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• M. yAŞAR KANDEMİR 
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ESMA bint YEZID 
(~j:~ .l.-,.,1 ) 

Ümmü Selerne (Ümmü Amir) 
Esma bint Yezld b . Seken ei·Ensariyye 

(ö. 30/650 [?]) 

Kadın sahabi. 
_j 

Evs kabilesinin Abdüleşheloğulları'na 
mensuptur. Adının Fükeyhe olduğu da 
söylenmekte (İbn Sa'd, Vlll, 319), ancak 
Fükeyhe bint Seken'in Beni Sevad'a men
sup bulunduğu anlaşılmaktadır (İbn Ha
cer. el·İşabe, VIII, 76). Babası Yezld ve kız 
kardeşi Hawa da sahabldir. Muaz b. Ce
bel'in halasının kızı olan Esma Hz. Pey
gamber'e biat eden hanımlardandı. Bey'
atürrıdvan'da bulunduğu ve Resül -i Ek
rem' e burada biat ettiği de söylenmek
tedir. Esma'ya ashap arasında şöhret ka
zandıran olaylardan biri onun kadınları 
temsilen, sahabllerle birlikte oturmakta 
olan Hz. Peygamber'in huzuruna giderek 
veciz bir konuşma yapmasıdır. Bu konuş
mada şunları söylemiştir: "Anam babam 
sana feda olsun ya Resülallah! Ben sa
na kadınların elçisi olarak geldim. Allah 
seni bütün erkek ve kadınlara peygam
ber göndermiştir. Biz sana ve senin rab-

bine iman ettik. Kadın olduğumuz için 
evlerinizde kapanıp kalmış, nefislerinizi 
tatmin etmiş ve çocuklarınızı karnımız
da taşımışızdır. Siz erkekler ise cuma 
namazı kılmak, camiye ve cemaate çık
mak, hastaları ziyaret etmek, cenaze
lerde bulunmak. birden fazla hacca git
mek gibi hususlarda bize üstünlük sağ
lamış bulunuyorsunuz. Bütün bunların 
en önemlisi Allah yolunda cihad etmek
tir. Fakat siz hac veya umre için yahut 
düşmanla savaşmak üzere evinizden çık
tığınız zaman mallarınızı biz koruruz. ip
lik eğirip size elbise yaparız, çocukları
nızı besleriz. Buna göre bizler sizin ka
zandığınız hayır ve sevapiarda size or
tak olamaz mıyız?" Esma'nın bu sözle
rini takdir eden Resül-i Ekrem ashabına, 
"Siz bir kadından, din konusunda sor
duğu bir soruda bundan daha güzel söz 
işittiniz mi?" dedikten sonra Esma 'ya 
dönerek şunları söyledi: "Ey hanım, iyi 
anla ve seni buraya gönderen hanımla
ra da iyice anlat ki bir kadının kocasıy

la güzel geçinip onun hoşnutluğunu ka
zanması sevap bakımından o saydığın 
üstünlüklerin hepsine denktir" (İbnü'l

EsTr, VII, ı 9) . Bu olaydan sonra Esma "ha
tlbetü'n -nisa" lakabıyla anılmıştır. 

Esma bir başka gün de Hz. Peygam
ber'e giderek kadınların hayızdan ve cü
nüplükten nasıl temizleneceklerini sor
muş, onun bu tavrını takdir eden Hz. 
Aişe, utanma duygusunun ensar kadın
larının dinlerini öğrenmesine engel ol
madığını belirtmiştir. ŞaJ:ıiJ:ı-i Müslim ·
de bu konuyu soran hanımın Esma bint 
Şekel olduğu kaydedilmekteyse de ("I:Ia
yı:i:", 61; ayrıca bk. "Taharet", ı 10) ensar 
arasında Şekel adında bir kişinin bulun
madığı, Seken adının yanlış olarak Şekel 
diye kaydedildiği anlaşılmaktadır (İbn 

Hacer, el·İşabe, VII, 485-486; a.mlf., Teh· 

?fbü 't· Teh?fb, XII, 399-400) 
Esma bint Yezld'in Hayber Gazvesi ile 

Mekke'nin fethine katıldığı, Yermük Sa
vaşı'nda çadırının direğiyle dokuz Bizans 
askerini öldürdüğü rivayet edilmekte
dir. Bu savaşta bulunan ve Muaz b. Ce
bel'in yakını olan kadın sahabinin bir 
başka Esma bint Yezld olduğunu söyle
yenler varsa da (İbnü' 1- Es Tr, VII, 18- 19) 
hadis alimlerinin çoğunun bu görüşe ka
tılmadığı anlaşılmaktadır. Esma daha 
sonra Dımaşk' a yerleşti ve orada vefat 
etti. Zirikil 30 (650} yılı civarında öldü
ğünü söylerse de diğer kaynaklarda ve
fat tarihi kaydedilmemektedir. 

Esma Hz. Peygamber'den seksen bir 
hadis rivayet etmiş olup bunların elli be-

ESNAF 

şi Ahmed b. Hanbel'in Müsned'inde (VI, 
452-461) ve Kütüb-i Sitte'de bulunmak
tadır. Kendisinden kız kardeşinin oğlu 

Mahmüd b. Amr el-Ensarl. azatlısı Mu
Meir b. Ebü Müslim, Şehr b. Havşeb ve 
Mücahid b. Cebr gibi raviler hadis riva
yet etmiştir. 
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M ALi OsMAN ArEş 

ı 
ESMAÜ'r-RiCAL 

ı 

L 
(bk. RİCALÜ ' I - HADIS). 

_j 
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ı 

Osmanlılar'da 

el sanatları ile uğraşanlarla 
geçimlerini mal ve hizmet üretimi, 
alım ve satımı ile sağlayanların 

L 
genel adı. 

_j 

Üreticilerin meşgul olduğu işe göre 
sınıflandırılmasından doğan esnaflık in
sanlık tarihi kadar eskidir. Osmanlı top
lumundaki esnaflığın kökenieri daha ön
ceki Türk- İslam devletlerine kadar uza
nır. Her esnaf kolunun kendine mahsus 
gelenekleri ve her mesleğin bir plri var
dır. Mesela Hz. Adem çiftçilerin, Hz. İd
ris terzilerin, Hz. Yüsuf saatçilerin, Hz. 
Davüd demirci ve zırhçıların , Hz. Lok
man hekimlerin, Hz. Muhammed tacir
lerin, Selman-ı Farisi berberlerin, Ahi Ev
ran ise debbağ esnafının plri sayılır. Ge
nel olarak esnaf birlikleri "ehl-i hiref" 
adıyla da anılır. Evliya Çelebi, XVII. yüzyıl
da İstanbul'daki esnaf birliklerinin han
gileri olduğunu tek tek adlarını vererek 
sayar (Seyahatname, I, 487 vd.). Osman
lılar'da esnaf denilen sanat ehli, devle
te ait iş ve işyerlerinde çalışanlarla ser
best çalışanlar şeklinde iki ana kısma ay
rılır. Devlete ait iş yerlerinde maaş kar
şılığı çalışanlara "ehl-i hiref-i hassa" de
nir. Devletin bunlar üzerinde doğrudan, 
esnaf teşekküllerine ve loncalara bağlı 
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özel teşebbüsler üzerinde ise dalaylı ola
rak bir kontrol sistemi vardır. Böylece 
bütün esnaf kuruluşları hammadde te
mini, imalat, fiyat, pazarlama gibi üre
tim, fiyat koyma ve satış aşamalarında 
devletin denetimi altında bulunur ve ih
tiyaç anında serbest meslek sahipleri 
de devlet hizmetine alınabilir. Buna ge
nellikle savaş zamanlarında gıda temini, 
elbise. savaş malzemesi yapım ve ona
rımı gibi ihtiyaçlarının karşılanması ama
cıyla başvurulur. İhtiyaç sebebiyle ordu
ya katılan ve devlete ait olan atölye ve 
iş yerlerinde istihdam edilen esnafa "or
ducu esnaf" denirdi. 

