
si'nin Tefsiri (I 994, Marmara Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü) bunlar arasın
da sayılabilir. 
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LO NCA 

Osmanlılar'da 

teşkilatianmış esnaf grupları için 
kullanılan bir terim. 

_j 

Teşkilatianmış esnafın birliğiyle ilgili çe
şitli fonksiyonların icra edildiği özel yerin 
adı olup teşkilatianmış esnaf gruplarını 
ifade eden bir anlam da kazanmıştır. Ke
lime İtalyanca loggiadan gelmektedir. 
Fransızca şekli olan loge Türkçe'de loca 
olarak geçer ve "hücre yahut oda, özel 
tahsis edilmiş mekan" anlamına gelir. 

Lonca kelimesinin Osmanlı esnaf teş
kilatıyla ilgili olarak ne zaman kullanıl
maya başlandığı hakkında kesin bilgi 
yoktur. Bununla birlikte İtalyan şehir 
devletlerinin, özellikle Venedik, Cene
viz ve Raguzalılar'ın Osmanlı Devleti ile 
olan t icari münasebetlerinin bu tabirin 
ortaya çıkışında etkili olduğu söylenebi
lir. Bilhassa Galata ve civarında yerleşen 

yabancı ticari temsilcilerin bulunduğu oda 
ve hanlar için bu kelimeyi kullandıkları ve 
bunun zamanla yaygınlık kazandığı anla
şılmaktadır. XVlll. yüzyıla ait bir esnaf sa
yımında Galata, Kasımpaşa civarındaki 
hanlarda ve odalarda müslüman ve ya
bancı tüccarın bir arada bulunduğu, yir
mi yedi hanın 406 odasında 698 kişinin 
kaldığı ve yetmiş bir odadaki 1 23 kişinin 
çoğunun yabancı tüccar olduğu görül
mektedir (istanbul Belediyesi Atatürk Ki
taplığı, Muallim Cevdet, nr B. I O) . Burada
ki kayıtlar, yerli ve yabancı es n afla tüc
carlar arasında gündüz iş dolayısıyla ol
dukça sıkı olan münasebetin akşam han
larda ve bekar odalarında da sürdüğüne. 
iş dünyasıyla ilgili kelimelerin ortak bir 
kullanıma yol açıp yaygınlaştığına işaret 
eder. İtalyanca loggia kelimesinin Türk 
diline geçmesinin sebepleri bu ticari iliş
kilere dayanır. Nitekim esnaf ve tüccarın 
mallarını depoladığı odalar Osmanlı bel
gelerinde genellikle "mahzen" şeklinde 
anılır ve bazı yazarlar bu ilişkiden dolayı 
mahzenle !onca arasında irtibat kurar. 
Ticari ilişkilerin yoğunlaştığı Galata'da da
ha Fatih Sultan Mehmed devrinden iti
baren Lonca isimli bir mahallenin varlığı 
dikkati çeker. Galata kadısına gönderilen 
993 ( 1585) tarihli bir hüküm de Galata ci
varında Lonca adlı mahalde, Ayasafya-i 
Keblr Vakfı'na ait kira ile yabancı esnaf ve 
tüccarın tasarrufunda bulunan yirmi kub
beli bir kapalı çarşıdan (bezzazistan) bah
sedilir. Yabancı tüccarın üslendiği Galata 
bölgesinde, bir kısım yerli ve yabancı gay
ri müslimlere ait alışveriş merkezlerinde
ki çarşı ve hanlarda bulunan malların de
polandığı mahzenlere İtalyanlar'ın verdik
leri isim olan loggia ile bu loggiaların yer 
aldığı mahalle belgede belirtildiği gibi 
Lonca denmesi arasında doğrudan bir 
ilişki olduğu açıktır. Gerçekten de yuka
rıda bahsi geçen 1176 (1762-63) tar ihli 
istanbul esnafının sayım defterinde Ga-
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LO NCA 

!ata- Kasımpaşa arasında çörekçi fırınla
rının yer aldığı bir bölge Lonca mahalli 
olarak kaydedilmişti ( 1176 Tarihli Esnaf 
Defteri, s. I 8) . 

