
SAHABI KAVLi 

nünden Hz. Ebu Bekir, ömer, Ali, Abdul
lah b. Mes'Gd, Zeyd b. Sabit ve Muaz b. Ce
bel gibi sahabileri isim vererek övmüştür 
(Ebu DavGd, "Sünnet", 8; Tirmizi, "Mena-
15ıb", 17, 19, 32, 37) Fakatbunlar diğersa
habilerden ayrı olarak taklit edilmelerinin 
caiz veya vacip oluşu biçiminde bir ayrı
calık kazanmamışlardır. Gazzali, Şafii'nin 
Hz. Ali'nin bir gecede her bir rek'atında 
altışar secde bulunan altı rek'at namaz kıl
dığına dair rivayet için söylediği, "Bu nakil 
sabit olsaydı ben de o şekilde namaz kılı
nabileceğini kabul ederdim" sözünü gün
deme getirerek Hz. Ali'nin bunu ancak 
tevkifi bilgiye dayanarak yapabileceği gö
rüşünde olduğu için Şafii'nin böyle söyle
miş olabileceğini ifade eder. Ardından Şa
fii' nin bir uygulamayı tevkife hamietme 
yaklaşımını kabul edilemez bularak eleş
tirirken bu tür görüşlerin Şafii tarafından 
terkedildiğini belirtir ( el-MüstaJifa, ı , ı 70-

1 71). Şafii usulcüleri, sahabinin taklit edil
mesinin caiz olup olmadığı konusunda fark
lı değerlendirmeler yapmışlardır. Gazzali'
nin de içinde bulunduğu bir grup, sahabi 
sözünün hüccet olmadığı gibi taklidinin 
de caiz olmadığı görüşünü Şafii'ye nisbet 
ederken Taceddin es-Sübki, sözünün hüc
cet olmamasının sahabinin taklit edilme
mesini gerektirmeyeceğini savunmuştur 
(Men'u'l-meuani', s. 439). 
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Kitap ticareti ile meşgul olan 
kişilere verilen ad. 

_j 

Ortaçağ İslam dünyasında kitap istinsa
hı ve satışı ile meşgul olan kimselere ver
rak denilmekteyken Osmanlı döneminde 
sadece kitap satışını meslek edineniere 
sahhaf adı verilmiştir. 

Osmanlı Devleti'nin ilk döneminde siyasi 
ve kültür tarihi konusundaki bilgi yeter
sizliği sahaflık hakkında da geçerlidir. Bu 
dönemde bazı şehirlerde kurulan medre
selerin öğrencileri derslerde okudukları ki
tapları büyük bir ihtimalle bizzat istİnsah 
etmekteydi. Medreseterin kuruluşuyla bir
likte kitap ticaretinin de başladığını söy
lemek pek mümkün görünmemektedir. 
Muhtemelen İznik, İzmit ve Bursa gibi şe
hirlerde bir alışveriş ortamı oluşturacak 
sayıda kitap da mevcut değildi. Eğitim ku
rumlarının çoğalması , diğer beyliklerle ve 
islam dünyasının önemli kültür merkez
leriyle olan münasebetlerin geliştirilmesi 
sonucu Osmanlı Devleti'ne başlayan ule
ma sınıfının göçü beraberinde kitap akı
mını da başlatmış olmalıdır. Bir süre son-

ra medreseterin yoğunlaştığı bölgelerde ki
tap ticaretiyle uğraşan esnaf da oluşma
ya başlamış olmalıdır. Ancak medrese öğ
rencileri için istinsah yolu daha yaygın ol
duğundan muhtemelen ilk sahaflar kitap 
satımından çok kağıt, mürekkep, kalem 
gibi kitap yazımında kullanılan malzeme
yi temin etmekteydi. Taşköprizade, Yıldı

rım Bayezid dönemi ulemasından Molla 
Fenari'-nin hocalığı dönemine kadar med
rese talebelerinin cuma ve salı günü tatil 
yaptığını, Molla Fenari'nin bu tatil günle
rine pazartesiyi de ilave ettiğini belirtir. 
Buna sebep olarak da medrese talebele
rinin Sa' -d ed din et-Teftazani'nin eserlerini 
okumak istemelerine rağmen satın almak 
için nüshalarını bulamadıklarını ve istin
sah yoluyla elde etmeye de vakitlerinin 
yetmemesini gösterir (eş-Şe~a'i~, s. 27-

28). Daha sonraki dönemlere ait kitap fi
yat listelerinde eserlerin satış fiyatlarının, 
medrese öğrencisinin temin ederneyece
ği kadar yüksek olduğu görülür. Sahaflar
da bulunan bu tür eserler genellikle zen
gin hayır sahiplerince satın alınarak kü
tüphaneler tesisi yoluna gidilmekteydi. 

Osmanlı Devleti'nin ilk başşehri olan Bur
sa'daki sahaflar la ilgili en erken kayıtlar 
XVI. yüzyıla aittir. Her ne kadar Floransalı 
seyyah Bernardo Michelozzi 1498 yılında 
Bursa'yı ziyaret ettiğinde dokuz adet Grek
çe el yazması satın aldığını söylemektey
se de (Lowry, s. 24) bu tür yazmaları sa
haflardan satın almış olması uzak bir ih
timaldir. Şehrin uğradığı istila ve tahripler 
ilk dönemleri hakkındaki kaynaklara eriş
memizi mümkün kılmamaktadır. Bursa 
Şer'iyye Sicilieri Arşivi'ndeki 1 O Safer 920 
(6 Nisan 1514) tarihli bir tereke kaydında 
Alaeddin b. Mehmed adlı bir sahaftan söz 
edildiğine göre (Bursa ŞS A 22, s. 123) . 
XVI. yüzyılın başlarında bu şehirde bir sa
haf esnafı oluşmuş olmalıdır. XVI. yüzyıl- . 

da yaşayan Şeyh Üftade'nin menakıtında 
iki yerde sahaflardan bahsedilir (Menakıb-ı 
Hazret-i Ü{tade, s. 85-86, 98-99) . Rivayet 
şeklinde anlatılan olayların her ikisinde 
de "sahaflarda Mürekkepçi Muslihuddin", 
"Şeyh Mustafa Efendi hazretlerinin sahaflar 
içinde dükkaniarı var imiş" şeklindeki ifa
delerden o dönemde Bursa'da bir sahaf
lar çarşısının mevcut olduğu anlaşılmakta
dır. Bu çarşının nerede olduğu belirtilmez
se de kültürel ve ticari faaliyetin yoğun
laştığı ulucami civarında olmalıdır. Bursa 
Şer'iyye Sicilieri Arşivi'ndeki 1116 (1704) ta
rihli bir kayıtta Ahmed oğlu Mehmed'in ki
taplarının ölümünden sonra ulucami av
lusunda satıldığı bildirilmektedir (Çetin 
v. dğr. , I , 325). Bir sicil kaydından öğren-



