğunu söyleyemeyiz. 
Bkz: ŞS. Kısmet-i Askeriyye ı, s. ıı4. 
Latffi, Tezkiretü'ş-Şıı'arii ve Tabsıratü'n-Nıızam/1, hazırlayan Rıdvan Canım, Ankara 
2000, s. 490. -
Filiz Kılıç, a.g.e. s. 148. 
TSA. E. 810ı 
Filiz Kılıç, a.g.e. s. 294. 
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eylemek üzere bir günde furuht olunacak kadar kitabı ihrac ve furuht ve alışam 
oldukta bezzazistanda mı olur, camide mi olur sanduğı cümlenüz mühürleyüp 
zinhar tebdtl ve tağyirden be-ğayet ihtiraz eyleyesiz".31 Sahhafların faaliyetini 
düzenleyen 25 Safer 1191/Mart 1777 tarihli bir fermanda da kitap satışının 
yapılacağı yerlerin Bezzazistan yakınındaki sahhaflar çarşısı ve Fatih Sultan 
Mehmed Han Camii civarı olduğu belirtilmiştir32. Ancak A. Galland başta ol
mak üzere diğer ecnebilerin Fatih Camii civarında cereyan eden kitap 
ticaretinden söz etmemeleri, burada daha ziyade medrese öğrencilerinin ihtiyaç 
duydukları ders kitaplarının satıldığını gösterir. Fatih Camii avlusundaki ve 
civarındaki kitap ticareti 20. asra kadar süregelmiştir. 1908 Tarihinde İstanbul'da 
bulunan İngiliz gazeteci H. G. Dwight, Feyzullah Efendi kütüphanesi hafız-ı 
kütübünden bahsederken kütüphaneyi açma yerine vaktinin çoğunu Fatih Camii 
avlusundaki kitapçı dükkanında geçirdiğini söyler33. Son dönemlerde 
Ramazanlarda Beyazıt Camisiyle birlikte Fatih Camii avlusunda da sahhaflar 
sergi açmaktaydılar34. 

XVI. asrın sonlarına doğru İstanbul'daki kitap ticareti önemli gelişmeler 
göstermiş olmalıdır ki 1589-1591 yılları arasında İstanbul'da elçilik göreviyle 
bulunan Ebu'I-Hasan Ali bin et-Temgruti batıralarında "İstanbul'da büyük sayıda 
kitap bulunduğunu, kütüphanelerin ve çarşının kitaplarla dolup-taştığını ve 
dünyanın her yerinden İstanbul'a kitap geldiğini" söylemektedir. Katip Çelebi de 
otobiyografısinde bu hususa "yirmi seneden berü salıMflar akıdup getürdüği 
cümle kütüb" diyerek işaret etmektedir35, Gerçekten de Rönesans döneminde 
Arapçaya ve İslam dünyasına duyulmaya başlanılan ve zamanla daha da artan 

31 
32 
33 
34 

35 

Ahmed Refik, Alimler ve San'atkarlar, İstaribul 1924, s. 332. 
BOA. Cevdet-Maarif 5641. 
Constantinople Old and New, London I 915, s. 71. 
"0 sahhaflar vaktiyle müreffeh idiler. Ramazanlarda Bayezid ve Fatih camilerinde 
sergiler açarlar, türlü kitaplar yayarlar idi. Buraya sadrazarnlar, vezirler, ilim meraklılan 
gelir alış-veriş ederlerdi. Benim bildiğim Ahmed Vefik Paşalar, Said Paşalar, Rıza 
Paşalar hep bu sergilerin müdaviınİ idi. Sahhaflar böyle sergi ile de kalmazlardı. 
Ellerinde birer çıkın kitap ile her gecelerini bir kitap muhibbinin yalısında, konağında 
geçirirler idi". Necip Asım, "Kitapçılık", İkdam, c. 53, no. 8937. 2 Cemaziülahir 
1340/31 Kanun-ı siin11328, s. 3. 
Fikret Sarıcaoğlu, "Katib Çelebi'nin Otobiyografileri", İÜ. Edebiyat Fakültesi Tarih 
Dergisi, no. 37, İstanbul 2001-2002, s. 315: "esami-i kütüb bu zamana gelince 
görilüp mutalaa olunan tevfuih ve tabakat kitaplarından malıallerine nakilden gayri_bi
şahsihi elden geçüp kitaphanelerin nice bin cild kitabı ve yirmi seneden berü sahhiiflar 
akıdup getürdüği cümle kütüp yerlerine yazılup". 
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ilgi sonucu çok sayıda batılının kitap temini için İstanbul'a gelmeleri ve bazı 
sefaret mensuplarının ülkelerine dönüşlerinde beraberlerinde önemli sayıda kitap 
götürmelen de bunu göstermektedif36, Kanuni Sultan Süleyman döneminde 
elçilik göreviyle İstanbul'a gelen Busbeq Viyana'ya::götürdüğü kitaplarla ilgili 
olarak şu bilgiyi verir: 

"Büyük bir kısmını efendime arz edeceğim çokcaeski para 

getirdim. Bunun dışında gemi dolusu değilse de bir vagon dolusu 

grekçe yazmalar ve 240 civarında kitabı deniz yoluyla Venediğe gön

derdim. Oradan da kralıının kütüphanesine konulmak üzere Viyana'ya 
taşınacaklar"37. 

Bu dönemde İstanbul'da kurulan sultan ve vezir kütüphanelerinin bile 
birkaç yüz kitap ihtiva ettikleri göz önüne alınacak olunursa Busbeq'in 
götürdüğü kitapların sayısının önemi daha iyi ortaya çıkar. 1534-1537 ve 1549-
1550 tarihleri arasında İstanbul'da bulunan Fransız şarkiyatçısı Guillaume 
Pastel'in de ülkesine önemli sayıda yazma eseri e döndüğü bilinmektedir38. 

xvn. asrın başlarından itibaren birçok batılı sefaret mensubunun İstanbul 
sahhaflarında kitap temini için dalaştığını görmekteyiz. Venedikli Pietro della 
Valle, Mario Schipano'ya yazdığı 1615 tarihli mektubunda kitap satınalma 
faaliyetiyle ilgili olarak şöyle demektedir: 

36 

37 

38 

"Arapça kitaplar arıyorum. Mirkat'ı aldım.(Dictionary of Belle 

Lettres). Merah, İzzi, Maksudu da aldım. Tekcildiçinde . Diğer 
gramer kitaplarını da aldım. Ekselansları Kamus adlı kitabı İtalya'ya 
getirirsem bir hazine getirmiş olacağıını söyleyerek mübalağa 

Bu konunun detaylı bir tetkiki için bkz: G. J. Toomer, Eastern Wisedome and 
Learning: The Study of Arabic in Seventeenth-Century England, Oxford 1996. Aynca 
bkz: Robert Jones, "Piracy, W ar, and Acquisition of Arabic Manusedpt in Renaissance 
Europe", Manuscripts of The Middle East, c. 2, Leiden 1987, s. 96-110; Sonja 
Brentjes, "XVI-XVII. Yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğunda Batı Avrupalı Gezginler 
ve Bilimsel Çalışmalar", çeviren Meltem Begüm Saatçi, Türkler, c. XI, editörler Hasan 
Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca, Ankara 2002, s. 251-259. 
A. G. Busbequius, Travels into Turkey, London 1744, s. 290. Busbeq, Discorides'in 
bitki ve hayvan resimleriyle dolu kitabını pahalı olduğu için alamadığını, bu kitabın 
100 duka olan fiyatının kendisini aştığını söylemektedir. Aynı yer. 

G. J. Toomer, Eastern Wisedome and Learning: The Study of Arabic in Seventeenth
Century England, Oxford 1996, s. 26-27. 
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ediyorlar. Bana söylenenlere göre bütün İstanbul'da bu eserin pek az 
kopyesi varmış. Ülemadan beş kişi bu kitabı arıyorlar. Bu yüzden 
ümidimi kaybetmedirn. Sonunda bir nüsha buldum. Çok güzel bir 
nüsha ki böyle nüshalar nadirdir. Bir cilt halinde. Bu nüsha sadrazam 
Nasuh Paşa'ya aitmiş. İrandan getirtmiştir. Orada yazı çok güzeldir. 
Nasuh Paşa öldürüldüğünde muhallefatı satıldığında bu kitap 
bezzazistana geldi ve ben 25 altın gibi iyi bir fiyata aldım. Şimdi 
evimde duruyor. "39 

109 

Leiden Üniversitesi Kütüphanesindeki şark eserleri koleksiyonunun 
nüvesini olu_şturan Golius (1596-1667) ve Warner'in (1619-1665) İstanbul ve 
Halep'teki salıhaftada yaptıklan alış-verişlerle ilgili enteresan belgeler 
mevcuttur«>. LeiQ.en Üniversitesinde Doğu dilleri ve matematik profesörü olan 
Jacobus Golius öğrencisi Levinus Warner'le İstanbul'a ve Haleb'e yaptıkları 
seyahatlarda çok sayıda yazma eser satın almışlardır. Her iki şahıs bu husustaki 
faaliyetlerinde çok ileri gitmiş olmalılar ki4I İzmir'de bulunan Hollanda 

39 

40 

41 

Pietro della Valle, Viaggi, Venedik 1667, s. 190-191. Batılılar nonnal yollardan kitap 
temininin yanında kendileri için değerli olan bazı kitaplan rüşvet vererek Saray'daki 
koleksiyonlardan bile elde etmeye çalışıyorlardı: 
"M. Girardin, who was arnbassadar from France at the Porte, in the year 1685. It 
appears from the enquiries that were then made, that the Greek MSS. and books in the 
library amounted to about 200. A renegado Italian, in the service of selictar, the chief 
officier of the Seraglio, brought away * from it many of the works at successive times; 
and fifteen of these volumes, written partly on veli um, partly on paper, were selected 
by Besnier, the Jesuit, and purchased by him for the ambassador. The remainder of the 
Greek works were sold at Pera; ils ont ete vendus sıır le pied de 100 livres chacun; 
ainsi il n'en reste plus de cette language dans le Serail". 
*W elearn fromaletter of Greaves written in 1638 that this plundering continued for 
sometime: "I have procured, among other works, Ptolemy's Almagest, the fairest book 
that I have seen; stolen by a spahy, as I am informed, out of King's library in the 
seraglio". Quoted in Memoirs Relating to European and Asiatic Turkey, edited from 
Manuscript Journals, by Robert Walpole, London 1817, p. xvii. 
Golius yazdığı bir mektupta Halep ve İstanbul'dan satın aldığı kitapların hayatını 
dopdolu hale getirdiğini söylemektedir. Bkz: Jan Schmidt, "An üstrich Egg for Golius. 
The Heyman Papers Preserved in the Leiden and Manchester University Libraries and 
Early Modern Contacts Between the Netherlands and the Middle East" The Joys of 
Philology, Studies in Ott01nan Literature, History and Orientalism (1500-1923), 
İstanbul 2002, s. 33. · 
Warner İstanbul ve Halep'ten satın aldığı kitaplada bin ciltlik bir koleksiyon 
oluştunnuştu. Bkz: Jan Schmidt, "An Ostrich ... ", s. 41. 
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tüccarlarından Michiel de Mortier Levant Trade direktörüne yazdığı bir mektupta, 
diplomatik misyonda görevli "Warnerus'un Arapça, Türkçe ve Farsça kitaplar 
için şimdiye kadar binlerce [lira ?] sarfettiğini, bütün enerjisini sadece kendisine 
ve Golius'a faydalı olacak bu işe hasrettiğini ve bu yüzden de hem ticaretin hem 
de kendinin büyük sıkıntı ç~ktiğini'~ bildirmektediı42. 

Halep ve İstanbul salıhatlarıyla iyi münasebetler kuran Golius ve Warner, 
Hoca Sa'deddin, Gazanfer Ağa, Katip Çelebi, Nev't-zade 'Atay! ve· Hasan Bey
zade gibi Ôhemli kişilerin muhallefatlarından çıkan eserleri satın almışlardıı43. 
Muhammed el-Urdt Halep'ten Warner'a gönderdiği bir mektupta Katip 
Çelebi'nin terekesinden altı kitabı otuzbeş kuruşı~Jve üçyüz Osmant'ye satın 
aldığını belirtmekte ve istedikleri diğer iki kitabı ise dellallara tenbih etttiğini 
bildirmektedir#. Golius İstanbul'da ve Halep'te Derviş Ahmed ve Nicalaus Petri 
adlı şahıslar vapıtasıyla kitap satın aldığı gibi bazı eserleri de istinsah ettirmiştiı45. 
Golius ve Warner'in çabalarıyla Avrupa'daki mevcut en zengin Şark eserlerini 
ihtiva eden Leiden koleksiyonu daha sonraki yıllarda Heyman, Shultens gibi 
orientalistlerin katkılarıyla daha da zenginleşmiştir. 

İstanbul salıhatlarıyla iyi ilişkiler kuran ve çok sayıda eser satın alan 
orientalistlerden biri de A. Galland'dır. A. Galland'ın 1672-1673 yıllarını 
kapsıyan günlüğünde satın aldığı ve gördüğü kitaplada ilgili bilgiler yanında 
salılıatlara dair bilgilerimizi zenginleştirecek bazı notlar da bulunmaktadır. 
Galland'ın 14 Eylül Çarşanba, 1672 tarihli kayıtlarında salıhatların bulunduğu 
bedesten ile ilgili şu not vardır: 

42 

43 
44 
45 
46 

Buradan Ekselans, murabba biçiminde, kubbeli ve oldukça ufak 

bir bina olan Bedesten'e geldi, burada hemen münhasıran altın çubuk 

tüccarlarıyla kitapçılar vardı.r46. 

Jan Schmidt, "Between Author and Library Shelf: The Intriguing History of Some 
Middle Eastem Manuscripts Acquired by Public Collections in the Netherlands Prior to 
1800", The Repııblic of Letters and The Levant, ya yına hazırlayanlar: Alastair 
Hamilton, Maurits H. Van Den Boogert, Bart Westerweel, Leiden 2005, s. 30. 
Jan Schmidt, a.g.m. s. 32. 
Jan Schmidt, Catalogııe of Turkish Manııscripts, c. I, Leiden 2000, s. 440. 
Jan Schmidt, "Between Author ... ",s. 33; Jan Schmidt, "An Ostrich ... ", s. 31-32,49. 
Antoine Galland, İstanbııl'a Ait Günlük Hatıralar (1672-1673), c. 1, şerhlerle 
yayıniayan Charles Scheffer, çeviren Nahid Sırrı Örik, Ankara 1949, s. 186. Scheffer, 
Bedesten'i anlatmak için başka bir Fransız seyyahından şu bilgileri nakletmiştir (A.g.e. 
c. I, s. 31): "Burası kuyumcuların, cevahircilerin, sırmalı çuha ve daha başka pek 
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Galland'ın bu kaydından anladığımıza göre XVII. asrın sonlarında cia 
salıhatların bir bölümü halen Bedest~n'in içerisinde bulunmaktadırlar47. İngiliz 
şarkiyatçı Greaves arkadaşı Pococke'e yazdığı 14 Haziran 1639 tarihli mektu
bunda yazma eser satın almak için Bazar'a ve dükkanıara gitmesini öğütlediğine 
göre o tarihte salıhatların bir kısmı da Bedesten dışına taşmış bulunuyordu48. 
Aksi takdirde Evliya Çelebi'nin bu dönem içiri bahsettiği 60 sahhiif dükkanını ve 
300 aded sahbafı bu küçük binaya sığdırmak oldukça zor olacaktır. 