Saraydaki Esnaf Zümreleri. Osmanlı sa
rayının ve kapıkulu askerlerinin zaruri 
ihtiyaçlarını karşılayan zümrelerden olu
şan saray esnafı birun * hizmetiileri ara
sında bulunurdu. Bu sanatkarların belli 
başlıları tabi ü alem ve çadır mehterle
ri , aşçı, helvacı , ekmekçi, çamaşırcı , ter
zi, mürekkepçi, kağıtçı , kuyumcu, çilin
gir, güğümcü, kürkçü, kazancı, hakkak 
ve saraç gibi sınıflardı. Koçi Bey'in kay
dettiğine göre XVII. yüzyılda ehl-i hire
fin mevcudu 2000 kadardı. Sayıları ihti
yaca göre artan veya azalan saray es
nafı saraya alınan kabiliyetli acemi oğ
lanlarından seçilir, daha sonra bunlar çı
raklıktan ustalığa yükselirlerdi. Otlukbeli 
(1473) ve Çaldıran (1514) zaferlerinden 
sonra İran ve Azerbaycan'dan getirilen 
bazı sanat erbabı da saraya alınmıştı. 

Bu ücretli saray esnafından her bir züm
renin ayrı ustabaşısı, kalfası ve şakird 
denilen çırakları olurdu. Saraya mensup 
diğer sanatkarlar arasında kitap müsten
sihleri, hattat, mücellit, keçeci, simkeş, 

nakkaş, kazzaz, saatçi, sorguççu, kalem
kar, zırhçı, okçu, yaycı , dülger, zamkçı , 

came,ı, çizmeci, debbağ, abacı, kandilci 
gibi sınıflar da vardı. 

ıstabi-ı Amire denilen Has Ahur'da ça
lışan ehl-i hiref de yaptıkları işe göre yu
larcı, yapukçu, iplikçi, palancı, zincirci, kıl 
dokuyucu gibi ayrı zümreler halinde teş
kilatlanmıştı. Osmanlı arşivlerinde, sa
raya alınan sanat erbabının dökümünü 
veren ve aldıkları maaşları gösteren bir
çok ehl-i hiref defteri vardır. Devlet sek
törüne bağlı bir başka esnaf grubu da 
Ağakapısı'ndaki imalathanede çalışırdı. 

Ağakapısı karhanesi diye de anılan bu 
atölyedeki esnafın tamamı Acemi Oca
ğı'ndan alınır ve çeşitli sanat koliarına 
dağıtılarak yetiştirilirdi. Terfileri ve ce
zalandırılmaları kendilerine nezaret eden 
kethüdaları ("kethüda yeri") vasıtasıyla 
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olurdu. imalathanenin çizmeci, berber, 
kazzaz. ekmekçi, aşçı , doğramacı, ku
yumcu, demirci, cerrah, hallaç, semerci, 
nalbant, keçeci ve yaycı gibi bazı esnafı 
Ağakapısı içinde : saraçhane, haymeha
ne, dikimhane gibi kısımları ise dışarıda 
bulunurdu. Usta, kalfa ve çırakları bulu
nan her sanat kolunun bölükbaşı unva
nı ile bir amiri olurdu. Ustalar çizmeci
başı , çadırcıbaşı, saraçbaşı, ekmekçiba
şı vb. unvanlarla anılırdı. XVIII. yüzyılın 
ikinci yarısında Ağakapısı karhanesinde 
çalışan usta ve arnelenin mevcudu 800 
civarında idi. Devşirme sisteminin bozul
masından sonra devlete ait imalatha
nelerin esnaf ihtiyacı serbest çalışan

lardan sağlanmaya başlanmıştır (bk. OR
nucu) 

Serbest Esnaf Teşkillitı ve Esnaf Birlik
leri. Selçuklu dönemi esnaf birliklerinin 
devamı olan ve genellikle şehir ve kasa
balarda bulunan Osmanlı serbest esnaf 
kuruluşları, rekabet prensibi yerine kar
şılıklı kontrol ve yardımlaşma esasına 
göre teşkilatlanmışlardı. Aynı meslek ve 
sanat erbabı bir arada çalışır ve birbir
lerini denetlerdi. Hiyerarşik yapıda teş
kilatianmış olan esnaf sisteminde esnaf 
şeyhi , esnaf kethüdası. yiğitbaşı, usta, 
kalfa ve çırak yer alıyordu. Bunların gö
rev, yetki, sorumluluk ve hakları gele
nekiere ve nizamnamelere göre düzen
lenmişti. Sanat öğrenmek için bir usta 
yanına çırak olarak giren kişinin ustası
na tam anlamıyla itaat etmesi ve girdi
ği sanat kolunun geleneklerine uyması 
şarttı . Çıraklar bir tek ustaya bağlı de
ğillerdi: ancak birliğin izni olmadan çalış
tıkları ustayı terkedemezlerdi. Çıraklık 

döneminde ihtiyacına göre bir ücret alan 
aday, belli bir süre çalıştıktan ve mesle
ğinde ilerleyip kendini ispatladıktan son
ra kalfalığa yükseltilirdi. Kalfalığı sırasın
da ücreti artar, ustasının emrinde ima
latMnede üretimde bulunur ve çırakla
ra nezaret ederdi. Yine belirli bir süre 
çalışıp mesleğinin inceliklerini iyice öğ
rendikten sonra törenle ustalığa geçer
di. Birlikteki en iyi ustalara "ihtiyar" de
nirdi. Bu sırada yeni ustaya yiğitbaşısı 
tarafından dualarla şed veya peştemal 
kuşatılır (bk. ŞED BAGIAMAK), usta olacak 
kalfanın yaptığı işler ustalara gösterilir
di. Bunlar ustalar ve zengin esnaf tara
fından satın alınır, toplanan paralar ye
ni usta için bir sermaye olurdu. 

Kethüda esnaf birliğinin maddi ve ida
ri işleriyle uğraşırdı. Kethüdanın esnafın 
yolsuzluklara karışmasını önlemek, es-

naf arasındaki anlaşmazlıkları çözmek, 
gerektiğinde bunları kadıya veya Divan-ı 
Hümayun'a iletmek ve esnafı yönetmek 
gibi görevleri vardı. Esnaf kethüdası es
naf tarafından seçilir ve kadı tarafından 
sicile kaydedilirdi. Daha sonraları bu gö
rev için hükümetten "berat-ı şerif" alın
maya başlanmıştır. 

Her esnaf birliğinin idare heyeti ayrı 
idi. Birlikten birliğe değişmekle beraber 
şeyh, kethüda, yiğitbaşı, nakib, duacı ve 
ihtiyar ustalarından oluşan heyetin başı 
"şeyh" unvanıyla anılırdı. Çoğunlukla me
rasim işlerini yürüten esnaf şeyhi esnaf 
teşkilatının en üst noktasında bulunan 
kişiydi ve esnafın genel meseleleriyle il
gileniyordu. Şeyhlerin yerini XVIII. yüz
yıldan itibaren kethüda almaya başladı. 
Okur yazar yaşlı esnaf arasından seçilen 
şeyhin görevi bağlı olduğu kadının hü
kümete arzıyla tasdik edilirdi. Esnaf ket
hüdası da ilgili iş veya sanat kolunun 
mensupları tarafından seçilir ve görevi 
yine hükümetçe onaylanırdı. Esnaf ket
hüdası oturumları yönetir ve alınan ka
rarlarda etkili olurdu. İdare heyetinin 
üçüncü üyesi olan esnaf yiğitbaşısı çı

rakların iyi yetiştirilmesi , esnafın disip
lin meseleleri ve cezalandırılmaları, yeni 
ustalara şed kuşatılması ve esnaf birli
ğinin orta sandığının idaresi gibi işlerle 
uğraşırdı. Yiğitbaşının yardımcısı durtl
munda olan işçibaşı daha çok teknik ko
nularla ilgilenirdi. Bağlı olduğu iş veya 
sanat kolunda üretilen eşyanın kalite 
kontrolünü yapar, bozuk malların piya
saya sürülmesini önler, standartların ko
runmasıyla meşgul olurdu. Yönetim ku
rulunu oluşturan !onca ihtiyar heyetinin 
son iki üyesi "ehl-i hibre" adıyla anılırdı. 
"Ehl -i vukuf" (bi l irkiş i ) olarak da adlan
dırılan bu üyeler, esnaf tarafından se
vilen ve mesleğini çok iyi bilen kişilerin 
içinden seçilirdi. Bunların görevi esnafla 
tüccar arasındaki anlaşmazlıklarda ha
kemlik yapmak, mal ve hizmetin stan
dart ve kalitesine göre fiyatını (narh) tes
bit etmekti. 