Bu yerin belirgin özellikleriyle esnaf 
teşkilatı çerçevesinde !onca kelimesinin 
aldığı anlam arasında bir bağ vardır. Lan
ca mahalli tüccar malının esnafa satılmak 
üzere depolandığı, esnafın bu malı top
tan satın aldığı ve muhtemelen esnafa 
dağıttığı yerdi. Bu özellik zamanla yer adı
nın esnaf teşkilatı ile özdeşleşmesine yol 
açtı. Böylece XV. yüzyılın sonlarında özel 
bir ticari yeri ifade eden !onca kelimesi 
XVII. yüzyıldan itibaren doğrudan esnaf 
sisteminin adı olarak kullanılmaya başlan
dı. Nitekim istanbul esnafıyla ilgili olarak 
!onca teriminin yer aldığı en eski arşiv 
belgesi 1697 tarihlidir ( BA, Atik Şikayet 
Defteri, nr 22, s. I I I, hk. 722). Bursa es
nafı için !onca kelimesinin kullanıldığı ta
rih 1 042 ( 1632-33) olarak tesbit etmiştir 
(Gerber, s. 49). Belgelerde !onca terimi
nin yaygın biçimde görülmesi XVIII. yüz
yıldadır. 

Kelime arşiv belgelerinde iki ayrı anlam
da geçer. İlk olarak teşkilatianmış esna
fın çeşitli fonksiyonlarını icra ettiği belirli 
bir yer şeklinde kullanılır; teşkilatianmış 
esnaf amir ler inin (kethüda, yiğitbaşı, ni
zam ustaları vb.) gerekli ham maddeyi te
min edip esnafa dağıttığı, gerektiğinde 
ham maddeyi depoladığı, mamul hale ge
len malın kalite kontrolünü yaptığı yeri 
ifade eder. Ayrıca esnaf amirlerinin ileri 
gelenlerinin ve kalfalarının, kendi teşki
lat nizarnını uygulamak, yeniden düzen
lemek, değiştirmek, diğer esnafa ait ni
zamnamelere ve devletin koyduğu ka
nunlara uymak için disiplini sağlamak, 
kendi esnaf teşkilatlarıyla ilgili her h us u
su görüşmek, karara bağlamak ve uygu
lamak maksadıyla toplandıkları özel bir 
yeri de niteler. Kısacası teşkilatıanmış es
nafın ortak odasının veya meclisini rı <~dı

dır. 
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LO NCA 

Lonca kelimesi ikinci olarak "teşkilat
lanmış esnaf" manasma gelir. Bu anlam 
ilk kullanılışındaki . anlamının boyutlarını 

hayli genişletmiştir .. 'Njtekim dağramacı 
esnafına dair'bir belg~Cıe, bunların kendi 
esnaf birlikl~fiyl~ Ilgili düzenlemeleri yap
ma ve h~r tdrti:i .. kar_arı alıp yürütebilme 
gibi işlerin hallj.iÇin 'söz konusu esnaf birli
ğinin bütüri üy~'ı~riıilh toplanmasının zor 
olduğu belirtilerer~u görevi yerine ge
tirmek üzere içlerinden dağramacı esna
fının nizarnını iyi bilen ve uygulayabilecek 
yetenekte ol~h ~ski ve tecrübeli ustalar
dan yirmi iki kişiyi !onca ustası olarak seç
tikleri ifade edilmektedir. Kadı tarafından 
onaylanan. !onca ustası denilen ustalar 
dağramacı esnafının herhangi bir usta
sından farklıdır. Bu farklılık !onca ustala
rının dağramacı esnafı birliğiyle ilgili her 
husus u görüşme. karara bağlama ve yü
rütme yetkilerine sahip olmasından kay
naklanır. Böylece esnaf, bu tür fonksiyon
ların kurumlaşmasıyla in evcut esnaf bir
liğini güçlendirerek teşkilatlı faaliyette 
bulunabilmek yönünde önemli bir adım 
atmış oluyordu. Belgede, teşkilatlı faali
yette bulunmak ve birliği sürdürebilmek 
için gerekli fonksiyonların tamamı !onca 
kelimesiyle açıklanmaktadır. Bu anlam
da !onca teriminden hareketle belirtilen 
fonksiyonları ifa etmeyi üstlenenler de 
!onca ustası olarak tanımlanmıştır. Böy
lece !onca terimi, hem esnaf birliğini hem 
de teşkilatianmış esnafı ifade eder bir an
lam genişliği kazanmış oluyordu. Çünkü 
teşkilatlanmamış bir esnaf zümresi için 
esnaf birlikleriyle ilgili fonksiyonların icra 
edildiği özel bir yere ihtiyaç yoktu. Başka 
bir deyişle ancak teşkilatianmış esnaf bir
likleri için !onca söz konusuydu. Esnafla 
ilgili olarak I oncadan bahseden belgelerin 
tamamında esnaf birlikleriyle ilgili kaide 
ve nizarnları da görmek mümkündür. 
XVIII. yüzyıldan önce de esnaf birliklerinin 
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çeşitli faaliyetlerini sürdürdükleri yerler 
vardı. fakat teşkilatianmış esnafa ait bu 
yerler !onca kelimesiyle ifade edilmiyor
du. 