Galland 14 Aralık Çarşanba 1672 tarihli günlüğünde de Bedesten'de bazı 
halk hikayelerini dört-beş akçe karşılığı okunmak üzere ödünç veren salıhatların 
bulunduğunu söyler49. Galland günlüğünde satın aldığı veya gördüğü yüzün 
üzerinde eserden bahsetmektedir50, Bunların birkaçını satın almak için 
Bedesten'e gitmiş, çoğu ise kendisine salıhatlar tarafından getirilmiştir. 

XVII. asır boyunca Greaves, Pococke (1604-1691), Ra vi us, Colbert ve 
Erpenius gibi daha birçok batılı şarkiyatçının da ülkelerindeki kütüphaneler için 
önemli sayıda yazma eser topladıkları ve bunları Levant Company gibi ticari 

··- kuruluşlar vasıtasıyla ülkelerine gönderdikleri bilinmektedir. Ravius 1641 
Kasımında Londra'ya üç yüzün üzerinde yazma eserle dönmüştü. sı 

Avrupallların bu tür faaliyetleri rahatsız edici boyutlara ulaşmış olmalıdır ki 
ünlü bir kitap koleksiyoncusu olan Sadrazam Şehid Ali Paşa XVIII. yüzyılın 

47 

48 
49 
50 

51 

kıymetli eşya sataTilann mallarını teşhir ettikleri yerdir. Bu yer, etrafları duvarla örtülü, 
altı ayak genişliğinde iki büyük halden mürekkeptir ve bunların birbirine mütenazır 
dört kapısı olup bütün yolların birleştiği noktada büyük bir kubbe vardır. Bu hallerin 
her tarafı kubbelidir ve büyük kubbe yirmi sütuna dayanmaktadır. Duvarladasütun 
içlerinde, altı ayak genişlikleri ve dört ayak enieri bulunan, dolaba müşabih birçok 
küçük dükkan bulunup bunların önlerinde satılık eşyayı teşhire mahsus küçük masalar 
mevcuttur". Sieur de S. Maurice, La Cour Ott01nan ou l'interprete de la Porte, Paris 
Estienne Layson 1672. · 
115111738 tarihli bir belgede "Ayasofya-i Kebir vakfından Bezzazistan-ı Atik'deki 
"ayda on iki akçe üç pul idireli bir bab sahhaf dükkanı"ndan bahsedildiğine göre 
Ayasofya vakfına iiit dükkaniardan salılıatlara tahsis edilen birkaç dükkan varlığını daha 
sonraki tarihlerde sürdürüyor olmalıdır. Bkz: ŞS. Evkaf-ı Hümayun Müfettişliği 130, 
s. 56. 
G. 1. Toomer, a.g.e. s. 141. 
Antoine Galland, a.g.e. c. I, s. 210. 
Zeki Arıkan, "Antoine Galland ve XVII. Yüzyılda İstanbul'da Kitapçılık", Tarih 
Yazınımda Yeni Yaklaşımlar Küreselleşme ve Yerelleşme (Üçüncü Uluslararası Tarih 
Kongresi, İstanbul 2000), İstanbul 2000, s. 177. 
G. J. Toomer, a.g.e. s. 140-145 
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başlannda yabancılara kitap satışım yasaklayan bir hüküm çıkarttırnııştır. Bu 
bükümde sahaflar için "tama'-ı hamlan sebebiyle bi-nihaye kütüb-i mu'tebereyi 
etraf u eknafa, belki memaJ.ik-i Osmaniyeden haric ba'zı ahar memleketlere 
gönderüp"52 ifadesi geçtiğine göre sahaflann A vrupalılarla olan münasebetleri 
dikkat çekici bir hale gelmiş olmalıdır. 

Tabii ki bu hükmün çıkanlmasıyla Batıya olan kitap akışı du,rmadığı gibi 
sonraki asırlarda, daha da artarak devam etmiştir. Zira yabancılara kitap satışı 
genellikle el altından yapılmakta ve bu konuda yapılan bazı yazışmalardan ve 
yayınlanan batıralardan öğrendiğimize göre kendilerine kitap alırm konusunda 
yabancılarla teması olan bir kısım türklerle bazı yabancı misyon mensuplan ve bu 
misyonlarda çalışan azınlıklar yardımcı olmaktaydı53 . L'abbe François Sevin, 
1728-1729 yıllannda Fransız kralı için Ömer Efendi isminde bir kişinin yardı
mıyla 65 Farsça yazma satın alrmştı54. Leipzig'de yayınlanan Neue Zeitungen 
gazetesinin 12 Haziran 1730 tarihli nüshasında da başrahip Sevin'in İstanbul'dan 
Grekçe, Arapça ve Türkçe iki sandık dolusu nadir el yazması eserle döndüğü ve 
bunların Kraliyet Kütüphanesine konulacağı haber verilmektedif55. 

İstanbul'daki salılıaflığııı Bezzazistan'dan civarındaki dükkanlara ne zaman 
yayıldığım kesin olarak tesbit etmek mümkün olarnamakla birlikte56 Hezarfen 
Hüseyin Efendi'nin "ve şehrin vasatında sekizer kubbeli iki bezzezistan bina 
olunmuştur ... Bu bezzezistanın etrafında umumen İstanbul'da olan erbab-ı 
hirefın dekakini bundan sonra zikrolunur ... Dekakin-i erbab-ı hiref bunlardır ki 
hurfif-ı tehecci üzere tertib olunup bumahalde tahrir olundu: ... Harfü's-Sad: 
Sandalcılar, Sorguçcular, Sandukçular, Sırmakeşler, Sahhaflar ... "57 şeklindeki 
kaydından hareketle xvn. asrın sonlarında sahhaflann önemli bölümünün artık 
Evliya Çelebi'nin sahhaflar kapusu diye adlandırdığı Bezzazistan'ın kapılarından 
birine karşı gelen dükkanıara yerleşmiş olduğu -söylenebilir. Evliya Çelebi 

52 
53 
54 

55 
56 

57 

Tarih-i Raşid, c. IV, İstanbul 1282, s. 238. 
G. J. Toomer, a.g.e. s. 135-136, 141. 
Francis Richard, "Lecteurs ottomans de manuscrits persans au XVIIle siecle", Revue des 
Mandes Musulmanset de la Mediterranee, no. 87-88, Aix-en-Provence 1999, s. 80. 
Neue Zeitungen von Gealehrten Sachen, Leipzig, 12 Juni 1730. 
XVIII. asrın ortalanna doğru belgelerde "Bezzazistan-ı Atik kurbunda sahhiif..." 
şeklinde kayıtlar görülmeye başlamlmaktadır. Mesela bkz: ŞS. Kısmet::"i Askeriyye 98, 
s. 75a. 
Hezfufen Hüseyin Efendi, Telhlsii'l-Beyanfi Kavanfn-i Al-i Osman, hazırlayan Sevim 
İlgürel, Ankara 1998, s. 52-53. 
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( 1611-1681) bu çarşıdaki sahhaf dükkanı sayısını 60, sahhaflıkla iştigal edenlerin 
mikdarım da 300 nefer olarak vermektedir58. Sahhaflann alış-verişlerinde uyması 
gereken esaslan belirten ;iki belgeden anlaşıldığına göre xvm. asrın sonlannda 
sahhafların büyük kısniı bazı belgelerde "suk-ı sultan!" diye belirtilen59 
Bedesten'e bitişik çarşıda yer almakta60 ve bu bölgeye "sahhaflar suku"61, yani 
sahhaflar çarşısı denilmekteydi. Bedesteni anlatan bir destanda bu kapılardan ve 
burada yer alan esnaftan şu şekilde bahsedilmektedir: 

Bedestende dört oldu bab 
Satılır birinde kitap 
Bir kapıda takyeciler 
Dükkaniarı dolur bab 

Bir kapıda fincancı/ar 
Etrafında koZancılar 

Kuyumcular bir kapıda 

Dolaşmada meyancılar62 

Sahhafların tican faaliyetlerini ne şekilde yürüteceklerine dair en eski kayıt 
Fatih Sultan Mehmed dönemine gitmektedir. Kanuni Sultan Süleyman 
döneminde uygulandığı başındaki bir nottan anlaşılan Fatih kanunnamesinde 
mücellidler ve sahhftflarla ilgili şu kayıt vardır: "ve dahi mücellidlerün işi gayet 
eyü ola ve salıMflar satduğı kitabı onun on birden ziyftdeye satmayalar"63. Ayın 
kanunun, Kanuni Sultan Süleyman döneminde hazırlanan kanunnamenin I. 
Ahmed döneminde istinsah edilmiş nüsh~ına şöyle yansıdığım görüyoruz: "ve 
mücellidlerün dahi işi gözlene; cild içün alacak akçeden harçların ve emeklerin 

58 

59 
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62 

63 

Evliya Çelebi Seyahatnamesi: 1. Kitap, hazırlayan Orhan Şaik Gökyay, İstanbul 1998, 
c. I, s. 225 ve 291. 
BOA. DBŞM. MHF. 12752. XIX. asra ait bazı belgelerde "Çarşfi~yı Kebir" 
tanımlaması da geçmektedir. Mesela bkz: ŞS. Anadolu Sarlareti 38, s. 34. 
BOA. Cevdet-Belediye 7269 
BOA. Cevdet-Maarif 5641; ŞS. Kısmet-i Askeriyye 914, s. 49a. 
Muhtar Yahya Dağlı, İstanbul Mahalle Bekçilerinin Destan ve M ani Katar ları, İstanbul 
1948, s. 15. 
Yunus Koç, "La Fixation par Ecrit des Lois Ottomanes et le Role des Codes de Lois, 
Etude Accompagnee de l'Edition du Manuscrit de Munich (XVe-XVI siecles), 
Basılmaınış doktora tezi, Universitede Paris I, 1997, s. 235. · 
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gözleyüp bir mikdar nafaka kendüler içün konulduktan sonra ziyade tecavüz 
etmeyeler. Ve sahhaflar gözlene; satdıkları kitapda onun on birden tecavüz 
etmeyeler; ederler ise haklarından geline"64. Görüldüğü gibi her iki kanun
narnede de sahhiifların kar oranları yüzde on olarak tesbit edilmiştir. Ancak kitap 
alış-verişinde bunun uygulanabilmesinin ne derecede mümkün olduğu şüp
helidir. · 

XVIII. Asrın sonlarında İstanbul salıhaftarının faaliyetlerinin bir düzen 
altına-alınması doğrultusunda devletçe bazı çalışmaların yapıldığı görülmektedir. 
Eviihir-i Cemaziülevvel 1178/Ekim 1764 tarihinde İstanbul kadısına yazılan bir 
bükümde Bezzazistan kurbundaki isimleri verilen bazı sahhafların şeyhleri 
öldüğünden" nizam-ı kadim üzre" işlerini düzenleyen kimse bulunmadığını ve bu 
yüzden içlerinden bazılarının şüpheli kimselerden kefilsiz kitap aldıklarını ve bu 
kitapların sahipleri ortaya çıktığında ihtilaf olduğunu, sahhaf alınadıkları halde 
bazı kimselerin de kendilerine ayak sahhafı diyerek talebe-i ulumun ve diğer 
şahısların kitaplarını değerinden ~üşük fiyata satın aldıkları gibi parasını 
ödemeden de kaçtıklarını bildirip yeni bir sahhiiflar şeyhinin tayinini istedikleri 
ve talebleri doğrultusunda İmam Abdullah Efendi'nin sahhiiflar Şeyhi tayin 
edildiği belirtilmektedir65. Bu bükümde "bilaf-ı ferman meçhul ve mazanna 
kimselerden kitap iştira" denilcliğine göre daha önceki tarihlerde bu tür kitap 
alış-verişlerini düzenleyen bir ferman olmalıdır. 

\ Sahhaflann düzenledikleri müzayedelerin usulüne göre yapılınası için de 
tedbi~ler alındığı bu konuda yapılan bazı yazışmalardan anlaşılmaktadır. Rumeli 
Kazaskeri Seyyid İbrahim efendi'nin bu konudaki bir i'lamrndan anlaşıldığına 
göre koltukçu esnafı ve bazı sahhaflar kaide-i kadimeye riayet etmeyerek 
müzayede edilmesi gereken kitapları bazı evlerde, koltukçu dükkaniarında ve 
beytü'l-malci odasında gizlice müzayede etmekte ve kitapları değerini bulmadan 
birbirJerine satmaktadırlar. Bu ise yetimlerin, varisierin ve diğerlerinin zararına 
olmaktadır. Bu suistimalin önlenmesi için de i'lamda şu düzeniemelerin 
yapılmas~nın uygun olacağı arz edilmektedir: muhallefatdan çıkıp da satılması 
ger~ken kitaplar "İstanbul'da Bezzazistan kurbundaki sahhiiflar sfikunda" 
sahhiiflfJ" telialı olan on iki kişiden biri vasıtasıyla satışa sunulmalıdır. Eğer çok 
sayıda kitap varsa ve kısa sürede satışı gerçekleştirilemezse Fatih Camii haricinde 

64 

65 

. Ahmet Akgündüz, Osmanlı Kanıımzame/eri ve Hukuki Talılilleri, 4. kitap, İstanbul 
1992, s. 326, 
BOA. Cevdet-Belediye 7269. (EK I) 
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hazır olan müşterilere ve sahhatlara, salıhatlar şeyhi ve teliallardan bazıları 
vasıtasıyla müzayede yoluyla satılmalıdır. Müzayedelerde salıhatlar şeyhi ve 
tellaHardan biri mutlaka bulunmalıdır. Seyyid İbrahim Efendi'nin bu i'lfunının 
başındaki 25 S afer ı ı 9 ı tarihli kayıt bu tedbirlerin uygun görüldüğünü ve bu 
konuda bir hüküm çıkarıldığını göstermektedi.r66. ın. Selim'in cülusu dolayısıyla 
da bu hükmün yenilendiğini ve alıkarn defterine kaydedildiğini görmekteyiz67. 

Salıhatlar bu tedbirlere riayet etmemiş olmalılar ki bu konuda İstanbul 
kadısına çok sert ifadeler içeren bir emir gönderilmiştir68. 9 Safer ı2ı2 tarihli 
bu belgede daha önce İstanbul kadısının salıhatlar şeyhini huzuruna çağırarak . 
alınan tedbirleri bildirmesinin ve onun da bunları salılıatlara anlatıp bu tedbirlere 
uymayanların malının zaptedileceğininin ve kendilerinin de 11katle bedel Magosa 
kalesine kale-bend olunacağını 11 kulaklarına sokmasının, kendisinin de bu konuda 
ihmal gösterirse 11kazaya uğrayacağının 11 belirtildiği bir ferman sactır olduğu 
belirtildİkten sonra salıhatların halen bu tür suistimallere tevessül ettiklerinin 
haber alındığı bildirilmekte ve bundan sonra bu tür uygulamalara cesaret ede
ceklerin yukarıda belirtilen cezalara muhakkak çarptırılacakları ifade edilmek
tedir. Bu fermandaki bazı ifadelerden salıhatlar arasında bu tür kötü uygula
maların uzun bir zamandan beri süre geldiği ve men'i için de çok sayıda ferman 
çıkarıldığı anlaşılmaktadır. Bu fermanla İstanbul kadısından ayrıca 11Kur'an-ı azim 
veehadis-i nebevi vetefasir ve sair kütüb-i fıkh-ı şeıifin 11 hasılınası ve basılmışının 
da alış-satışı yasak olduğundan muhallefat ve metrokatdan çıkan bu çeşit 
kitapları her kim alır-satarsa kazaya uğrayacağını salıhatlar şeyhine tenbih 
eylemesi istenmektedir. 