Osmanlılar'da kuruluştan itibaren ahi 
teşkilatı ile esnaf teşkilatı arasında bir 
ilişkinin mevcut olduğu anlaşılmakta

dır. Ahi teşkilatı içinde yer alan ahi ba
ba ve şeyh gibi görevliler, XIX. yüzyılın 
ilk yarısına kadar bazı esnaf birlikleri
nin amirleri olarak mevcudiyetlerini ko
rumuşlardır (BA, Cevdet - iktisat, nr. 696 ; 
Şer'iyye Sicilleri, İstanbul Kadılığı, nr. 76, 
vr. 44•-b). Ancak bu amirierin görevleri, 
önceki yüzyıllarda olduğu gibi birlikler 



üstü bir nitelik taşımayıp mensubu ol
dukları esnaf birliğiyle sınırlıydı. Bunun
la birlikte ahi baba denilen kişi, belirli 
bir mekanda teşkilatianmış bütün es
naf birliklerinin üstünde yer alıyordu. 

Bu üst amir esnaf birlikleri tarafından 
seçilmekte ve kadının i'lamı üzerine dev
let bu kişiye berat vermekteydi (BA, Cev

det -İktisat , nr. 783) 

Ahi Evran Zaviyesi'nin esnaf teşkilatı 
üzerinde nüfuzunun bulunduğu ve bu 
nüfuzun devletçe kabul edilerek hukuki 
bir hak olarak tanındığına dair bazı bil
gi ve belgeler mevcuttur. Buna göre Ahi 
Evran Zaviyesi evlatlık vakıf statüsünde 
kurulmuş olup şeyhlik makamı Ahi Ev
ran ailesi içinde babadan oğula intikal 
ediyordu. Kadı tarafından merkeze arze
dilen şeyhe idare berat vererek şeyhliği
ni onaylıyordu. Ahi Evran Zaviyesi şeyh
leri önceki devirlerden beri bütün esna
fın şeyhleriydi. Bu sebeple esnafın idari 
görevlilerinden olan duacı, ahi baba, ket
hüda ve yiğitbaşıları tayin etmek, mes
lekte yetişeniere ustalık ve kalfalık ica
zeti vermek hakkına sahiptiler. Bu hiz
metlere, ayrıca Ahi Evran Zaviyesi'nin 
tamirine ve zaviyeyi ziyarete gelenlerin 
ağırlanmasına sarfedilmek üzere bütün 
esnaf eskiden beri zaviyeye bir aidat öde
mekteydi. 

Esnaf birliklerinin yoğunlaştığı önem
li bir merkez olan İstanbul'da farklı bir 
üst teşkilatianma vardı. Buna göre ayrı 
mekanda teşkilatlanan. fakat aynı nite
likte mal veya hizmet üreten birden faz
la esnaf birliği kendine bir üst temsilci 
veya amir tayin ediyordu (Şer 'iyye Sicil· 
leri, istanbul Kadılığı , nr. 135, vr. 2b vd .). 

Ancak bu tür bir teşkilatianma bütün 
esnaf birliklerine şamil olmayıp yalnız 
belirli bir bölge içinde aynı nitelikte mal 
veya hizmet üreten esnaf birlikleri için 
geçerliydi. 

Bu hususlar, ahi teşkilatıyla esnaf bir
likleri arasında esnaf kaide ve nizamla
rının tesbitinde doğrudan bir ilişkinin 

mevcut olduğunu, bu ilişkinin Ahi Evran 
Zaviyesi tarafından birlikler üstü bir teş
kilat olarak devam ettirildiğini, devletin 
bu tekkenin şeyhleriyle esnaf birlikleri 
arasındaki münasebeti desteklediğini 

ve bu münasebetin ilk devirlerden XIX. 
yüzyılın ilk yarısına kadar devam ettiği
ni göstermektedir. 

Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemin
den esnaf tekellerinin kaldırıldığı XIX. 
yüzyılın ilk yarısına kadar devam eden 
zaman dilimi içinde esnafın hukuki ve 
iktisadi gelişmesi çeşitli safhaları içer-

mektedir. Kuruluş döneminde devlet es
nafı temel politikalar doğrultusunda hu
kuki ve iktisadi hak ve yükümlülükler 
tanıyarak teşkilatiandırmaya çalışmıştır. 

XVI. yüzyılın ortalarına kadar devam eden 
birinci dönemde devletin esnafla ilgili dü
zenlemeleri genel kanunnamelerle ihti
sab kanunnamelerinde yer alıyordu. Bu 
düzenlemeleri de ihtiva eden mevcut en 
eski kanunnameler Fatih Sultan Mehmed 
dönemine ait olmakla birlikte bu genel 
kanunnamelerde "olup gelmiş kanun"
dan bahsedildiğine göre daha önceki de
virlerde de bu konuda kanunların bulun
duğu anlaşılmaktadır. İhtisab kanunna
meleriyle genel kanunnamelerde, dev
letin esnafın teşkilatianmasını gerçek
leştirirken şu iki amacı göz önünde tut
tuğu dikkati çekmektedir: Üretimin hal
kın ihtiyacını karşılaması (üretim politi
kası). her ürün ve hizmet için uygun bir 
fiyat oluşturulması (fiyat, narh politi kası) . 

İlk dönemde şehirlerdeki iktisadi ha
yatın organizasyonunda esnafa büyük 
önem veren devlet, üretim ve fiyat poli
tikalarının hedeflerini gerçekleştirebile
cek tarzda esnafın teşkilatianmasını te
min için esnaf birlikleri oluşturmak yö
nünde çaba göstermiş ve esnafın devle
te karşı yükümlülüklerini uygun hale ge
tirip bazı cazip haklar tanımıştı. Bunlar 
satın alma, üretme ve satma tekelleri
nin doğmasına yol açan haklar ve yü
kümlülükler olup bu haklar çerçevesin
de esnaf birlikleri oluşturulmuştur. Bu 
anlayış, XIX. yüzyılın ikinci yarısının baş
larına kadar devam eden esnaf sistemi
nin temeli olmuştu. Kendisine tanıdığı 
tekel hakları çerçevesinde esnafı teşki
latiandırmaya çalışan devlet, oluşturu
lan esnaf birlikleri vasıtasıyla üretim ve 
fiyat politikalarının hedeflerini gerçek
leştirmek istiyordu. Bu konudaki en es
ki belge XV. yüzyılın ikinci yarısına aittir 
(bk. Kcinanname·i Sultan[, s. 56). 

XVI. yüzyılın ikinci yarısında başlayan 
ikinci safhanın belirgin iki ayrı özelliği 

vardır. Bunlardan biri, devletin esnafı 

teşkilatiandırma çabalarına esnaf grup
larının da yaygın ve aktif olarak katıl
ması, diğeri, her esnaf birliğinin devle
tin tanıdığı hak ve yükümlülüklerden olu
şan birliğe ait esnaf nizamnamelerini 
oluşturma çabası içine girmesiydi. 

Esnafın teşkilatianma sistemini ol
gunlaştırma çabaları ve gediklerin do
ğuşunu kapsayan üçüncü dönem XVI. 
yüzyılın sonlarına doğru başlamış ve üç 
safhada gelişmiştir. Birinci safha, daha 
önceki safhalarda oluşan tekellere da-

ESNAF 

yalı esnafın teşkilatianma sistemindeki 
eksiklikleri giderme ve bu sistemi ol
gunlaştırma amacına yönelik çabalarla 
bu çabaların sonucunda doğan "kefa
let" ve "ruhsat" sistemlerinin oluşması
nı ihtiva etmektedir. İkinci safha, kefa
let ve ruhsat sistemleriyle esnaf birlik
lerinde başlayan yeni düzenlemenin, es
nafın yükümlülüklerinin yanında esnafa 
tanınan tekel doğuran hakların genişle
tilerek daha sistematik hale getirilme
sini kapsamaktaydı. XVII. yüzyılın orta
larından itibaren başlayan üçüncü saf
ha ise esnaf birliklerine tanınan gedik 
hakkının doğuşu safhasıdır (bk. GEDiK). 

