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İnsanoğlu parayı icat etmeden önce eksik olan ihtiyaçlarını ta-
kas usulüyle karşılamaya çalışırdı. Paranın icadıyla birlikte sokaklar-
da tezgâh açmak anlayışı oluşmaya başlar. Bu tezgâhlar zamanla ti-
carethaneye dönüşür. Ticarethanelerin gelişim kaydetmesiyle çeşitli 
zanaatkâr grupları ortaya çıkar. 

Osmanlı’da esnafl ığın kökeni, daha önceki Türk-İslâm devletle-
rine kadar gider. Fakat esnafın bir teşkilata bağlı olarak faaliyet gös-
termesi önemli bir aşamadır. Kaynağı ahiliğe dayanan esnaf teşkila-
tının kökeni, Selçukluların son zamanlarına kadar uzanır.1 

Osmanlı toplumunda geçim yolu sadece devlet kapısında aran-
maz. Ticaret ve zanaatla uğraşmak, bir dükkân işletmek, imalathâne 
kurmak ve böylece bir geçim yolu elde etmek de söz konusudur.2 
Ticaret ve zanaatla uğraşan esnafl ar ise bir loncaya tabidir. 

Osmanlı’da esnaf, “şehir ve kasaba gibi çeşitli yerleşim birim-
lerinde mal ve hizmet üretimi ile ilişkili herhangi bir iş kolunun 
belirli bir alanında ihtisas sahibi olmuş çalışanların oluşturduğu 
örgütlenmeler”3 olarak tanımlanabilir. Sayısız meslek grupları bu 

1 Mehmet Demirtaş,  Osmanlı Esnafında Suç ve Ceza, Birleşik Yayınevi, Ankara, 
2010, s. 19.

2 Reşad Ekrem Koçu, Tarihte İstanbul Esnafı, Doğan Kitapçılık, İstanbul, 2003, s. 11.
3  Mehmet Genç, “Osmanlı’da Esnaf Teşkilatları”, Kırmızı Beyaz Hayat Kültürü Der-

gisi, S. 10, Sonbahar 2011, ss. 7-8.
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tanımın kapsamına girer. El sanatları ustalarından sokak satıcıla-
rına; hakkaklardan ciğercilere; terzilerden galeta satıcılarına kadar 
birçok esnaft an söz edilebilir. Ancak bugünkü anlamda belirli bir iş 
kolunun bütününden çok daha dar sınıfl ar halinde, sözgelimi her bir 
malın hammaddeden başlayıp tüketime hazır hale gelinceye kadar 
geçirdiği bütün aşamaların her biri ayrı bir esnaf kolunun işidir.4

Osmanlı’da ticaret ve sanat yapma yetkisine gedik, esnaf örgüt-
lerine ise lonca denir. Loncalar o dönemlerde bir nevi sivil örgütler 
şeklindedir. Loncaların kökeni tarikatlara, dine ve dinsel merasim-
lere dayanır. Loncalardaki hiyerarşi ise bu örgütün içinden seçilmiş 
kişiler tarafından sağlanır. Loncalarda ödüllendirme, özendirme ve 
örgütlenme bilincinin pekiştirilmesi için birçok dinsel içerikli tören 
yapılır. Bunların en ilginci çırak ya da kalfa çıkarmaktır. Bu mera-
simlerde dinin öne çıkarılması bir anlamda esnaf üzerinde manevi 
duyguları arttırmak ve dürüstlüğe davet anlamına gelir. Gedik, bir 
nevi tekel ya da sınırlandırmalar bütünüdür. Dükkân açmak, kapa-
mak veya herhangi bir yerde bir şeyleri satışa çıkarmak tamamen 
gedik yönetimine bağlıdır. Özellikle XVI. yüzyılda esnaf loncaları, 
gedikleri ve bunların denetimleri ileri bir durumdadır.5 

Kentlerde loncaların denetiminde örgütlenen esnafl ar, tarım 
dışı üretimi gerçekleştirirler. Lonca teşkilatı, o dönemin şartlarıy-
la düşünülecek olursa, Osmanlı sosyal ve iktisadi ilişkilerinin en 
önemli unsurlarından biridir. Osmanlı’da tarım dışı üretimin iyi bir 
düzeyde olması, lonca teşkilatının iyi işlemesine bağlıdır.6

“Osmanlı şehir ve kasabalarında, daha önceki devirlerde oldu-
ğu gibi, köylünün ürettiklerini, zanaatkârların da imal ettiklerini, 
esnaft an bir kısmının tüccarlardan alıp kâr amacıyla sattığı malları, 

4 Genç, (2011: 7-8)
5 Burçak Evren, Osmanlı’da Esnaf ve Örgütleri, Ray Sigorta A.Ş. İstanbul, 1997, s. 10.
6 Ferhat Başkan Özgen, “Osmanlı Devletinin Diğer Devletlerle İktisadi İlişkileri”, 

Yeni Türkiye Dergisi, Osmanlı Özel Sayısı II, Ekonomi ve Toplum. Yıl: 6, Sayı: 
32, Mart-Nisan 2000, s. 101.
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diğer kısmının da hizmetlerini pazarlayabildikleri mekânlar bulunu-
yordu. Buralarda, mal değiş tokuşu yapıldığı gibi alış-veriş gerçek-
leştirilir, hizmetler satılır ve alınırdı. Başka yerlerden üretim fazlası 
olarak gelen malların satılabilmesi, halkın iç ve dış bölgelerden gelen 
bu mallara olan ihtiyacını karşılayabilmesi, belli bir düzen içerisin-
de, ama bazan da aksamalarla birlikte ancak buralarda gerçekleşti-
rilirdi. Bu mekânlar, aynı zamanda, şehir halkı ile köylülerin ve ya-
bandan gelen ticaret erbabının kaynaştığı, sosyal, ticarî ve kültürel 
açılardan etkileşim ve iletişimde bulunduğu yerlerdi. Bu mekânların 
bir kısmı, bugünkü semt veya bölge pazarları niteliğindeydi. Diğer 
bir kısmı da şehrin belli bir fiziki mekânında oluşturulmuş, esnaf ve 
zanaatkârların toplu halde işyerlerinin bulunduğu çarşılardı.”7

Osmanlı’da esnaf, halkın temel ihtiyaçlarının karşılanmasında 
en büyük ve en önemli kaynaktır. İki gruba ayrılır. Bunlardan ilki, 
özel teşebbüse dayanan ve esnaf loncalarına bağlı serbest meslek 
kuruluşlarıdır. Bu kuruluşlar Osmanlı esnafının en önemli kısmını 
oluşturur. Sayıları ve hitap ettikleri kitle açısından Osmanlı esnafı 
denildiğinde ilk akla gelen gruptur. Diğeri ise, devlet işletmeciliğine 
göre dirlik ve ulufeye bağlı esnaft ır.8 

Özel teşebbüse dayanan esnaf grupları Selçuklu dönemi esnaf 
birliklerinin devamıdır. Genellikle şehir ve kasabalarda bulunan Os-
manlı serbest esnaf kuruluşları rekabet yerine karşılıklı yardımlaşma 
esasına göre hareket eder.9

Şehirlerde bulunan esnafl ar halka her yönden tesir eder. Şehrin 
önemli bir bölümünü oluşturan esnaf ve zanaatkâr zümresi, aldıkları 
terbiyeye, disiplin ve ahlak anlayışına göre şehir halkını da etkiler. 
Bu düzenleyici rol, esnaf teşekküllerinin, iktisadi hayatı düzenleye-

7 İbrahim Güler, “XVIII. Yüzyılda Osmanlı Esnaf ve Zanaatkârları ve Sorunları Üze-
rine Gözlemler”, Muğla Üniversitesi, SBE Dergisi, Güz 2000, Cilt 1, Sayı: 2, s. 129.

8 Demirtaş, (2010: 9)
9 Demirtaş, (2010: 23)
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cek şekilde yapılanmalarından meydana gelir.10 Bunda Ahilik gele-
neğinin de büyük bir payı vardır.

“Özel teşebbüse dayalı esnaf grupları devletin denetimi altın-
dadır. İstanbul esnafını alâkadar eden işlerden ve esnaft an sorumlu 
olanlar kadılıklar, ihtisap ağaları ve son dönemde Şehremaneti’dir. 
Esnaf ile devlet arasındaki ilişkiyi kethüdalar, esnaf ile kethüdalar 
arasındaki ilişkiyi de esnaf ileri gelenlerinden belirlenen yiğitbaşıla-
rı sağlar. Kadıların genel işlerinin yanında devletin esnaf nezdinde 
temsilcileri olma gibi görevleri de mevcuttur. Kadılar, esnafın denet-
lenmesinden, şehrin iaşesi için gerekli her türlü ürün ve maddenin 
miktar ve fiyatının belirlenmesinden, dağıtımından ve hilelerin en-
gellenmesinden sorumludur. İhtisap ağası ya da muhtesip kadı adına 
bu görevi yürütür. Şehre gelen malları paylaştırma, divan veya kadı 
tarafından belirlenen fiyatlara (narh) riayet edilip edilmediğini de-
netleme, satış yerlerini, dükkânları teft iş etme ve vergileri toplama 
muhtesibin görev alanı içine girer. Bununla birlikte muhtesip, kural-
lara uymayan esnafı cezalandırmak için teft işe çıktığında yanına bir-
kaç infaz memuru da alır. Tanzimat’tan önceki büyük esnaf teft işle-
rine sadrazam, yeniçeri ağası, kolluk çorbacıları ve esnaf kethüdaları 
da katılır. Esnafa verilen cezaların en hafifi falakaya yatırmaktır. Bu 
ceza genellikle esnafın dükkânının önünde icra edilir. Bunun yanın-
da para cezası da verilir. Daha ağır suç işleyen ya da suçunu tekrar 
edenler ya meslekten men edilir ya da hapse mahkûm edilir.”11 

Osmanlı devrinde esnaf, eğer ordu mensubu değilse genellikle 
bir esnaf loncasına kaydolur. Esnaf loncalarının hem ticari hem de 
sosyal hayatta hayli önemli bir yeri vardır.  Herhangi bir esnaf bir 
loncaya çırak olarak kayıt olduktan sonra belli bir esnaf grubunun 
üyesi sayılır ve lonca tarafından her türlü ihtiyacı karşılanır.12 

10 Abdullah Saydam, Osmanlı Medeniyeti Tarihi, Derya Kitabevi, Trabzon, 1999, s. 238.
11 Uğur Aktaş, İstanbul’un 100 Esnafı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. 