İstanbul kadılığınca Gurre-i Şaban ı215 tarihinde yapılan bir kayıtta da 
llsalıhatlar nizfunı 11 başlığı altında yine bu konuya değinilmekte ve salıhatların 
alınan tedbirlere riayet edeceklerine dair taahhütte bulundukları ve birbirlerine 
kefil oldukları belirtilmektedir69. 

İstanbul'daki salıhatların büyük bir kısmı 70 Kapalıçarşı'da bazı yangınlara 
maruz kaldılarsa da 71 ı 894 depremine kadar burada faaliyetlerine devam 
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BOA. Cevdet-Maarif 5641. (EK II) 
BOA. MAD. 10221, s. 2. (EK III) 
ŞS. İstanbul Kadılığı 76, s. 10-11. (EK IV) 
ŞS. İstanbul Kadılığı 201, s. 77b. (EK V) 
Depremden önce de hakkaklar çarşısına geçen sahhaf esnafının bulunduğu 
görülmektedir. 130111883 tarihli bir muhallefat kaydında Ahmed Efendi adlı şahıstan 
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ettiler72. Deprem sonrası çarşıdaki sahhaflara "Beyazıt Camii'nin türbe cihetinde 
kain açıklıkta birer dolap73 koyarak ahz u i'ta eylemelerine müsaade" edilmiş ve 
salıMflar geçici olarak buraya yerleşmişlerdir74. Ancak bir süre sonra 
Hakkaklar çarşısı olarak adlandırılan bu bölgedeki fes ticareti yapan esnafın 
Kapalıçarşıya geçmeleri üzerine sahhaflar burada sürekli olarak yerleşmiş 
oldular. Salıhaftardan bir kısmı da Kapalıçarşı'nın tamirinden sonra eski yerlerine 
döndüler. Nitekim Zabtiye Nezareti'nden yazılan 21 Kanun-ı evvel 13 15/Şubat 
1900 tarihli bir yazıda Rusya'nın sabık dahiliye nazırının "Çarsıl-yı Keb!r"deki 
salıhat dükkaniarını ziyaret ettiği belirtilmektedir75. Bu da sahhaflann bir 
bölümünün depremden sonra yenilenen Kapalı Çarşı'daki dükkanianna geri 
döndüklerini ve faaliyetlerini burada sürdürmeye devam ettirdiklerini göster
mektedir. 
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"Sultan Bayezid-i Veli Cfuni'-i şeriii kurbunda hakkaklar çarşusunda sahhaf esnatindan" 
şeklinde söz edilmektedir. Bkz: ŞS. Üsküdar 719, s. 92. 1309/1892 tarihli bir sicil 
kaydında da bir sahhafın dükkanından bahsedilirken "hakkaklar çarşusunda, dükkanında" 
denilmektedir. Bkz: ŞS. Kısmet-i Askeriyye 1934, s. 67. 
Mehmed Hasib Rumilmesi'nde bu yangınlardan biriyle ilgili olarak şu kayıt mevcuttur: 
"Kitapçılann türbe kapusu tarafından zuhı1r iden ihrakın tarihidir. Fi 29 Receb 1185 ". 
Bkz: Süleyman Göksu, Mehmed Hasfb Ruznilmesi (H. 1182-1195/M. 1768-1781), 
Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi 1993, s. 19. 
Belgelerde bu dönemdeki sahaflar çarşısından "Çiirşu-yı Kebirde, Sahaflar Çarşusu" 
şeklinde bahsedilmektedir: ŞS. Kassam-ı Askeriye 1897, s. 12 ve 60. Zaptiye 
Nezaretince 23 Teşrinsaııl 1305/ Kasım 1889 tarihinde hazırlanan bir tezkirede de 
İstanbullimanında demirli bir İsveç gemisinin kumandanının günlük faaliyetleri rapor 
edilirken " Bu gün Çarşu-yı Kebir'e giderek ve kalpakçılar ve kuyumcular ve sahhaflar 
çarşusuyla Bedestan derunundan geçerek Nuruosmaniye kapusundan çıkup gittikleri" 
denilmektedir: BOA. Y. PRK. ZB. 5/17. F. Hitzel, herhangi bir. kaynak zikretmeden 
sahaflann çarşıyı yangın tehlikesi ve güvenlik endişesiyle terk ettiklerini söyler. Bkz: 
Frederic· Hitzel, "Manuscriıs, livres et culture livresque a Istanbul", Revue des Mandes 
musulmanes et de la Mediterranee, no. 87-88, Aix-en-Provence 1999, s. 21. 
"Bedestendeki dükkan yerine kullanılır bir tabirdir. Bu dükkanlar etrafı ve üstü açık bir 
peyke veya sekiden ibaret olup arka taraflarında eşya koymaya mahsus dolaplar 
bulunduğundan bunlara dükkan yerine dolap denilmiştir". Pakalın I, s. 471. 
Şehremaneti'nin bu konudaki 18 Temmuz 13.10 tarihli talebinin (BOA. İ. Hususi 
188/1) uygun bulunduğu 19 Temmuz 1310 tarihli yazıyla (BOA. İ. Hususi 188/2) 
bildirilmiştir. Necip Asım "Kitapçılık" adlı yazısında bu konuya şöyle temas eder: 
"Hatta İstanbul'daki zelzele münasebetiyle Çarşı kapalı kaldığı müddetçe sahhaflar işsiz 
kalmadılar. Şimdi lokantalar, kahvehanelerle işgal olunan Sultan Bayezid Türbesinin 
önündeki sefahathane yerini barakalarta sahhaf çarşisı yapdılar idi". İkdam, c. 53, no. 
8937. 2 Cemaziülahir 1340/31 Kanun-ı saııl 1328, s. 3. 
BOA. Y. PRK. ZB. 231114. 
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XVIII. Asrın ikinci yansına kadar sahhaf tabiri sadece yazma eserlerin 
alım-satımını yapan esnaf için kullanılırken matbu eserlerin de yavaş yavaş lcitap 
ticaretinde yer almasıyla matbu kitap satanlara da Jm:hhaf denilmeye ih:a·ş
lanılmıştır76. Matbu kitap satan sahhaflar Kapalıçarşı'dili sahhaflar çarşısıınrll.a 
bulunan bazı dükkaniarda icra-yı faaliyet ettikleri gibi Kapalıçarşı'dan civardaki 
haniara ve Babıa.Ii'ye doğru da yayılmaya başlamışlardır77. :XX. Asrın başlannda 
artık sahhaf ve kitapçılar şehrin diğer bazı bölgelerine de yayılmış olmailı\lar !kii 
devrin gazetelerinde "Beyoğlu, Galata ve Üsküdar cihetlerinde bulunan bilumum 
sahhaf ve kitapçıların sebt-i defter ettirilmelerine" dair habeıı1erin çıktığını 
görmekteyiz78. Galata ve Pera'daki (Beyoğlu) kitapçı dükkarilannın hemen 
hemen hepsi gayr-ı müslirriıe~ tarafından işletilmekteydF9 ve bir kısmı da daha 
XIX. asırda kurulmuştuSO. Bu dönemde artık SalıMf tabiri yanında kitapçısıı 
sözcüğünün de aralannda fark gözetilmeden birbirinin yerine kullamlmaya 
başlanıldığı görülmektedif82. 
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Mühendishane matbaasında basılan kitaplardan üçünün satışıyla ilgili 22 Ş 121 iJJ25. 2. 
1797 tarihli belgede "satılmak üzere salılıatlara verilip, ha.Ja zimmetlerinde" şeklindeki 
ifadeden anlaşıldığına göre XVIII. asrın sonlarında salıhatlarda matbu kitaplar satılmaya 
başlamıştı. Bkz: Kemal Beydilli, Türk Bilim ve Matbaacılık Tarihinde Mühendishane 
Matbaası ve Kütüphanesi, İstanbul 1995, s. 182. 
İstanbul'daki Fransız elçisi Comte de Choiseul-Gouffier'in belirttiğine l[t0re bu 
dönemde batı dillerinde eserler satan kitapçılar da Galata çevresinde bulunmıiktaydılar. 
Bkz: Vayage Pittoresque dans L'Empire Ottoman, Paris 1842, s. 103-104. 
Sabah Gazetesi, 9.3.1315, s. 2; 28.2.1315, s.3. 
İstisnalardan biri Rıza Nasrullah Tebrizi'nin Eminönünde Adalar İskelesindeki 
dükkanıydı. Ünlü şarkiyatçı Taeschner Na5rullah Tebrizi'den birçok değerli yazma eser 
satın almıştı. Bkz: Jan Schmidt, Catalogue of Turkish Manuscripts in the Library of 
Leiden University and other Collections in the Netherlands, c. III, Leiden 2006, s. 26-
27. Nasrullah Tebrizi yazma eserler konusunda uzmanlaşmıştı. Taeschner'e sattığı bazı 
yazma eserlerle ilgili olarak yaptığı değerlendirmeler için bkz. Scprnidt,.a.g.e. s. 363. 
Johann Strauss, "Who Read What in the Ottoman Empire (19th-20th centııries) ?, 
Arabic MiddleEastern Literatures, c. 6, no. 1 (2003), s. 46--47. 
Erken tarihlerde de sahhaf yerine k.itapçı sözcüğünün nadir olsa da kullanıldığını 
görüyoruz. 102911620 tarihli .bir örnek için bkz: Galab D. Galabov, Die 
Protokolbücher des Kadiamtes Sofia, München 1960, s. 336. 
Sahaflar çarşısında zararlı kitap :satan İranlı kitapçılara engel olunmasın.i isteyen bazı 
belgelerden anlaşıldığına göre {BOA Y. PRK. BŞK. 66/95 ; BOA. İ. HUS. 96) çarşıda 
yazma kitap satan esnaf yanında basma kitap satan esnaf da yer almaktaydı. Bu 
dönemde belirttiğimiz gibi kitapçı ve sahhaf sözcükleri bir fark gözetmeden 
birbirlerinin yerine kullanılmaktaydL Mesela 122411809 yılında "Vezir Hanında 
mütemekkin iken vefat eden Boğos veled-i Ohannes" için kitabçı tabiri kullanılır,ken 
(ŞS. Kısmet-i Askeriyye 861, s. 64b), bu tarihlerde yayınlanan gazetelerde yer alan 
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Çarşıdaki sahhaflarla ilgili yabancı gezginlerin çeşitli dönemlerde yaptıkları 
bazı gözlemleri mevcutsa da genellikle bilgilerimize yeni bir şey katmazlar. 
İstanbul kütüphaneleri hakkında geniş bilgi veren Taderini eserinde sadece 
kitapçılar çarşısındaki iki sıra sahhaf dükkanıanndan bahseder83. Bu esnaf 
gurubunun XIX. asrın ortalanndaki durumunu yansıtan Charles White'ın 
naklettikleri ise bu konudaki bildiklerimize katkıda bulunacak mahiyettedir. C. 
White Bezzazistan'ın salıhatlar kapısı diye adlandırılan kapısının karşısına gelen 
dükkanıarı işgal eden salıhatların sayısının 40 civarında olduğunu belirtir84. 
White'ın gözlemleri sahhaflann davranışları, karakterleri, müşteriye karşı 
davranışları. dükkanıarının düzeni, dükkanıarındaki ve çarşıdaki mevcut kitap 
sayısı konusunda da bilgiler içermektedir85. · 

İstanbul'daki salıMflar Cumhuriyetten sonra da faaliyetlerini eski 
hakkaklar çarşısında sürdürmüşlerdir. "1950 Ocak ayında çıkan bir yangında 
buradaki dükkanıardan onbeşi yanınca İstanbul Belediyesi diğer ahşap 
dükkanlan da kaldırarak burada Türk uslubunda bir kitap çarşısı inşa ettirmiş ve 
onikisi çift katlı olmak üzere yaptırılan yirmi üç dükkana tekrar kitapçıları 
yerleştirmiştir"86. 

83 

84 

85 
86 

birçok ilanda basılı kİtapiann satış yeri olarak sahhaf adresleri verilmektedir. Basılı 
kitap ticareti yapmak için kurulmuş olan bir şirkete de Şirket-i Salıhatiye-i Osmaniye 
adı verilmişti (BOA. Y. MTV 64/19). Bu kuruluş için bkz: Fatmagül Demirel, 
"Osmanlı'da Bir Kitap Şirketi, Şirket-i Sahafıye-i Osmaniye", Müteferrika, no. 25, 
İstanbul 2004, s. 89-97 ; Mehmet Ö. Alkan, "Osmanlı'nın Bütün Sahaflan Birleşinizi 
"Şirket-i Sahafıye-i Osmaniye", Osmanlı Döneminde Sahaflar ve Yayınladıklan 
Kitaplar", Müteferrika, no. 29, İstanbul 2006, s. 3-44. SahhafNasrullah Tebri:zl, Franz 
Taeschner'e yazdığı 20 Temmuz 1924 tarihli mektubunda kendisinden "Der-Saadet, 
Bayezid'de Çadırcılar caddesinde 155-157 nurnarada kitapçı Rıza Nasrullah şeklinde 
bahseder. Bkz: Jan Schrnidt, "Franz Taeschner's Coiiection of Turkish Manuscripts in 
the Leiden University Library" Tlıe Joys of Plıilology, Studies in Ottoman Literature, 
History and Orientalism (1500-1923), İstanbul 2002, s. 243. Trabzon Şer'i 
Sicillerindeki bir kayıtta da bu şehirde sahhaflık yapan Hüseyin Efendi'den "kitapçı" 
diye bahsedilmektedir. Bkz: Trabzon ŞS. 1972, s. 16-17. Beni bu kayıttan haberdar 
eden değerli meslekdaşım Prof. Dr. Ali Akyıldız'a teşekkür ederim. 
M. !'Abbe Toderini, De La Litterature des Turcs, c. II, traduit de l'ltalien en François 
par M. !'Abbe de Coumand, Paris 1789, s. 56. 
Charles White, Three Years in Constantinople; or Domestic Manners ofTiıe Turks in 
1844, c. Il, London 1846, s. 154. 
C. White, a.g.e. s. 155-158. 
Haluk Y. Şehsuvaroğlu, Asırlar Boyunca İstanbul, İstanbul 1953, s. 90; Aslan 
Kaynardağ, "Çeşitli Yönleriyle İstanbul Sahhaflar Çarşısı", Tarihte Doğu-Batı 
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İstanbul dışında Trabzon87, Kastamonu88, Konya89, Diyarbakır90 gibi 
Anadolunun eski kültür merkezlerinde de kitap ticareti ile uğraşan sahhafların 
varlığına dair bazı kayıtlar varsa da bu şehirlerde önemli bir boyutta kitap alış
verişini ortaya koyacak belgeler mevcut değildir9I. Osmanlı topraklarına XVI. 
asırda katılan İslam dünyasının eski kültür merkezleri olan Halep, Şam, Kahire ve 
Kudüs gibi şehirler ise İstanbul'a benzer yoğunlukta kitap ticaretine sahne 
olmaktaydılar. Katib Çelebi, Halep'te ikameti esnasında bu şehirdeki salıhat 
dükkaniarını dolaşarak Keşfü'z-Zünfin adlı eserinin telifine başladığını söyler. 
Halep sahhaflarında yabancıların ilgisini çekecek değerli ve önemli kitaplar 
olmalıdır ki XVII-XVIII. yüzyıllarda Greaves, Pococke, Golius, Warner ve 
Robert Huntington gibi şarkiyatçılar burayı sık sık ziyaret ederek salıhaftardan 
kitap satın aldıkları gibi yerli halktan bazı kişilerle kurdukları temas neticesinde 
de ülkelerine düzenli bir kitap akışını temin etıııişlerdir92. 