İş kollarının alt birimlerinde teşkilat
lanan esnaf birliklerinin birlik içi ilişki

lerini ve üretimle ilgili kurallarını. genel 
hukuk ve zabıta kaidelerinin yanında bir
liğin faaliyetiyle ilgili geleneklerle o bir
liği oluşturanların ortaklaşa belirledik
leri kural ve nizarnlar meydana getiriyor
du. Üretim ve çalışma hayatının organi
zasyonuyla ilgili kuralların belirlenme
si konusunda esnaf birliklerine tanınan 
bir özerklik vardı. Ancak bu çerçevede, 
çalışanların ortaya koyduğu kural ve ni
zamların genel hukuk ve zabıta kuralla
rına ters düşmemesi gerekiyordu. Bu
nunla birlikte esnafın özerkliğine devlet 
dışarıdan müdahale edebiliyor ve ham 
madde temini, bunun mamul hale geti
rilmesinde uygulanacak teknikler, üre
timin kalitesi ve mamulün satışı aşama
larında belirleyici olabiliyordu. Devlet mü
dahalesinin en önemli aracı narh ve nar
hın tesbitiyle bunun uygulanması idi. 

Narhla ilgili olarak da esnafa tanınan 
bir serbestlik söz konusudur. Fakat nar
hı yükseltmek için esnafın geçerli olan 
narhı ihlal yoluna gidebilmesi, narh ve
rilen bütün mal ve hizmetler için söz ko
nusu değildi. Zaruri gıda maddeleri olan 
ekmek, et, her türlü katı ve sıvı yağlar, 

peynir, süt, yağurt ile bu maddelerin ya
pımında kullanılan ürünler için kıtlık ve 
bolluk zamanlarında maliyet fiyatların
daki artış ve azalışa göre narhlar yeni
den belirleniyordu. Zira sınai ve ticari 
mallara nisbetle fiyat hareketliliği yük
sek olan bu tür gıda maddelerinin kıtlı 

ğı veya baliuğu derhal o malın fiyatını 
da etkilemekteydi. Zaruri gıda madde
lerinin fiyatlandırılmasında gösterilen bu 
hassasiyette, gerekli ürünün şehre akı
şını temin ile şehirde ürüne verilen nar
hın tüccar için cazip olması gerekliliği
nin de payı büyüktü. 

Zaruri gıda maddelerine verilen narhı 
ihlal ederek yüksek fiyatla mal satan 
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esnaf "muhtekir" olarak vasıflandırılıyor 
ve idamın da söz konusu olduğu ağır ce
zalara çarptırılıyordu. Nitekim istanbul 
Mercan'da halka cari dirhemden eksik 
dirhemle ekmek satan fırının tezgahta
rı fırının önünde idam edilmiş, kaçan fı
rın ustasının da yakalanıp öldürülmesi 
için kadılara emir verilmişti (BA, HH, nr. 
ı 5705). 

Gıda maddeleri dışındaki mal ve hiz
metlerle ilgili narhlar ancak yaygın ola
rak ihlal edilmeye başlandıktan sonra 
yeniden belirleniyordu. Mal ve hizmetin 
fiyatı önce piyasada oluşuyor, daha son
ra kadı ve ehl-i vukuf toplanıp bu olu
şan fiyata yakın olan yeni narhı belirli
yordu. Gıda maddelerine verilen narh 
genellikle her yıl veya aynı yıl içinde bir
kaç defa değişirken (Şer'iyye Sicilleri, is
tanbul Kadılığı , nr. 201. vr. 194•) diğer mal 
ve hizmet fiyatları iki üç yılda bir, hatta 
daha uzun fasılalarda tesbit ediliyordu 
(Şer 'iyye Sicilleri, istanbul Kadılığı , nr. 201, 
vr. 1 5 1 a vd., 188 vd ) . 

Esnaf Birlikleri. Bütün iş kollarını kap
sayacak şekilde bir teşkilatlanması ol
mayan esnaf birlikleri, faaliyet göster
dikleri iş kolunun alt birimlerinde her 
mal ve hizmetin niteliğine göre ayrı grup
lar halinde örgütleniyordu. Bu durum
da, belirli bir mekanda üretilen farklı 

nitelikteki her mal ve hizmet için farklı 
birlikler oluşturuluyordu. Mal ve hizme
tin ayrı nitelikte olması üretim aşama
sındaki farklılaşmadan ileri geliyordu. 
Herhangi bir malın ham madde halinde 
temininden mamül madde haline geli
şine kadar geçirdiği her aşamada ayrı 

esnaf birlikleri faaliyet gösteriyordu. Me
sela dericilik iş kolunda deri ham mad
desinin temini için gerekli canlı hayvanı 
sağlayan celepler, canlı hayvanı salha
nelerde kesip derisini debbağlara veren 
kasaplar, deri ham maddesinin işlen

mesi aşamasında debbağlar. derinin ma
mul hale gelmesi aşamasında kavaflar 
ve saraçlar ayrı ayrı birlikler oluşturmuş
lardı. Hizmet üretiminde de yine fark
lı birlikler vardı. Denizdeki kayıkçılarla 

karadaki harnallar ayrı ayrı teşkilatlan
mışlardı. 

Mal ve hizmetlerdeki nitelik farkı sa
dece farklı üretim aşamalarında değil 

aynı üretim aşamasında da söz konusu 
ise yine ayrı birlikler oluşturuluyordu. 
Kasaplar koyun kasapiarı ve sığır kasap
ları olarak ikiye ayrılmıştı. Harnallar da 
arka hamalları. bargir (at) hamalları ve 
hımar (merkeb) hamalları şeklinde üç ay
rı kısma bölünmüşlerdi (Hammal Esnafı 

f'larh Defteri; Şer 'iyye Sicilleri, istanbul 
Kadılığı, nr. 106, vr. 20•; nr. 154, vr. 28•). 
Ekmek imal eden fırıncılar ise "habba
zan" ve "francalacı" olarak iki birlik oluş
turmuşlardı (Şer 'iyye Sicilleri, istanbul Ka
dılığı, nr. 106, vr. ıo•; nr. 135, vr. J5 • J. 

Üretilen mal ve hizmetin niteliğindeki 
farklılıklara göre esnafın farklı birlikler 
oluşturma yol'una gitmesi belirli mekan 
sınırları içinde söz konusuydu. Bunların 
genellikle idari birimler olan kadılıkların 
sınırlarıyla aynı olduğu anlaşılmaktadır. 

Bunda, devletin esnafla ilgili her türlü 
işleri yürütmekle görevlendirdiği kadı

ların vazifelerini icra edebilmelerine yar
dımcı olma isteğinin de payı vardı. Me-

Sehzade Mehmed 'in sünnet şen l iğinde 115821 çiçekçi, kuyumcu ve fırıncı esnafı nın resmigeçidi ni tasvi r eden bir minva
tür ISeyyid Lokman, Surname-i Hümayun, TSMK, Hazine, nr. 1344, vr. 35', 80', 150'1 
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kan sınırlamasının esnaf teşkilatının ya
pısı üzerinde önemli bir etkisi mevcut
tu. Belirli bir mekan içinde aynı niteliğe 
sahip mal ve hizmetler için farklı birlik
ler oluşturulmazken kadılıkların idari sı
nırlarının dışına çıkıldığında aynı nitelik
te malı üretmesine rağmen farklı birlik
ler teşkil edilmişti. Mesela istanbul'da 
aynı nitelikte mal üreten debbağ esnafı 
ayrı birer kadılık olan istanbul, Eyüp ve 
Üsküdar'da birbirinden bağımsız üç ay
rı birlik oluşturmuştu. 

Ayrı esnaf birliklerinin teşkilinde me
kanın sınırlarını sadece kadılığın idari 
sınırları belirlemiyordu. Kadılığın idari 
sınırlarının geniş bir coğrafi alanı kap
sadığı ve nüfusun yoğun olduğu durum
larda birlik oluşturabilme mekanının sı
nırlarını aynı kadılığa bağlı farklı semt
ler belirliyordu. Mesela debbağ esnafı
nın Galata kadılığına bağlı Kasımpaşa ve 
Tophane semtlerinde ayrı iki birliği var
dı (Şer'iyye Sicilleri, istanbul Kadılığı, nr. 
154, vr. 32b). 