Yayınları, İstanbul, 2010, s. 18.
12 Aktaş, (2010: 19)



5Salih Okumuş & Semiha Bahçeci

Osmanlı esnafında prensip olarak dini bir ayrışma yoktur. Buna 
rağmen üretilen malın ya da verilen hizmetin türünde dinin büyük 
bir rolü vardır. Bunun sonucu olarak bazı meslekleri sadece gayri-
müslimler yaparken bazılarını ise Müslüman esnafl ar icra eder.13

Osmanlı’da İstanbul esnafı Beyazıt, Süleymaniye, Eminönü, Mah-
mutpaşa, Tahtakale civarında yoğunlaşır; merkez ise Kapalıçarşı’dır.14 

Osmanlı Devletinde, mahalle aralarında bulunan bakkal, ma-
nav, kasap, fırın gibi iş kolları dışındaki çarşılarda toplanan esnafl ar 
da bulunur. Hemen her şehirde bugün de görülen Demirciler Çar-
şısı, Bakırcılar Çarşısı, Kuyumcular Çarşısı, Kunduracılar Çarşısı, 
Fermeneciler Çarşısı, Dökmeciler Çarşısı, Mısırçarşısı (aktarlar, ba-
haratçılar), Büyük Saraç Hanı (Saraçhane), Ketenciler Hanı, Kürk-
çü Hanı, Yağ Kapanı, Bal Kapanı, Örücüler Hanı, Sırmakeş Hanı ve 
daha bunlara benzer yüzlerce isim sayılabilir.15 

“Esnaf ve zanaatkârların aşağı yukarı her birinin mesleğini 
icra ettiği mekânlara dükkân denildiğine şahit olunmaktadır. Bu 
mekânlar, çoğu zaman o meslek erbabının icra ettiği meslek adıyla 
birlikte anılmaktadır. “Bakkal dükkânı”, “tuzcu dükkânı”, “sabuncu 
dükkânı”, “berber dükkânı” gibi. Niteliği belirtilmeyen dükkânlara 
da belgelerde rastlanmaktadır. Esnaf ve zanaatkârların sahip ol-
duğu dükkânları, şehrin değişik mahallerinde bulunan çarsılara 
ve semtlerine yayılmış vaziyetteydi. Dükkânlar dışında, esnaf ve 
zanaatkârların mesleklerini icra ettikleri “kâr-hâne”, “değirmen”, 
“hamam” v.s. şekillerde anılan iş yerlerinin bulunduğunu da unut-
mamak gerekir. Ayrıca, esnaf ve zanaatkârların mesleğini icra etti-
ği yerler arasında, “mağazaların” da bulunması dikkat çekmektedir. 
Bunların ne tür iş yerleri olduğu konusunda belgelerde fazla ayrıntı-

13 Demirtaş, (2010: 368)
14 Aktaş, (2010: 16)
15 Saydam, (1999: 421); Koçu, (2003: 21)
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ya rastlayamamakla birlikte, daha çok bir depo vazifesi gören geniş 
mekânlar olduğu konusunda işaretler vardır.”16

Tanzimat hikâye ve romanlarında görülen esnafl ar genellikle 
belirli bir çarşıda bulunmaktan ziyade mahalle aralarında iş yap-
maktadır. Bu dönem hikâye ve romanlarında gördüğümüz esnafl ar; 
kitapçılar, yağlıkçılar, matbaacılar, eczacılar, çorbacılar, sarrafl ar, 
tütüncüler, bakkallar, şekerciler, seyyar satıcılar, eskiciler, esirciler, 
emanetçiler, arzuhâlciler, arabacılar ve otelciler olarak sıralanabilir. 
Bu esnafl arın birçoğu isim değiştirerek günümüzde hâlâ varlığını 
muhafaza etmektedir. 

Bu çalışmada Tanzimat hikâye ve romanlarında yer alan esnaf 
ve ticarethaneler üzerinde durularak adı geçen esnaf gruplarının na-
sıl çalıştığı ve müşterileri ile olan ilişkileri hakkında bilgi verilecektir.

16 Güler, (2000: 130)



Tanzimat hikâye ve romanlarında kitapçılar, yağlıkçılar, matba-
acılar, eczacılar/aktarlar, çorbacılar, sarrafl ar/kuyumcular, tütüncü-
ler, bakkallar, şekerciler, seyyar satıcılar, arzuhalciler, arabacılar ve 
oteller/otelciler gibi çeşitli esnaf grupları ele alınır. Bunun yanında 
sadece isim olarak bahsedilen İstanbul esnafl arına da rastlanılır. 

İstanbul esnafl arı daha çok Ahmet Mithat Efendi’nin hikâye ve 
romanlarında göze çarpar. 

Bu esnafl ar genellikle çeşitli cadde ve sokaklarda kendilerine ait 
dükkânlarda çalışır. Bunun yanında Kapalıçarşı’da çalışan esnafl arı 
da görmek mümkündür. Ayrıca herhangi bir mekâna sahip olma-
yan, müşterinin yoğun olduğu bölgeleri tercih eden seyyar satıcılar 
da mevcuttur. 

Tanzimat hikâye ve romanlarında ismi geçen İstanbul esnafl arı-
nın kimisi günümüze kadar ulaşırken kimisinin ise günümüze ula-
şamadığı görülür. Bunun yanında isim değiştirerek günümüze kadar 
varlığını sürdüren esnafl ara da rastlamak mümkündür.

Tanzimat Hikâye ve Romanlarında 
İstanbul Esnafları

  1. BÖLÜM
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Eserlerde işlenen İstanbul esnafl arı ile yazarlar, kendi dönem-
lerinin ticaret hayatına ışık tutarlar. Böylelikle yazdıkları eserlerle 
esnaf ve ticarethanelerle ilgili bazı ipuçlarını da okuyucuya iletir-
ler. Tanzimat devri yazarları, bazı İstanbul esnafl arının çalışma 
mekânları ve sattıkları ürünler ile ilgili de ayrıntılı bilgiler verirler.

Bu devir eserlerinde İstanbul esnafl arının müşteri ile olan iliş-
kileri de ele alınır. Bazı esnafl arın müşteriye karşı dürüst ve saygılı 
olduğu görülürken bazı esnafl arın da saygısız ve her durumda müş-
teriyi kandırmaya yönelik bir tutum sergiledikleri gözlerden kaç-
maz. Bunun yanında sattığı ürün hakkında bilgisi olmayan esnafl ara 
da rastlamak mümkündür. Ayrıca bazı İstanbul esnafl arının birden 
fazla iş yaptığına da şahit olunur.

A. Kitapçılar

Tanzimat hikâye ve romanlarında görülen ticari kuruluşlardan 
biri kitapçılardır. Kitapçılar, özellikle kitap satan kişiler olarak oku-
yucu karşısına çıkarlar. Bu esnaf grubu, belli bir çarşıda iş yapmak-
tan çok mahalle veya cadde aralarında dükkân işletmektedir. Bunun 
yanında dükkân önlerinde kitap tezgâhı açan ve eski kitap satan ki-
tapçılar da mevcuttur.

Osmanlı’da sahaf, kitap satan, kitapçı anlamında kullanılır. Ki-
tap alım satımının çok olduğu zamanlarda sahafl ık oldukça kârlı bir 
meslektir.17 

Evliya Çelebi Seyahatnâme’sinde, sahaf esnafının 50 dükkândan ve 
300 kişiden oluştuğunu, Pirlerinin de Abdullah Yetim olduğunu söyler:

“Dükkân 50, nefer 300, bunlar ulemâ giyiminde ulemâ hiz-
metçileri olduğundan kadıasker alayında tahtırevanlar üzere 
dükkânlarında nice bin kitapları süsleyip alay ile geçerler. Pirleri Ab-
dullah Yetim’dir. Selman-ı Fârisî belini bağladı. Kabri Şam yakınında 
Busra şehrinde Hatem-i Tay yan’ındadır.”18

17 Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, Millî Eği-
tim Basımevi, İstanbul, C. III, 1993, s. 92.

18 Seyit Ali Karaman-Yücel Dağlı (haz.), Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi 
Seyahatnâmesi: İstanbul, 1. Kitap-2. Cilt, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2011, s. 481.
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Çelebi, seyyar kitapçılar için “ayak sahafl arı” tabirini kullanır. 
Bunlar da 60 dükkâna ve 300 çalışana sahiptir:

“Dükkân 60, nefer 300, zira ayak sahafı çoktur. Pirleri Ebû 
Zer-i Gıfarî’dir, Selman-ı Pâk belini bağladı, kabri Bakî’dedir, 170 ya-
şında vefat etti. On beşinci zengin pir olduğundan Hz. Resul onlara 
Ebû Zer diye lâkap komuşlardır. Peygamberimizden kırk hadis riva-
yet eder. Bunlar da dükkânların nice bin kitaplar ile süsleyip ayak 
sahafl arı “Mülteka ve Dürer [u] Gurer’im iyidir ama Keşşâf ’ımı keşf 
edip Tarikat-ı Muhammedî’den ayrılman, eyi kitaptır” diye torba 
torba kitaplarla geçerler.”19

Osmanlı döneminde daha çok Beyazıt civarında toplu halde 
bulunan kitapçılar, XIX. yüzyılın ikinci yarısına kadar bu bölgeyi 
mesken tutar. Ayrıca torbalar içinde daha çok dinî içerikli kitaplar 
satan seyyar kitapçılar da vardır.

Matbaanın gelişmesi ve basma kitapların çoğalmasıyla bera-
ber sahafçılık ile kitapçılık iki ayrı meslek haline gelmeye başlar. Bu 
tarihten sonra Yüksekkaldırım’da genelde Fransızca kitaplar satan 
dükkânlar açılır. Beyazıt, Babıâli, Sirkeci ve Eminönü’ndeki bazı 
dükkânlarda kitap da satılmaya başlanır. Asrın sonlarına doğru yayı-
nevi sayısının artmasıyla beraber Babıâli’de de kitapçı dükkânlarının 
açıldığı görülür.  Ancak bu kitapçılar sadece kendi bastıkları kitapla-
rı satar, sansür nedeniyle diğer yayınlara şüpheyle yaklaşırlar.20

Kitapçılar ilk olarak Recaizade Mahmut Ekrem’in “Araba 
Sevdası”21 adlı romanında görülür. Bu romanın alafranga kahrama-
nı Bihruz Bey, Fransız edebiyatına oldukça hayran bir tiptir. Yarım 
yamalak okumaya çalıştığı Fransızca kitapları nerede görse almakta 
tereddüt etmez. Kitapların fiyatı ise onun için hiç önemli değildir. 
Romanda Bihruz Bey, borcu olduğu esnafl ara borçlarını ödedikten 
sonra kitapçı Vik’in dükkânına gider: 

19 Karaman-Dağlı, (2011: 614)
20 Aktaş, (2010: 117)
21 Recaizâde Mahmud Ekrem, Araba Sevdası. yay. haz. Hüseyin Alacatlı, Akçağ Ya-

yınları, Ankara, 2001.
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Resim 1. Yüksekkaldırım-Galata Kitapçı dükkânı

“(…) doğruca Tekke’ye, Beyoğlu’na çıktı. Terzi Mir’e, kundu-
racı Heral’a, tuhafiyeci Alber Gün’e uğrayarak yirmi, otuz, kırk li-
ralık bir alelhesap itâsından sonra Tekke civarındaki kitapçı Vik’in 
dükkânına gitti.
- Bonjur mösjö!
- Bonjur mösjö! Ne arzu ediyorsunuz?
- İkinci, üçüncü, dördüncü ve sonuncu Teessüf ’ü istiyorum.
- Müellifi kim mösyö?
- Müellifi Dö Lâmartin, meşhur şair.
- Dö Lâmartin’in öyle bir eseri olduğunu bilmiyorum.
- Evet, olacak…
- Hatırıma gelmiyor…
- Ne demek? Greziellâ’yı okumadınız mı?
- Gençlikte belki okumuşumdur, ama hiç hatırda kalır mı?
- Siz bana, Greziellâ’yı bulunuz…
- İşte efendim!...
- Bakınız: Lö Prömye Rögre… Elbette bunun ikincisi, üçüncüsü 

ve bir de sonuncusu olmak lâzım gelir…
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- İhtimâl… Burada Dö Lâmartin’in külliyât-ı âsâr-ı var… Belki on-
ların içinde aradığınız şeyler de mevcuttur, fakat ayrıca basılmamıştır.