diğimize göre de 950 Zilhiccesinde (Mart 
1544) meydana gelen çarşı yangınında Or
han Gazi vakfına ait olup yanmış bulunan 
dükkanıardan yirmi üçü mücellitlere, dör
dü de sahaflara aitti (Bursa ŞS. A. 42, s. 
153). Yirmi üç bab mücellit dükkanına kar
şılık dört bab sahaf dükkanı olması kitap 
temininde istinsahın önemli bir yeri oldu
ğunun işareti olsa gerekir. Yirmi üç mü
cellit dükkanının icra-yı sanat edebilmesi 
için yine bir miktar kağıt, mürekkep ve ka
lem satan dükkanlar olmalıdır. XVI. yüzyıl 
tezkire yazarlarından Aşık Çelebi, şair Şev
ki-i Sani'den bahsederken, Bursa'da bir 
sahaf dükkanı açtığını ve buradan zorluk
la geçindiğini söylemektedir (Meşa'irü 'ş
Şu 'ara, s. 817) . Bundan Bursa'da sahaflı
ğın o dönemde çok para kazandırmadığı 
veya şair Şevki'nin işlerinin iyi gitmediği 
anlaşılmaktadır. Bursa Şer'iyye Sicilieri Ar
şivi'ndeki 967 ( 1560) tarihli bir muhalle
fat kaydında Mustafa b. Hüseyin'in sahaf 
dükkanındaki eşyanın bir listesi verilmek
tedir (Bursa ŞS . A. 77/88, s. 21 b-22•ı. Bir 
miktar kitap, kağıt, kalemtıraş yanında 
gül suyu, saat, fener, gözlük, kıblenüma 
gibi eşyanın bulunması sahaf Mustafa'nın 
hayatını kazanmak için başka şeyler de 
satmaya çalıştığını göstermektedir. Bursa 
sahaflarıyla ilgili diğer bilgiler geç dönem
Iere aittir. Bursa Şer'iyye Sicilieri Arşivi'ne 
dayanan bir araştırmada XIX. yüzyılın baş
larında burada kırk üç sahaf ve mücellit 
olduğu (Aksın, sy 132 [2001], s. 6), ihtisap 
kayıtlarında ise 1830'da otuz sekiz saha
fın bulunduğu görülmektedir (Aynural, sy. 
129 [2000], S . 8) 

Bursa'dan sonra bir süre payitaht olan 
Edirne'de IL Murad döneminde ilim haya
tında büyük bir gelişme olmuştur. Med
reselerin yaygınlaşmasıyla birlikte medre
se öğrencilerinin kitap ihtiyacını karşılaya
cak bir esnaf grubunun ortaya çıkmış ol
ması gerekirse de bu konuda kaynaklar
da yeterli bilgi yoktur. XV-XVI. yüzyıllarda 
Edirne'nin iktisadi hayatıyla ilgili bir çalış

mada tesbit edilen esnaf arasında kalem
tıraşçı ve mücellidin olduğu halde, saha
fın bulunmadığı görülmektedir (Keleş, s. 
402-403) . 907 (1501) tarihli Edirne ihtisa
bıyla ilgili kanunnarnede de kalemtıraşçı
ların uyması gereken esaslardan bahsedi
lirse de sahaflarla ilgili olarak herhangi bir 
nizarndan söz edilmemektedir ( Barkan, III 
9 [ 1942], s. 176). Muhtemelen Bursa gibi 
Edirne'de de ilk dönemlerde kitap üreti
minde kullanılan malzemenin ticareti da
ha yaygın bulunmaktaydı. XVII. yüzyılın 
sonlarına doğru Edirne'yi birkaç kere zi
yaret eden Antoine Galland'ın Ali Paşa 

Çarşısı ve Bedesten'den bahsederken sa
haflardan bahsetmemesi, bize bu asırda 
dikkati çekecek derecede bir kitap tica
retinin olmadığını gösterir. Zira istanbul 
Bedesteni'nden 100 civarında kitap satın 
alan A. Galland gibi bir kitap meraklısının 
bu konuda sükGtu ihtimal dışıdır. 

istanbul'un fethinden sonra önemli eği
tim kurumlarının tesisiyle birlikte bu şe
hirde kitap ticaretinin başladığı görülmek
tedir. Bursa örneğinde olduğu gibi, istan
bul'da da kitap ve kitap üretiminde kulla
nılan malzemenin ticaretini yapan sahaf, 
kağıtçı, mürekkepçi ve mücellit dükkan
Iarı medreselerin yoğun biçimde bulun
duğu bölgelerdeydi. Divanyolu'ndan Edir
nekapı'ya kadar uzanan çizginin üstünde 
ve yakınında çok sayıda eğitim kurumu 
mevcuttu. Sahaf dükkaniarı da bu çizgi
nin iki noktasında, Kapalı Çarşı'nın bulun
duğu Beyazıt'ta ve Fatih'te yoğunlaşmış
tı. Fatih Sultan Mehmed, tesis ettiği va
kıflara gelir kaynağı oluşturmak ve ticari 
hayatı geliştirmek gayesiyle Mahmud Pa
şa ile Beyazıt arasında, kaynaklarda Bez
zazistan şeklinde anılan bir çarşı komplek
si inşa ettirmiştir. Bezzazistan'da "sandık" 
ve "zaviye" denilen dükkanlar bulunmak
taydı; dört kapısı yönünde ise çeşitli es
nafın faaliyet gösterdiği dükkaniardan 
oluşan çarşılar vardı. Bedesten'in içindeki 
"sandık" ve "zaviye"lerden birkaçı sahaf
lara tahsis edilmişti. Bugün Kapalı Çarşı 
denilen bu komplekste mevcut sahaf es
nafıyla ilgili en eski kayıtlar 926 (1520) yılı
na aittir. Ayasofya evkafının gelirlerini tes
bit maksadıyla düzenlenmiş bir defterde, 
Bezzazistan'da 140 sandık ve yirmi zaviye 
mevcut olduğu, bir zaviyenin sahaf Hü
sam. iki sandıktan birinin sahaf Edibi, di
ğerinin sahaf Alaeddin'in tasarrufunda bu
lunduğu belirtilir (İstanbul Belediyesi Ata
türk Kitaplığı, nr. O. 64, s. 3b-4•j . Bu kayda 
göre tahririn yapıldığı tarihte Bedesten'in 
içinde sadece üç sahaf dükkanı vardır. Be
desten'in dışındaki dükkanıardan ise sa
haflara tahsis edilmiş hiçbir dükkan mev
cut değildir. Bundan dolayı Kapalı Çarşı'
nın ilk dönemlerinde daima tekrarlandığı 
gibi burada bir sahaflar çarşısı olduğunu 
söylemek mübalağalı olur. Sahafların altın, 
gümüş ve kıymetli taşlar satan bölgeye 
yerleştirilmiş olmaları dikkat çekici bir h u
sustur. Diğer taraftan Bedesten dışındaki 
dükkaniarın bir kısmının mücellitlere tah
sis edildiğini , bunu bildiren bölümün baş
lığının da "cilt zanaatkarları" adını taşıdı

ğını ve "bab" olarak adlandırılan kırk dört 
mücellit dükkanı olup bunun yedisinin boş 
olduğunu görüyoruz (İstanbul Belediyesi 
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Atatürk Kitaplığı, nr O. 64, s. 20•-21 •). XVI. 
yüzyılın ilk yarısına ait diğer bazı kayıtlar
da da sahafların bulundukları yer Bezza
zistan olarak belirtilmektedir. XVI. yüzyıl 
tezkire yazarlarından Latifi şair Lik~H'nin 
Bezzazistan sahaflarından olduğunu söy
ler (Tezkiretü'ş-şu'ara, s. 490). Aşık Çelebi 
de şair Afitabl'nin mahbubundan bahse
derken, "istanbul Bezzazistanı'nda kitap 
sahafı idi" der (Meşa'irü'ş-Şu'ara, s. 148). 
Sinan Paşa'nın kardeşi Ahmed Paşa, pa
dişaha şikayet için yazdığı bir mektupta 
kendisi yokken Molla Lutfi'nin Sinan Paşa'
nın kitaplarını sattığını , bunun üzerine ka
zaskerin, kitapların Bezzazistan'da ema
nete alınmasını emrettiğini yazar (TSMA, 
Emanet Hazinesi, nr. 8101). 