87 

88 
89 

90 

91 

92 

Çatışması: Semavi Eyice'ye Saygı, hazırlayanlar:Ertan Eğribel-Ufuk Özcan, İstanbul 
2005, s. 606. 
M. Hanefi Bostan, XV-XVI. Asırlarda Trabzon Sancağında Sosyal ve İktisadi Hayat, 
Ankara 2002, s. 317; Trabzon ŞS. 1972, s. 16-17; Trabzon ŞS. 221, s. 82-86. 
Kastamonu ŞS. 50, s. 180-181. 
Osmanlılarda Sağlık ll: Arşiv Belgeleri, editörler Coşkun Yılmaz ve Necdet Yılmaz, 
İstanbul 2006, s. 176 
İbrahim Yılmazçelik, XIX. Yiizyılm İlk Yarısında Diyarbakır, Ankara 2005, s. 97; 
Mehmet Şimşek, Anıid'den Diyarbekir'e Eğitim Tarihi, İstanbul 2006, s. 92. 
Orlin Sabev'in Rusçuk Şer'! Sicillerinde tesbit ettiği bir muhallefat kaydı bu konuda 
bir istisna teşkil etmektedir. Rusçuk'taki bir handa kitap ticareti ile meşgul olan aslen 
Edirneli Yusuf Çelebi b. Abdullah 1742 yılmda varis bırakmadan öldüğünde bütün 
malı Beytülmal tarafından zaptedilmiş ve YusufÇelebi'nin terekesinde bin ciltten fazla 
kitap olduğu tesbit edilmiştir. Bkz. Balkanlarda Osmanlı Kitapçıhğı: 18. Yüzyılda Bir 
Sahhafm Kitapları, XV. Türk Tarih Kongresinde Okunan Tebliğ. (0. Sabev'e 
yararlanınam için tebliğinin bir kopyesini verdiği için teşekkür ederim). Buna karşılık 
XIX. asrın başlannda İstanbul'u ziyaret eden Carley Çarşı'da en az dört bin civarında 
kitap bulunduğunu nakletmektedir. Bkz: Memoirs s. 176. , 
P. M. Holt, "The Study of Arabic Historians in Seventeenth Century England: The 
Background and the Work of Edward Pococke", BSOAS, c. XIX/3, London 1957, s. 
448-449. G. J. Toomer, a.g.e. s. 122-124. Halep vilayetinin iktisadi durumu hakkında 
yapılan bir araştırmada XIX. yüzyılda bu şehirde yapılan iki esnaf sayımında sahhaf 
sayısının 9 ( 1827) ve 5 (1829) olduğu görülmektedir. İki yıl içindeki bu düşüş 
Halep'teki kitap ticaretinin gerilemesinin bir göstergesi olabilir. Bkz: Hilmi Bayraktar, 
XIX. Yüzyılda Halep Eyaleri'nin İktisadi Vaziyeti, Elazığ 2004, s. 103. 
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Kuzey Afrika'da Fas ve Merakeş de kitap alış-verişlerine sahne olan 
önemli birer kültür merkeziydiler93. Endülüs'teki ve Mısır'daki zengin kütüpha
nelerden bazılannın koleksiyonları çeşitli yollarla bu bölgedeki kitap çarşılarına 
ulaşmıştı94. XVI-XVII. yüzyıllarda Fas'ta kitap ticareti oldukça gelişmişti. 
Bölgenin önemli şehirlerinde her hafta medreselerin bulunduğu bölgelerde kitap 
müzayedeleri yapılmaktaydı.95 Tunuslu Muhammed b. Sa'id el-Endelüsi, 
Golius'a (1596-1667) yazdığı mektuplarda bu bölgedeki kitapçılar ve kitapçılar 
çarşısından ve satın aldığı bazı kitaplardan söz etmektedir.% 

Evliya Çelebi Şam'daki Cfuni-i Ümeyye'nin sağ tarafındaki kıble duvarın
daki kapısının salıMflar ve mücellidler çarşısına nazır olduğunu nakletmek
tedir97. 

Kudüs'teki mücellidlerin ve sahhafların şeyhliği bulunduğuna göre bu 
şehirde kitap ticaretini yürüten önemli sayıda bir esnaf gurubu mevcut 
olmalıdır98. 

Kahire orta çağ İslam dünyasının önemli kitap merkezlerinden biriydi. 
Kaynaklarda Meınlüklular döneminde Kahire'de birçok kitap çarşısının varlığın
dan söz edilmektedir99. Işkname müellifi Mehmed 800/1397-1398 yılında 
Anadolu Türkçesine aktardığı eserinin orijinal nüshasını Kahire'deki sahhaf-
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98 

99 

C. C. Stewart, "A New Source on the Book Market in Morocco in 1830 and Islamic 
Scholarship in West Africa", Hesperis Tamuda, c. XI (Rahat 1970), s. 244. 
Julian Ribera, "el-Mektebat ve Hevatü'l-Kütüp fi İsbanya'l-İslamiyye", çeviren Cemal 
Muhammed Muhnz, Mecelletü'l-Ma'hedi'l-Mahtutati'l-Arabiyye, c.V/1, Kahire, 1959. 
s. 92-94. H. Halm, "Al-Azhar, Dar al-'İlm, al-Rasad. Forschungen- und Lehrenstalten 
der Fatimiden in Kairo", Egypt and Syria in the Fatimid, Ayyubid and Mamluk Eras, 
neşre hazırlayanlar: U. Vermeulen ve D. De Smet, Leuven 1995, s. 104-105; Eymen 
Fu'ad Seyyid, "Hizanetü Kütübi'l-Fatimiyyin. Hel Bakiye rninha Şey'ün ?, Mecelletil 
Ma'hedi'l-Mahmtati'l- Arabiyye, c. 42/l, Kahire 1998, s. 12-13. 
Ahmed-Chouqui Binebine, Histoire des Bibliotheques au Maroc, Rahat 1992, s. 62-63 
Jan Schmidt, "An üstrich Egg for Golius. The Heyman Papers Preserved in the Leiden 
and Manchester University Libraries and Early Modern Contacts Between the 
Netherlands and the Middle East" The Joys of Philology, Studies in Ottonıan 
Literature, History and Orientalisnı (1500-1923), İstanbul 2002, s. 28. 

c. 9, s. 536. -
Arnnon Cohen, Osmanlı Kudiisiinde Lonca/ar, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 
200 ı' s. 204. 
Abdüllatif İbrahim, el-Mektebetii'l-Memlukiyye, Kahire 1962, s. 12-13. 
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lardan "dellal" vasıtasıyla nasıl satın aldığını renkli bir şekilde hikaye ederıQo. 
Aşık Paşa'nın oğlu Şeyh Ahmed Aşıkt'nin de 880/1475 yılında hacca giderken 
Şeyh Ebu'I-Vefa Menakıbı'nı Mısır'da satın alıp İstanbul'a getirdiğini bu 
menakıbın Türkçe tercümesinin mukaddimesinde yer alan satırlardan 

öğrenmekteyiziOI. 

Tarihçi Ali'nin, salılıM piyasasının ünü nedeniyle bir görevle Kahire'ye 
dönmek istediğini biliyoruzi02. Ticart kuruluşların yoğunlaştığı merkezlerde 
değil de el-Ezher civarında yerleşen salılıMların sayısı Evliya Çelebi'ye göre 20 
civarındaydı. 1 15511742 tarihli bir si cil kaydı Cami-i Ezher yakınındaki Sukü'l
kütübdeki sahhaf sayısını 17 olarak vermektediri OJ. Bazı kaynaklarda bu sayı 
biraz daha azdırl04. Cebertt'ye göre bu bölgede birçok alim kitap istinsahı ve 
ticaretiyle meşguldü 105. Kahire sahaf esnafı bu şehrin üst sınıf meslek gurupları 
arasında mütalaa edilmekteydilerl06. 

Kahire XIV -XVI. asırlarda osmanlı üleması ve İslam kültürüyle ilgilenen 
Avrupalı şarkiyatçılar içini07 önemli bir kitap temin yeriydi. Her ne kadar 1638 
yılında Kahire'yi ziyaret eden İngiliz şarkiyatçı Greaves meslekdaşı Pococke' a 
gönderdiği bir mektupta şehrin çarşılannda kitap bu1up satın almada pek başarılı 
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102 

103 

104 
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106 

107 

K. Yavuz, " XIII-XVI. Asır Dil Yadigiirlarının Anadolu Sahasında Y azılış Sebepleri ve 
Bu Devir Müelliflerinin Türkçe Hakkındaki Görüşleri", Türk Dünyası Araştınnaları, 
no. 27, İstanbul 1983, s. 26-27. 
" Aşık Paşa kuddise sırruhu'l-aziz'in oğlu Hazreti Ahmed Aşık!... hazretleri Beytullahı 
tavaf itmeye giderken Mısır'dan iki mücelled kitabı, hazreti Ebu'l-Vefıi'run menalcıbın 
getürmişler ... ". Bkz: Dursun Gümüşoğlu, Tiicü'l arif'in Es-Seyyid Ebu'I-Vefa 
Menakıbniimesi, İstanbul 2006, s. 21. 
Comeli H. Fleischer, Tarihçi Mustafa Ali, Bir Osmanlı Aydın ve Bürokratı, çeviren 
Ayla Ortaç, Tarih Vakfı Yurt Yayınlan, İstanbul 1996, s. 189. 
Nelly Hanna, In Praise of Books, A Cultural History of Cairo's Middle Class, 
Sixteenth to the Eighteenth Century, Syracuse 2003, s. 93. 
Andre Raymond, Artisans et Commerçants au Caire au XVIlle siecle, c. I, Damas 
1973,s. 343. · 
Andre Raymond, a.g.e. c. II, s. 426. 
Gabriel Baer, Agyptian Guilds in Modern Times, Jerusalem 1964, s. 4Ô; Susan Jane 
Staffa, Conquest and Fusion: The Social Evalutian ofCairo. A. D. 642-1850, Leiden 
1977, s. 328. 
G. Pastel'in 1535 ve 1537 yıllannda İstanbul'a ve Kahire'ye giderek çok sayıda kitap 
satın aldığını biliyoruz. (P. M. Holt, "The Study ofcl:<\rabic Historians in Seventeenth 
Century England: The Background and the Work~of Edward Pococke", BSOAS, c. 
XIX/3, London 1957, s. 445. 
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alamadığını yazmaktaysa da ıos, Kahire zengin bir kitap pazarı olma hüviyetini 
bir süre daha korumuştur. 1673 yılında burayı ziyaret eden P. Vanslebe şehrin 
sahhaflarından önemli sayıda değerli Farsça yazmalar satın almıştıl09. Kudüs'te 
zengin bir kütüphane kuran Halidi ailesine mensup çeşitli kimselerin de XVIII. 
asrın başlarından itibaren Kahire salıaftanndan çok sayıda kitap satın alıp 
memleketlerine gönderdiklerini biliyoruz! lO. 

Muhallefat kayıtlarında imparatorluğun diğer şehirlerinde de kitap 
ticaretiyle uğraşan esnafın varlığına dair nadir de olsa bazı kayıtlara rastlanılmak
tadır. Daha önce de işaret ettiğim gibi merkezden uzak bu gibi şehirlerdeki 
kitapçı esnafı genellikle medrese öğrencilerinin ihtiyaç duydukları ders 
kitaplarının satışıyla meşgul olmakta ll ı ve istinsah için gerekli yazı malzemesini 
temine çalışmaktaydılar. 

Sahhiiflar, özellikle de İstanbul'dakiler sattıkları kitapları nereden temin 
etmekteydiler. Sahhaflara çeşitli yollardan kitap geldiğini görmekteyiz. Saray'ın 
bu konuda hiç de küçüksenmeyecek bir yeri vardı. Çeşitli kişilerin müsadere 
edilen malları satılıp devlet hazinesine gelir kaydediliyordu. Müsadere edilen 
mallar arıisında mevcut kitaplar ise genellikle bir ayınma tabi tutularak değerlileri 
veya gereklileri saray kütüphanesine gönderiliyor diğerleri ise Bezzazistan'da ve 
Fatih Camii avlusunda yapılan müzayedelerle satılıyordu. III. Ahmed'in, Şehid 
Ali Paşa'mn muhallefatıyla ilgili fermamnda bu açık bir şekilde görülmektedir. 
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"Kitap defterinde işaret olduğu üzere ancak bu hazinede mim vaz' 
olunan ... cild kitapların aynı bu tarafa, ve yine bu hazineden s~l.ir ğayet 

G. J. Toomer, a.g.e. s. 140-141. 
Francis Richard, "Lecteurs ottomans de manuscrits persans au XVIlle siecle", Revue des 
Mandes Musulmanset de la Mediterramfe, no. 87-88, Aix-en-Provence 1999, s. 80. 
Lawrence I Conrad, "The Khalidl Library", Ottoman Jerıisalem the Living City: 1517-
1917, yayma hazırlayanlar: Sylvia Auld ve Robert Hillenbrand, London 2000, s. 196. 
Halidi Kütüphanesinde mevcut bazı belgelerden anlaşıldığına göre bu aile 
mensuplarından bazıları Kalıire'den satın aldıkları kitapların bir kısmını da İstanbul'da 
sattırıp karşılığında kütüphane için kitap almaktaydılar. A.g.m. s. 196. 
Harnmami-zade İhsan Tanzimat'ıan sonra Trabzon sahhaflarından bahsederken medrese 
kitaplarının satışının yaygın oluşunu şu şekilde izah etmektedir: "Bu derme çatma 
dükkaniarın hepsi de -bazen yazma- din kitapları, arapça kitaplar, medrese ve halk 
kitapları satarlardı. Medrese kitapları başlıca şu sebepten sürümlüydü: çünkü 
medreselerin sarf, nahiv ve mantık derslerinin her birinden ikişer sene imtihan verenler 
askerlikten kurtulurlardı." İhsan Hammamioğlu, Trabzon'da İlkKitapçı Kitabi Hanıdi 
Efendi ve Yayınları, isıanbul 1947, s. 5. 
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mümtaz ve bi-nazir olan kütübün defterin rikab-ı hümayı1numa irsal ve 
defter olunanı bir hoşça hıfz ve maadasını sair kitap ile maan dikkat ve 
taharri olunarak deger öahalarıyla füruht ve kıymetlerinden hasıl olan 
semenlerin asitane-i saadetde bab-ı hümayı1numa teslim ve veeh-i meşruh 
üzere ... "l12 

Bu tür müzayedelerle ilgili olarak gerek Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde 
gerekse de Topkapı Sarayı Arşivinde bazı belgeler mevcutturll3. Zengin 
koleksiyonların müzayedesi sırasında gün gün tutulmuşll4 bu listelerde 
kitapların isimleri, satış fiyatları ve bu kitapları satın alan kişilerin isimleri 
bulunmaktadırllS. Alıcılar arasında birçok sahhafın adını da görmek 
mümkündüri16. Hediye yoluyla da bazı kitaplar Saray'dan çıkabilmekteydi117. 

112 

ı ı3 
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Ahmed Refik, Hicrf On İkinci Asırda İstanbul Hayatı (ll 00-1200 ), İstanbul ı 930, s. 
58. . 