- Külliyât-ı âsârı mı?
- Evet efendim…
- Göreyim…
- Buyurunuz… Bu yedi cilttir.
- Güzel!.. Kaç para?
- Yedi cildi altmış dokuz frangadır.
- Pahalı değil… Tab’ı da güzel…
- Hem de içinde güzel gravür’ler vardır.
- Peki… Şu dört liranın üst tarafını veriniz…
- Hayır efendim!.. Dört liranın birisi zâid… Ciltlerin parası ta-

mam üç lira idi.

- Ha!.. Hakkınız var… Kitapları sarınız, bağlayınız da Beyoğlu’nda 
(…) numaralı Mösyö Alber Gün’ün dükkânına gönderiniz, olmaz mı? 
Oradan bana gönderirler.”22

Bihruz Bey kitapçıya, Lamartin’in “Teessüf” adlı kitabını almak 
istediğini söyler. Kitapçı Lamartin’in böyle bir eseri olmadığını açık-
lar, fakat Bihruz Bey’in bu konuda ısrar etmesi üzerine Lamartin’in 
külliyatının elinde olduğunu ve isterse kendisine satabileceğini söyler:

“Kitapçı Mösyö Vik, Lâmartin’in âsârı içinde Dözyem Rögre, 
Truvazyem Rögre, Derniye Rögre’nin olmadığını pekâlâ bilirdi; fa-
kat Bihruz Bey’i techil etmiş olmak nezâketsizliğinde bulunmamak 
için o bâbda beyan-ı cehl etmeyi münâsip gördü. Bu sırada şairin 
külliyât-ı âsârını ortaya sürmesi ise o gün sabahtan beri altmış paralık 
bile bir alış veriş etmediğinden, ehemmiyetlice bir meblağla istift âha 
nâiliyet ümidine müstenitti. Ümidi hâsıl oldu. Çünkü o kitapçı olduğu 
için düşüncesi, emeli kitaplarını satmaya münhasır olmakta kendisi 
mâzurdu.”23

22 Recaizâde Mahmud Ekrem, (2001: 214-216)
23 Recaizâde Mahmud Ekrem, (2001: 215-216)
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Kitapçı, Lamartin’in eserleri arasında Bihruz Bey’in söylediği 
kitapların bulunmadığını bilmektedir. Fakat Bihruz Bey’in ısrarı ve 
bu konudaki cahilliğini ortaya çıkarmamak onun işine gelir. Sabah-
tan beri ancak 60 para kazanabilen kitapçı bu sayede Lamartin’in 
külliyatını Bihruz Bey’e satar. Burada kitapçının aç gözlülüğü ve ki-
tapçı esnafının günlük kazancıyla ilgili detaylar dikkati çeker. 

Nâbizâde Nâzım’ın “Seyyie-i Tesâmüh”24 adlı hikâyesinde de 
kitapçı esnafına rastlanılır. Hikâyedeki kitapçının İstanbul’un hangi 
semtinde olduğu hakkında bilgi verilmez. Yalnız, hikâye kahramanı 
Necib’in bir roman yazmak istediği ve bunun da Tercüman-ı Ah-
val gazetesinde tefrika edileceği söylenir. Tercüman-ı Ahval gazetesi 
ise İstanbul’un Bahçekapı semtinde bir matbaada basılmaktadır. Bu 
hikâyedeki kitapçının, Sâbit namında bir gencin şiir tarzında kaleme 
almış olduğu yazıları takrizsiz diye basmak istemediği ve para et-
meyeceğini düşünerek gencin suratına çarptığı anlatılır. Genç, daha 
sonra kitaba güzel bir takriz yazarak eserin yayımlanmasını sağlar:

“Takrîzlerin tesîri bir dereceyi bulmuştu ki kitapçılara takrîzsiz 
bir eser gönderilse kabûlde nihâyet derecede tereddüt göstermek-
teydiler.. Hattâ -Sâbit- nâmında bir genç “Mâ’kulât” diye gayet 
hakîmâne ve üslûbu şâirâne bir şey kaleme almış, kitapçılardan bi-
risinin hesâbına bastırmak hevesine düşmüştü.. Kitapçı her şeyden 
evvel “Takrîzli mi?” suâlini îrâd edip de cevâb-ı nefî alınca “Öyleyse 
para etmez..” diye zavallının suratına atmıştı… Sonra bî-çâre genç 
bin minnet, bin üzüntü netîcesinde hele bir “Takrîz” yakalayabilmiş-
ti de kitapçı o zaman eseri kemâl-i hâhişle kabûl edivermişti.. İşte 
efsûn bunda!..”25

Bu alıntıdan anlaşılacağı üzere kitapçı esnafının kitap satışı 
yapmaktan başka, baskı ve yayın işlerini de üstlendikleri, matbaa ve 
yayınevi gibi yan kimliklere sahip oldukları ya da bunlarla çok yakın 
ilişki içerisinde bulundukları anlaşılmaktadır.

24 Nâbizâde Nâzım, Hikâyeler, Külliyât/ıı.-Seyyie-i Tesâmüh haz. Aziz Behiç Serengil, 
Dün-Bugün Yayınevi, Ankara, 1961.

25 Nâbizâde Nâzım, (1961: 221-222)
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Ahmet Mithat Efendi, “Ahmet Metin ve Şirzad”26  adlı roma-
nında kitapçı bir Yahudi’den bahseder. Yahudi, kitaplarını Yüksek-
kaldırım yokuşu civarında satmaktadır. Bu Yahudi’nin kitaplarını ne 
yolda satışa çıkardığını ve kitapların gerçek değeri ile ilgili bilgi sa-
hibi olmadığını roman kahramanı Ahmet Metin’in ağzından anlatır:

“-Bir gün Kulekapısı’na gitmek lâzım geldi. Yüksekkaldırım 
yokuşundan çıkar iken bir eski kitapçı Yahudi gördüm ki bir kapalı 
dükkânın önüne yüzlerce eski kitaplar sermiş müşteri bekliyor idi. Bu 
nevi kitapçılar ne tuhaft ırlar. Alıp sattıkları metaın kıymet-i hakiki-
yesinden asla haberdar değildir. Bazı kere altmış paraya bir eski kitap 
satarlar ki eskiliğinden ve nedretinden dolayı altmış kuruş verilse ele 
geçirilemez. Bu herifl erden ekseriya pek makbul eski kitaplar alma-
ya alışmış olduğumdan o gün dahi kitapları karıştırmaya başladım. 
“Kavalye rö Turko” sernamesiyle bir eski şey gördüm. Bu sernamenin 
altında da “Şirzad del Seluçya” yazılı idi.”27

Ahmet Metin’in, kitapçı ile ilgili söylediği bu sözlerden sonra 
kitabı kaç liraya ve nasıl aldığını anlattığı cümleler kayda değerdir. 
Yahudi’nin kitabın değerli olduğunu ispat için anlattıkları ve yapılan 
pazarlığa rağmen bozukluğum yok bahanesiyle para üstüne el koy-
ması da manidardır. Kitapçı esnafının “Araba Sevdası”nda da olduğu 
gibi aç gözlü bir şekilde tasvir edilmesi dikkatlerden kaçmaz. Ayrıca 
satıcı ve alıcı arasında gerçekleşen “pazarlık” yapmanın bir Türk ge-
leneği olduğu da vurgulanır:

“(…) Kitabın fiyatını sordum. “Bir çeyrek” dedi. Buna değerli 
olduğunu ispat için dahi cildin epeyce büyük olduğunu göstermeğe 
başladı. “Bu kadar eski kitabın yapraklarını kesip içine peynir koy-
maktan başka neye yarar? Bakkala versem yirmi para vermez.” de-
dim. Vur aşağı, tut yukarı yetmiş paraya pazarlığı kestik ise de ikiliği 
verdiğim zaman güya Yahudi’nin iade edecek on parası bulunmadı-
ğından, ondan da vazgeçmek lâzım geldi.”28

26 Ahmet Midhat Efendi, Ahmet Metin ve Şirzad, haz. Sacit Ayhan-Levent Ali Çanak-
lı, Dörtrenk Yayıncılık, Bursa, 2011.

27 Ahmet Midhat Efendi, (2011: 45)
28 Ahmet Midhat Efendi, (2011: 49)
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Kitapçılar, Tanzimat devri hikâye ve romanlarında “Araba Sev-
dası”, “Seyyie-i Tesâmüh” ve “Ahmet Metin ve Şirzad” adlı eserlerde 
görülür. Bu üç eserdeki kitapçı esnafı, genel olarak kendi menfaatini 
düşünen ve bu yolda hareket eden kişilerdir. 

Kitapçılar, “Araba Sevdası”nda müşterinin hal ve hareketleri-
ne göre kendisini ayarlamaya çalışan ve elinden geldiği kadar çok 
kitap satmak için uğraşan bir esnaf olarak tanıtılırken; “Seyyie-i 
Tesâmüh”te kendisine basılması için getirilen kitapların değerini 
takrizli olup olmamasıyla ölçen biri karşımıza çıkarılır. “Ahmet Me-
tin ve Şirzad”da ise, sattığı kitabın değerinden haberdar olmayan bir 
esnaf vardır.

Ancak bunlardan da öte asıl dikkat çekmesi gereken satır ara-
larına sıkışmış devrin ticari hayatı ile ilgili yukarıda bahsetmeye ça-
lıştığımız bazı detaylardır. Bilhassa kahramanın veresiye alış-verişi, 
kitapçı esnafının cehaleti, açgözlülüğü, kitap satmak için her türlü 
aldatmaca ve hilekârlığa başvurulması son derece önemlidir. Ayrıca 
bu metinlerde gizli kalan kitapçı esnafının günlük kazancıyla ilgili 
tespitler ve kitapçıların kitap satmaktan başka yayınevi ve matbaa 
gibi yan kimliklerle ilişkileri de dikkate değerdir.