Sahafların bulunduğu diğer bir bölge de 
Fatih Camii avlusu ve civarıydı. Fatih med
reselerinde tedrisat başladıktan sonra özel
likle de cami avlusunda kitap ticareti or
taya çıkmış olmalıdır. Ancak buradaki ti
cari faaliyetin erken safhalarına dair eli
mizde herhangi bir belge yoktur. Fatih ci
varındaki Karaman Pazarı'nda şair Zey
ni'nin bir sahaf dükkanı açıp zengin oldu
ğunu Aşık Çelebi nakletmektedir (a.g.e., 

s. 294) XVIII. yüzyılın başlarında Şehid Ali 
Paşa'nın kitapları müsadere edildiğinde bir 
kısmı satılmıştı. lll. Ahmed'in bu konu
daki hatt- ı hümayununda bu satışla ilgili 
olarak şu ifadeler bulunmaktadır: "Ve de
ğer bahalarıyla füruht eylemek üzere bir 
günde füruht olunacak kadar kitabı ihraç 
ve füruht ve ahşam oldukta Bezzazistan'
da mı olur, camide mi olur sanduğı cüm
lenüz mühürleyüp zinhar tebdil ve tağ
yirden be-gayet ihtiraz eyleyesiz." Sahaf
ların faaliyetini düzenleyen 25 Safer 1191 
(4 Nisan 1777) tarihli bir fermanda da ki-

. tap satışının yapılacağı yerlerin Bezzazis- . 
tan yakınındaki Sahaflar Çarşısı ve Fatih 
Sultan Mehmed Han Camii civatı oldu
ğu belirtilmiştir (BA, Cevdet-Maarif, nr. 
5641). Ancak A. O alland başta olmak üze
re seyyahların Fatih Camii civarında cere
yan eden kitap tiCaretinden söz etmeme
leri, burada daha ziyade medrese öğrenci
lerinin ihtiyaç duyduğu ders kitaplarının 
satıldığını gösterir. Fatih Camii avlusunda 
ve civarındaki kitap ticareti XX. yüzyıla ka
dar sürmüştür. 1908'de istanbul'da bulu
nan ingiliz gazeteci H. G. Dwight, Feyzul
lah Efendi Kütüphanesi hafız-ı kütübün
den bahsederken kütüphaneyi açma yeri
ne vaktinin çoğunu Fatih Camii avlusun
daki kitapçı dükkanında geçirdiğini söyler. 
Son dönemlerde ramazan aylarında Beya
zıt Camii ile birlikte Fatih Camii avlusunda 
da sahaflar sergi açmaktaydı. 
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XVI. yüzyılın sonlarına doğru İstanbul'
daki kitap ticareti önemli gelişmeler gös
termiş olmalıdır ki 1 589-1 591 yılları ara
sında İstanbul'da elçilik göreviyle bulunan 
Ebü'l-Hasan Ali b. Muhammed et-Temg
rGti hatıralarında İstanbul'da büyük sayı
da kitap bulunduğunu, kütüphanelerin ve 
çarşının kitaplarla dolup taştığını, dünya
nın her yerinden İstanbul'a kitap geldiğini 
söylemektedir. Katib Çelebi de otobiyog
rafisinde bu hususa, "yirmi seneden beri 
sahaflar akıdup getürdüği cümle kütüp" 
diyerek işaret etmektedir. Rönesans dö
neminde Arapça'ya ve İ slam dünyasına 
duyulmaya başlanan ilgi sonucu çok sayıda 
Batılı'nın kitap temini için İstanbul'a gel
mesi ve bazı sefaret mensuplarının ülke
lerine dönüşlerinde beraberlerinde önemli 
sayıda kitap götürmeleri de bunu göster
mektedir. Kanuni Sultan Süleyman dev
rinde elçilik göreviyle İstanbul'a gelen O. 
Giselün von Busbeke Viyana'ya götürdüğü 
kitaplarla ilgili olarak şu bilgiyi verir: "Bü
yük bir kısmını efendime arzedeceğim çok
ça eski para getirdim. Bunun dışında gemi 
dolusu değilse de bir araba dolusu Grekçe 
yazmalar ve 240 civarında kitabı deniz yo
luyla Venedik'e gönderdim. Oradan da kra
lıının kütüphanesine konulmak üzere Vi
yana'ya taşınacaklar." 

Bu dönemde İstanbul'da kurulan sul
tan ve vezir kütüphanelerinin bile birkaç 
yüz kitap ihtiva ettiği göz önüne alınırsa 
Busbeke'in götürdüğü kitapların sayısının 
önemi daha iyi anlaşılır. 1 534-1 537 ve 1 549-
1 SSO tarihleri arasında İstanbul'da bulu
nan Fransız şarkiyatçısı Guillaume Pastel'in 
de ülkesine önemli sayıda yazma eserle 
döndüğü bilinmektedir (Toomer, s. 26-27) . 

XVII. yüzyılın başlarından itibaren birçok 
Batılı sefaret mensubu İstanbul sahafla
rında kitap temini için dolaşmaktaydı. Ve
nedikli Pietro della Valle, Mario Schipano'
ya yazdığı 161 S tarihli mektubunda Arap
ça kitaplar aradığını, Mir~at, MeraJ:ı, 'İz
zi ve Ma~şud vb. gramer kitaplarını bul
duğunu, İran'dan gelmiş olup Sadrazam 
Nasuh Paşa'nın muhallefatı arasında olan 
güzel bir karnusu da Bezzazistan'dan 25 
altına satın aldığını yazar. 

Leiden Üniversitesi Kütüphanesi'ndeki 
Şark Eserleri Koleksiyonu'nun nüvesini oluş
turan Jacobus Golius (ö. 1667) ve Levi
nus Warner'in (ö. 1665) İstanbul ve Ha
lep'teki sahaflarla yaptıkları alışverişlerle 
ilgili enteresan belgeler mevcuttur. Leiden 
Üniversitesi'nde Doğu dilleri ve matematik 
profesörü olan Golius, öğrencisi Warner'le 
İstanbul ve Halep'e yaptıkları seyahatler-
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de çok sayıda yazma eser satın almışlar
dır. Her iki şahıs bu husustaki faaliyetle
rinde çok ileri gitmiş olmalılar ki İzmir'de 
bulunan Hollanda tüccarlarından Michiel 
de Mortier, Levant Trade direktörüne yaz
dığı bir mektupta, diplomatik misyonda 
görevli Warner'in Arapça, Türkçe ve Fars
ça kitaplar için şimdiye kadar binlerce (li
ra ?) sarfettiğini, bütün enerjisini sadece 
kendisine ve Golius'a faydalı olacak bu işe 
hasrettiğini ve bu yüzden de hem ticare
tin hem de kendisinin büyük sıkıntı çekti
ğini bildirmektedir (Schmidt, The Repub
lic of Letters, s. 30). 

Halep ve İstanbul sahaflarıyla iyi müna
sebetler kuran Golius ve Warner, Hoca Sa
deddin, Gazanfer Ağa, Katib Çelebi, Nev
'Izade Ata! ve Hasanbeyzade gibi önemli 
kişilerin muhallefatlarından çıkan eserleri 
satın almışlardır. Muhammed el-Urdl, Ha
lep'ten Warner'e gönderdiği bir mektupta 
Katib Çelebi'nin terekesinden altı kitabı 35 
kuruş ve 300 Osmanl'ye satın aldığını be
lirtmekte ve istedikleri diğer iki kitabı ise 
deliallara tembih etttiğini bildirmektedir. 
Golius, İstanbul'da ve Halep'te Derviş Ah
med ve Nicalaus Petri adlı kişiler vasıtasıy
la kitap satın aldığı gibi bazı eserleri de is
tinsah ettirmiştir. Golius ve Warner'in ça
balarıyla Avrupa'daki mevcut en zengin 
Şark eserlerini ihtiva eden Leiden koleksi
yonu daha sonraki yıllarda Heyman, Shul
tens gibi şarkiyatçıların katkılarıyla daha 
da zenginleşmiştir. 