Esnafın, üretilen mal ve hizmetin ni
teliğine ve mekan farklılığına göre bir
birinden bağımsız birlikler oluşturması 
esnaf birliklerinin dışa kapanması, dışa 
açılması ve birlikler arası rekabet açı

sından faydalı olmuştur. Belirli bir mal 
veya hizmeti üretmek üzere teşkilatla
nan esnaf, o mal ve hizmetin üretimini 
birliğe dahil olan esnafın sayısıyla sınır
landırıp bir anlamda dışa kapanıyor, bir
lik dışındaki kişilerin o mal veya hizme
ti üretmelerini devletin kendilerine ta
nıdığı tekel haklarına dayanarak önlü
yordu. Teşkilatianmış esnafın rekabet
sizlikten dolayı ürettiği mal veya hizme
tin kalitesini yükseltıneye çalışmayan, 

yeni teknik geliştirme ve uygulama ge
reğini duymayan. tamamen içe kapalı 

bir esnaf sistemi oluşturduğu söylene
bilir. Ancak dışa kapanarak tekelleşme 
eğilimine giren esnafın ekonomiye za
rar vermesini önleyecek mekanizmalar 
da vardı. Eğer mevcut esnaf birlikleri
nin üretmekte oldukları malların nite
liğinden farklı, ekonominin ihtiyaç duy
duğu yeni bir mal üretilmeye başlanır
sa bu malı üreten esnafa rakip esnaf bir
liğinin müdahale etmemesi için devlet 
devreye giriyordu (Şer'iyye Sicilleri, istan
bul Kadılığı , nr. 154, vr. 53 • ) Bu durum
da esnaf birliği her zaman için kendi dı
şında üretilecek yeni bir malın rekabe
tiyle karşı karşıya kalacağından ürettiği 
mal ve hizmetlerin fiyatı. kalitesi ve ye
ni üretim teknikleri geliştirme çabala
rı önem kazanıyordu. Teşkilatianmış es-



naf birliklerinin dışında kalanlar ise mal 
veya hizmet üretimine katılabilmek için 
mevcut esnaf birliğinin içinde çıraklık

tan itibaren yetişmiş olmak veya ekono
mi yararına yeni bir mal ve hizmet üret
mek zorundaydılar. ikinci durumun ge
çerli olması için de yeni bir teknik, uy
gun fiyat ve yüksek kalite gerekiyordu. 
Bu tür bir mal ve hizmet üretilmeye baş
landığında yeni bir esnaf birliğinin ku
rulması mümkün oluyordu. 

Esnaf Nizamm1meleri. Esnaf grubuna 
dahil olanların uyacağı ve uygulayacağı 
nizarnlar vardı. Esnaf arasında geçerli 
olan ilk nizam, aynen veya bazı değişik
liklerle onaylanarak çoğunlukla kadı, ba
zf n da doğrudan sadrazam tarafından 
yapılan tesbit ve onay üzerine DMin-ı 
Hümayun kalemlerinden birine kayde
dilir ve söz konusu nizarnı ihtiva eden 
ferman esnafa verilirdi. Böylece nizarn 
resmi bir hüviyet kazanırdı. Teşkilatlan
ma açısından bu son merhaleye her es
naf birliğinin ulaşabilme imkanı yoktu. 
Ancak başka bir esnaf birliğinin teke
linde olmayan bir meslek alanında teş
kilatlanmak mümkündü. Bir esnaf gru
bunun teşkilatlı bir esnaf birliği haline 
gelebilmesi için atacağı ilk adım belir
li bir nizama sahip olmaktı. Bu grubun 
üretim faaliyetinde bulunabilmesi, fa
aliyet gösterdiği mekanda aynı üretimi 
yapan, aynı tekel haklarını daha önce 
elde etmiş başka bir esnaf birliğinin ol
mamasına bağlıydı. Eğer bir esnaf gru
bu başka bir esnaf birliğinin tekelinde 
olan alanda teşkilatlanmak için faaliyet
lere başlamışsa o alanda tekel hakkına 
sahip esnaf birliği derhal kadıya veya 
doğrudan Divan-ı Hümayun'a başvura
rak kendi tekeline müdahale eden es-

Sehzade Mehmed 'in sünnet şen liğ i nde 115821 mumcu es· 
naf ını n resmi geçid ini gösteren minyatürden detay (Sur· 

name- i Hüma.yun, TSMK, Hazine nr. 1344 , vr. 159a) 

naf grubunun faaliyetten menedilmesi
ni isteyebilir ve haklı görülmesi duru
munda müdahale f aaliyeti durdurula
rak grup dağıtılırdı (BA, Cevdet- Darpha
ne, nr. 1 359) . 

Esnaf grubunun teşkili ortaklaşa bir 
faaliyetle oluyor ve bir nizarn ortaya ko
nuyordu. Bu nizamda grubun otoritesi
nin belirlenmiş olması gerekiyordu. Ye
ni kurulan bazı esnaf grupları faaliyet 
göstermeye başladıkları alanda gelenek
sel olarak uygulanan nizarnı devam et
tirme eğiliminde idiler. Fakat gelenek
sel nizamın birlik içinde düzeni sağla
masının mümkün olmaması durumun
da otoritenin hiyerarşik olarak belirlen
mesi ihtiyacı ortaya çıkıyordu . Bu ihti
yaca cevap vermek için esnaf otoriteyi 
elinde bulunduracak kethüdayı ya ken
di seçiyor ya da kadı veya Divan - ı Hüma
yun'a başvurarak tayin edilmesini isti
yordu (Şer'iyye Sicilleri, istanbul Kadılı ğı, 

nr. 24. vr. J6b). E;snaf grubunun teşkiliy
le ilgili bu ilk nizama resmi olmayan es
naf nizarnı denebilir. Bu safhada esnaf 
grubu kendi nizarnı ve otoritesinin de
netimi çerçevesinde faaliyet gösterse 
bile henüz bu faaliyetinin devletçe onay
landığına dair bir i şaret yoktu. Ayrıca 
birliğin faaliyet göstermesi için devletteı;ı 
onay alınması gerekmiyordu. Diğer ta
raftan esnafın seçtiği kethüdanın onay
lanması da kadının göreviydi. Kethüdayı 
seçmek, seçilmiş kethüdayı haklı bir se
beple değiştirmek veya devletçe kendi
lerine kethüda tayin edilmesini isternek 
tamamıyla esnaf grubunun inisiyatifin
de olup kadının esnafın istemediği bir 
kimseyi kethüda tayin etmesi mümkün 
değildi. Kethüdanın kadı tarafından onay
lanması ve esnaf grubuna berat verilme
siyle faaliyet meşruiyet kazanmış oluyor
du. Kethüda olabilmek için berat almak 
gerekmiyordu. Birliğin yönetim kurulunu 
oluşturan kethüda, yiğitbaşı ve diğer gö
revliler serbestçe seçiliyordu (Şer'iyye Si· 

ci lleri, istanbul Kad ı l ı ğı, nr. 65, vr. 16b) 

Bununla birlikte beratlı kethüda tayini
nin esnaf grubu için önemi esnaf birli
ğinin devlet güvencesi altına alınmış ol
masıydı. Resmi olmayan esnaf nizarnı 

artık yarı resmi esnaf nizamma dönüş
müş oluyordu. 

Birlik içi düzeni sağlayan yarı resmi 
esnaf nizarnları esnaf birliğinin cari ni
zamma uymasını teminde yetersiz ka
labiliyordu. Bu yetersizliğin giderilmesi 
için cari nizamın Divan-ı Hümayun ka
lemlerinden birine veya kadı siciline kay
dettirilmesi yönünde çaba gösteriliyor. 
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böylece nizarniara resmi bir mahiyet ka
zandırılıyordu . Öte yandan bu yolla es
nafın üretim faaliyetleriyle devletin eko
nomik politikaları a rasında bir koordinas
yon sağlanmış oluyordu. Nizamın onay
lanmasından sonra esnaf birliğine fer
man, berat veya hüccet şeklinde resmi 
bir belge veriliyordu. Onayla resmi nite
lik kazanan nizarnlarda birliğe verilen im
tiyazlar ve temel kurallar yer almaktay
dı. Bu kurallar her esnaf birliği için az 
çok farklı olmakla beraber genel olarak 
mesleğe ait üretme hakkının kimlere 
ve nasıl verildiği , ham maddenin temi
ni ve tevzii ile belirli mal ve hizmetle
ri üretme ve satma tekelleriyle ilgiliydi 
(Şer 'iyye Sicilleri, istanbul Kad ıl ığı, nr. 135. 
vr. 2b. 57b. 67 "; nr. 154, vr. 62b) 