Muhtemelen zaptedilmiş bazı muhallefatlardan çıkan kitapların satış listeleri için bkz. 
BOA. DBŞM. MHF. 12439; 12556, 12752, 13324, 13328, 13331. 
Sabık Mora valisi Şakir Paşa'nın 1234 Cemaziülevvelinde yapılan müzayedesi 
günlerce sürmüştür. Bu müzayedede her gün yapılan satışların listesi mevcut olduğu 
gibi (BOA. DBŞM. MHF. 13293/A), altında alıcıların isimleri yazılmış listesi de 
vardır. (BOA. DBŞM. MHF. 13293). Ayrıca müzayede sonucunda alıcıların kalan 
borçlarını belirten bir liste de tertip edilmiştir (BOA. DBŞM. ZMT. 13978). Bu 
müzayededen kitap satın alanlar arasında birçok devlet görevlisi ve Yusuf Agiih Efendi, 
Keçeci-zade İzzet Efendi gibi ünlü kişilerden başka bazı sahhafların da adları 
geçmektedir: Sahhaf Ispartalı Mustafa Efendi, Salıhaf İbralıim efendi, Sahhaf Hacı 
Emin Efendi, Sahhaf Yunus Efendi, Sahhaf Hacı Faiz, ·sahhaf İmam Ali Efendi, 
Salıhaf Hacı Hafız, Salıhaf Yalı ya Efendi. J;lkz:_ BOA. DBŞM. MHF. 13293. 
113511722 yılının Muharrem ayında gerçekleştirilen ve birkaç gün süren bir 
müzayedenin listesi için bkz: TSA. D. 1021. 
Veliyüddin Efendi-zade Mehmed Emin Efendi'nin devletçe zaptolunup 28 Şevval-17 
Zilkade 1220 tarihleri arasında satılan kitaplannın listesinden (BOA. DBŞM. MHF. 
13317) anlaşıldığına göre Hatice Sultan bu müzayedede 19 kitap satın almıştır (s. 43). 
Alıcılar arasında Salılıaf Mustafa Efendi, Sahlıaf Salih Efendi, Sahhaf Hasan Efendi, 
Sahhaf Seyyid İbrahim, Sahhaf İmam Hasan Efendi, Sahhaf Soğan Ağa İmamı, 
Salıhaflar Şeyhi-zade, Salıhaf Said Ağa, Salıhaf Arab-zadenin adı geçmektedir. Salılıaflar 
Şeyhi ile İsmi belirtilmeyen bir lıMız-ı kütüb de alıcılar arasında zikredilmiştir (s. 43-
59). 1236 Şevviilinin başında yapılan müzayedede ise ( BOA. DBŞM. txffiF. 13328) 
kitapların bir kısmının saray görevlileri tarafından satın alındığını ve diğer alıcılar 
arasında Sahhaf Musa, Sahhaf Seyyid Osman, Salıhaf Abdullalı Efendi, Sahhaf Hacı 
Ahmed ve SalılıafHacı Küçük'ün adlarının geçtiğini görmekteyiz. 
Evliya Çelebi, devrin padişahının kendisine Saray'dan verdiği kitapları şöyle hikayet 
eder: " ... heman hünkar uz hazinedarbaşıyı çağırın ve devat ve kalem getürün diyüp 
dest-i şeıifıne kilk-i ceviilıir- nisannal up bir hatt-ı şeıif yazup Sen ki hazinedarbaşısın, 
Evliya'ya bir Kufiye ve bir Monlii Cumf ve bir Tefsir-i Kô.dı ve bir Misbô.h ve bir 
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1205/1791 tarihli bir belgeden anladığımıza göre saraydaki bazı kitaplar da 
satılabilmektevdi 118. 

Bir de Saray'dan gayı;-ı meşru yollarla elde edilen kitapların satışı vardı. 
Her ne kadar fazla yaygın değilse de zaman zaman Saray'dan bazı önemli 
kitapların çalmarak yabancılara satıldığını görüyoruz. Mesela İngiliz şarkiyatçı 
Greaves bir mektubunda Batlamyus'un Almagest adlı eserinin çok güzel bir 
nüshasını satın aldığını ve bu nüshanın kendisine söylendiğine göre bir sİpahi 
tarafından hükümdarın kütüphanesinden çalındığını belirtmektedirı19. Sarayın 
önemli görevlilerinden silahtarın adamlarından bir İtalyan mühtedisinin de XVII. 
asrın sonlarında Saraydan çeşitli zamanlarda götürdüğü önemli sayıda Grekçe 
yazmanın onbeşi yer yer parşömen üzerine yazılmıştı. Bunların arasından Cizvit 
Besnier önemlilerini seçmiş ve Fransız elçisi M. Girardin için satın alınıştı. 
Kalanı da Pera'da tanesi yüz liradan satılmıştıi20. 

118 

119 
120 

D ibiice ve bir Müslim ve Ruhiirt ve bir Mülteka 'l-ebhur ve bir Kudurt ve bir Gülistan u 
Bostan ve Risiibü's-sibyiin (!) ve bir Lugat-ı Ahtert el-hasıl yigirmi kıta müliik içün 
tahrir olunmuş kitab-ı netiseleri hazine kethüdası fı'l-hiil getürüp ve kendüler tilavet 
itdükleri Yiikiit-ı Müsta'simi hattıyla bir Keliim-ı İzzet ve bir murassa' gümüş devat ve 
bir Hind sadefkiirisi 'ud levhalı ptş-tahta ihsiin idüp ... " Evliya Çelebi Seyahatniimesi, 
hazırlayan: Orhan Şaik Gökyay, c. I, İstanbul 1996, s. 102-103. 
" ... katibü's-sırri's-sultani Bolevi İbrahim Efendi dahi "hatt-ı Arabile mastur bir mikdar 
kebirü'l- hacm kitab kalmış, bunlar dahi Hazine-i hümayun tarafına teslim ve füruht 
olunsa dolaplar tahliye olunurdu diyü sevk eyleyüp bu re'y~i na-savab ile bir mikdan 
füruht olunduğu gibi daire-i hümayunda ve taşrada yedinde memhiir-ımühr-i sultani 
emanet kitab olanlar bila-tehiişt "Hazine-i hümayundan aldum" diyerekihrac ve ibraz 
eyleyüp ... ". İ. Baykal, "Hazine-i Hümayun ile Bağdad Köşkü ve Revan Odası Saray 
Kütüphaneleri Hakkında İki Hatt-ı Hümayun", Tarih Vesikaları, c. II, no. 9, İstanbul 
1942, s. 191-192. 
G. J. Toomer, a.g.e. s. 137. 
"M. Girardin, who was arnbassadar from France at the Porte, in the year 1685. lt 
appears from the enquiries that were then made, that the Greek MSS. and books in the 
library amounted to about 200. A renegado Italian, in the service of selictar, the chief 
offıcier of the Seraglio, brought away * from it many of the works at successive times; 
and fıfteen of these volumes, written partly on veli um, partly on paper, were selected 
by Besnier, the Jesuit, and purchased by him for the ambassador. The remainder of the 
Greek works were sold at Pera; ils ont ete vendus sur le pied de 100 livres chacun; 
ainsi il n'en reste plus de cette language dans le Serail". 
* W e leam from aletter of Greaves written in 1638 that this plundering continued for 
sometime: "1 have procured, among other works, Ptolemy's Almagest,-the fairest book 
that I have seen; stolen by a spahy, as I am informed, out of King's library in the 
seraglio". Quoted in Memoirs Relating to European and Asiatic Turkey, edited from 
Manuscript Journals, by Robert Walpole, London 1817, p. xvii. 
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Kitap temini için diğer bir yol da muhallefatlardan çıkan kitapların 
müzayedesiydi 121. Kitap meraklıları ve ülema sınıfından kimseler biriktirdikleri 
ve okuduklan kitapları eğer sağlıklarında vakf etmemişlerse, bu kitaplar 
ölümlerinden sonra ya mirasçılar arasında payıaşılıyor ya da müzayede 
yoluyla122 satılarak elde edilen para bölüştürülüyordu. Yukarıda belirttiğimiz 
gibi, özellikle de XVIII. asnn sonlarına doğru bu tür uygulamalarla ilgili olarak 
bazı tedbirler alınmaya başlandığı ve giderek de bu tedbirlerin sertleştiği 
görülmektedir. XX. asır başlarına doğru zengin koleksiyonların müzayedelerinin 
belli bir düzen içinde yapıldığı, kol eksiyonların kataloglarının hazırlandığı 123 ve 
müzayede zaman ve yerlerinin gazetelerle de duyurolduğunu görmekteyiz124. 

121 

122 
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Muallim Naci sahhaflar çarşısındaki bir müzayededen kitap alışım şöyle hikaye eder: 
"Geçenlerde oradan geçiyordum. Birtakım kitaplar mezad ediliyordu. Durdum, işe 
yarayacak bir şey bulabilmek ümidiyle bunların esfunisini havi olan defteri süzmeğe 
başladım. Şu işaret gözüme ilişti: Divan-ı Zahfr-i Faryabf, nefis yazma ... Elde 
olduğunu salılıaftan haber aldığım bu kitabı, telialı çağırıp ziyaret ettim. Hakikaten 
nefis bir ta'lik yazması. Cildi, kağıdı da Iatlf. Oldukça müzehheb de. Suale hacet 
kalmadı. O aralık telial "Zahir-i Faryabi Dlvanı, yüz kırk beş" diye nida etti. 
Müteakiben elinde bulunan perakendeleri göstererek "bunlar da beraber" dedi. Zahlrim 
yok idi. Divanı edinmek üzere artırınağa başladım. Böyle şeylerin müşterisi çok 
olmadığından sekiz-on kuruş daha çıktıkdan sonra. üzerimde kaldı. Perakendeleri e 
beraber kitabı alıp eve geldim". Muallim Naci, Muhammed Muzaffer Mecmuası, 
İstanbul 1306, s. 4-5. İbnülemin Mahmud Kemal İnal da çarşıdaki müzayedelerden 
şöyle söz etmektedir: "Büyük Çarşı'da Bedesten dışında "Sahhaflar Çarşısı" namile 
yadolunan -ve bugün halı satılan- dükkanlar baştan başa kitapçılara muhassas ve 
kitapla dolu idi. Bilhassa yazma kitablar o çarşıda satılıtdı. Kitap meraklıları, salı 
günleri orada bulunur, müzayede ile satıl,an kitabiardan -hiç olmazsa- üç dört tane 
alırlardı. Delialın "Aiayıma on kuruş var" diye bağıra bağıra dükkandan dükkana 
gezdirdiği perişan kitap ve evrak alayında öyle nadir ve mühim eseriere tesadüf edilirdi 
ki on kuruşa değil on liraya tedarüki mümkin olamazdı". Son Asır Türk Şairleri, c. I, 
İstanbul 1969, s. 824. 
Bu tür müzayedeler genellikle Bedesten'de ve sahaflar çarşısında yapılırdı. Fatih Camii 
avlusunda da erken dönemlerde kitap müzayedeleri yapılmaktaydı. Ülema sınıfına 
mensup kimselerin kitapları ise Süleymaniye'deki Fetvahane'de mezat edilirdi. Devlet 
adarnlarımn kitaplarımn da bazen Bab-ı ali'de bazen de konaklannda mezat edildiğini 
görüyoruz. Turgut Kut'un tesbit ettiği bazı satış kataloglarında müzayede yerleriyle 
ilgili olarak da bilgiler mevcuttur. "Terekelerde Çıkan Kitapların Matbu Satış 
Defterleri", Müteferrika, no.2, İstanbul 1994, s. 3-24. ' 
Bu katalogların en meşhuru Ahmed Vefik Paşa'nın zengin koleksiyonunun müzayedesi 
için hazırlanan katalogdur. Bkz: Orhan F. Köprülü, "Ahmed Vefik Paşa 
Kütüphanesinin Kataloğu Hakkında", Türk Kültürü, c. IX, no. lOO,Ankara 1971, s. 
306-310. Satışa sunulan diğer bazı koleksiyonlann da katalogları mevcuttur. Bu 
kataloglardan 22 tanesi A. Turgut Kut tarafından yukarıda anılan makalede 
tanıtılıruştır. Bu listeye şu katalog da ilave edilebilir: "Tophane'de vefat iden kitapçı 
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İslam dünyasının eski kültür merkezleri olan Bağdad, Şam, Halep, Kudüs 
ve Kahire gibi şehirlerden ve önemli bir kitap üretim merkezi olan İran'ın 
muhtelif şehirlerinden de zengin bir müşteri potansiyeline sahip İstanbul'daki 
sahaflar çarşısına önemli sayıda kitap akışı vardı 125. Özellikle de İran'dan sanat 
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Mehmed Efendi'nin kitaplarının fihristi. olup işbu sill-i Ml-i Şubatın onuucu Pazar 
gününden itibaren be her hafta Pazar ve Çeharşenbe günleri Çarşu-yı Kebir'de Sahhaflar 
Çarşusunda Evkaf-ı Hümayun Beytü'l-mal Kassamlığı marifetiyle bi'l-müzayede füruht 
olunacağı i'lan olunur, İstanbul 1317". 
Devrin gazetelerinde "Fuzela-yı benfundan Raşid Efendi merhumun metrfikatından olan 
kütüb-i netise-i muharrere bugün gurubi saat altıda sahhaflarda müzayede edileceği ilan 
olunur" (Tanin no. 1142, 24 Teşrin-i evvel 1327, s. 5), "Es bak Şeyhülislam Hasan 
Fehmi Efendi'nin kütüb-i mütenevvi'ası Pazartesi ve Salı günleri Bedesten'de 
satılacaktır" (Tanin no. 1146, 28 Teşrin-i evvel 1327, s. 6), Edirne valisi müteveffa 
Süleyman Paşa'nın zlrde beyan olunan kitapları şehr-i biilin ondokuzuncu Salı günü 
sahhaf çarşusunda satılacaktır" (Tasvir-i Efkar, no. 265, 18 Şaban 1281) şeklinde 
ilanlar görmek mümkündür. 
Bazı müelliflerin Osmanlıların fethettikleri Arap topraklarında mevcut kütüpha
nelerdeki kitapları alıp İstanbul'a getirdikleri şeklindeki görüşleri gerçek dışıdır. 
Osmanlı döneminde fetbedilen topraklardaki mevcut vakıf kütüphanelerine el 
sürülmediği gibi bu bölgelerde Osmanlı devlet adamları ve üleması tarafından birçok 
vakıf kütüphanesi de kurulmuştur. Ancak fetbedilen bölgelerin beylerinin ve hüküm
darlarının özel kütüphanelerinde bulunan kitaplar ganimet olarak kabul edildiğinden 
bunlara el konulmuştur. Mısırın fethinde Memluk sultanlarının hususi kütüpha
nelerinin (Barbara Fleming, "Memliik Saray ve Garnizonlarında Edebi Faaliyetler", 
çeviren: Cengiz Tomar, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, no. 12, İstanbul 2005, s. 
209-220) Otlukbeli savaşından sonra da Uzun Hasan'ın kitaplarının (W alter Hinz, Uzım 
Hasan ve Şeyh Cüneyd, çeviren Tevfik Bıyıklıoğlu, Ankara 1948, s. 99) İstanbul'a 
getirildiği bilinmektedir. Fetbedilen topraklardaki vakıf kütüphanelerine ise 
dakunulmadığı gibi sayımları yapılmış katalogları hazırlattırılmış ve düzenli bir 
şekilde faaliyetlerini sürdürmeleri sağlanmıştır. Bu konuda birkaç örnek için bkz: 
Osman G. Özgüdenli, "Şeyh Safiu'd-din Erdebill'nin Türbesinde Bulunan Kitaplar", 
Mannara Üniversitesi Türklük Araştırmaları Dergisi, no. 10, İstanbul 2001, s. 43-56. 
İstanbul'a bu ülkelerden gelen kitaplar ise genellikle sahhaflarda satılan eserlerdir. 
Mesela İran'daki iç karışıklıklar sırasında birçok değerli kitabın bu ülkeden çıkarılarak 
İstanbul'a getirildiğini ve sahhaflarda satıldığını XVIII. asrın sonlarında İstanbul'da 
bulunan İngiliz elçiliği rabibi Dr. Jacques Dallaway söylemektedir. Bkz: 
Constalltinople Ancienne et Modem, et DeseTiption des Côtes et Isles de l'Archipel et 
de la Troade, traduit de l'Anglais par Andre Morellet, tome premier, Paris 1797, s. 128. 
Çeşitli Arap memleketlerinden özellikle de Mısır'dan da sahhaflarda satılmak üzere çok 
sayıda kitap getirilmekteyd_i. Kudüs'teki Halidi ailesi mensupları XVIII. yüzyılın 
başlarından itibaren böyle bir ticari faaliyetin içindeydiler ve Kahire'den satın aldıkları 
birçok kitabı İstanbul'da satmışlardı. Bkz: Lawrence I Conrad, "The Khalidi Library", 
Ottoman Jerusalem the Living City: 1517-1917, yayma hazırlayanlar: Sylvia Auld ve 
Robert Hillenbrand, London 2000, s. 196. Ayrıca bu ülkelere giden bazı görevlilerin de 
özellikle saray kütüphanesi ve bazı devlet adamlarının özel kütüphaneleri için kitap 
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değeri yüksek minyatürlü ve tezhibli yazmalar gelmekteydi. İstanbul'daki İngiliz 
sefareti hekimi Jacques Dallaway, Bedesten'deki sahhaflarda çok güzel ve nadir 
yazmaların bulunduğunu zira İran'daki iç karışıklıklar sırasında yapılan 
yağmalamalarda en değerli yazmaların gizlice satılmak üzere İstanbul'a 
gönderildiğini İstanbul hakkında yazdığı eserinde belirtmektedir126. 