İstanbul sahaflarından çok sayıda eser 
satın alan Antoine Galland'ın 1672-1673 
yıllarını kapsayan günlüğünde satın aldığı 
ve gördüğü kitaplarla ilgili bilgiler yanında 
sahaflara dair bazı notlar da bulunmakta
dır. 14 Eylül 1672 tarihli günlüğünde mu
rabba biçiminde, kubbeli ve oldukça ufak 
bir bina olan Bedesten'den ve burada he
men münhasıran altın çubuk tüccarlarıy
la kitapçtiarın bulunduğundan bahsetmek
tedir. Bu kayıttan o dönemde sahafların 
bir bölümünün Bedesten'de bulunduğu 
anlaşılmaktadır. İngiliz şarkiyatçısı Greaves 
arkadaşı Pococke'e yazdığı 14 Haziran 1639 
tarihli mektubunda yazma eser satın al
mak için pazar ve dükkaniara gitmesini 
öğütlediğine göre o tarihte sahafların bir 
kısmı Bedesten dışına taşmış bulunuyor
du. Aksi takdirde Evliya Çelebi'nin bu dö
nem için bahsettiği altmış sahaf dükka
nını ve 300 adet sahafı bu küçük binaya 
sığdırmak zordur. Galland, 14 Aralık 1672 
Çarşamba tarihli günlüğünde de Bedes
ten'de bazı halk hikayelerini 4-S akçe kar
şılığı okunmak üzere ödünç veren sahaf
ların bulunduğunu söyler. Ayrıca satın al-

dığı veya gördüğü 1 OO'ün üzerinde eser
den bahsetmektedir. Bunların birkaçını 
satın almak için Bedesten'e gitmiş. çoğu 
ise kendisine sahaflar tarafından getiril
miştir. XVII. yüzyıl boyunca Greaves, Po
cocke, Ravius, Colbert ve Erpenius gibi bir
çok Batılı şarkiyatçının da ülkelerindeki kü
tüphaneler için önemli sayıda yazma eser 
topladıkları ve bunları Levant Company 
gibi ticari kuruluşlar vasıtasıyla ülkelerine 
gönderdiği bilinmektedir. Ravius 1641 Ka
sımında Londra'ya SOO'ün üzerinde yaz
ma eserle dönmüştür. 

Ünlü bir kitap koleksiyoncusu olan Sad
razam Şehid Ali Paşa'nın XVlll. yüzyılın baş
larında yabancılara kitap satışını yasakla
yan bir hükmünde sahafların para hırsıy
la birçok muteber kitabı yabancı memle
ketlere gönderdiklerini söylediğine göre 
(Raşid, IV, 238) sahafların Avrupalılar'la 

olan münasebetleri dikkat çekici ve rahat
sız edici boyutlara ulaşmış olmalıdır. Ancak 
bu hükümle Batı'ya olan kitap akışı dur
madığı gibi sonraki yıllarda artarak de
vam etmiştir. Zira yabancılara kitap satı
şı genellikle el altından yapılmakta ve bazı 
yazışmalardan ve hatıralardan anlaşıldığı
na göre bir kısım Türkler'le bazı yabancı 

misyon mensupları ve bu misyonlarda ça
lışan azınlıklar yapılan satışlarda yardımcı 

olmaktaydı. L:abbe François Sevin, 1728-
1729 yıllarında Fransız kralı için ömer Efen
di isminde bir kişinin yardımıyla altmış 
beş Farsça yazma satın almıştı. Leipzig'de 
yayımlanan Neue Zeitungen gazetesi
nin 12 Haziran 1730 tarihli nüshasında 
da başrahip Sevin'in İstanbul'dan otekçe. 
Arapça ve Türkçe iki sandık dolusu nadir 
el yazması eserle döndüğü ve bunların 
Kraliyet Kütüphanesi'ne konulacağı haber 
verilmektedir. 

İstanbul'daki sahaflığın Bezzazistan ci
varındaki dükkaniara ne zaman yayıldığını 
kesin biçimde tesbit etmek mümkün ol
mamakla birlikte, Hezarfen Hüseyin Efen
di'nin şehrin merkezinde inşa edilen seki
zer kubbeli iki bezzazistan etrafında bu
lunan sanat erbabının dükkaniarını sayar
ken sahafları da kaydettiğine göre XVII. 
yüzyılın sonlarında sahafların önemli bö
lümü, artık Evliya Çelebi'nin "sahaflar ka
pısı" diye adlandırdığı Bezzazistan'ın kapı
larından birinin karşısındaki dükkaniara 
yerleşmiş olmalıdır. Evliya Çelebi bu çarşı
daki sahaf dükkanı sayısını altmış. sahaf
lıkla uğraşanları 300 kişi olarak vermek
tedir. Sahafların alışverişlerinde uyması 
gereken esasları belirten iki belgeden an
laşıldığına göre XVIII. yüzyılın sonlarında 
sahafların büyük kısmı Bedesten'e bitişik 



çarşıda yer almakta (BA, Cevdet-Belediye, 
nr. 7269) ve bu bölgeye "sahaflar suku" 
(BA, Cevdet-Maarif, nr 5641), yani sahaf
lar çarşısı denilmekteydi. 

Sahafların ticari faaliyetlerini ne şekilde 
yürüteceklerine dair en eski kayıt Fatih 
Sultan Mehmed dönemine kadar gitmek
tedir. Kanuni Sultan Süleyman devrinde 
uygulandığı başındaki bir kayıttan anlaşı
lan Fatih Kanunndmesi'nde mücellitler 
ve sahaflarla ilgili şu kayıt vardır : "Ve dahi 
mücellitlerin işi gayet iyi ola ve sahaflar 
sattığı kitabı onun on birden ziyadeye sat
mayalar" (Koç, s. 235). Kanuni Sultan Sü
leyman döneminde hazırlanan kanunna
menin I. Ahmed devrinde istinsah edilen 
nüshasında bu husus için şöyle denilmek
tedir: "Ve mücellitlerin dahi işi gözlene; cilt 
için alacak akçeden harçların ve emekle
rin gözleyip bir miktar nafaka kendiler için 
konulduktan sonra ziyade tecavüz etme
yeler ve sahaflar gözlene; sattıkları kitapta 
onun on birden tecavüz etmeyeler; eder
ler ise haklarından geline" (Akgündüz, IV, 
326). Her iki kanunnarnede de sahafların 
kar oranları o/o 1 O olarak tesbit edilmiştir. 
Ancak kitap alışverişinde bunun uygulana
bilmesinin ne derecede mümkün olduğu 
şüphelidir. 

XVIII. yüzyılın sonlarında istanbul sa
haflarının faaliyetlerinin bir düzen altına 
alınması doğrultusunda devletçe bazı ça
lışmaların yapıldığı görülmektedir. Cema
ziyelewel 1178 sonlarında (Kasım ı 764) is
tanbul kadısına yazılan bir hükümde Bez
zazistan kurbundaki isimleri verilen bazı 
sahafların , şeyhleri öldüğünden "nizam-ı 

kadim üzre" işlerini düzenieyecek bir kim
se bulunmadığını, bu yüzden içlerinden 
bazılarının şüpheli kimselerden kefilsiz ki
tap aldıklarını, bu kitapların sahipleri or
taya çıktığında ihtilafa düştüklerini , bazı 

kimselerin kendilerine ayak sahafı diyerek 
öğrencilerin ve diğer bazı kişilerin kitap
larını değerinden düşük f iyata satın aldık
ları gibi parasını da ödemediklerini bildirip 
yeni bir sahaflar şeyhinin tayin edilmesini 
istedikleri ve imam Abdullah Efendi'nin 
sahaflar şeyhi tayin edildiği belirtilmek
tedir (BA, Cevdet-Belediye, nr. 7269) . Ay
rıca bu hükümde fermana aykırı olarak 
bazı kimselerin kitap satın aldıkları belir
tildiğine göre daha önceki tarihlerde bu 
tür kitap alışverişlerini düzenleyen bir fer
man çıkmış olmalıdır. 