B. Yağlıkçılar

Yağlıkçılar, iç çamaşırı, havlu, çevre gibi ürünler satan ya da dü-
ğünler için gelinlik-duvak kiralayan kişilere verilen isimdir.29 “Eski-
den iç çamaşırına, don gömlek ve çevreye yağlık; bunu satan esnafa 
da yağlıkçı denirdi. Bursa işi hamam takımları, gelinlik, sorguç, şile 
ve Trabzon bezleri, bürümcük, basma kumaşlar ve bu kumaşlardan 
dikilmiş iç çamaşırları satan yağlıkçılar, genellikle Kapalıçarşı’da 
yoğunlaşırlardı.”30

Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nde yağlıkçı esnafının 60 
dükkândan ve 100 esnaft an oluştuğunu söyler:

29 Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük, Ankara, 2005, s. 2107.
30 Aktaş, (2010: 168)
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“Dükkân 60, nefer 100, ilk yağlık mahrame işleyen Hz. Süley-
man hatunu Belkıs Ana’dır. Sonra Peygamberimiz zamanında yağ-
lık dokuyup satan (---) dır. Selman kemer bağlamıştır. (---) bunlar 
dükkânlarını çeşit çeşit nakışlı Kaya Sultan ve saray yağlıkları ile 
süsleyip mallarını göstererek geçerler.”31

Cumhuriyetten sonra manifaturacı adını alan yağlıkçılar, bu 
gün çok çeşitli adlarla anılmaktadır. Ülkemizde tekstilin gelişmesi 
ve büyük alış-veriş merkezlerinin açılması yağlıkçıların sattığı her 
kalem ürün için yeni iş kollarının oluşmasına neden olur. 

Yağlıkçılar, sadece Ahmet Mithat Efendi’nin “Letaif-i Rivayat” 
adlı eserinin yirmi ikinci hikâyesi olan “Emanetçi Sıtkı”32 da ele alınır. 
Bu hikâyedeki yağlıkçılar genel olarak çevre, oya gibi malzemelerin 
alım-satımı ile uğraşır. Hikâyede ele alınan yağlıkçıların İstanbul’un 
hangi semtinde oldukları hakkında bilgi verilmez. Ancak anlaşıldı-
ğına göre yağlıkçılar, büyük ihtimalle Beyazıt’taki Kapalıçarşı’da iş 
yapmaktadır. Eserde, Ayşe Hanımın el işlerini çarşıdaki yağlıkçılara 
götürdüğü söylenir.

Hikâye kahramanlarından Ayşe ve annesi önceleri varlıklı bir 
ailedir. Ayşe’nin eşi Rıza’nın alkol düşkünü biri olması ve Ayşe’nin 
babasından kalan tüm malları satması nedeniyle fakir düşerler. Ge-
çimlerini el işi yaparak sağlamaya çalışan bu iki kadın, yaptıkları 
oyaları yağlıkçıya götürüp satmak için uğraşır. Ancak bazı yağlıkçı-
ların sadece kazanacakları paraya odaklanması, kadınların son de-
rece güzel ve zarif, el emeği-göz nuru ürünlerini hesaba almamaları, 
yeni bir soruna neden olur:

“Bir haft a kadar kemal-i sa’y ve gayretle işleyerek vücuda ge-
tirdikleri işleri validesi alıp çarşıya yağlıkçılara götürdü. İlk göster-
diği dükkandan oyaya on kuruş ve dört çevreye de altı kuruş verirle 
ise beğenir misiniz? Kadıncağız, “Ah! Ayşe Hanım oğul, ipeğe mi el 
emeğine mi?” diye tazallüme başladı ise de o zamana kadar daima 
satın almaya alışmış ve müddet-i ömründe hiçbir şey satmamış olan 

31 Karaman-Dağlı, (2011: 594)
32 Ahmet Mithat Efendi, Letaif-i Rivayat-Emanetçi Sıtkı, haz. Fazıl Gökçek-Sabahat-

tin Çağın, Çağrı Yayınları, İstanbul, 2001.
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kadıncağız o çarşı kurtlarını ilzam edecek söz bulamıyor ki söylesin 
de malının değer fiyatını kurtarabilsin. Yağlıkçı ise, “Bu oyada kaç 
paralık ipek var? Bu çerçevelerde kılaptanın eseri yok. Senden kaça 
almalıyım, sonra müşteriye kaça satmalıyım ki ben de ne kazanma-
lıyım?” diye çenebazlığa başladığı zaman kadıncağız şaşırıp kalarak 
az kalmış idi ki o bir haft alık el emeklerini on altı kuruşa versin de 
alsın parasını gitsin. Hanımefendi bu hesapları bildiği yok a. Bereket 
versin ki yağlıkçı, kadıncağızı kandırabilmek üzere sözü uzatıp uzak 
dükkanlara kadar herkesin enzar ve âzân-ı dikkatini izticlap eyledi-
ğinden (…)”33

Resim 2. Yağlıkçılar çarşısı

Resim 3. Yağlıkçı

33  Ahmet Mithat Efendi, (2001: 748)
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Yazar, çarşı kurtları, malın ederi, çenebazlık ve kandırmak ifa-
deleriyle zor duruma düşen insanlardan faydalanmak ve onlardan 
kazanç sağlamak isteyen art niyetli satıcıları eleştirerek, onların kar-
şısına “Ak Sakallı Efendi” olarak tanıtılan nur yüzlü, hoşgörülü, doğ-
ru ve adil bir yağlıkçıyı çıkarır. Bu yağlıkçı, Hanımefendi’nin oya ve 
çevrelerini daha yüksek bir fiyata satın alır. Ahmet Mithat Efendi, 
daha da ileri giderek iki yağlıkçıyı karşılaştırır ve onlar hakkında-
ki düşüncelerini de açıkça ifade eder. Buna göre, bir kısım yağlıkçı 
tamahkâr ve aldatıcı, bir kısmı da namuslu ve insafl ıdır:

“(…) Beş dükkan aşırı bir dükkandan ak sakallı bir yağlıkçı, 
“Hanımefendi, buraya teşrif ediniz. Şu oyalarınızı bir de ben göre-
yim” diye haykırdığı için kadın mahsul-i sa’y-i destini bu ilk gaddar 
yağlıkçıya vermeyip o ak sakallıya götürmüş idi. Ak sakallı efendi 
bunları güzelce bir temaşadan sonra hanıma, “Hanımefendi, haki-
katen güzel işlenmiş şeylerdir. Birisi çarşıdan bu oyayı satın almak 
istese elli kuruş verebilir. Çevreler dahi en aşağı beşer kuruş eder. 
Fakat malûm a, dükkancı dahi biraz kazanmak ister. Şu yetmiş ku-
ruşluk mala elli kuruş verirsem bana verir misiniz?” deyince evvelki 
herifin verdiği miktarın üç dört misline varan bu parayı hanım ma-
almemnuniye kabul eylediğinden oyayı, çevreleri ak sakallı efendiye 
teslim ederek elliyi aldığı gibi sevine sevine hanesine avdet eyledi. (…) 
İlki de yağlıkçı, ikincisi de! Yalnız şu farkları var ki ilki tamahkâr ve 
adam aldatıcı bir yağlıkçı, ikincisi ise namuslu, insafl ı bir adam.”34 

Resim 4. Yağlıkçılar çarşısı

34  Ahmet Mithat Efendi, (2001: 749)
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Hanımefendi, el işlerinin ak sakallı yağlıkçı tarafından beğe-
nildiğini ve alındığını görünce diğer ürünlerini de aynı yağlıkçıya 
getirir. Bu seferki oyalar gerçekten çok güzeldir. Yağlıkçı bunlara bir 
fiyat biçemez ve kadına bu oyaları mezada koymayı teklif eder. Ka-
dının bu teklifi kabul etmesiyle oyalar mezada konulur. Fakat oyalar, 
mezatta değerinden daha az bir fiyatla Kenan Ağa isminde birisinin 
üstünde kalır: 

“Validesi hakikaten nefaisden madut olan bu oyayı alıp ihtiyar 
yağlıkçıya geldiği zaman herif evirip çevirip oyaya kemal-i dikkatle 
bakarak inceliğine hayran olduktan sonra hanıma, “Hanım kızım! 
Ben buna paha biçemeyeceğim. Gel şunu mezada koyalım da baka-
lım kaça çıkacak” dedi ve hanım dahi bu reyi kabul eylediğinden oya 
mezada konuldu. Haraç mezat, evvel pazar üç yüz elli iki kuruş bir 
zolotada Kenan Ağa isminde birisinin üstünde kalmasın mı?”35

Müzayede olarak da bilinen mezat, arttırma ile satış olarak ta-
nımlanabilir.36 Mezat, günümüzde hâlâ varlığını sürdüren bir alış 
veriş türüdür. Hikâyede aksakallı yağlıkçı olarak tanıtılan Mansur 
Efendi’nin, Hanımefendi’nin daha fazla para kazanabileceğini hesap 
ederek bu oyaları mezada koyması, onun iyi niyetinden ve hoşgö-
rüsünden kaynaklanmaktadır. Fakat işler umduğu gibi gitmez ve 
oyalar daha az bir fiyata satılır. Bu durumdan memnun olmayan Ha-
nımefendi, malzemelerini Kenan Ağa’ya satmaktan vazgeçer. Oyalar, 
Mansur Efendi tarafından uygun bir fiyata satın alınır.

Hanımefendi bir başka gün daha ağır ve yeni moda bir ürünü 
yine mezada koyar. Bu sefer,  oya bin kuruşa çıkar ve yine Mansur 
Efendi tarafından satın alınır. Mezatta ürünlere biçilen değerlerin 
açıkça verilmesi, bu fiyatların günümüzle veya eşdeğer ürünlerle 
karşılaştırılabilmesi imkânını verir. Bu da öyle zannediyorum ki, 
ekonomistler açısından son derece önemli bir kaynaktır. 

Burada iki farklı yağlıkçı tipi tanıtılır. Bu yağlıkçılardan ilki, 
kendi menfaatini düşünen, karşısındakini azarlayıcı, aldatıcı, say-

35 Ahmet Mithat Efendi, (2001: 749)
36 Türk Dil Kurumu, (2005: 1388)
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gısız ve tamahkâr; diğeri ise, önce müşterisini düşünen, saygılı, 
anlayışlı ve yol gösterici bir esnaft ır. Yazar, bu esnafl arı iyi-kötü ba-
kımından karşılaştırarak müşterisini kandıran, aldatarak haksız ka-
zanç elde eden kişileri eleştirir. Bir yandan da üretici-esnaf ilişkisine 
dikkati çeker. Namuslu ve insafl ı esnafl arın her daim ayakta kalaca-
ğını belirtir. Ayrıca ticarette “mezat”ın önemine işaret eden yazar, 
mezat’ı, bazen olumsuz sonuçlar doğursa da üreticinin yararına olan 
ticarî bir faaliyet olarak görür. 