Esnaf Tekelleri. Esnaf sistemi XIX. yüz
yılın ikinci yarısına kadar esnafa tanınan 
tekel haklarına dayanıyordu . XVIII. yüz
yılın ikinci yarısından itibaren esnaf bu 
haklara dayanarak piyasa fiyatlarını te
kelleri altına almış ve fiyatları yükselt
meye başlamıştı. Dışa kapanarak artık 
iktisadi hayata zarar vermeye başlayan 
esnaf tekellerinin fiyatları belirlenen 
narhların üstüne çıkmıştı. Esnaf siste
mini bozucu yöndeki bu gelişmeleri ya
kından takip eden devlet, fiyat yükseliş
lerinin sebebinin esnaf tekelleri olduğu 

Levni' nin esnaf lo n caların ı n resmigeçidin i gösteren bi r min
vatü rü (Surnctme-i Vehbf. TSMK. ll l. Ahmed. nr. 3595. vr. 108ft ) 
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sonucuna vardığından (ı 794 tarihli fer
man: BA. Cevdet-iktisat, nr. 1085), lll. Se
lim zaruri gıda maddeleri dışındaki es
naf tekellerinin lağvedilmeleri hakkın

da ferman çıkardı (BA, Cevdet- iktisat, nr. 
1085) 

lll. Selim 'le başlayan esnaf teşkilatı
nın yeniden yapılandırılması dönemi, es
naf tekellerinin konusu olan mal ve hiz
metleri satın alma, üretme, üretimde 
belirli teknikleri uygulama ve satma hak
larına dayanarak fiyatları yükseltmek, 
esnaf tekeli dışındakilerin aynı ürünü 
aynı kalitede ve daha ucuza üretse bile 
üretimlerini engellemek gibi yollarla ik
tisadi hayata zarar verici yönde dışa ka
panarak tekelleşme eğilimine giren es
naf tekelleri karşısında, devletin bu tür 
zarar verici esnaf tekellerini kaldırarak 
dışa açık ve iktisadi hayata daha fayda
lı bir esnaf sistemi oluşturmak için ver
diği mücadelenin de başlangıcı oldu. 

Esnaf birliklerinin ihtiyaç duyduğu ham 
maddeyi temin etme, ikame veya ta
mamlayıcı mal ve hizmet üretme ve ma
mul maddeyi satma aşamalarındaki bü
tün faaliyetleri çoğunlukla devletin ken
dilerine tanıdığı tekel doğuran haklara 
dayanıyordu . 

Üretim krizlerini önleyecek bir ham 
madde temin sistemi oluşturmak, özel
likle ikame mal ve hizmet üreten esnaf 
birlikleri arasındaki haksız rekabeti ön
lemek, hem tüketici hem de üretici ya
rarına sosyal ve ekonomik verimliliği yük
sek, kaliteli ve uygun fiyatta bir üretim 
ve satış sistemi oluşturabilmek için bü
yük çabalar harcayan merkezi otorite 
ve kadılar, çareyi esnaf birliklerinin ne 
tür mal ve hizmet leri hangi haklara sa
hip olarak üretip satabileceklerini belir
lemekte bulmuşlardı. Bu anlamda · Sel
çuklu Devleti'nce oluşturulan gelenek 
Osmanlı Devleti'nde de devam ettirildi. 

Kısaca devlet talebi karşılayabilecek 

miktarda ve kalitede uygun fiyatla üre
tim yapılmasını sağlamak amacıyla es
naf birliklerine çeşitli tekel hakları ver
miştir. Bunlar mutlak anlamda verilmiş 
bir iekel olmayıp hem tüketici hem de 
üreticiye fayda sağlamaması durumun
da derhallağvediliyordu (Şer'iyye Sicil· 
leri, istanbuİ Kadılığı, m. 154, vr. 64a). 

ikame mal ve hizmet üreten ~snafın 
genellikle ham madde gkdileri ortak 
ürünlere dayalı olduğundan , ortak ni~e
likt,eki ham ·maddenin temini aşama
sında birlikler arası rekabet' sadece be
lirti bir bölge iÇinde cereyan eden reka-
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bet olmaktan çıkıp imparatorluk dahi
linde aynı ortak ürünü kullanan esnaf 
birliklerinin rekabeti şekline dönüyordu. 
Bölgeler arası ikame mal üreten esnaf 
arasındaki rekabet, zorunlu gıda mad
deleri üretiminde kullanılan hububat ne
vi ürünlerle büyük ve küçükbaş hayvan
ların temininde sınai mamul üretimi gir
dileri olan yün, ipek, pamuk, deri gibi 
ham maddelerde ortaya çıkıyordu. 

Osmanlı İmparatorluğu'nda sınai mal 
üreten esnaf birlikleri istanbul, Bursa, 
Edirne, Selanik, İzmir, Ankara, Halep gi
bi hem nüfusu hem de diğer bölgeler ve 
dış dünya ile ilişkisi yoğun olan yerlerde 
toplanmıştı. Sanayi kapitalizmi aşama
sına adım atan ülkelerin talep ettiği yün, 
pamuk, ipek, deri gibi ortak ürün ve ham 
madde üzerindeki rekabet imparator
luk sınırlarını aşıp milletlerarası bir ma
hiyet kazanıyordu. 

imparatorluk içinde ve dışında ham 
maddeyi sağlamak için yapılan müca
delede en büyük rolü yerli ve yabancı 
tüccar oynuyordu. Bu şiddetli mücadele 
XVIII. yüzyılın sonlarından itibaren ge
nellikle ham maddeyi en yüksek fıyatla 
satın alıp ülke dışına çıkarmayı amaçla
yan yerli ve yabancı tüccar lehine sonuç
landığından devlet buna sık sık müda
hale etme gereğini duyuyordu. 

XVIII. yüzyılın ikinci yarısından önce 
esnaf birliklerine daha çok mal ve hiz
met üretme ve satma alanlarında tekel 
hakları tanımış olan Osmanlı Devleti, bu 
yüzyılın sonlarından itibaren dış talebi 
yüksek ve devamlı kaçakçılığa konu olan 
ürünleri cari narh üzerinden satın alma 
önceliğini bu ürünleri ham madde ola
rak kullanan esnaf birliklerine tanıya
rak bu birliklerin ihtiyaçları kadarını sa
tın almasından önce ürünün tüccar eliy
le başka yere sevkedilmesini yasakla
mıştır (BA, Cevdet-iktisat. nr. 588). Ayrı
ca başta istanbul olmak üzere belirli böl
gelerdeki esnaf birliklerine ham madde 
temininde diğer bölgelerdeki esnaf bir
liklerine nazaran öncelik tanınmıştı. is
tanbul bölgesi, diğer bölge alım tekelle
rinden farklı olarak sadece yakın çevre
sindeki ham madde kaynakları üzerin
de değil gerekirse imparatorluğun bü
tün ham madde kaynakları üstünde sa
tın alma tekeline sahip olabiliyordu. Os
manlı Devleti'nin eski dönemlerinden 
beri süregelen İstanbul'un bu imtiyazı, 
1838 Baltalimanı Muahedesi ile her tür
lü tekel haklarının kaldırılmasına kadar 
devam etti. 

istanbul'daki esnaf birliklerinin lehi
ne, ham maddenin mecburi olarak sev
kedileceği bölge alım tekelleri oluştu
ran bu sistem gereği, bölgeler arası re
kabetle olsun dış rekabetle olsun, istan-. 
bul bölgesindeki esnaf birlikleri olduk
ça avantajlı bir konuma yükseltilmiş olu
yordu. Fakat sadece istanbul için değil 
üretimleri tamamıyla taşradan gelecek 
ham maddeye bağlı imparatorluğun di
ğer yerlerindeki esnaf birlikleri için de 
benzer bölge alım tekelleri vardı. Mese
la Ankara'daki kazzaz ve sofçu esnafı
nın kullandığı tiftik yünü ipliği üreten 
Ankara ve civarındaki Çankırı, Kal'acık, 

istanos, Mihalıccık, Sivrihisar, Beypazarı 
ile bu yöreden gelip geçen Yörükler' in 
ürettiği tiftik yünü ipliğinin tamamının 
Ankara'ya sevkedilmesi zorunluydu (BA, 
Cevdet-iktisat, nr. 694). Bu sisteme göre 
ham maddeyi öncelikle en yakın bölge
deki esnaf birlikleri satın alma hak ve 
tekeline sahipti. Üreticinin bütün mah
sulü esnaf birliklerinin bulunduğu böi
geye naklediliyor ve ancak bölge esnafı 
ihtiyacı kadarını aldıktan sonra kalan 
kısmın başka bölgelere sevkedilmesi 
mümkün oluyordu. 