Sahafların düzenlediği müzayedelerin 
usulüne göre yapılması için de tedbirler 
alınmıştı r. Rumeli Kazaskeri Seyyid İbra
him Efendi'nin bir i'lamından anlaşıldığına 

göre koltukçu esnafı ve bazı sahaflar ku
rallara uymayarak müzayede ile satılma
sı gereken kitapları bazı evlerde, koltuk
çu dükkanıarında ve beytülmalci odasın
da gizli müzayede ile değerini bulmadan 
birbirine satmaktadırlar. Bu ise yetimle
rin, varisierin ve diğerlerinin zararına ol
maktadır. Bu suistimalin önlenmesi için 
i'lamda şu düzenlemelere yer verilmiştir. 
Muhallefattan çıkıp satılması gereken ki
taplar, Bezzazistan yakınındaki sahaflar 
çarşısında sahaflar tellah olan on iki kişi
den biri vasıtasıyla satışa sunulmalıdır. 
Eğer çok sayıda kitap varsa ve satış kısa 
sürede gerçekleştirilemezse Fatih Camii 
dışında bulunan müşterilere ve sahaflara, 
sahaflar şeyhi ve teliallardan bazıları vası
tasıyla müzayede yoluyla satılmalıdır. Mü
zayedelerde sahaflar şeyhi ve teliallardan 
biri mutlaka yer almalıdır. Seyyid İbrahim 
Efendi'nin bu i'lamının başındaki 25 Sa
fer 1191 (4 Nisan 1777) tarihli kayıt bu ted
birlerin uygun görüldüğünü ve bu konu
da bir hüküm çıkarıldığını göstermekte
dir (BA, Cevdet-Maarif, nr 5641) lll. Se
lim'in cülusu dolayısıyla bu hükmün yeni
lendiği ve ahkam defterine kaydedildiği 
görülmektedir (BA. MAD, nr. 10221, s. 2) . 
Sahaflar bu tedbirlere riayet etmemiş ol
malı ki daha sonra bu konuda istanbul 
kadısına şiddetli bir emir gönderilmiştir. 9 
Safer 1212 (3 Ağustos 1 797) tarihli bu ya
zıda, daha önce istanbul kadısının sahaf
lar şeyhini huzuruna çağırarak alınan ted
birleri bildirdiğine, onun da bunları sahaf
lara anlatıp bu tedbirlere uymayanların 
şiddetle cezalandırılacağını söylediğine , 

kendisinin bu konuda ihmal göstermesi 
halinde onun da cezaya uğrayacağına dair 
bir ferman sadır olduğu, ancak sahafların 
halen bazı suistimaliere tevessül ettikle
rinin haber alındığı bildirilmekte, bundan 
sonra bu tür şeylere cesaret edeceklerin 
aynı cezalara çarptırılacakları ifade edil
mektedir. Bu fermanla istanbul kadısm
dan ayrıca "Kur'an-ı Kerim, hadis kitapla
rı ve diğer dini eserlerin" basılması ve sa
tılması yasak olduğundan muhallefat ve 
metrukattan çıkan bu tür kitapların satı
şını önlemesi her kim alır-satarsa cezaya 
uğrayacağını sahaflar şeyhine tembih ey
lemesi istenmektedir. İstanbul kadılığın
ca gurre-i Şaban 121 S'te (Aralık ı 800 çı r

taları) düşülen bir kayıtla da "sahaflar ni
zamı" başlığı altında yine bu konuya de
ğinilmekte ve sahafların alınan tedbirlere 
riayet edeceklerine dair taahhütte bulun
dukları ve birbirlerine kefil oldukları belir
tilmektedir ( ŞS . istanbul Kadılığı , nr. 201, 
S. 77b) 
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istanbul'daki sahafların büyük bir kıs
mı Kapalı Çarşı'da bazı yangınlara maruz 
kaldıysa da 1894 depremine kadar bura
da faaliyetlerine devam etti. Deprem son
rası çarşıdaki sahaflara Beyazıt Camii'nin 
türbe tarafındaki açıklıkta kitap satışına 
müsaade edilmiş ve sahaflar geçici olarak 
burada kalmıştır (BA, i. Hususi, nr. 188/ 
2). Hakkaklar Çarşısı diye adlandırılan bu 
bölgede fes ticareti yapan esnafın Kapalı 
Çarşı'ya geçmesi üzerine sahaflar buraya 
yerleşmişti. Nitekim Zabtiye Nezareti'nden 
yazılan 21 Kanunuewel 131 S (2 Ocak 1900) 
tarihli bir yazıda Rusya'nın sabık Dahiliye 
nazırının, "Çarsu-yi Keblr"deki sahaf dük
kaniarını ziyaret ettiği belirtildiğine göre sa
haflardan bir kısmının Kapalı Çarşı'nın ta
mirinden sonra eski yerlerine döndüğü an
laşılmaktadır (BA, Y PRK. ZB, nr. 23/1 14) . 

XVIII. yüzyılın ikinci yarısına kadar sahaf 
tabiri sadece yazma eserlerin alım satı
mını yapan esnaf için kullanılırken matbu 
eserlerin de yavaş yavaş kitap t icaretinde 
yer almasıyla matbu kitap satanlara da 
sahaf denilmeye başlanmıştır. Matbu kitap 
satan sahaflar Kapalı Çarşı 'daki Sahaflar 
Çarşısı'nda bulunan bazı dükkaniarda fa
aliyet gösterdikleri gibi zamanla civardaki 
haniara ve Babıali'ye doğru , XX. yüzyılın 
başlarında ise şehrin diğer bazı bölgelerine 
de yayılmıştı. Devrin gazetelerinde "Beyoğ
lu, Galata ve Üsküdar cihetlerinde bulunan 
_bilumum sahaf ve kitapçıların sebt-i def
ter ettirilmelerine" dair haberlerin çıktığı 
görülmektedir. Galata ve Pera'daki (Be
yoğlu) kitapçı dükkaniarının hemen he
men hepsi gayri müslimler tarafından iş
letilmekteydi ve burası XIX. yüzyılda ku
rulmuştu . Bu dönemde sahaf ve kitapçı 
kelimeleri fark gözetilmeden birbirinin ye
rine kullanılmaya başlanmıştır. 

Sahaflar Cumhuriyet'ten sonra da faali
yetlerini eski Hakkaklar Çarşısı'nda sür
dürmüştür. 1950 yılının Ocak ayında çıkan 
bir yangında buradaki dükkaniardan on 
beşi yanınca istanbul Belediyesi diğer ah
şap dükkaniarı da kaldırarak Türk üslu
bunda bir kitap çarşısı inşa ettirmiş ve 
yaptırılan yirmi üç dükkana tekrar kitap
çılar yerleştirilmiştir. 

istanbul dışında Trabzon, Kastamonu, 
Konya, Diyarbekir gibi Anadolu 'nun eski 
kültür merkezlerinde kitap ticaretiyle uğ
raşan sahafların varlığına dair bazı kayıt
lar bulunsa da bu şehirlerde önemli bo
yutta kitap alışverişine dair belgeler mev
cut değildir. Osmanlı topraklarına XVI. yüz
yılda katılan İslam dünyasının eski kültür 
merkezlerinden Halep, Şam, Kahire ve Ku-
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düs gibi şehirler ise istanbul'a benzer yo
ğunlukta kitap ticaretine sahne olmaktay
dılar. Katib Çelebi, Halep'te ikameti esna
sında bu şehirdeki sahaf dükkaniarını do
laşarak Keşfü'~-~unun adlı eserinin teli
fine başladığını söyler. Halep sahafların
da yabancıların ilgisini çekecek değerli ve 
önemli kitaplar olmalıdır ki XVII-XVIII. yüz
yıllarda Greaves, Pococke, Golius, Warner 
ve Robert Huntington gibi şarkiyatçılar 
Halep'i sık sık ziyaret ederek sahaflardan 
kitap satın aldıkları gibi yerli halktan bazı 
kişilerle kurdukları temas neticesinde ül
kelerine düzenli kitap akışını temin etmiş
lerdir. 