C. Matbaacılar

Matbaanın Osmanlı toplumuna geç girmesi farklı yorumlara yol 
açmıştır. Dinî anlayışın bunda önemli bir etken olduğu iddia edilir.37 

Günümüzde de var olan matbaacılar, daha çok kitap, gazete 
ve dergi basımı ile meşgul olur. Ayrıca matbaalar, bir okul gibi ça-
lışır ve çevresini aydınlatmak amacı güder. Özellikle Ahmet Mithat 
Efendi’nin matbaacılık yaptığı ve eserlerinin bir kısmını da bu mat-
baalarda bastığı bilinir.

Matbaacılar, Ahmet Mithat Efendi’nin “Felâtun Bey ile Râkım 
Efendi” ile “Cellât” romanlarında görülür. Bu romanlarda matbaa, 
daha çok gazete/ci kimliğiyle karşımıza çıkar ve gazete yazıları, ha-
ber, tercüme gibi hususlar ele alınır. 

“Felâtun Bey ile Râkım Efendi”38 romanında, matbaacıların 
İstanbul’un hangi semtinde olduğu hakkında bilgi verilmez. Yalnız 
Râkım Efendi’nin Salıpazarı tarafında bir evde oturduğu ve burada 
Taş Mekteb’e gittiğinden bahsedilir. Romanda matbaa sahibi, Râkım 
Efendi’ye Fransızca bir kitabı Türkçeye tercüme etmesi karşılığında üc-
ret teklif eder. Râkım Efendi, on iki gün gibi kısa bir sürede kitabı ter-
cüme eder. Tercümenin karşılığı olarak da matbaacıdan yirmi lira alır:

37 Tahsin Özcan, Fetvalar Işığında Osmanlı Esnafı, Kitabevi Yayınları, İstanbul, 
2003, s. 334.

38 Ahmet Midhat Efendi, Dünyaya İkinci Geliş Yahut İstanbul’da Neler Olmuş-
Felâtun Bey ile Râkım Efendi-Hüseyin Fellâh, haz. Kâzım Yetiş-Necat Birinci-M. 
Fatih Andı, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2000/1.
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“Bir gün Râkım Efendi’nin ehibbâsından bir matbaacı kendisine 
Fransızca bir kitap getirdi. Bunu Türkçeye tercüme ederse yirmi altın 
kadar verebileceğini arz eyledi. Kitap yüz elli, iki yüz büyücek sahifeli 
bir şey olduğundan koca Râkım bunu bir haft ada çevirmek cesaretiy-
le kabul eyledi. Vakıa bir haft a değil ama on iki günde kitabı bitirip 
götürdü. Matbaacı dahi yekten yirmi lirayı verdi.”39

Râkım Efendi’nin kendisine verilen kitabı bu kadar erken sürede 
tercüme etmesi ve bazı ecnebi gazetelerindeki evrak haberlerine yaz-
mış olduğu bendler diğer matbaacıların da ilgisini çeker. Matbaacı-
lar, bu işe devam etmesi için haft ada veya on beş günde bir Râkım’ın 
eline para sıkıştırmaya başlarlar. Hatta bu durum karşısında Râkım 
Efendi, kendisine iyi bir para geldiğini görünce görevli olduğu kalemi 
dahi bırakır. Bu işin giderek bir meslek haline dönüşmeye başladığı 
anlaşılır:

“Bu hizmeti bir aralık meccanen görüverir idiyse de matbaacı-
lar kendisini hizmet-i tahrirde devam etmeğe mecbur eylemek için 
haft ada, on beş günde Râkım’ın eline birer ikişer lira kıstırmağa baş-
ladılar. Hatta bu varidata sonraları daha ziyade revaç geldi. O kadar 
ki Râkım haft ada iki lira kadar mütemadiyen gelmekte olduğunu gö-
rünce kalemi dahi terke mecbur oldu.”40

Ahmet Mithat Efendi’nin “Cellât”41 adlı romanında da matbaacı-
lar, gazeteci ve haberci kimliğiyle karşımıza çıkarlar. Gazeteciler her 
şeyi anında habere çeviren kişilerdir. Çabukluklarıyla dikkat çekerler. 
Bir anlamda zamana karşı yarışan gazeteciler, idam cezasına çarptı-
rılan firari Piyer Toltaş isimli mahkûmun infazıyla ilgili karar, daha 
resmi gazetede yayımlanmadan gazetenin sütunlarına taşınır:

“İmparatorun emri mucibince resmî gazete derhâl ilâveyi neş-
reylemişti. Matbaacıların her hâlde meşhut ve müsellem olan gay-
ret ve sürati bu işte dahi kendisini göstermişti. Şöyle ki: idamın te-
hiri emri, meydân-ı siyâsete varmazdan evvel gazetenin ilâvesi 
neşrolunmuştu.”42

39 Ahmet Midhat Efendi, (2000/1: 137)
40 Ahmet Midhat Efendi, (2000/1: 138)
41 Ahmet Midhat Efendi, Cellât-Esrâr-ı Cinâyât, haz. Nuri Sağlam-Ali Şükrü Çoruk, 

Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2000/2.
42 Ahmet Midhat Efendi, (2000/2: 96)



21Salih Okumuş & Semiha Bahçeci

Resim 5. Matbaacılar

Ahmet Mithat’ın burada bahsettiği matbaacıların gayret ve sü-
ratleri ile ilgili sözleri kendisinin de bir gazeteci/matbaacı olmasın-
dan kaynaklandığını söylemek yanlış olmaz sanırım.

Bu eserlerde matbaacılar, hem kitap tercümesi ve basımı ile uğraşır, 
hem de haber koklayan ve zamanla yarışan kişiler olarak tanıtılırlar. 

D. Eczacılar/Aktarlar

Tanzimat hikâye ve romanlarında ele alınan esnafl ardan biri de 
eczacılardır. Eczacılar, ilaç yapan veya hazır ilaçları satan diplomalı 
kimselerdir.43 Bu eserlerde ev ve çarşı eczanelerinden bahsedilir. Bazı 
eczacılar, çalıştıkları kurumun/işletmenin dışında kendi evlerinin bir 
bölümünü de eczane gibi döşeyerek çevrelerine hizmet ederler.

Eskiden İstanbul halkı ilaç ihtiyacını aktarlardan sağlardı. Usta-
çırak yöntemiyle yetişen aktarlar, ilaç hammaddeleri, haplar ve mer-
hemler satarlardı.44

43 Türk Dil Kurumu, (2005: 599)
44 Karaman-Dağlı, (2011: 605)
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Evliya Çelebi, Seyahatnâmesi’nde aktarların 3005 dükkâna sahip 
olduğunu söyler. Pirleri de Abdullah-ı Basravî’nin oğlu Hüsâm’dır:

 “Dükkân 3005, nefer, pirleri Abdullah-ı Basravî oğlu Hüsâm’dır, 
nurlu kabri Acem şehri yanındadır. Bu aktarlar zümresinde nice bin 
eşya mevcuttur ve nice esnaf yamakları vardır, mümkün olduğu ka-
dar olanları bildirir.”45 

1850’li yıllardan sonra eczanelerin çoğalmaya başlaması, hazır 
ilaçların yaygınlaşmasıyla beraber aktarlar ile eczacılar arasında bü-
yük bir rekabet yaşanmasına neden olur. 24 Nisan 1884 tarihinde 
yayınlanan “Aktarlar ve Kökçüler Nizamnamesi”yle beraber, ilaç ya-
pımı ve satımı eczanelere bırakılır.46

Eczacılara ilk olarak Emin Nihat Efendi’nin “Müsâmeret-nâme” 
adlı eserindeki “Fâ’ik Bey ile Nuridil Hanımın Sergüzeşti”47 adlı 
hikâyesinde rastlanır. Cerrah binbaşı olan Es’ad Efendi, evinin bir 
bölümünü dostlarına ve komşularına hizmet etmek amacıyla tıp ve 
ecza malzemelerine ayırır. Bu hizmetin karşılığında bir miktar da 
kazanç sağlar. Es’ad Efendi, Üsküdar civarında bir evde ikamet eder. 
Eserde, Es’ad Efendi’nin evinin nerede olduğu hakkında şu bilgiler 
mevcuttur:

“O aralık Dolmabahçe’de kâ’in Mekteb-i idâdiye karşısında 
bulunan vâsi’ ta’lîm-hâne meydânına baştanbaşa kurulan çadırlar-
la beraber Rusya esra-yı harbiyyesine tahsîs olduğundan Mekteb-i 
İ’dâdiye talebesi Üsküdar’da Toptaşı’nda kâ’in-i şerîf Paşakonağı’na 
nakl olunmuş. Şu cihetle Cerrâh Es’ad Efendi dahî hasbe’l-me’mûriyye 
Üsküdar’a nakl ederek o civarda müste’ciren bir hânede ikâmet et-
mekte bulunmuş idi.”48

Es’ad Efendi Cerrah Binbaşısıdır. Geliri oldukça iyidir. Evi, iki 
bölüme ayrılır. İlk bölümünde çeşitli oyuncaklar ve kibar eşyalarla 
süslenmiş; diğer bölümü ise tıp malzemelerine ayrılmıştır. Adeta özel 
muayenehane gibi çalışan Es’ad Efendi’nin evi şu yolda tasvir edilir:

45 Karaman-Dağlı, (2011: 605)
46 Aktaş, (2010: 30)
47 Emin Nihat Efendi, Müsâmeret-nâme-Fâ’ik Bey ile Nuridil Hanımın Sergüzeşti, 

haz. Salih Okumuş, Şûle Yayınları, İstanbul, 2002.
48 Emin Nihat Efendi, (2002: 303)



23Salih Okumuş & Semiha Bahçeci

“Bir de rütbesi bir Cerrah Binbaşısı olmakla beraber ehibbâ ve 
komşularına sûret-i mahsûsada icrâ-yı san’at-ı tabâbet ettiğinden 
vârıdâtı yolunda olup hânesi ise orta halin muntazamcası ‘add olu-
nur bir dâ’ire idi. Ve hem de evin içerisi iki bölüğe taksîm ile bir kıs-
mı türlü türlü oyuncaklar ve tecemmülât-ı medeniyye ile müzeyyen 
odaları hâvî olup diğer kısmı ise levâzımât-ı cerrâhiyesiyle tabâbeti 
için mazbût bir eczâ-hâne tarzında idi. Bieycuk’a gösterdiği hizmet 
de eczâısına refâkatten ibâret idi.”49

Resim 6. Eczacılar/Aktarlar

Resim 7. Aktarlar/Baharatçılar Çarşısı

49 Emin Nihat Efendi, (2002: 303-304)
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Evin tasvirinden sonra Es’ad Efendi’nin nasıl bir eczacı olduğu, 
kendisine rağbet edenlerin ne yolda ücret ödediği de ayrıca belirtilir. 
Çevresinde tanınan ve sevilen Es’ad Efendi’nin ev eczanesi, çarşı ec-
zaneleri kadar olmasa da hastaların bakıldığı ve çeşitli ilaçların imal 
edildiği bir ev eczanesidir. Hastalarından sadece bir miktar ilaç pa-
rası alan Es’ad Efendi’nin, uzak yerlerden bile kutu kutu ilaç almaya 
gelen hastaları vardır:

 “(…) Es’ad efendinin tabâbeti bahsine gelince: Vâkı’â kendisi 
hikmet-i cedîdece mahâret-i kâmileye hâ’iz değilse de ‘ilmi nebâtât 
kuvvetiyle o ‘ilaçlarını hüsn-i isti’mâl eylediğinden şu usûlün zarar-
sızlığı cihetiyle ehibbâ ve hem-civârının ziyâdesiyle emniyetlerini 
celb etmiş idi.