Bilindiği gibi Ortaçağ İslfun dünyasında verrakların en önemli fonksiyonu 
kitap telif ve istinsahını organize etmek ve bunları müşterilerine arz etmekti. 
Osmanlı döneminde satma gayesiyle kitap istinsah etme ve ettirme işlerinde 
salıMfların ne derecede rolü olduğuna dair elimizde yeterli bilgi yokturi27. 
Sadece Köprülü vakfiyesinde verrak şeklinde adlandırılan sahhafların 

kütüphanede kitap istinsah edebileceklerinden bahsedilirl28. A. Galland'ın 
günlüğünde de sahhaflar şeyhinin tarihle ilgili bir eseri istinsah ettirdiğine dair 
enteresan bir kayıt vardır: 

27 Ocak Cuma [1673] 

"Kitapçıların başı olan sahafbaşıya gittim. Bana henüz istinsahı 

nihayet bulmamış bir Hoca Efendi Tarihi gösterdi ve on altı sayfa 
ihtiva eden her defterin yazılması için yetmiş akçe vermekte olduğunu 
söyledi"l29 . 

. Osmanlılarda istinsah faaliyetlerinin en yoğun olduğu kurum Saraydı. 
Sarayda kitap istinsahı ile uğraşan "Katiban-ı kütüb-i hassa"ların sayısının zaman 
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satın aldıkları bilinmektedir. 27 Şaban 996/..... tarihli bir hükümde Mekke-i 
mükerreme kadısı iken vefat eden Mirza Mahdum'dan bahsedilirken Mısır'da bulunan 
eşyası arasında saray için satın aldığı bazı kitapların olduğu belirtilmektedir. ("hal-i 
hayatında hassa~i hümayunumuz için bazı kitaplar satın al up ... ). Bkz: BOA. Mühimme 
64, s. I I. 
Jacques Dallaway, aynı yer. 
Bu konuyla ilgili bazı dikkat çekici tesbitler için bkz: Christoph K. Neı,ımann, "Üç 
tarz-ı mütalaa. Yeniçağ Osmanlı Dünyası'nda kitap yazmak ve okumak", Tarih ve 
Toplum Yeni Yaklaşımlar, no I, Bahar 2005, s. 59-61. 
"talebe-i ilim ve verrakCin varup hizane-i mezkfirede mutalaa ve istinsah id üp". Özer 

Soysal, Türk Kiitiiphaneciliği, c. Il, Ankara 1998, s. 205. 
Antoine Gaiiand, İstanbul'a Ait Günliik Hatıralar ( 1672-1673 ), şerhleri e yayıniayan 
Charles Scheffer, çeviren Nahid Sım Örik, Ankara 1973,c. II, s. 10. · 
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zaman altmışa ulaştığı görülüyor130. Matbaanın girişi sırasında Osmanlı 
ülkesindeki hayatını kitap istinsahı ile kazanan hattatların sayısı hakkında oldukça 
mübalağalı rakamlar verilmekteyse de 131 bu sayıdaki bir hattat esnafının 
yazdıkları kitaplara bugün için kütüphanelerimizde ulaşmak mümkün 
gözükmüyor. 

Osmanlılarda salıMfların da diğer meslek gurupları gibi teşkilatlandığını 
biliyoruz. Evliya Çelebi sahhaf esnafından bahsederken pirlerinin bir yerde 
Abdullah Yetimi, başka bir yerde de Ebazer-i Gıffar1 olduğunu söyler132. Evliya 
Çelebi ayrıca sahhaflann ülema sınıfı ile ilişkisinden dolayı ulemaya has kıyafet 
taşıyıp merasimlerde "kadıasker alayında taht-ı revanlar üzre dükkanlannda niçe 
bin kitabı zeyn idüp alay ile ubur" ettiklerini söyler133. Tarihçi Ali de Saraydaki 
düğünlerden biri dolayısıyle yapılan şenliklerde padişaha hediye sunan esnaf 
guruplarını sayarken salıaflardan da söz eder ve sahhaf tayifesinin kıymetli 
kitaplardan oluşan hediyelerini nasıl takdim ettiklerini nakleder134 

Sahhaf esnafının ticarı faaliyetlerini düzenli olarak yürütmelerinden 
salıMflar şeyhi sorumlu idi. SalıMflar aralarından seçtikleri bir kişiyil35 kadıya 
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Konunun detaylı incelemesi için bkz: Hiliil Kazan, XV. ve XVI. Asırlarda Osmanlı 
Sarayının Sanatı Himayesi, Bası1mamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi 2007, s. 
144-165. 
Marsigli'nin doksan bin olarak verdiği bu rakam (Graf Marsilli, Osmanlı 
İmparatorluğunun Zuhur ve Terakkisinden İnhitatına Kadar Askert Vaziyeti, çev. 
Nazmi, Ankara 1934, s. 49) bazı araştırmalarda tenkide tabi tutulmadan tekrarlanmıştır. 
Bu hususla ilgili olarak bkz: İsmet Binark, "Matbaanın Türkiye'ye Geç Girişinin 
Sebepleri", Türk Kütüphaneciler Derneği Basım ve Yayıncılığımızın 250. Yılı 
Bilimsel Toplantısı, Ankara 1979, s. 157; Orhan Koloğlu, Basımevi ve Basımın 
Gecikme Sebebleri ve Sonuçları, İstanbul 1987, s. 49 
Evliya Çelebi Seyahatnamesi: 1. Kitap, hazırlayan Orhan Şaik Gökyay, İstanbul 1998, 
c. I, s. 225 ve 291. 
Evliya Çelebi Seyahatnamesi: 1. Kitap, hazırlayan Orhan Şaik Gökyay, İstanbul 1998, 
s. 225 ve 291. Radavi'nin Fütüvvetnamesinde de Eski kitap alıp satanların pirinin 
Abdullah-ı Yetimi olduğu ve silsilelerinin onun vasıtasıyla Selman'a ondan da Hz. 
Ali'ye çıktığı nakledilir. Bkz: Ali Torun, Tiirk Edebiyatında Tiirkçe Fütiivvet-niimeler 
Ozerine Bir İnceleme, Ankara 1998, s. 148. 
Gelibolulu Mustafa Ali, Cdmiii'l-Bulıiir der MecaZis-i Sur, Hazırlayan Ali Öztekin, 
Ankara 1996, s. 156. Mehmet Arslan, Türk Edebiyatında Manzum Sımzameler 
(Osmanlı Saray Düğünleri ve Şenlikleri, Ankara 1999, s. 422-423. 
Sahhaf esnafının şeyh seçimiyle ilgili bir imarnın tuttuğu günlükteki kayıt şöyledir: 
"Sahhaflar Çarşısı'nda Tatlıkapu imarnı Sahhliflar Şeyhi olup, beş on sene mikdan 
Şeyh olup cümle ahaii-yi esnaf ittifaklarıyla mezburu azi edüp, fuıın yerine cümle esnaf 
ittifiikı. ve ma'rifetleriyle Soğanağa Cami'i İmaını Efendi Sahhliflar Şeyhi olduğu işbu 

-.------- ·- '~~ 
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arz ederler ve kadı da uygun gördüğünü bir i'Hiınla Dlviina arz eder, çıkan karar 
üzerine de tayin edilen kişiye bir berat verilirdi. Bu görevin ne zaman ihdas 
edildiğini bilemiyoruz. Ancak Galland'ın bu görevliden "kitapçıların başı olan 
sahhafbaşı" diye bahsetmesi, XVII. asra ait bazı sicil kayıtlarında da bu isimle 
anılan bir görevlinin geçmesii36 sahhaflar şeyhinin oldukça eski bir tarihten 

·itibaren mevcut olduğunu gösterir. Sahhaflar şeyhinin en önemli görevi çarşıda 
cereyan eden alış-verişi "nizam-ı kadim" üzere düzenlemek ve kontrol etmekti. 

. Sahhaflar şeyhliğine yapılan bir tayin dolayısıyla yazılan bir yazıda bu husus 
şöyle açıklanmaktadır: 

"Sahhaflar şeyhi olan Kadrizade Mustafa nam kirnesne fevt olup 
nizam-ı kadim üzre umO.rumuzu ru'yet iden kirnesne olmadığından 
içimizden ba'zıları bilaf-ı ferman meçhUl ve mazanna olan 
kirnesnelerden kefilsiz kitab iştira ve sahibi zuhilr itdikde niza'a ba'is 
ve ba'zıları dahi salılıM değil ike;; ayakda salılıM olmak üzre talebe-i 
ulO.m vesair kirnesnelerin ki tablarını değer babasından noksana iştira 

eylerliğinden ma'ada akçesini virmedin fuar ve gaybet idüp ol vecihle 
nizfunımız muhtel ve müşevveş olmağla"137 

Sahhaflar şeyhinin diğer görevi de muhallefatlardan çıkan kitapların satışpıı 
düzenlemekti. Mirasçıların zarara uğrarnamaları için kitapların değerinin do~ .· ... 
olarak tesbiti ve müzayede yoluyla satılması için gerekli düzenlemeler sahh.şfiat· 
şeyhi tarafından yapılırdı. Bu konuda birkaç ferman çıkarılmıŞ Ôlili~·sibu.fşin 
önemini gösterir. 25 Safer 1191 tarihli fermanda bu satış işleminin de şöyle 
yapılacağı belirtilmiştir: 

136 

137 

cerideye kayd olundu. Fı 21 L. Sene 1225 (19. ll. 1810), yevm-i ehad, sa'at yedi. 
Otuzüç ay on [gün] sonra Şeyh azi olup, yine Tatlıkapu İmfunı defa-i sanide Şeyh 
oldu. Fı 18 B. Sene 1228 (16. 8. 1813). Bkz: Kemal Beydilli, Osmanlı Döneminde 
İmamlar ve Bir imarnın Günlüğü, İstanbul 2001, s. 214-215. Burada bahsedilen kişi 
Soğanağa Cami'inin birinci imaını Mehmed Esad Efendidir. Beydilli, Aynı eser, s. 89. 
Veliyüddin Efendi-zade Mehmed Emin Efendi'nin devletçe zaptolunup 28 Şevval-17 
Zilkade 1220 tarihleri arasında satılan kitaplarının müzayedesinde kitap satın alanlar 
arasında "Sahhaf, Soğan Ağa İmarnı" şeklinde kendisinden söz edilmektedir. Bkz: 
BOA. DBŞM. MHF. 13317. 
E. Nasır Osman, "Ta'ifetü's-Sahhafin fi'l-Karni's-Sabi' 'Aşer", et-Tavii'ifü'l-Miheniyye 
ve'l-İctimii'iyye fi Mısr fi'l-Asri'l-Osmiinf, Kahire 2003, s. 61; Arnnon Cohen, 
Osmanlı Kudüsünde Loncalar, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul2001, s. 204. 
BOA. Cevdet-Belediye 7269. 



130 İsmail E. ERÜNSAL 

"ba'de'l-yevm vuku' bulan muhallefatdan kütüb-i mütenevvi'a 

bey'i iktiza itdikde verese'-i müteveffa İstanbul'da Bezzazistan kur

bunda salıMflar sı1kunda salıhatlar dellah olan on iki nefer kimes

nelerden birinin ma'rifetiyle nida ve müzayede ve bey' olunup ... "l38 

9 Safer 1212 tarihli bir fermanda ise İstanbul kadısından Sahhafl.ar şeyhini 
huzuruna çağırarak bu görevini hatırlatması ve bu konuda ihmal gösterir ise 
"kendüsü kazaya uğrayacağı"nı bildirmesi istenmiştirl39. 

Sahhaflar Şeyhinin bu görevleri yanında bazı hatırlı kişilerin aradıkları 
kitapları terninde de yardımcı olduklarını biliyoruz. Abdülınecid'in validesine, 
arattığı bir kitap dolayısıyla yazılan bir mektupta" Dürr-i Meknun'ı yarın inşaallah 
SalıMflar şeyhine pusula huyurulup gönderilse çarşudan yahud başka bir 
yerden bulur sanırım" denilınektedirl40. 

SalıMflar Şeyhi müzayede işlerini tellallar vasıtasıyla yürütmekteydi. 
Teliallar satıcı ile alİcı arasında alış-verişi gerçekleştiren en önemli aracılardıl41. 
Gerçekleştirdikleri satış işlemlerinden de belli bir miktarda tellallık resmi 
almaktaydılar. Bazı meslek gurupları arasında faaliyet gösteren tellaHann ne 
oranda tellallık resmi aldıkları konusunda düzenlemeler mevcutsa da 142 sahhaf 
teliallarının aldıkları ücret konusunda bir düzenleme olup-alınadığı bilinmemek
tedir. Ancak bazı müzayede listelerinden anlaşıldığına göre bu mikdar yüzde on 
civarındadır. Sabık Mora valisi Şiikir Paşa'nın 1234 Cemaziülevvelinde yapılan 
müzayedesinde "münadi" olarak adlandınlan tellalın aldığı 2827 akçe tutan 
kitaplar için yapılan bir kayıtta 293 akçe telialiye ücreti bu miktardan çıkarılarak 

138 BOA. Cevdet-Maarif 5641. 
139 ŞS. istanbul Kadılığı 76, s. 10-11. 
140 'İ'SA. E. 2885/29. Salılıaflar Şeyhi bazı müzayedelerde yaptığı kitap alımlarını (BOA. 

141 

DBŞM. MHF. 13293, s. ) mulıtemelen kendisine yapılan bu tür talebler dolayısıyla 
yapmaktaydı. . 
XVI. asırda kaleme alınmış mesleklerle ilgili bir eserde "Kitap tellallanrun uyması 
gereken kurallar şöyle verilmiştir: Kitapları kaybedecek, 'tenkit ve yerecek kimselere 
satmamak Bid'at ehliııin, sapıkların, müneccimlerin kitaplarıyla "Siretü Antere" gibi 
yalanlarla dolu kitapları satmamak Katirlere, mushaf ve hadis ve fıkılıla ilgili eserleri 
satmamak". Bkz: Şemseddin Muhammed bin Tulun es-Salim ed-Dımaşki, Nakdu't
·Talib li-Zağali'l-Menasıb, yay. haz. Muhamnted Ahmed Dilıman-HalidMuhammed 
Dihman, Beyrut 1992, s. 190. 