Evliya Çelebi, Şam'da Cami-i Ümeyye'
nin kıble duvarındaki kapısının sahaflar ve 
mücellitler çarşısına baktığını nakletmek
tedir. Kudüs'teki mücellitlerin ve sahafla
rın şeyhliği bulunduğuna göre şehirde ki
tap ticaretini yürüten önemli sayıda bir 
esnaf grubu mevcuttu. 

Kahire, Ortaçağ İslam dünyasının önem
li kitap merkezlerinden biriydi. Kaynaklar
da Memlükler döneminde Kahire'de bir
çok kitap çarşısının varlığından söz edil
mektedir. Işkndme müellifi Mehmed, 800 
(1397-98) yılında Anadolu Türkçesi'ne ak
tardığı eserinin orüinal nüshasını Kahire'
deki sahaflardan "dellal" vasıtasıyla nasıl 
satın aldığını renkli bir Şekilde hikaye eder. 
Aşık Paşa'nın oğlu Şeyh Ahmed Aşıki'nin 
880'de (1475-76) hacca giderken Şeyh 
Ebü'l-Vefd Mendkıbı'nı Mısır'da satın alıp 
İstanbul'a getirdiği bu menaklbın Türkçe 
tercümesinin mukaddimesinde belirtil
mektedir. Ali Mustafa Efendi'nin sahaf pi
yasasının ünü sebebiyle yeni bir görevle 
Kahire'ye dönmek istediği bilinmektedir. 
Ticari kuruluşların yoğunlaştığı merkez
Ierde değil de Ezher civarında yer alan 
sahafların sayısı Evliya Çelebi'ye göre yir
mi civarındaydı. ·11 SS ( 1 7 42) tarihli bir si
cil kaydı EzherCamii yakınında Süku'I-kü
tüb'deki sahaf sayısını on yedi olarak ver
mektedir (Hanna, s. 93). Bazı kaynaklarda 
bu sayı biraz daha az gösterilir (Raymond. 

· I, 343) Ceberti'ye göre bu bölgede birçok 
alim kitap istinsahı ve ticaretiyle meşgul
dü. Kahire, XIV-XVI. yüzyıllarda Osmanlı 
uleması ve İslam kültürüyle ilgilenen Av
rupalı şarkiyatçılar için önemli bir kitap te
min yeriydi. Her ne kadar 1638 yılında Ka
hire'yi ziyaret eden İngiliz şarkiyatçısı Gre
aves, Pococke'a gönderdiği bir mektupta 
şehrin çarşılarında kitap bulup satın alma
da pek başarılı alamadığını yazmaktaysa 
da Kahire zengin bir kitap pazarı olma hü
viyetini bir süre daha korumuştur. 1673'
te burayı ziyaret eden P. Vanslebe şehrin 
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sahaflarından önemli sayıda değerli Fars
ça yazmalar satın almıştı. Kudüs'te zengin 
bir kütüphane kuran Halidi ailesine men
sup çeşitli kimselerin de XVIII. yüzyılın baş
larından itibaren Kahire sahaflarından çok 
sayıda kitap satın alıp memleketlerine gön
derdikleri bilinmektedir. 

Kuzey Afrika'da Fas ve Merakeş kitap 
alışverişlerine sahne olan önemli birer kül
tür merkeziydi. Endülüs'te ve Mısır'daki 
zengin kütüphanelerden bazılarının kolek
siyonları çeşitli yollarla bu bölgedeki kitap 
çarşıianna ulaşmıştı. XVI-XVII. yüzyıllarda 
Fas'ta kitap ticareti oldukça gelişmişti. 
Bölgenin önemli şehirlerinde medreselerin 
bulunduğu bölgelerde her hafta kitap mü
zayedeleri yapılmaktaydı. Tunuslu Muham
med b. Said el-Endelüsi, Golius'a (ö. 1667) 

yazdığı mektuplarda bu bölgedeki kitap
çılardan, kitapçılar çarşısından ve satın al
dığı kitaplardan söz etmektedir (Schmidt, 
The Joys of Philology, II, 28) . 

Muhallefat kayıtlarında imparatorluğun 
diğer bazı şehirlerinde kitap ticaretiyle uğ
raşan esnafın varlığına dair nadir de olsa 
bazı kayıtlara rastlanılmaktadır. Merkez
den uzak bu gibi şehirlerdeki kitapçı esna
fı genellikle medrese öğrencilerinin ihtiyaç 
duyduğu ders kitaplarının satışıyla meşgul 
olmakta ve istinsah için gerekli yazı malze
mesini temin etmekteydi. 

Osmanlılar'da sahaflar da diğer meslek 
grupları gibi teşkilatlanmıştır. Evliya Çe
lebi sahaf esnafından bahsederken pirle
rinin bir yerde Abdullah Yetimi, başka bir 
yerde "Ebazer-i Gıfart olduğunu (Seyahat
ntune; ı, 225, 291). sahafların ulema sını
fıyla ilişkisinden dolayı ulemaya has kıya-

. fet taşıyıp merasimlerde kazasker alayin
da ~ahtırevanlar üzerinde kitapları ile bir~ 
likte geçtiklerini söyler. Ali Mustafa Efendi 
de saraydaki düğünlerden biri dolayısıyla 
yapılan şenliklerde padişaha hediye sunan 
esnaf gruplarını sayarken sahaflardan söz 
eder ve sahaf taifesinin kıymetli kitaplar
dan·oıuşan hediyelerini nasıl takdim ettik
lerini anlatır (Cami'u'l-Buhar, s. 156). 

Sahaf esnafının ticari faaliyetlerini dü
zenli biçimde yürütmelerinden sahaflar 
şeyhi sorumlu idi. Sahaflar aralarından 
seçtikleri bir kişiyi kadıya bildirir ve kadı 
da uygun gördüğünü bir i'lamla divima ar
zeder, çıkan karar üzerine tayin edilen ki
şiye berat verilirdi. Bu görevin rie zaman 
ortaya çıktığı bilinmemektedir. Ancak Gal
land'ın bu görevliden "kitapçıların başı olan 
sahafbaşı" diye bahsetmesi, XVII. yüzyıla 
ait bazı sicil kayıtlarında bu isimle anılan 
bir görevlinin geçmesi sahaflar şeyhinin ol-

dukça eski bir tarihten itibaren mevcut 
olduğunu göstermektedir. Sahaflar şeyhi
nin en önemli görevi çarşıdaki alışverişi "ni
zam-ı kacfım" üzere düzenlemek ve kontrol 
etmekti. Sahaflar şeyhliğine yapılan tayin 
dolayısıyla yazılan bir yazıda bu düzenin 
bazı prensipleri yer almaktadır (BA, Cev
det-Belediye, nr. 7269). Sahaflar şeyhinin 
diğer görevi de muhallefatlardan çıkan ki
tapların satışını tanzim etmekti. Mirasçı
ların zarara uğrarnamaları için kitapların 
değerinin doğru olarak tesbiti ve müza
yede yoluyla satılması için gerekli düzen
lemeler sahaflar şeyhi tarafından yapılır

dı. Bu konuda birkaç ferman çıkarılmış , 

2S Safer 1191 (4 Nisan 1777) tarihli fer
manda bu satış işleminin nasıl yapılaca
ğı belirtilmiştir (BA, Cevdet-Maarif, nr. 
5641). Sahaflar şeyhinin bu görevleri ya
nında bazı hatırlı kişilerin aradıkları kitap
ları teminde yardımcı oldukları bilinmek
tedir. Abdülmecid'in annesine, arattığı bir 
kitap dolayısıyla yazılan bir mektupta, sa
hatlar şeyhine bir pusula gönderildiği tak
dirde onun kitabı çarşıdan yahut başka 
bir yerden bulabiieceği kaydedilmektedir 
(TSMA, m E 2885/29). 