Eczâ-hâne ve eczâcı ve eczâcı refîki demekle eczâ-hânenin 
‘âdeta bir çarşı eczâ-hânesi kadar olduğu anlaşılmasın. Bununla be-
raber bir cerrâhın her ne kadar mazbût olursa olsun bir eczâ-hâneyi 
idâre edecek kadar mu’âmelâta yetişebileceği dahî uzak tutulmasın. 
Zîrâ Es’ad Efendi’nin mizac-girliği ve husûsiyle ayağına gelenlere 
verdiği eczâ bahâsına bir miktar şey zammıyla iktifâ ederek ayrıca 
ücret-i tıbbiyye almaması pek çok kimselerin rağbetini celbe medâr 
olurdu.”50

Bu açıklamalardan sonra eczanede ne tür ilaçlar yapıldığı hak-
kında bazı bilgilere ulaşılmaktadır. Bunun yanında hikâyenin baş-
kahramanı Fâ’ik Efendi’nin de zamanla ilaçların yapımlarını öğrene-
rek bu ilaçları üretmeye başladığı ifade edilir:

“İşte o küçük eczâ-hânede lüzûmuna göre her türlü edviyye 
tertîb olunduktan başka bir takım da müretteb haplar yapılırdı ki, 
değil yalnız Üsküdarın uzacık civârlarından ta nerelerden gelip ku-
tularla alıp giderlerdi. Meselâ ‘amberli hapları ve öksürük hapları ve 
mukavviyâta dâ’ir gün-â-gün müretteb şeylerden yevmiye bir hayli 
eczâ sorulurdu. Bieycuk da iki üç ay zarfında dikkat ve zekâveti ci-
hetiyle kabaca ‘ilaçlardan bir hayli şeyler öğrenip kendi başına yap-
maya başladı”51

50  Emin Nihat Efendi, (2002: 304)
51  Emin Nihat Efendi, (2002: 304-305)
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Yukarıdaki alıntının devamında bâsûr, frengi, sıtma, terementi, 
mekke pelesengi ve bel soğukluğu hapları ile bir takım uyuz, ergen-
lik, mayasil, sancı ve baş ağrısı için günlük tozlar ve merhemlerin 
nasıl hazırlandığı da anlatılır. 

Bunlar, o dönemin hastalık çeşitleri ve bu hastalıklar için üre-
tilen ilaçlardır. İlaçlar hakkında söylenen sözler değerlendirilmesi 
gereken son derece önemli bilgilerdir.

Mehmet Murat tarafından kaleme alınan “Turfanda mı? Yok-
sa Turfa mı?”52 adlı romanda adı geçen eczacının İstanbul’un Fener 
semtinde olduğu görülür. Romanının kahramanlarından Saliha Ha-
nım, kendisinden kurtulmak için türlü türlü oyunlar yapan üvey 
dayısı Raşit Efendi’nin vasıtasıyla Kazım Bey namında bir adamla 
görüşmeye başlar. Kısa bir süre sonra hamile kalan Saliha Hanım, 
bu durumdan kurtulmak için üvey dayısı Raşit Efendi’den yardım 
ister. Raşit Efendi, yeğenini kurtarmak yerine onu ağır ağır zehir-
leyerek ondan kurtulmak üzere eskiden tanıdığı bir eczacı çırağı ile 
anlaşır. Burada karşımıza çıkan eczacı tipi, sadece aldığı parayı dü-
şünen, meslek terbiyesinden yoksun ve tamahkâr bir tiptir. Elli lira 
karşılığında verdiği ilacın (zehrin) kimin tarafından kullanılacağını 
dahi araştırmaz:

Resim 8. Eczacılar/Aktarlar

52 Mehmed Murad, Turfanda mı Yoksa Turfa mı?, yay. haz. Tacettin Şimşek, Akçağ 
Yayınları, Ankara, 1999.
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Resim 9. Eczacılar/Aktarlar

“Birgün Raşit Efendi Fener’e indi. Eskiden bildiği bir eczacı çıra-
ğının yanına oturdu. Gizlice lakırdıya koyuldu.

Eczacı iyi bir mal değildi. Zaten Raşit Efendi kendisine göre 
adam intihap etmekte mahirdi.

Raşit Efendi müteessirane uydurmuş olduğu masalı nakletti. Keri-
mesi varmış. Kazaya uğramış. Namusunu vikaye için harekete mecbur 
etmiş. Sırrını saklayacağından emin olduğu için kendisine müracaat 
ediyormuş. Hekime müracaata cesaret edememiş. Fazla olarak bunun 
için vereceği elli liranın yabancıya mal olmasını istememiş.

Şimdi Raşit Efendi üç türlü ilâç istiyordu. Biri biraz keyfini boza-
cak bir tertip olacaktı. Çünkü işi mahfice icra edebilmek üzere kızını 
hasta döşeğine ve hekim ilâcına muhtaç edecekti. İkinci ilâç, ayıbın 
def ’ine medar olamazsa namusunu vikaye için kızını feda etmeye 
mecbur olacağından o yolda iş görebilmeye yardım edecekti.

Eczacı korktuysa da muhatabı Raşit Efendi gibi mahir bir adam 
olduğu ve bahusus arada elli lira gibi bir muharrik bulunduğu için 
havf ve tereddüdü devam edemedi. Yalnız üç gün müsaade istedi.

Üç gün sonra verilen elli liraya mukabil 1, 2, 3 rakamlarıyla 
murakkam üç ufak hap kutusu alındı.”53

53 Mehmed Murad, (1999: 246-247)
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Olayın ortaya çıkması üzerine Saliha Hanım’ın amcasının oğlu 
ve hikâyenin başkahramanı Mansur Bey, eczacı çırağının tutuklan-
masını sağlar.

Bu eserlerde biri, hastalara karşı son derece şefk atli olan ve ilaç 
parasından başka herhangi bir ücret almayan; diğeri  “iyi bir mal de-
ğil” ifadesiyle tanıtılan ve kendi menfaati için insanların canını hiçe 
sayan iki farklı eczacı anlatılır. 

E. Çorbacılar

Tanzimat devri hikâye ve romanlarında çorbacılarla ilgili pek 
bilgi yoktur. Hikâye ve romanlarda kaleme alınan çorbacılar, daha 
çok işlek cadde ve sokaklarda bulunurlar. 

Çorbacılara, sadece Ahmet Mithat Efendi’nin “Hüseyin Fellâh”54 
adlı romanında rastlanır. Romanın kahramanlarından Şehlevend ve 
annesi Hesna Hanım aslında zengin bir konağın sahibiyken çevrele-
rindeki kötü kişilerin oyunlarıyla fakir düşerler. Dilencilik yapacak 
kadar zor durumda olan aile,  büyük bir çaresizlik içinde utana sıkı-
la İstanbul’un Tophane semtinde bulunan Kılıç Ali Paşa Camisi’nin 
avlusunda dilenmeye başlar. Şehlevend, eline geçen ilk parayla bir 
ekmek satın alır. Fakat hasta ve yaşlı olan annesi ekmeği yiyemez. 
Bunun üzerine Şehlevend, caminin dışında bulunan işkembe çor-
bacısına gider ve bir somun ekmek karşılığında bir tas çorba ister:

“Yani az bir ihtirazla “Çorbacı! Sana şu ekmeği vereyim bana 
iki kaşık çorba verir misin? Şurada cami içinde valideme içireceğim” 
dedi. Herif kızın gösterdiği ekmeğin iki kaşık çorbadan daha değer-
li olduğunu görerek ve bu alışverişte kârlı çıkacağını hesap ederek 
çorbayı vermeğe muvafakat gösterdiyse de camiye kadar çanağını 
göndermeğe emniyet edemedi. “Çanak için de beş para bırakmalı” 
dedi. Kız “Beş param olsa bırakırdım” cevabını verdikte “Ananı bu-
raya getir” dedi. “Anam hastadır. Gelemez ki getireyim. Üzerimde de 
para eder hiçbir şey yok ki rehin bırakayım, istersen çırağını beraber 

54 Ahmet Midhat Efendi, Dünyaya İkinci Geliş Yahut İstanbul’da Neler Olmuş-
Felâtun Bey ile Râkım Efendi-Hüseyin Fellâh, haz. Kâzım Yetiş-Necat Birinci-M. 
Fatih Andı, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2000/1.
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ver de çanağı ona teslim edeyim.” demiş ve bu bâbda dilenircesine bir 
hayli ricada bulunmuş ise de çorbacı bu kadar küçük bir temenna 
için çırak gönderemeyeceğinden bahisle kızı tard eylemiştir.”55

Resim 10. Çorbacı

Resim 11. Müşteriye sunulmaya hazır bir kâse çorba

Çorbacı, çaresizlik içinde kıvranan Şehlevend’in bir parça kuru 
ekmeğine göz dikmekten başka, vereceği bir tas çorbanın çanağı 
için de para ister. Parası olmadığı anlaşılınca da dükkândan kovulur. 
Bunun üzerine Şehlevend, çorbacıyı insafa getireceğini düşünerek 
dükkânın kapısında beklemeye başlar. Çorbacı, geleni-gideni ra-
hatsız edeceği düşüncesiyle kızın kapı önünde durmasına sinirlenir 
ve ayakaltında durmamasını söyler. Elinden bir şey gelmediği için 
ağlamaya başlayan Şehlevend’in imdadına dükkândan çıkan bir Lâz 
yetişir ve çorbacıdan kıza bir tas çorba hazırlamasını ister:

55 Ahmet Midhat Efendi, (2000/1: 302)
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“Çorbacı şu kız için büyücek bir çanak çorba hazırla! Terbiyesi 
filânı güzel olsun! Çanağı da benden iste!” dedi. Çorbacı böyle bir 
emri nasıl telakki eder? “Peki! Baş üstüne Mehmed Ali Ağa!” deyip 
mevzun takırtılarıyla işe başladı…”56

Sadece “Hüseyin Fellah”ta konu edilen çorbacılar, kurnaz, para-
göz ve merhametsiz bir esnaf olarak tanıtılır. 