Sistemin istenilen sonucu verebilmesi 
için ham madde kaynaklarının sıkı bir 
şekilde denetlenmesi ve üreticinin mah
sulünü öncelikle tabi olduğu bölgenin 
ham madde ihtiyacını temin eden tüc
cara satması gerekiyordu. Fakat diğer 
bölgelerdeki esnaf birliklerinin ve özel" 
likle de sanayi kapitalizmi aşamasında
ki ülkelerin ham madde taleplerinin yük
sekliğinden dolayı tüccar ham maddeyi 
üreticiye narhının üstünde yüksek fiyat
lar vererek satın alıyor ve gizlice başka 
bölgelere ve yabancı tüccara yüksek fi
yatlarla satıyordu. Bu durumda kaçak
çılığı ve karaborsayı önleyebilmek için 
yeni çözümler geliştirmek mecburiyetİn
de kalan devlet kadılıklara konuyla ilgili 
olarak sık sık fermanlar yolluyordu (BA, 
Cevdet- İktisat, nr. 585, 996). 

Belirli bölgelerdeki bazı maddelerin 
bütünüyle çeşitli bölge tekellerine sev
kedilmesi üretici açısından önemli prob
lemleri beraberinde getiriyordu. Mesela 
İstanbul' a sevkedilme kaydına tabi bir 
ürün istanbul'daki esnafın talebinden çok 
üretildiği yıllarda talebi aşan miktarının 
da buraya sevki bir yandan maliyet fi
yatını yükseltirken öte yandan satış fi
yatını düşürdüğünden böyle bir ürünü 
sevketmek tüccara cazip gelmiyor ve 
sevkeden tüccar da çok defa ürünü za-



rarına elinden çıkarmak zorunda kalıyor
du. Ayrıca üretici de ürünün bol olduğu 
yıllarda daima arz fazlasının elinde kal
ması riskiyle karşı karşıya kalıyor ve za
rar ediyordu. Esnafın talebini aşan arz 
baliuğundan doğan bu zararlar esnafla 
tüccarın sık sık mahkemeye başvurma

sına sebep oluyordu. 

Esnaf birliklerinin ham madde temi
nini kolaylaştırmak amacıyla devletin ti
carete dalaylı müdahalede bulunması 

ve çözüm arayışları ortaya yeni mesele
ler çıkarıyordu . Bu meselelerin çözümü 
amacıyla devletin serbest ticarete doğru
dan müdahale etmesinden "ruhsat tez
kiresi sistemi" ile "yed-i vahid sistemi" 
denilen ticaret sistemleri doğmuştur. 

Mal ve hizmet üretimlerinde aynı ham 
madde girdisini kullanan, ikame mal ve 
hizmet üreten esnaf birlikleri arasında
ki ilişkilerin düzenlenmesi gerekiyordu. 
Bu ilişkilerde esnaf birliklerinin birbiri
ne müdahaleleri ve haksız rekabete gir
meleri, daha çok esnaf özerkliğine da
yanarak yürütülen oldukça düzenli bir
likler arası ilişkileri bozucu bir mahiyet 
alabiliyordu. Nitekim bu tür müdahale
lerden zarar gören esnaf birlikleri kadı
ya veya doğrudan Divan - ı Hümayun'a 
başvurarak yeni usullerin uygulanması
nı istiyorlardı. 

Ham maddenin esnaf birliklerine da
ğıtımında birliklerin birbirlerine müda
halesini ve spekülasyonu önleme husu
sunda iktisadi hayata yön veren idare
cilerin geliştirerek uyguladıkları siste
min rolü büyüktür. Buna göre bölgeler 
itibariyle hangi ham maddenin hangi 
esnaf birliğine ait olduğu ve birlik men
supları arasında nasıl dağıtılacağı tes
bit edilmişti. Belirlenmiş esnaf birlikle
rine ait olan ham madde, bu birliklerce 
satın alınarak aralarında tevzi edileceği 
iskele ve pazarlara tüccar eliyle getiril
diğinde öncelikle ilgili esnaf birlikleri ih
tiyacı kadarını alıyor ve ancak onlardan 
kalan ham madde tüccara satılabiliyor
du. Bu sistemin ayrıca devlet maliyesi 
açısından da faydaları büyüktü. Gümrük 
vergi ve rüsümlarının tam olarak topla
nabilmesi için gümrüğe tabi bütün mal
ların belirli mahallere intikal etmesi ve 
genellikle gümrükler emtia cinslerine gö
re ayrı ayrı mukataalara ayrılarak oluş
turulduğundan emtianın alınacak vergi 
gelirinin ait olduğu mukataa bölgesine 
gelmesi gerekiyordu. Bu yönüyle esna
fa tanınan öncelikli alım tekelleri Osman
lı gümrük sistemini tamamlayıcı rol oy
nuyordu. 

Esnaf birliklerine tanınan öncelikli alım 
tekeli haklarından doğan ve yaygınlaşan 

tekeller, XVIII. yüzyılın sonlarına doğru 
mal ve faktör piyasalarının genişlemesi, 
nüfus artışı, üretim ve tüketim alışkan
lıklarındaki değişme ve çeşitlenmeler 

sonucunda iktisadi hayata zarar verme
ye başlamış, zaruri gıda maddeleri dı

şındaki ürün ve ham maddelerin belirli 
esnaf birliklerinin satın alma tekelleri
ne aidiyeti 1794'te kaldırılmıştır. Fakat 
bu tür öncelikli alım tekellerine sahip 
ikame mal ve hizmet üreten esnaf bir
likleri arasında birbirinin tekellerine mü
dahaleler yeni mal ve hizmetler üretebil
me çabaları sebebiyle sürüyordu. 

Her devirde esnaf birliklerinin yeni mal 
ve hizmetleri üretme çabaları, genellik
le ikame mal ve hizmet üreten diğer sa
tın alma tekeline sahip esnaf birliğine 
ait ürün ve ham maddeyi satın almasını 
gerektiriyordu ki böyle bir teşebbüs te
keller arası müdahale ve mücadeleler 
zincirini başlatıyor ve konu mahkemele
re intikal ediyordu. Müdahale eden ve 
edilen esnaf birliklerinin idareci ve yö
netim kurulları mahkemeye çağrılıp din
leniyor ve çoğunlukla müdahale eden 
taraf uyarılarak müdahaleden menedi
liyordu (Şer'iyye Sicilleri, Galata Kadılığı, 
nr. 191 , s. 566; nr. 311, s. 515; Şer'iyye 

Sicilleri, İ stanbul Kadılığı , nr. 24 , vr. ll "). 

Öncelikli alım tekelleri veya satın al
ma tekellerinin devletçe tasdiki ve de
vam ettirilmesi. spekülasyon gayesiyle 
aracılar tarafından satın alınan ham mad
denin yüksek fiyat veren başka bölgele
re ve yabancı tüccara satılarak büyük 
tüketim merkezlerinde buhran yaratıl
masını önleme amacına yönelik bir poli
tika idi. Devletin, ham maddenin üreti
ciden alınıp onu kullanacak esnaf birlik
lerine ulaştırılmasında ekonomiye en yük
sek yararı temin etmek gayesiyle XIX. 
yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren uygula
maya koyduğu ruhsat tezkiresi ve yed-i 
vahid usulleri içinde yer alan her türlü 
tekel hakları da esasında kıtlıkları önle
me gayesine yönelikti. 

Esnaf birliklerine tanınan tekellerden 
gıda maddeleri dışındakilerin lll. Selim 
devrinde kaldırılmaya başlanmasının ar
dından ll. Mahmud döneminde gıda mad
deleriyle ilgili ham madde ve ürün te
mini tekellerinin bakkallardan başlana
rak kaldırılması bazı değişiklikleri bera
berinde getirdi. 