142 Nicoara Beldiceanu, Recherce sur la Ville Ottomane au XVe Siecle, Etude et Actes, 
Paris 1973, s. 81-84. 
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borcu 2534 akçeye düşürülmüştürl43. Arif Zeki Efendi'nin "Çarşu-yı Keb!r'de 
sahhaflar çarşusunda" 3865 akçeye satılan kitapları için teliala 25 kuruş telialiye 
ödenmiştirl44. Topkapı Sarayı Arşivinde bulunan birkaç gün süren bir kitap 
müzayedesinin listesinde teliala her gün verilen ücret yekun olarak belirtil
miştirl45. 

25 Safer 1191 tarihli bir fermanda bu tarihte İstanbul'daki sahbaflar çar
şısında 12 telial olduğu bildirilmektedirl46. Kahire Şer'i Sicillerindeki bir kayıtta 

. teliallann ulema ve talebe ile muamelelerini doğrulukla yürüten emin ve iyi huylu 
kimseler arasından kadı tarafından seçileceği belirtilmektedirl47. Işknfune yazan 
Mehmed, 800/1397 yılında Türkçeye çevirdiği eserin orijinalini Mısır'da teliai 
vasıtasıyla nasıl satın aldığını şöyle ·belirtir: 

Eline aldı bir deliiii nô.me 
Münô.df kılur idi Julsa ama 

Diledi bir arab anı göreydi 

BaMsını ne olursa vireydiJ48 

Telialların müzayedelerdeki görevleri yanında aranılan kitapların bulun
masında da yardımcı olduklannıl49 hatta zaman zaman değerli kitapların satışında 
aracı olduklarını görüyoruz. Risale-i Mi'mariyye'de Mimar Mehmed Ağa'ya 
satılmak istenilen bir mushafla ilgili şu bilgiler vardır: 

143 

"Bir gün Ağa hazretleri daha su nazırı iken, kendü evlerinde, üst 

kattaki selamlıklannda bu duacılan onunla birlikte oturup sohbet 

ederken ansızın sahhaf deliallarından bir delial çıkageldi. Elinde Yakut 

BOA. DBŞM. ZMT. 13978, s. 18. 
144 BOA. ML. 793. 
145 Teliala Pazar günü yapılan satıştan 90, Salı günkü satıştan da 135 akçe verilmiştir. 

146 
147 
148 

149 

Bkz. TSA. D. 1021 
BOA. Cevdet-Maarif 5641. 
E. Nasır Osman, a.g.m. s. 61-62. 
K. Yavuz," XIII-XVI. Asır Dil Yadigilrlarının Anadolu Sahasında Yazılış Sebepleri ve 
Bu Devir Müelliflerinin Türkçe Hakkındaki Görüşleri", Türk Dünyası Araştırmaları, 
no. 27, İstanbul 1983, s. 26-27. 
Muhammed el-Urdi'nin Levinus Wamer'e görderdiği mektuptaki "Tarih-i Ben1ikiti ve 
Resa'ilü'l-Harezmi'yi Tellallar bize söz verdi" ifadesi de bu hususa işaret etmektedir. 
Bkz: Jan Just Witkam, "Precious Books and Moments of Friendship in 17th-Centııry 
Istanbul", Essays in Honour of Efane/eddin İhsanoğ/u, c. I, İstanbul2006, s. 469. 
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hattı şeklinde, kağıdı devletabil.di, baştan başa ayet her-kenar resm-i 
osmani, kimi harfleri Şeybin celisine benzer ve kimisi de İbn Mukle 
tarzına çalar, açıldıkça her sahifenin altın yaldızlı yüzü şimşek gibi 

pariayıp güneş gibi ışınlar gösterir, büyük boyda bir mushaf-ı şerif, 
Sük-ı Sultani'de otuz bin akçeye çıkmış. Ağa hazretleri de kelam-ı 
şerife saygısından ayak üzerine kalkup delialın elinden alup öpüp 

yüzüne gözüne sürüp açup baktı. Tekbir ve salavat-ı şerife gerordük-
ten sonra dellala dedi ki: "Bin akçe ziyade ile bana bu yüce hediyyeyi 
alıver, amma akçasına kırk gün kadar zaman mühlet isterim" dedi" ıso. 

Sultan Abdülınecid'in validesi için aranılıp da salıhatlarda bulunamayan bir 
kitabın temini için de sahhaflar tellallarından birine başvurulduğunu görmek
teyiz: 

"Dürr-i Meknünu bir deliala ısmarladım ara bul diyü. Peki ama 
çarşuda bulunacağını aklım kesmez diyor"151 

Diğer esnaf teşkilatlarında olduğu gibi sahhafların da bir kethüdası vardı. 
Ancak XVIII-XIX. asra ait sahhaflarla ilgili belgelerde kethüdadan genellikle 
bahsedilmez152. XX. Asrın başlarında, salıMflar şeyhinin yerini kethüda alınış 
olınalıdır. Bu dönemde yapılan yazışmalarda sahhaflar şeybinden bahsedilmez
ken kethüdanın ön plana çıktığı görülınektedir. Kethüda sahhaflar şeyhinin 
görevlerini yerine getirme yamnda çarşıdan geçen kitapların kontrolünden de 
sorumluydu. Mesela 21 Cemaziü'l-evvel 1325 tarihinde Meclis-i Kebir-i 
Ma'arife gönderilen bir tezkirede "Ba'de'z-in salıhatlar çarşusunda müzayedeye 
konulacak veya elden çıkarılacak kütüb ve resa'il meyamnda vakıf kitaplara 
tesadüf edildiği takdirde merci'-i şer'isi olan kütüphaneye gönderilınek üzere 
hernan Nezaret-i 'aliyye'ye teslim etmeleri luzumunun ve aksi hal ve harekette 
bulunanlar hakkında takibiit-ı kanuniyye icrası tabi'i bulunduğunun bi'l-umum 

150 

151 

152 

Orhan Şaik Gökyay, "Risale-i Mimariyye-Mimar Mehmet Ağa-Eserleri", Ord. Prof 
İsmail Hakkı Uzwzçarşılı'ya Armağan, Ankara 1988, s. 136. 
TSA. E. 2885/29. Bir müzayede listesinde telialın aldığı birkaç kitabın da adı 
geçmektedir. Büyük bir ihtimalle tellal bu kitapları sipanş veren bazı kimseler adına 
almıştı. Bkz. TSA. D. 1021. 
Nitekim 1294/1877-78 yılına ait Der-saadet ve Bilad-ı seHisede kethüda-yı mahsuslan 
bulunan yapıcı, satıcı, işleyici bilcümle esnafın isimlerinin verildiği 239 çeşit esnaf 
arasında mücellidler zikredilmişken salılıatlara değinilmemektedir. Bkz: Osman Nuri 
Ergin, Mecelle-i Umur-ı Belediyye, c. IV, İstanbul 1995, s. 1920-1921, 1949. 
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sahhaf esnafına çarşu polisi komiserliği ve salıhatlar kethüdalığı marifetleriyle 
tebliği münasib ... " 153 denilmektedir. Bu konuyla ilgili diğer belgelerde de 
"Sahhatlar kethüdası Şükrü Efendi tarafından der-dest edilen"154, "vaktiyle her 
nasılsa resrn1 kütüphanelerden ihrac edilmiş olan bazı asar-ı nefisenin ara-sıra 
meydan-ı müzayedede füruht otunurken salıhatlar kethüdası tarafından der-dest 
edilmekte bulunduğu malum olmasına" 155, şeklinde kayıtlar olduğuna göre 
kethüdanın görevlerinden biri de sahatlar çarşısında satılan kitapların kontrolünü 
yapıp vakfedilrniş olanları tesbit edip Maarif nezaretine teslim etmekti. Bu gö
revin yerine getirilmesi için ayrıca bir "kütüb müfettişi" veya "kütüb-i mevkufe 
müfettişi" olarak adlandınlan bir memuriyetİn ihdas edilmiş olduğu anlaşılmak
tadır. Kethüdalık ve kütüb müfettişliği aynı kişinin uhdesine verilebiliyor olmalı 
ki birçok belgede Mehmed Şükrü Efendi'nin ünvanı "kütüb veya kütüb-i 
mevkufe müfettişi ve sahaflar kethüdası" olarak geçmektedir156. 1325-1326 
yıllarına ait bazı belgelerden anladığımıza göre Mehmed Şükrü Efendi çarşıdan 
geçen kitaplar yanında bazı muhallefatları da kontrol etmiş ve tesbit ettiği vakıf 
kitapları müsadere ederek Maarif Nezareti'ne göndermiştir157. Bu kitapların 
hemen hemen hepsi ciddi bir inceleme yapılmadan "cihet-i vakfı anlaşılama
dığından" veya "vakıfı na-ma'lum" denilerek Kütüphane-i Umumiye gön
derilmiştir 158. 

Kethüda yerine kah ya tabirinin de kullanıldığını görüyoruz. Çarşının son 
dönernlerinde hep sahatlar kahyasından bahsedilmektedir. Nitekim İbnülemin 
Mahmud Kemal İnal, Arif Hikmet Bey'in kitaplarının müzayedesinden 
bahsederken kethüda yerine kahya tabirini kullanmaktadırl59. Salıatların son 

153 
154 
155 
156 
157 

158 

159 

BOA. MFV. KTV. Dosya 4, evrak 67. 
BOA. MFV. KTV. Dosya 4, evrak 72. 
BOA. MFV. KTV. Dosya 4, evrak 79 
Bkz: BOA. MFV. KTV. Dosya 3, Evrak 45; Dosya 2, Evrak 5, 6, ll, 13, 14, 18, 22. 
BOA. MFV. KTV. Dosya 3, Evrak 45; Dosya 2, Evrak 5, 6, ll, 13, 14, 15, 18, 22, 
23, 24, . 
Şehdi Osman Efendi'nin Saraybosna kütüphanesine vakfettiği bir kitap ise "oraya 
gönderilmesi bli'is-i su'iibet olacağından", "emsiili vechiyle ba'de'l-kayd Kütüphane-i 
Umiimi'ye" konulmuştur. Bkz: BOA. MF. KTU. Dosya 2, Evrak 15. 
"Sahhaflann en eskisi ve kiilıyası olan Urfalı Mehmed Efendi, daha fazla darıldı. Çünkü 
ben çarşının çocukluktanberi müdaviınİ idim .... O gün müzayedenin sonu imiş. 
Herkes alacağını almış, sandıklar boşalmıştı. Kahya, önünde duran boş sandığı 
göstererek 'Harman sonu dervişlerindir. Dibinde ne kaldise siz alınız' dedi. Elimi 
soktuın, sandığın mevcudu olan dört kitabı çıkardım. Kiilıya müzayede etmeksizin bir 
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kahyasının Sağır Kahya adıyla anılan iriyan bir şahıs olduğunu Şehsüvaroğlu 
söylemektedir 160. 

Birkaç belgede sahhaflar bölükbaşısı olarak geçen görevlininl6I çarşımn 
inzibatının teminini sağlayan askeri sınıftan bir görevli mi yoksa sahhaf esnafımn 
düzenini sağlamak için tayin edilmişbu esnaf gurubu arasından seçilmiş bir kişi 
mi olduğunu bilemiyoruz. 

XIX. asırda sahhaflarda, yasak ve zararlı neşriyatın takibi ve çalıntı 
kitapların tesbiti için Maarif nezareti bünyesinde bir kitap yoklama memurluğu 
ihdas edilmiştiri62. 

160 
161 
162 

fiat tıkdir ederek benden parayı aldı, kitapları verdi.". Son Asır Türk Şairleri, c.I, 
İstanbul 1969, s. 643. 
Haluk Y. Şehsuvaroğlu, Asırlar Boyunca İstanbul, İstanbul 1953, s. 90. 
ŞS. İstanbul Kadılığı 90, s. 66a; ŞS. Rumeli Kazaskerliği 419, s. 6lb. 
Bu görevin Maarif h1izırı Kfunil Paşa tarafından Rum teb'asından bir kişiye verilmesi 
üzerine yapılan bir şikayet için bkz: BOA. Y. PRK. BŞK. 5/37-2 
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EKLER 

EK: I 

Akza kuzatü'l-müslirn1n evla vülatii'l-muvahhidin ma'denü'l-fazli ve'l
yakin rafı'-u a'lamü'ş-şeri'ati ve'd-din vans-i ulı1mü'l-enbiyai ve'l-mürselin 
el-muhtas bi mezidi inayeti'l-meliki'l-mu'in Mevlana İslambol kadısı Ebu Bekir 
zidet fezailuhı1 tevki'-i refi'-i hümayun vasılalıcak ma'lı1m ola ki İslambol'da 
Bezzazistan kurbunda sakin salıMf zümresinden Kanabili? Ahmed ve diğer 
Ahmed ve Uzun Hacı Hüseyin ve Üsküdarlı Mehmed ve Veliyiddin ve Murad ve 
Ahıshalı Mehmed ve Mumcuzade Mehmed ve Kütahyalı Ahıİıed ve DeliMbaşı 
Hacı Ahmed ve Dellai Odabaşı Ahmed ve Ayasofya imaını vekili Hacı Ahmed ve 
Kağıthane imamı Ali ve el-hac Ayni ve Hacı Mustafa ve Hafız Yahya nam 
kirnesneler meclis-i şer'de salıMflar şeyhi olan Kadrizade? Mustafa nam 
kirnesne fevt olup nizam-ı kadim üzre umı1rumuzu ru'yet iden kirnesne 
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olmadığından içimizden ba'zıları bilaf-ı ferman meçhUl ve mazanna olan 
kirnesnelerden kefilsiz kitab iştira ve sahibi zuhı1r itdikde niza'a ba'is ve 
ba'zıları dahi sahhaf değil iken ayakda sahhaf olmak üzre talebe-i ulı1m vesair 
kirnesnelerin kitabiarını değer balıasından noksana iştira eylediğİnden ma'ada 
akçesini virmedin fiıfu' ve gaybet idüp ol vecihle nizfunımız muhtel ve müşevveş 
olmağla İmam Abdullah Efendi dimekle aıif kirnesne her vecihle umı1rumuzu 
edaya kadir ve müstaklm ve mütedeyyin olup muhtfuunız oldığına binaen şeyh 
ta'yin olunmak matlı1bumuzdur didiklerinde ol dahi kabul ve umı1rların kemal-i 
istikamet ile ru'yete ta'ahhüd itmeğin merkılın Abdullah'ın yedine emr-i şeıifin 
i'ta olunmuş sen ki mevlana-yı mı1ma ileyhsin i'lfu:n itmekle i'laıntn mı1cibince 
amel olunmak emrim olmuştur buyurdum ki hükm-i şerifim vusı1l buldukda bu 
babda i'lfu:nın mı1cibince sadır olan emr-i şerifım üzre amel ve hareket ve 
hilafından be-gayet tehaşi ve müba'adet eyleyesiz şöyle bilesin alarnet-işerife 
i'tirnat kılasın tahriren fi evabir-i şehr-i cümadiye'l-u'la sene sernan ve seb'in ve 
mi'e ve elf 

be mahrı1sa-i İslambol 

BOA. Cevdet-Belediye 7269. 
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EK: II 
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·Sahh 

Mucibince işbu suret-i müstahsene iHi ma-şaallahi ta'ala düstı1rü'l-amel 
tutulmak üzere baş muhasebeye kaydolunup emri virilmek buyruldı 