F. Kuyumcular/Sarrafl ar

Kuyumcular genellikle altın, gümüş takı, mücevherat, kap ka-
cak gibi eşyaların alım satımıyla uğraşırlar.57 Kuyumcularla birlikte 
anılan sarrâfl ar ise daha çok para değişimi ile ilgilenirler.58

Sarraf dükkânlarına genellikle çeşitli sokak ve caddeler ile ku-
yumcu çarşılarında rastlanır. Değerli eşya alım-satımı, değiş-tokuş 
ve eşyaların rehine bırakılması gibi işlevleri olan sarrafl ar, adeta bir 
banka gibi çalışırlar.

Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nde kuyumcu esnafının gümüş ve 
altın gibi eşyalara değer biçtiğini, padişah tarafından da kuyumcula-
ra maaş bağlandığını belirtir:

“Bir adamdır, bedesten önünde oturur ama darphane ehl-i kıb-
lesi daha önce başka yazılmıştır. Bu ehl-i kıbleler bir cevhere değer 
takdir eder, bir altın ve gümüş eşyalara değer takdir edip padişah 
tarafından belli maaşları vardır. Bunlar da tabileriyle geçerken bazı 
değerli eşyalara değer takdir ederek dükkânlarıyla geçerler.”59

Kuyumculuk, Osmanlıda saray ve Kapalıçarşı etrafında iki fark-
lı koldan gelişir. Saray kuyumcuları usta çırak ilişkisiyle yetişir veya 
dışarıda ünlenen kişiler saraya alınırdı. Kapalıçarşı kuyumcuları ise 
lonca teşkilatına bağlıydı. Bunların başında kuyumcular kethüdası 
bulunurdu. Her dönemde dünyanın en önemli kuyumculuk mer-

56 Ahmet Midhat Efendi, (2000/1: 302)
57 Özcan, (2003: 153)
58 Özcan, (2003: 155)
59 Karaman-Dağlı, (2011: 578)
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kezlerinden biri sayılan İstanbul, Türk, Rum, Ermeni, Arap, Acem, 
Süryani ve Dağıstanlı birçok önemli usta yetiştirir. Günümüz İstan-
bul kuyumcuları mesleklerine geleneksel yöntemlerle Kapalıçarşı ve 
çevresinde devam etmektedirler.60

Fatma Âliye Hanım tarafından kaleme alınan “Muhadârât”61 
romanı edebiyatımızda bir kadının elinden çıkmış ilk romandır.62 
Bu romanda Fâzıla, Kadıköy’den Üsküdar’a yaya yürüdüğünü, bu-
radan kayığa binerek Bahçekapısı’na çıktığını söyler. Romanda ku-
yumcu çarşısına gidildiğinden bahsedilir. Büyük ihtimalle bu çarşı 
Kapalıçarşı’dır. Kuyumcu adıyla geçen sarrafl ar, ikinci el altın ve de-
ğerli taş alım-satımı ile karşımıza çıkarlar.

Varlıklı bir aileye mensup olan Fâzıla, fakir düştükten sonra elin-
de bulunan değerli eşyaları satmak mecburiyetinde kalır. Evinde kal-
dığı kadınla birlikte yüzüğün taşını satmak için kuyumcular çarşısına 
gider. Burada kuyumcuyla aralarında geçen konuşma şu şekildedir:

“Çarşıya vardığımızda kuyumcu çarşısına gittik. Yüzümde-
ki peçe pek kalın olduğundan beni kimse tanımak ihtimâli yoktu. 
Kuyumcunun birine girip yüzüğü gösterdik. Elli lira verdi. Yüzüğün 
alınmasını iki yüz liraya olduğunu işitmiştim. Bir şey acele satıldığı 
zaman yarı parasını edeceği halde, böyle o anda satmak istenildiği 
zaman yarısının yarısını edeceği mâlûm olduğu cihetle ben hemen 
razı oldum. Kuyumcu paraları tediye eyleyeceği zaman bizden bir 
kefil istemesin mi? Burası benim hatırıma gelmemişti. Kuyumcuya: 

- Kefil bulabilirim, fakat pek müstâcel işim var! Sarfedecek 
vaktim olsa ben taşımı sana elli liraya verir miyim? Senin dükkânın 
daha beri olduğu için sana gösterdim. Ver taşımı beklemeğe vaktim 
yok! Bizim bildik kuyumcuya götüreyim. dedim.

60 Aktaş, (2010: 121-122)
61 Fatma Âliye Hanım, Muhâdarât, yay. haz. H. Emel Aşa, Enderun Kitabevi, İstanbul, 

1996.
62 Ali İhsan Kolcu, Tanzimat Edebiyatı/2 Hikâye ve Roman, Salkımsöğüt Yayınları, 

Ankara, 2005, s. 258.
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Resim 12. Kuyumcular Çarşısı

Resim 13. Kuyumcular/Sarrafl ar

Kuyumcu:

- İşte o bildiğiniz kuyumcuyu bana kefil gösteriniz.
- Ben oraya kadar gidecek olduktan sonra neye ona satmaya-

yım? Kendisine vermeyip de ondan kefâlet istemeğe utanmaz mıyım? 
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dediğimde, kuyumcu taşı elinden kaçırmakta ve böyle büyük bir kârı 
gâib eylemekte olduğunu görünce, hemen paraları sayıp taşı aldı.”63

Bu konuşmalardan değerli eşyaların ani ve zorunlu satışlarda 
yani ikinci el değerlerinin dörtte bire düştüğü ve kefil arandığı an-
laşılmaktadır. Ayrıca kuyumcunun da bir fırsatçılık içinde olduğu 
görülmektedir.

Sarrafl arın altın ve değerli eşyaların alım-satımı dışında, emlak-
çilik ve bazı taşınmaz malların rehine bırakılması karşılığında ihti-
yaç sahiplerine kredi verdikleri de görülür. Ahmet Mithat Efendi’nin 
“Çengi”64 adlı romanında adı geçen sarrafın İstanbul’un hangi sem-
tinde olduğu belli değildir. Fakat Cemal Bey ve arkadaşlarının Çam-
lıca, Ayestefanos, Boğaziçi gibi yerlerde eğlenceler tertip ettikleri an-
latılır. Bu eğlencelerin sonucunda elinde para kalmayan Cemal Bey, 
sahip olduğu emlakten bir hamamı satmaya karar verir:

“(…) Herifin tanıdığı ve beyin gidişine nazaran bir şüphe yok 
ki çoktan beri satılacağını bilerek her birine ayrı ayrı paha biçmekte 
olduğu emlâkten bir hamamı satmak fikrinde bulunduğunu söyler. 
Daima dostluk yüzünden görünmek ve o suretle lisan kullanmak 
sarrafl ığın birinci şiarıdır. 

Sarraf dahi böyle bir güzel mülkün satılmasına razı olmayıp şu 
kadar var ki muâmele-i sarrafiyyenin temini için mülkü bitterhîn 
beş yüz kese akçe vereceğini arz eder. Çocuğun canına minnet olduğu 
cihetle kabul eyler.”65

Yine romanın ilerleyen sayfalarında Cemal Bey iyiden iyiye para-
sız kalınca tüm mülkünü sarrafa rehin olarak bırakmak zorunda kalır:

“(…) birkaç ay zarfında elde bulunan emlâkin kâff esi rehin 
suretiyle sarrafa füruht edilip elde yalnız beyin oturduğu konaktan 
başka bir şey kalmayınca (…)”66

63 Fatma Âliye Hanım, (1996: 266)
64 Ahmet Midhat Efendi, Çengi-Kafk as-Süleyman Muslî, haz. Erol Ülgen-Fatih 

Andı, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2000/3.
65 Ahmet Midhat Efendi, (2000/3: 124)
66 Ahmet Midhat Efendi, (2000/3: 129)
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Adeta bir banka gibi çalışan sarrafl arın, emlak alım-satımı, ki-
ralanması ve rehin karşılığı kredi verdikleri de gözlemlenir. Hamam 
gibi değerli yatırımlara dikkat çekilir. Bu alıntıdan her devrin yatı-
rım araçlarının değişkenliği de anlaşılmaktadır.

Nabizâde Nâzım’ın “Zehra”67 adlı romanında karşılaştığımız 
sarraf, İstanbul’un Balıkpazarı semtindedir. Bu romandaki sarrafın, 
emlak kiralama işiyle meşgul olduğu görülmektedir. Eşinin kendisini 
evin cariyesiyle aldattığını öğrenen Zehra, Subhi’den intikam almak 
için para ile Ürani adında bir kadın tutar. Ürani, çeşitli oyunlarla 
Subhi’nin tüm parasını harcamaya başlar. İstanbul’un en lüks semtin-
de büyükçe bir ev ister. Sarraf vasıtasıyla uygun bir ev bulunur. Subhi 
ile sarraf arasında evin kiralanması için sıkı bir pazarlık yapılır:

“Hele caddeye yakın bir yerde bir evin dâiresini beğendi… Pa-
zarlığı Balıkpazarı’nda bir sarraf ile edilecekti. Bu gün geçmiş oldu-
ğundan bu işi yarına bırakarak Büyükdere’ye avdet ettiler. 

Ertesi günü Subhî, İstanbul’da, Balıkpazarı’nda o sarraf ile pa-
zarlığa girişti. Herif, iki oda, bir salondan ibaret olan bu dâire için 
senevî yüz altmış lira istemekteydi. İne ine yüz Kırk dörtte karar 
kıldı; “bundan aşağı ihtimali yok!”. Hem bir senelik kirayı def ’aten 
istiyordu. Subhî, kabulde muztar kaldı. Kontrat akt ve imza olundu. 
Mukavelât muharrirliğince de tasdik ve teâti edildi.

Subhî, yüz kırk dört lira saydı. Fakat yüreği cızlamadı değil… 
Ama ne yapsın? Sarraf, bir türlü altı aylık kontrata razı olmamıştı: 
“Bu evlerin seneliği ile altı aylığı kiraca farklı değil ki…”68

Yukarıdaki alıntıda evin kiralanmasıyla ilgili olarak yapılan sıkı 
pazarlıktan başka, kiralama aktı yani kontrat ve kiralama bedelleri 
ile ilgili bazı bilgiler de verilmektedir. Bu bilgiler günümüze ışık tut-
ması bakımından son derece değerlidir. 

67 Nabizâde Nâzım, Zehra, haz. Hüseyin Alacatlı, Akçağ Yayınları, Ankara, 2005.
68 Nabizâde Nâzım, (2005: 136-137)
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Emin Nihat Efendi’nin “Müsâmeret-nâme” adlı eserinin “İhsan 
Hanım Yahut Atiye Hanımın Sergüzeşti”69 isimli hikâyesinde hapisten 
çıkan bir hırsız tarafından kaçırılan çocuğun üzerinden alınan altın-
lardan birini hırsızın sarrafa bozdurduğu ortaya çıkar. Hikâyedeki 
sarrafın İstanbul’un hangi semtinde bulunduğu bilinmemekle bera-
ber hırsızın Bahçekapısı’nda bir handa ikamet ettiği anlatılır. Muhte-
melen sarraf da bu civarlardadır.