Sahaflar şeyhi müzayede işlerini satıcı ile 
alıcı arasında alışverişi gerçekleştiren tel
Iallar vasıtasıyla yürütmekteydi. Bu işlem
lerinden de belli bir miktarda tellallık res
mi almaktaydılar. Topkapı Sarayı Müzesi 
Arşlvi'nde bulunan, birkaç gün süren bir 
kitap müzayedesinin listesinde teliala her 
gün verilen ücret yekün olarak belirtilmiş
tir(TSMA, m D ı 021) Sabık Mora valisi Şa
kir Paşa'nın 1234 Cemaziyelewelinde (Mart 
1819) yapılan müzayedesinde "münadi" 
olarak adlandırılan telialın aldığı, 2827 ak
çe tutan kitaplar iÇin yapılan bir kayıtta 
293 akçe telialiye ücreti bu miktardan çı
karılarak telialın borcu 2S34 akçe olarak 
belirlenmiştir (BA, DBŞM . ZMT, nr. 13978, 

s. I 8) 25 Safer 1191 (4 Nisan 1777) tarihli 
fermanda bu tarihte İstanbul'daki Sahaf
lar Çarşısı'nda on iki tellal bulunduğu bildi-

. rilmektedir (BA, Cevdet-Maarif, nr. 5641 ). 

Kahire Şer'iyye Sicilieri'ndeki bir kayıtla, 
telialların u lema ve talebe ile muamelele
rini doğrulukla yürüten emin ve iyi huylu 
kimseler arasından kadı tarafından seçi
leceği belirtilmektedir. Telialların müzaye
delerdeki görevleri yanında aranılan kitap
ların bulunmasında yardımcı oldukları hat
ta zaman zaman değerli kitapların satışın
da aracılıkyaptıkları görülmektedir. Risd
le-i Mi'mdriyye'de Mimar Mehmed Ağa'
ya kitap satmaya çalışan bir sahaf tella
lından bahsedilir (Gökyay, s. 136). 



Diğer esnaf teşkilatlarında olduğu gibi 

sahaflar şeyhinin de muhtemelen bir ket
hüdası vardı. Ancak XVlll -XlX. yüzyıllara 

ait sahaflarla ilgili belgelerde kethüdadan 
bahsedilmez. XX. yüzyılın başlarında, sa

haflar şeyhinin yerini kethüda almış olma

lıdır. Bu dönemde yapılan yazışmalarda 
sahaflar şeyhinden söz edilmezken kethü

danın ön plana çıktığı görülmektedir. Ket
hüda, sahaflar şeyhinin görevlerini yerine 

getirme yanında çarşıdan geçen kitapla
rın kontrolünden de sorumluydu. Meclis-i 

Kebir-i Maarife gönderilen 21 Cemaziye
lewel 1325 (2 Temmuz 1907) tarihli bir tez

kirede, Sahaflar Çarşısı'nda müzayedeye 
konulacak kitaplar arasında vakıf kitaplar 

bulunduğunda ait oldukları kütüphaneye 
gönderilmek üzere nezarete tesliminden 
çarşı polisiyle beraber kethüdanın da so

rumlu olduğu belirtilmektedir (BA, MFV. 
KTV, Dosya 4, Evrak 67). Bu konuyla ilgili 

diğer belgelerde de "Sahaflar kethüdası 
Şükrü Efendi tarafından derdest edilen" 

(BA, MFV. KTV, Dosya 4, Evrak 67, 72). 
"vaktiyle her nasılsa resmi kütüphaneler

den ihraç edilmiş olan bazı asar-ı nefısenin 

ara sıra meydan-ı müzayedede füruht olu
nurken sahaflar kethüdası tarafından der

dest edilmekte bulunduğu malum olma
sına" (BA, MFV. KTV, Dosya 4, Evrak 79). 

şeklinde kayıtlar olduğuna göre kethüda

nın görevlerinden biri de Sahaflar Çarşı
sı'nda satılan kitapların kontrolünü yapa

rak vakfedilmiş olanları tesbit edip Maa
rif Nezareti'ne teslim etmekti. Bu görevin 

yerine getirilmesi için ayrıca bir "kütüb 
müfettişi" veya "kütüb-i mevkufe müfetti

şi" olarak adlandırılan bir memuriyetin ih
das edilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Ket

hüdalık ve kütüb müfettişliği aynı kişinin 
uhdesine verilebildiğinden birçok belgede 

Mehmed Şükrü Efendi'nin unvanı "kütüb 
veya kütüb-i mevkufe müfettişi ve sahaf
lar kethüdası" olarak da geçmektedir. 1907-

1908 yıllarına ait bazı belgelerden anlaşıl
dığına göre Mehmed Şükrü Efendi bir kı

sım muhallefatı da kontrol etmiş ve tes
bit ettiği vakıf kitapları müsadere ederek 

Maarif Nezareti'ne göndermiştir. Bu kitap
ların hemen hemen hepsi ciddi bir incele
me yapılmaksızın "cihet-i vakfı anlaşılama

dığından" veya "vakıfı na-ma'lüm" denite
rek "kütüphane-i umümi"ye gönderilmiş
tir. 

Sahaflar Çarşısı'nın son dönemlerinde 
kethüda yerine genellikle sahaflar kahya

sından bahsedilmektedir. Nitekim İbnüle
min Mahmud Kemal, Arif Hikmet Bey'in 

kitaplarının müzayedesinden söz ederken 

kahya tabirini kullanmaktadır (Son Asır 
Türk Şairleri, s. 643). Çarşının nizarn ve in
tizamını temin için sahaflar şeyhinin bö

lükbaşı unvanlı bir yardımcısı daha vardı. 
XIX. yüzyılda sahaflarda yasak ve zararlı 

neşriyatın takibi, çalıntı kitapların tesbiti 
için Maarif Nezareti bünyesinde bir kitap 

yoklama memurluğu ihdas edilmiştir. 

Dükkan sahibi sahafların yanında bir de 
ayak sahafları vardı. Evliya Çelebi sahaf

ları anlatırken bunlardan da bahseder ve 
"Mülte]fii ve Dürer ü Gurer'üm iyidir 

amma Keşşafımı keşf id üp Tarikat-ı Mu
hammedi'den ayrılman iyi kitabdır deyü 
torba torba kitaptarla ubur ettiklerini" söy
ler. Kitap meraklılarının konaklarına ki

. tapları bohçaya . sarıp taşıdıkları için 

bunlara bohçacı da denilirdi. 

Sahaflara muhtelif yollardan kitap gel

mekteydi. Sarayın bu konuda hiç de kü
çüksenmeyecek bir yeri vardı. Çeşitli kişi
lerin müsadere edilen malları satılıp dev

let hazinesine gelir kaydedilirken mevcut 
kitaplar genellikle bir ayınma tabi tutula

rak değerli olanları veya gereklileri saray 
kütüphanesine gönderiliyor, diğerleri ise 
Bezzazistan'da ve Fatih Camii avlusunda 

yapılan müzayedelerle satılıyordu. lll. Ah
med'in Şehid Ali Paşa'nın muhallefatıyla 

ilgili fermanında bu husus açık şekilde gö
rülmektedir (Ahmed Refik, Hicrf On İkinci 

Asırdaİstanbul Hayatı, s. 58). Bu tür mü
zayedelerle ilgili olarak gerek Başbakanlık 
Osmanlı Arşivi'nde gerekse Topkapı Sarayı 

Müzesi Arşivi'nde bazı belgeler mevcuttur. 
Zengin koleksiyonların müzayedesi sıra
sında gün gün tutulmuş bu listelerde ki
tapların isimleri, satış fiyatları ve kitapları 

satın alan kişilerin isimleri bulunmaktadır. 
Alıcılar arasında birçok sahafın adı görül
mektedir (BA, DBŞM. MHF, nr. 13293/A, 

ZMT, nr. 13978; TSMA, nr. D. 1021). Ayrıca 
hediye yoluyla da bazı kitaplar saraydan çı
kabilmekteydi. Bunun yanında saraydan 

yasa dışı yollarla elde edilen kitapların sa
tışı da vardı. Fazla yaygın olmamakla bir
likte saraydan bazı önemli kitapların çalı
narak yabancılara sattidığı bilinmektedir. 