Sadr-ı Rum izzetlı1 efendi hazretlerine 

25 S afer sene ı 9 ı 

Ma'rı1z-ı da'i-i devlet-i aliyyeleridir ki 

İstanbul ve Üsküdar ve Galata ve Eyyüb kazalarında vaki' olan mevtamn 
muhallefatından zuhı1r idüp alıara bey'i lazım gelen kütüb-i mütenevvi'ayı 
sahhaflar şeyhi ve dellaHarı ma'rifetiyle şiraya talip olan müşterilere ve 
sahhaflara semen-i misilleriyle bey' eytama ve vereseye vesa'ire hayr-ı mahz ve 
kaide '-i kadime dahi veeh-i mezkı1r üzere iken bir müddetten beri bağzı avamat 
ile terk olunup kaide'i-i kadime ri'ayet olunmadığına bina'en cühhalden 
koltukucu makUlesi kirnesneler ve sahhaf esnafından dahi bağzı kirnesneler 
beynlerinde ittifak ve zikrolunan kitabiarı semen-i mislinden noksan-ı fahiş ile 
mahfi evlerde ve koltukcu dükkaniarında ve beytü'l-malci odasında hufyeten 
müzayede ile iştira ve kabz ve yine kendi beynlerinde çıkışma nıimıyla faide zam 
iderek içlerinden birine virüp bu vecihle ibadullaha ve eytama ve vereseye ve 
saire gadr eyledikleri şer'an memnı1' iken memnu'lar olmayup bu fı'l-i kabibi 
kendülere meks ittihaz eyledikleri taraf-ı şer'a ihbar olunmağla bu makı1le 
münkeratın men'i şer'an lazım ve mühim olmağın ba'de'l-yevm vuku' bulan 
muhallefatdan kütüb-i mütenevvi' a bey'i iktiza itdikde verese' -i müteveffa 
İstanbul' da Bezzazistan kurbunda sahh~flar sı1kunda sahhaflar dellah olan on 
iki nefer kirnesnelerden birinin ma'rifetiyle nida ve müzayede ve bey' olunup 
külliyetlü kütüb olup müddet-i yesirede bey'i netice bulmadığı sı1retde 
Asitane'de ebu'l-feth merhUm Sultan Mehmed Han Hazretleri cami'-i şenfi 
haricinde hazır olan· müşterilere ve sahhaflara ve şeyhleri ve dellaHarın dan 
bağzıları müzayede ve nidasıyla bey'e arz ve inkıta'-ı rağbe ile semen-i mislini 
buldukda alıara bey' olunup köşe başlarında ve koltukcu dükkaniarında ve mahfi 
menzillerde ve beytü'l-mruci odasında kimi müşteri ve kimi dellallık iderek bey' 
olunması men' ve nehy olunmak ümmet-iMuhammedeve eytam ve vereseye 
vesa'ire hayr-ı mahz aldığı fişikar olmağın ba'de'l-yevm muhallefatdan bey'a arz 
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olunmak iktiza iden kitablar müzayedesinde salıMflar şey hi ve dellallarından biri 
bulunroadıkça zikrolunan koltukcu dükkanı ve mahfi menzillerde ve mahall-i 
aharda bey' olunmayup ber veeh-i mezkı1r salıMflar sı1kunda yahut Sultan 
Mehmed Han Hazretleri cami' -i şeıifinde salıMflar dellalı mübaşeretiyle nida ve 
müzayede ve semen-i misliyle alıara bey' olunmak üzere kat'iyyü'l-mefad 
tuğralı emr-i alişan sudı1n emr-i savab olmağla işbu sılret-i müstalısene ila-ma
şaallahi [te'ala] düstı1rü'l-amel ve mer'i ve mu'teber tutulmak babında baş 
muhasebeye kayd ve sebt ve salıMflar şeyh ve dellallan yediyle veeh-i meşrı1h 
üzre bey'i içun yedierine ferman-ı alişan ihsan huyrolmak babında huzur-ı· 
faizü'n-nı1r-ı asafanelerine i'lam olundı ma'lı1m-ı devletleri buyruldukda emr u 
ferman men lehü'l-emr hazretlerinindir. 

Mühür 

BOA. Cevdet-Maarif 5641. (EK II) 



140 isınail E. ERÜNSAL 

EK:ill 
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Beray-ı cülus-ı hümayun el-viiki' fi 12 Muharrem 1203, 5 Muharrem 
sene 1205 

Beray-ı husus-ı füruht-ı kütüb-i muhallefat-ı ba'zı kesan der İstanbul ve 
Üsküdar ve Galata ve Eyyüp ki der hln-i vuku' -ı füruht be-ma'rifet-i şeyh ve 
dellallan-ı esnaf-ı salıhat füruht şüd? fermude? ber muceb-i? i'lam-ı Mevlana 
Seyyid İbrahim be kadıasker-i sadr-ı rum ve ferman-ı ali? fi 25 Safer sene 1191 
emir-dade 

İstanbul ve Üsküdar ve Galata ve Eyyüb kazalarında vaki' olan mevtamn 
muhallefatından zuhur idüp alıara bey'i lazım gelen kütüb-i mütenevvi'ayı 
sahhiiflar şeyhi ve delialları ma'rifetiyle şiraya talip olan müşterilere ve 
salıhillara semen-i misilleriyle bey'-i eytama ve vereseye vesa'ire hayr-ı mahz 
ve kaide'-i kadtme dahi veeh-i mezkur üzere iken bir müddetten beri bağzı 
avauzat ile terk oli.ınup kilide'i-i kadlme ri'ayet olunmadığına bina'en cühhalden 
koltukucu makulesi kirnesneler ve salıhat esnafından dahi ba'zı kimesne[ler] 
beynlerinde ittifak ve zikrolunan kitabiarı semen-i mislinden noksan-ı fiihiş ile 
mahfi evlerde ve koltukcu dükkanıarında ve beytü'I..:malci odasında hufyeten 
müzayede ile iştira ve kabz ve yine kendi beynlerinde çıkışma? narmyla faide 
zam iderek içlerinden birine virüp bu vecihle ibadulliiha ve eytama ve vereseye ve 
saire gadr eyledikleri şer'an memnu' iken memnu'lar olmayup bu fi'l-i kab!hi 
kendülere mekseb ittihaz eyledikleri taraf-ı şer'a ihbar olunmağla bu makılle 
münkeratın men'i şer'an lazım ve mühim olmağın ba'de'l-yevm vuku' bulan 
muhallefatdan kütüb-i mütenevvi'a bey'i iktiza itdikde verese'-i müteveffa 
İstanbul' da Bezzazistan kurbunda sahhillar sukunda sahhiiflar delialı olan on 
iki nefer kirnesnelerden birinin ma'rifetiyle nida ve müzayede ve bey' olunup 
külliyetlü kütüb olup müddet-i yes!rede beyi netice bulmadığı suretde Asitane'de 
Ebu'l-feth merhum Sultan Mehmed Han Hazretleri cami'-i şeıifi haneinde hazır 
olan müşterilere ve salıhillara ve şeyhleri ve delliillanndıin bağzılan müzayede ve 
nidasıyla bey'e arz ve inkıta'-ı rağbe ile semen-i mislini buldukda alıara bey' 
olunup köşe başlannda ve koltukcu dükkanıarında ve mahfi menzillerde ve 
beytü'l-malci odasında kimi müşteri ve kimi dellallık iderek bey' olunması men' 
ve nehy olunmak ümmet-i Muhammede ve eytam ve vereseye vesa'ire hayr-ı 
mahz oldığı aşikar olmağın ba'de'l-yevm muhallefatdan bey'a arz olunmak 
iktiza iden kitablar müzayedesinde sahhaflar şeyhi ve dellallarından biri 
bulunmadıkça zikrolunan koltukcu dükkanı ve mahfi menzillerde ve mahall-i 
aharda bey' olunmayup ber veeh-i mezkur sahhaflar sukunda yahut Sültan 
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Mehmed Han Hazretleri cami' -i şerifinde sahbaflar dellaiı mübaşeretiyle nida ve 
müzayede ve semen-i misliyle alıara bey' olunmak üzere kat'iyyü'l-mefad 
tuğralı emr-i ruişan sudıln emr-i savab olmağla işbu sılret-i müstahsene ila-ma
şaallahi te'ala düstılrü'l-amel ve mer'i ve mu'teber tutulmak babında baş 
muhasebeye kayd ve sebt ve sahhaflar şeyh ve dellllian yediyle veeh-i meşrı1h 
üzre bey'i içun yedierine ferman-ı ilişan ihsan olunmak babında hala sadr-ı rum 
kadıaskeri Seyyid İbrahim zidet fezruluhıl i'lam itmekle mılcibince işbu sılret-i 
müstahsene ila-ma-şaallahi te'ala düstılrü'l-amel tutulmak üzere baş 
muhasebeye kayd olunup emri virilmek babında ferman-ı ruişan sadır olmağın 
mılcibince Rumeli karlıskerine hitaben emr-i şerif virilrniştir. Fi 25 S afer sene 
1191. 

BOA. MAD. 10221 
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SalıMflar çarşusında ve metrokat ve muhallefatda bilmüzayede füruht 
olunan kütübi salıMflar birbirleriyle ittifak ve şirket-i hafiyye ile artırmayub 
rahis baba ile iştiravetamam i'tisab [iktisab ?] ve değerinin sülüs ve rub'ı baha 
ile iştira ve intihab eyledüklerinden sonra birer mahalle tecemmu' ve beynlerinde 
tekrar müzayede ve çıkışma iderek gali babaya iblağ ve şer'an ve kaniinen 
memnu' ve meZ111Jlum olan kizbi ihtiyar ile aldıkları her bir kitabı beynlerinde 
çıkışma eylediideri ziyadesi baba ve mal takdiriyle evvelen bayi'i bir kat 
rahııedar ve sfuıi:yerr müşteriyi bir gune ızrar ve bu suretde bir maddede bayi' ve 
müşteriyi dilçar-ı hasar ve kendüleri ez' af-ı muza'af kar eylerlükleri lede't
tahkik bu emr-i mili.ıııker ve mezmumun men' ve def'i babında mukaddema bi'd
defa'at evamir-i 'aliyye ısdanyle tenbih olunmuşiken erbab-ı hırs ve izz (?)ve 
tama'kar ve hilebazlarm şer'an ve 'örfen haram ve memnu' olan emr-i münkeri 
irtikaba cesaretleri tahkik olunduğuna bina' en salıMflar şeyhi huzurunuza ilızar 
ve emr-i 'iliyi kendüye kira'at-birle ba'de'l-yevm gerek salıMflar çarşusında ve 
gerek metrokat ve muhallefatda bey' olunan kütüb rahis baba ile iştira ve 
ba'dehu beynlerinde çıkışma ile bey'a ictira olunur ise cem'iyyet eylerlikleri 
mahallerinde ve hiineleriırr.de tecessüs-birle o makille bey' u şira' olunan kitabın 
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ibtida kaça alınup ba'dehu kaçasatıldığı haber alındıkda cesaret iden ahz ve maı 
ve eşyası canib-i m1riden zabt ve kendüsi katle bedel Magosa kal'asına 
kal'abend olunacağını salılıMların guş-ı hOşlarına ilka eylemesini ve bu makUle 
emr-i memnu' vuku'unda cesaret ideni kapuya göndermekdeve haber virmekde 
kusur ider ise haber alındıkda kendüsi dahi kazaya uğrayacağı salılıMlar şeyhine 
ber-vech-i izah beyan ve te'klde mübaderet olunmak babında muahharan dahi 
beyaz üzerine ferman-ı ali sadır olmuşidi el-baletü hazihl sahhafan esnafı 
mukaddema bi'd-defa'at memnu' olan kar-ı mekruhı icraya ictisar ile bilaf-ı 
ferman icra-yı mel'anete ibtidar üzre oldıkiarı reside-i sami'a-i tahk1k olmakdan 
naşi muğayir-i emr-i 'ali hareket idenlerin mukaddema sadır olan ferman 
mucebince ceza-yı ma-yelfkleri icra ile işbu şer'an ve kanunen mezmum olan 
kar-ı rnekruhun men'-i küll1 ile men' ve def'i matlub-ı kat'i-i şahane olmağla 
imdi salıMflar çarşusında ve metrokat ve muhallefatda müzayede ve füruht 
olunan enva'-ı kütüb rahls baba ile iştira ve ba'dehu beynlerinde çıkışma ile 
bey' u füruhta ictira olunur ise sırran tebdlller ta'yiniyle cem'iyyet eylerlikleri 
mahallerinde ve hane ve dükkaniarında tecessüs olunarak ol-makUle bey' u şira 
olunan kitabın ibtida kaça alınup ba'dehu kaçasatıldığı haber alındıkda cesaret 
iden ahz ve mal ve eşyası canib-i miriden zabt ve kendüsi katle bedel Magosa 
kal'asına kal'abend olunacağı muhakkak ve meczum idüğini ve işbu ferman-ı 
aliyi sabıklara kıyas ile tenbih lafzı kabllinden add ve yine adet-i merdUde-i 
sabıkaları üzere harekete cesaret iderler ise irtikab idene eman virilmeyüp 
va'idat-ı merkOme İcrasını derkar idüğini salıMfların gereği gibi guş-ı hOşlarına 
ilka eylemesini ve bu günden sonra bu makale emr-i memnu' vukU'unda cesaret 
id eni kapuya göndermekde ve haber virmekde kusur ider ise der' akab kendüsi 
kazaya uğrayacağım sahlıMiar şeyhine beı;vec-i izah beyan ve tenDılı eylerlikden 
sonra da'ima mucibiyle amel olunmak içün işbu ferman-ı aliyi salıMflar şeyhi 
yedine i'taya mübaderet eyleyesiz kaldı ki Kur'an-ı az1m ve ebiidis-i nebevi ve 
tefasir ve sa'ir kütüb-i fıklı-ı şeritin basması ve basılmışının bey' u şirası şer'an 
memnu' olduğuna bina'en işbu kütüb-i şerifenin salıMflar çarşusında ve 
muhallefat ve metrOkatda bey' u şira' olunmamasına dikkat lazımeden olmağla 
bu makUle basma Kelam-ı kadim ve kütüb-i şerifeyi salıMflar J;>ey' u şira' 
eylemesini ve her kim bey' u füruht ider ise alan ve sayan?[satan] kazaya 
uğrayacağım mü'ekkeden tenbih eylemesini salılıMlar şeyhi merkOme te'klde 
dikkateyleyesin deyu buyruldu 9 S [safer] sene 12ı2 

ŞS. İstanbul Kadılığı 76, s. ı 0- ı 1. 
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SalıMflar nizfunı 

Sahhaf esnafı çarşu ve bazadarında müzayede olunan kütübi semen-i 
mislinden nokşan-ı fahiş ile iştira ve beynlerinde tekrar müzayede ve çıkışma 
itmeleri ha ferman-ı ali memnii' iken bu esnada karlarında birbirine hufyeten 
şerik olmak üzere ittifak idüp değerinden noksan-ı fahiş ile kitab iştira 

eylerlikleri tahktk olunmağla bu dahi bir nev' çıkışma ve bayi 'a gadr ve hasarı 
miicib olmağla esnaf-ı;mezbiire meclis-i şer'a ihzar olunup ba'de'l-yevm 
çıkışma eylemeyüp ve değerinden noksana kütüb iştirasıyçün hi yn-ı müzayedede 
ittifak ve birbirinin karına şerik olmamak üzere her biri teahhüd ve birbirine . . 
tekeffül birle nizam-ı kaviye rabt olundığı işbu mahalle kayd olundı fi gurre-i 
şır'ban sene 215 

İstanbul Kadılığı, 201, varak 77b 


	Button1: 