Bazı araştırmacılar !onca terimiyle ge
dikti esnafı kastederler ve bunlar için "lon
calaşmış esnaf" veya !onca tabirini kulla
nırlar. Ancak belgelerde !onca ve gedik 
terimleri hiçbir zaman birbirinin yerine 
kullanılmamıştır. Esnaf birliği hem ge
diği olmayan hem de gedik! i esnaf grup
larının tamamını ifade etmektedir. Bu 
karışıklık esnaf birliği, !onca ve gedik 
terimlerinin birbirleriyle iç içe girmiş ol
masından kaynaklanmaktadır (ayrıca bk. 
ESNAF; GEDiK) 
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LONDRA ANTLAŞMASI 

Mısır meselesi dolayısıyla 
Osmanlı Devleti ile İngiltere, . 

Avusturya, Prusya ve Rusya · arasında 
Londra'da 15 Temmuz 1840'ta 

akdedilen mukavelenSme 

(bk. KAVALAll MEHMED ALİ PAŞA). 
_j 
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LORIMER, John Gordon 
(1870- ı 914) 

İngiliz şarkiyatçısı . 
_j 

Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. İn
giliz- Hindistan hükümetine bağlı olarak 
Basra körfezi bölgesinde çeşitli diploma
tik görevlerde bulundu; 1909-1913 yılları 
arasında Bağdat konsolosu idi. XX. yüz
yılın başlarında Irak'ın Bağdat, Basra, Mu
sul, Kerkük gibi şehirlerinde çok tanın
mış bir kişiydi ve Musul Valisi Tahir Paşa. 
Kerkük mutasarrıfı Avnullah Bey, Bağ
dat Valisi Ali Rıza Bey gibi Osmanlı görev
lileriyle yakın dostluk kurmuştu. 1913 yı
lında Osmanlı Devleti ile İngiltere arasın
da imzalanan. ancakyürürlüğe girmeyen, 
bölgedeki İngiliz haklarıyla ilgili antlaş
ma ve yine İngilizler ' in 1914'te bölgedeki 
petrol araştırmaları için Almanlar'la im
zaladıkları Angio-German Comrention 
Antiaşması onun katkılarıyla gerçekleş
mişti. Ani ölümü İngilizler kadar Türkler'i 
de üzmüştür. 

Lorimer abidevi eseri Gazetteer of the 
Persian Gulf, Oman and Central Ara
bia'yı (1-Vlll, Calcutta ı 908- 19!5 ), Dışişleri 
Bakanlığı ile gizli servise bağlı olarak Bas
ra körfezinin başlıca şehirleri arasında sık 
sık gidip geldiği yıllarda Lord Curzon'un 
emriyle yazmaya başladı ( !903). İngiliz 
arşivlerinden faydalanılarak ortaya ko
nulan eser coğrafya ve tarih bölümlerin
den oluşmakta, bu iki ilim dalının yanın
da bölge üzerine yapılacak sosyolojik ve 
istatistik çalışmalar için de önemli bir 
kaynakteşkil etmektedir. H. V. Winstone, 
Captain Shakespear. A Portmit (Lon
don !976) adlı kitabında Lorimer'in ese
rini Orta ve Doğu Arabistan'la ilgili ih
male uğramış en ayrıntılı bilgileri dahi 
içeren çok önemli bir kaynak olarak ta
nımlar. Al-i Suud, Al-i Mübarek. Al-i BO 
Saldi. Al-i Sani, Al-i Halife gibi o dönem
den beri bölgenin yönetiminde söz sahibi 
olan ailelere ve aralarında gelişentarihi 
olaylara dair bilgileri içeren . eserin i::oğ~ 
rafya bölümü 1908 yılınd;:ı Hind.istan hü
kümeti tarafından Kalküta;da çok·az sa

yıda bastirıldı: eserin bölge. tarihini anla
tari ikin~i bölümü yazarın ölümünden son
ra 191 S yılında L. Birdwood tarafından 
yayımlandı. 1 SOO'Iü yıllardan başlayan 
bilgiler 1907 yılına kadar geıl~eıi olayları 
kapsar. 4693 sayfadan oluşan kitabın İn
gilizce orüinali iki ana bölüm ve sekiz cilt 
halinde piyasaya çıkarılmıştır. Eser, daha 