İngiliz şarkiyatçısı Greaves bir mektubun
da Batlamyus'un Almagest adlı eserinin 
çok güzel bir nüshasını satın aldığını ve bu 
nüshanın kendisine söylendiğine göre bir 

sipahi tarafından hükümdarın kütüphane
sinden çalındığını belirtmektedir (Toomer, 
s. ı 37). Saray görevlilerinden silahdarın 

adamlarından bir İtalyan mühtedisinin XVII. 
yüzyılın sonlarında saraydan çeşitli zaman
larda götürdüğü önemli sayıda Grekçe yaz

manın on beşi yer yer parşömen üzerine 

SA HAF 

yazılmıştı. Cizvit Besnier bunların arasın

dan önemlilerini seçmiş ve Fransız elçisi 

M. Girardin için satın almıştı. Geri kalanı 

da Pera'da tanesi 1 00 liradan satılmıştı 

(Memoirs Relating, s. xvii). 

Kitap temini için diğer bir yol muhalle

fatlardan çıkan kitapların müzayedesiydi. 

Kitap meraklıları ve ulema sınıfından kim

seler biriktirdikleri ve okudukları kitapları 

sağlıklarında vakfetmemişse, bunlar ölüm

lerinden sonra ya mirasçılar arasında pay

Iaşılıyor ya da müzayede yoluyla satılıyor

du. xvııı. yüzyılın sonlarına doğru bu tür 

uygulamalarla ilgili bazı tedbirler alınmaya 

başlandığı ve giderek bu tedbirlerin sert

leştiği görülmektedir. XX. yüzyılın başla
rına doğru zengin koleksiyonların müza

yedeleri belli· bir düzen içinde yapılmakta, 

koleksiyonların katalogları hazırlanmakta 

ve müzayede tarihleri ve yerleri gazete

lerle duyurulmaktaydı. 

İslam dünyasının eski kültür merkezleri 

olan Bağdat, Şam, Halep, Kudüs, Kahire 

ve önemli bir kitap üretim merkezi olan 

İran'ın muhtelif şehirlerinden zengin bir 

müşteri potansiyeline sahip İstanbul'daki 
Sahaflar Çarşısı'na azımsanmayacak sayı

da kitap akışı vardı. Özellikle İran'dan sa

nat değeri yüksek minyatürlü ve tezhipli 

yazmalar gelmekteydi. İstanbul'daki İngi
liz sefareti hekimi Jacques Dallaway, Be

desten'deki sahaflarda çok güzel ve nadir 
yazmaların bulunduğunu, İran'daki iç ka

rışıklıklar sırasındaki yapılan yağmalarda 

değerli yazmaların gizlice sattimak üzere 

İstanbul'a gönderildiğini İstanbul hakkın
da yazdığı eserinde belirtmektedir ( Cons

tantinople ancienne, 1, 128) . 

Ortaçağ İslam dünyasında verrakların 
en önemli görevi kitap telif ve istinsahını 

düzenlemek ve bunları müşterilerine ar

zetmekti. Osmanlı döneminde satış ama

cıyla kitap istinsah ettirme işlerinde sahat

ların ne derecede rolü olduğuna dair ye

terli bilgi yoktur. İstinsah faaliyetlerinin en 
yoğun yeri saraydı. "Katiban-ı kütüb-i has

sa"ların sayısının zaman zaman eliiye ulaş

tığı görülmektedir. Matbaanın ülkeye gi

rişi sırasında Osmanlı ülkesinde hayatını 

kitap istinsahı ile kazanan hattatların sa

yısı hakkında oldukça mübalağalı rakam

lar verilmekteyse de bu sayıdaki bir hattat 

esnafının yazdıkları kitaptara bugün için 

kütüphanelerimizde ulaşmak mümkün gö

zükmemektedİr. A. Galland'ın günlüğünde 

bir sahaflar şeyhinin tarihle ilgili bir eserin 

her on altı sayfasını 70 akçeye istinsah et

tirdiğine dair dikkat çekici bir kayıt vardır. 
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SAHAFİ 

(bk_ MUSAHHAF)-

SAHAFLAR ÇARŞISI 

İstanbul' da 
Beyazıt Camii yakınında 

eski-yeni kitapların satıldığı 
çarşı _ 

_j 

_j 

Günümüzde Kapalı Çarşı'nın Fesçiler Ka
pısı ile Beyazıt Camii arasındaki sahada 
yer alan Sahaflar Çarşısı, önceleri Kapalı 
Çarşı'nın içinde İç Bedesten'in önünde Şark 
Kahvehanesi'nin karşısında halen Halıcılar 
sokağı (eski Sahaflar sokağı) adıyla anılan 
yerde bulunmaktaydı. Osmanlılar'da sahaf
lık Bursa'da Orhan Bey zamanında büyük 
camiierin çevresinde ve avlusunda başla
mış, devlet merkezinin Edirne'ye taşınma
sıyla burada devam ettirilmiştir (bk. SA

HAF). İstanbul'da önceleri medrese avlula
rında, özellikle Karadeniz ve Akdeniz med
reselerinin etrafına medrese talebelerinin 
ihtiyacını karşılamak üzere yerleşen sa
haflara Kapalı Çarşı ' nın yapılmasıyla bir
likte çarşıda bir sokak verilmiştir. Evliya 
Çelebi, Kapalı Çarşı içinde elli kadar sahaf 
dükkanı bulunduğunu ve buralarda yak
laşık 300 kişinin çalıştığını kaydetmekte
dir. Hammer sahafların Kapalı Çarşı için
de dağınık halde olduğunu söylerse de bu 
durum son deviriere ait bir tesbit olmalı

dır. Dükkaniarda minyatürlü ve nadir yaz
ma eserler dışında çoğu medreselerde oku
tulan din, felsefe ve mantık kitapları da 
satılmaktaydı. 

istanbul sahafları, aslında Hakkaklar Çar
şısı olan günümüzdeki yerine 1894 depre
minden önce geçmeye başlamış, deprem 
sonrası zarar gören çarşının onarımı uza
yınca Kapalı Çarşı içindeki sahafların ço
ğu buraya yerleşmiştir. IL Meşrutiyet'in ila
nı sırasında Hakkaklar Çarşısı'nda elli beş, 
Kapalı Çarşı'da on sekiz sahaf ve kitapçı 
dükkanı bulunmaktaydı_ Hakkaklar Çarşı

sı'na sahafların yerleşmesi 191 O'lu yıllara 
kadar devam etmiş, burası zamanla sa
haf dükkaniarının çoğalmasından dolayı 
Sahaflar Çarşısı adını almıştır. Hakkaklar 
Çarşısı'nda fes ticareti yapan esnaf Kapa
lı Çarşı'ya geçmiş, buradaki mühürcülerin 
sayısı da gittikçe azalmıştır. Bunların dı

şında XIX_ yüzyıl sonlarında Beyazıt Mey
danı'nda ve cami avlusunda revak altların
da sahafların ve çeşitli esnafların baraka
ları vardı_ 1889'da Alman imparatoru ll. 
Wilhelm'in ziyareti dolayısıyla kaldırılan ba-