Üretim ve satış aşamalarında ikame 
mal üreten esnaf birliklerinin dışarıdan 
gelecek mallarla rekabet edebilmeleri 
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son derece önemliydi ve bunu iki yoldan 
yapabiliyorlardı. Birincisi, kendi bölgele
rine dışarıdan rakip malların girişinin 

devletçe yasaklanmasım temin etmekti. 
Mesela istanbul 'da ayakkabı üreten es
naf birlikleri bunu başarmış ve ithal edi
len kadın ayakkabılarının şehre girişi ya
saklanmıştı ( 1824 tarihli ferman; Şer'iyye 
Sicilleri, İstanbul Kadılığı, nr. 194, vr. 19"). 
İkincisi de belirli mal ve hizmetlerin üre
tim ve satış tekelini elde eden esnaf bir
liklerinin bölgeleri dışında da olsa mal 
üreterek kendileriyle rekabet eden di
ğer esnaf birliklerini lağvettirmeleriydi. 
Mesela İzmir'de Darphane-i Amire'ye 
bağlı Laleli vakfına ait kumaş üzerine 
basınacılık sanatının icra edildiği bina
nın dışında bu mesleğin icrası yasak ol
duğuna dair ellerinde ferman olan bas
ınacı esnafı, Manisa' da ve kazalarında 

aynı mesleği icra eden esnafın dağıtıl
masını istemiş ve bu isteği kabul edil
mişti (BA, Cevdet- Darphane, nr. 1359) 

Aslında devletin rakip mallar üreten 
esnaf birlikleriyle ilgili politikası, aynı böl
ge içinde veya birbirlerinin piyasalarına 
müdahale edebilecek yakınlıktaki farklı 
bölgelerde benzer mal üretimine daya
lı birden fazla birliğin kurulmasına izin 
vermemekti. Bu politikanın uygulanma
sında üretim tekelini elinde tutan esnaf 
birliği lehinde karar veriliyordu. Fakat 
üretim tekeline sahip esnaf birliğine ra
kip esnaf grubu yasağa rağmen piyasa
da faaliyet göstermeye başlamışsa ve 
rakip esnaf birliğinin ürettiği mal, üre
tim tekeline sahip esnaf birliğinin üret
tiği malın kalitesinde ve fiyatı da aynı ise 
bu rakip birlik üretim tekeline sahip es
naf birliğiyle birleştiriliyordu (İstanbul ka
dısına 1243 118281 tarihli ferman, bk. Şer'iy· 

ye Sicilleri, İ stanbul Kadılığı, nr. 154, vr. 
62b) . Fakat rakip esnaf birliğinin üretti
ği mal asıl esnaf birliğinin malına kıyas

la kalite ve fıyat bakımından tercih edi
lecek durumda değilse bu takdirde ra
kip esnaf birliği lağvedilerek tezgah ve 
aletleri tekel sahibi esnaf birliğine veri
liyordu (BA, Cevdet- Darphane, nr. 1359) 

Bazı durumlarda belirli mal ve hizmet 
üretme ve satma tekeline sahip olan bir
likler tekellerinde olan mal ve hizmetle
ri cinslerine ayırıp kendi aralarında alt 
birlikler kurma yoluna gidiyorlardı. Böy
lece üretim ve satış tekelinin konusu, 
belirli bir mal ve hizmetin bütününü de
ğil bir veya birkaç cinsini ihtiva eder bir 
hal alıyordu. istanbul 'daki sandalcı es
nafı otuz iki ayrı çeşitte ipekli kumaş 
üretme tekeline sahipti ve bunlardan iki 
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çeşidini Selimiye'deki birlik, otuz çeşi

dini de istanbul'daki birlik üretiyordu 
(Şer'iyye Sicilleri, İstanbul Kadılığı, nr. 215, . 

vr. 62b ; BA, HH, nr. 135). 

XIX. yüzyıldan itibaren büyük sıkıntı
larla karşı karşıya gelen, Avrupa men
şeli fabrikasyon imalatın rekabetine kar
şılık veremeyen, daha ziyade iç pazara, 
yakın çevreye yönelik faaliyette buluna
bilen esnaf teşkilatı giderek dağılmaya 
başladı. Tanzimat'tan sonra bazı düzen
lemeler yapılıp yeni nizamnameler ha
zırlanarak esnafın tekrar teşkilatlanma
sına çalışıldı. 1879'da açılan istanbul Ti
caret Odası bu gaye ile kurulmuştu. An
cak esnafın kendi derneklerini kurma
ları Il. Meşrutiyet devrinden sonra yavaş 
yavaş gerçekleşti, 1913'te gedik ve ton
ca usulü kaldırıldı. Cumhuriyet devrinde 
esnafın durumuyla ilgili olarak ilk defa 
1924'te Ticaret ve Sanayi Odası Kanunu 
yayımlanmış, 1942'de kanunda değişik
lik yapılmış, altı yıl sonra da yeni deği
şikliklerle esnaf odaları lağvedilmiştir. 

Bugün, 1953'te Ankara'da kurulan ve 
1964'te 507 sayılı kanunla kuruluş ka
nunu kabul edilen Türkiye Esnaf ve Kü
çük Sanatkarlar Konfederasyonu bütün 
esnaf derneklerini bünyesinde toplamak
tadır. Türk Ticaret Kanunu'nda, "geliri 
sermayesinden çok emeğe dayanan ve 
ancak geçimini temin edebilecek kadar 
kazancı olan kimse" şeklinde tarif edi
len esnafın dernek kurması Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı'nın iznine tabidir ve 
her esnaf kendi çalışma bölgesindeki 
derneğe kaydolmak zorundadır. Esnaf 
ve sanatkar dernekleriyle federasyonla
rından oluşan konfederasyonun Türkiye 
genelinde üye sayısı günümüzde 3 mil
yonu geçmiştir. 
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Arapça'daki tesaüb kelimesinin karşılı
ğı olup hadislerde ve ahlak kitaplarında 
gerek zihnen gerekse bedenen tembellik. 
gevşeklik ve dikkatsizliğin tezahürü sayıl
mış ve tasvip edilmeyen bir davranış ola
rak değerlendirilmiştir. Özellikle büyükler 
karşısında veya bir topluluk içinde esne
mek görgü kurallarına aykırı kabul edil
miş, ibadet sırasında esnemek de ibadet 
adabına uygun görülmemiştir. 

Alimler, "Esnemek şeytandandır" (Bu
hari, "Bed'ü'l-l:J.allş:", ll, "Edeb", 125; Müs
lim, "Zühd", 56) anlamındaki hadisi açık
larken burada esnemeye yol açan tem
bellik, usanma, bıkkınlık, uyuşukluk gi
bi ciddiyetle bağdaşmayan veya gaflet 
işareti olan hallerin insana yakışmadığı
na dikkat çekilmek istendiğini belirtir
ler. Zebldl, esnemenin genellikle bede
ne ağırlık çökmesinin bir sonucu olduğu
nu, bunun da çoğunlukla tıka basa yiyip 
içmekten ileri geldiğini, bundan dolayı 
söz konusu hadiste esnemenin şeyta

na nisbet edildiğini ifade eder (Tacü ' l

'aras, "ş' eb" md.). Hadisin devamında 
geçen, "Biriniz esnediği vakit şeytan ona 
güler" şeklindeki açıklamada da yine gaf
let halinin kötütenrnek istendiği belir
tilir. 

Hadislerde bir yandan esnemenin ve 
esnemeye yol açan hallerin önlenme
si tavsiye edilirken bir yandan da bu
na engel olamayan kimsenin esneme 
sırasında eliyle ağzını kapatması öğüt

lenmiştir (Buharl, "Edeb", 125, 128; Müs
lim, "Zühd", 56-58). Bu tavsiyenin, esne
me sırasındaki hoş olmayan görünüşü 
gizlerneyi amaçladığı açıktır. Ayrıca bu 
hadiste, esnerken ağzı el veya mendil
le perdelemek suretiyle vücuda mikrop 
girmesini yahut vücuttan dışarıya mik
rop saçılmasını önleme amacının da gü
düldüğü, bu bakımdan söz konusu ha
disin tıbb-ı nebevl açısından önem taşı

dığı düşünülebilir. Nitekim esneme ile 
birlikte şeytanın vücuda girdiğini ifade 
eden hadisteki (Masned, III, 37) şeytan 

kavramıyla esnerken vücuda girme ihti
mali bulunan mikroplar arasında zarar
lı olmaları açısından bir ilişki kurulmak 
istenmiştir. 