Resim 14. Kuyumcular/Sarrafl ar

Ahmet Mithat Efendi’nin “Dürdane Hanım”70 adlı romanında 
da sandalcı Sohbet, daha küçük bir çocukken eline geçen mecidiye 
ve kuruşları bir kumbarada biriktirir. Kumbara dolduktan sonra bir 

69 Emin Nihat Efendi, Müsâmeret-nâme-İhsan Hanım Yahut Atiye Hanımın Sergü-
zeşti, haz. Dr. Salih Okumuş, Şûle Yayınları, İstanbul, 2002.

70 Ahmet Midhat Efendi, Henüz 17 Yaşında-Acâyib-i Âlem-Dürdane Hanım, haz. 
Nuri Sağlam-Kâzım Yetiş-M. Fatih Andı, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2000/4.
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sarrafa giderek bu paraları altına çevirtir. Fakat çocuk olduğu için 
sarrafın paraları altına çevirmeyeceğini düşündüğü için sarrafa, ha-
nımının emriyle gelmiş gibi selam getirdiğini söyler. Bu aslında her 
çocuğun para biriktirmek için uyguladığı bir yöntemdir. Bu roman-
da bahsedilen sarrafın nerede olduğu hakkında bilgi yoktur. Ancak 
Sohbet’in Galata civarında ikamet ettiği bilinmektedir. Sarraf da bü-
yük ihtimalle buraya yakın bir mahallededir. 

G. Tütüncüler

Tanzimat hikâye ve romanlarına konu olan bir başka esnaf da 
tütüncülerdir. Tütüncü, tütün yetiştiren veya satan kimsedir.71 Tü-
tüncüler, genel olarak mahalle aralarında veya kendi muhitlerindeki 
dükkânlarda çalışmaktadır.

Tütüncüler, bu sektörün diğer kollarında olduğu gibi zamanla 
profesyonel bir zümre olarak ortaya çıkar. Önceleri Avrupa’da her 
derde deva bir ilaç olarak yayılan ve bu nedenle de mamul hâlde 
ticari bir madde olarak Osmanlı’ya getirilen tütün, ilk yıllarda daha 
çok aktar esnafı tarafından perakende olarak satılır.72

19. yüzyılın ilk yarısında İstanbul’da tütüncülükle uğraşan orta-
lama 2.000-2.500 kişilik bir grup bulunur. Azımsanmayacak sayıda 
olduğu görülen tütüncü esnafının bu kadar artmasının sebebi, tütü-
nün özellikle 18. yüzyıl başlarından itibaren bütün dünyada olduğu 
gibi, Osmanlı Devleti’nde de toplu tüketim maddesi hâline gelmesi ve 
yoğun bir şekilde tüketilmesidir. Ayrıca pek çok tüketim maddesine 
göre daha fazla kâr getirici bir madde olması da önemli bir etkendir.73

Tütüncüler, Tanzimat hikâye ve romanlarında pek fazla yer 
bulamamıştır. Kimi romanlarda yalnızca tütün işletmecisi olarak 
adı geçerken, kimi romanlarda da huysuz bir tütüncüden, tütüncü 
dükkânından ve orada satılan tütün çeşitlerinden bahsedilir. 

71 Türk Dil Kurumu, (2005: 2023)
72 Fehmi Yılmaz, “İstanbul’da Tütüncü Esnafı”, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Esnaf ve 

Ticaret. der. Fatmagül Demirel, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul,  2012, s. 131.
73  Yılmaz, (2012: 138-139)
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Resim 15. Tütün kıyıcı

Ahmet Mithat Efendi’nin “Henüz 17 Yaşında”74 adlı romanı-
nın kadın kahramanı Kalyopi’nin babası tütüncüdür.  Bu tütün-
cü, İstanbul’un Ayastefanos semtinde bulunur. İstanbul’da iki tane 
dükkânı vardır. Kalyopi, Ahmet Efendi’ye babasının bir tütüncü ol-
duğunu, ancak tütünde tekel oluşmasından sonra babasının işlerinin 
bozulduğunu ve meyhaneciliğe başladığını söyler:

74 Ahmet Midhat Efendi, Henüz 17 Yaşında-Acâyib-i Âlem-Dürdane Hanım, haz. 
Nuri Sağlam-Kâzım Yetiş-M. Fatih Andı, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 
2000/4.
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 “Pederimin adı Yorgaki’dir. Ayastefanos’ta tütüncülük ederdi. 
Hem de köyümüzde bir ve İstanbul’da iki dükkânımız olup tütünü 
Yenice’den, Samsun’dan, Ayaslog’tan celb eder bayağı bir tacirdi…

Vatka ki tütünü İnhisar eline aldılar, pederimin dolâb-ı ahz ve 
itası bilkülliye bozuldu. Biraz vakit Rejiden tütün ve sigara paketleri 
alarak satmak suretiyle iştigale başladıysa da bunda bir fayda göre-
meyince tütüncülüğü, meyhaneciliğe tahvil eyledi.”75

İnhisar, bir işin bir kişiye veya/kuruma verilmesi, tekel oluştu-
rulması anlamına gelir. 1980 öncesi Türkiye ekonomisinde çok sık 
rastlanan tekelleşme ve buna bağlı olarak da farklı fiyat rejimlerinin 
Tanzimat yıllarında da görüldüğü anlaşılmaktadır.

Ayrıca yukarıdaki alıntıdan tütünün nereden ve hangi yollarla 
geldiği de vurgulanmaktadır.

Şemsettin Sami’nin “Taaşşuk-ı Tâl’at ve Fitnat”76 adlı romanında 
adı geçen tütüncünün Aksaray’dan Bayezıt’a çıkan caddede bulun-
duğu belirtilir. Bu romanda, yaşlı ve kaba bir tütüncü anlatılır. Bura-
da müşterisine iyi davranmayan, oldukça titiz, tamahkâr, minnetsiz, 
ancak buna rağmen iyi kazanan ve geniş bir müşteri kitlesine sahip 
bir tütüncü görülmektedir. 

“Aksaray’dan Bayezıt’a çıkan caddede, bundan birkaç sene ev-
vel, Hacı Mustafa isminde bir tütüncü vardı ki, ihtiyarlığına riayeten 
ekseriya Hacıbaba derlerdi. Bu Hacıbaba, altmış yaşını mütecaviz, 
boyu kısa ve şişmanca, sakalı süt gibi bembeyaz bir zat olup, göğsünü 
daima açık ve kollarını dirseklerine dek sıvalı tutar ve bir iskemle 
üzerine oturup marpucu bir dakika ağzından bırakmazdı. Birisi tü-
tün almaya gelse, Hacıbaba, nargileden daha bir-iki nefes çektikten 
sonra, kemâl-i teennî ile kalkıp tütünü tartar ve müşterinin kutusu-
na koyup, yahut kağıda sarıp müşterinin önüne atar ve teraziyi bir 
vech ile bırakırdı ki gürültüsü adî dükkânı sarsardı. 

75 Ahmet Midhat Efendi, (2000/4: 127)
76 Şemseddin Sami, Taaşşuk-ı Tâl’at ve Fitnat, yay. haz. Yakup Çelik, Akçağ Yayınları, 

Ankara, 2002.
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Bu Hacıbaba gayetle tamahkâr ise de titiz ve hadîdü’l-mizac ol-
duğundan, müşterilere öyle çok iltifat filan etmez. Birisi dükkâna girip 
otursa Hacıbaba, kesesini önüne atar, bir “Merhaba!” der; bir-iki sa-
atten sonra bir lakırdı ya söyler, ya söylemez. Müşterinin birisi “Tü-
tün sertmiş, yavanmış” filan diyerek biraz mırlansa, Hacıbaba cevap 
vermeksizin tütünü boşaltıp kutusunu ve parasını sokağa atar. Şurası 
tuhaf ki, bununla beraber Hacıbaba’nın müşterileri eksik olmaz. Her 
tütüncüden ziyade müşterisi var, hepsinden ziyade kazanır. Hem de 
Hacıbaba müşterilerinin çoğu öyle, yirmi-kırk paralık tütün alanlar-
dan olmayıp, kutularını bir çeyrek mecidiye dolduranlardandı.

(…) Bizim Tal’at Bey üç-dört seneden beri tütüne alışmış olup 
Laleli kurbünde bir tütüncünün müşterisiydi ki, her gün kaleme gider-
ken ondan tütün alırdı. Bir gün Tal’at Bey, Hacıbaba’nın dükkânının 
önünden geçerken “Bir de şu tütüncüden kırk paralık tütün alayım, 
bakalım bunun tütünü nasıldır ki herkes buna bu kadar rağbet ediyor.” 
diyerek, Hacıbaba’nın dükkânına yanaşır, tütün ister.”77

Ayrıca metinde tütüncü dükkânlarının daha çok nerelerde bu-
lunduğu ve tütünden başka neler sattığından da bahsedilir. Buna 
göre tütüncü dükkânlarının daha çok Aksaray, Beyazıt ve Laleli ci-
varında yoğunlaştığını, ancak mahalle aralarında açılan bazı tütüncü 
dükkânlarının da bulunduğu anlaşılmaktadır. Bundan başka tütün-
cü dükkânlarında çeşitli tütünler yanında nargilenin de satıldığı, bu 
ürünlerin kutular içinde ya da sargılarla satıldığı görülmektedir. Bu 
dönemde bile satılan ürünlerin ambalajlanması son derece önemlidir.

H. Bakkallar

Yiyecek, içecek gibi maddeleri perakende olarak satan bakkallar, 
Tanzimat hikâye ve romanlarında genellikle kahramanların alışveriş 
yaptıkları ticari kuruluşlar olarak karşımıza çıkar. Ayrıca bakkallar, 
mahalle hakkında her türlü bilgiye sahip kişilerdir. Mahallede olan 
biten her şey onlardan sorulur. Herkesi tanır, her türlü dedikodudan 
haberdar olurlar.

77 Şemseddin Sami, (2002: 37-38)
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Osmanlı’da gerek çarşılarda, gerek mahalle aralarında bulunan 
bakkal dükkânları, yerlerine varıncaya kadar tespit edilmiştir.78 Bak-
kallardan Osmanlı belgelerinde oldukça sık bahsedilir. Bunlar daha 
çok stokçuluk ve bakkallar tarafından satılan bazı malların diğer es-
nafl ar tarafından da satılması nedeniyle yapılan şikâyetlerle ilgilidir. 
Bakkallar da diğer esnafl ar gibi gedik uygulamasına ve narha bağ-
lıdır. İhtisap ağaları tarafından sürekli denetlenen bakkallar, fiyat, 
terazi ve temizlik açısından kontrol edilir. Aksi bir durumda çeşitli 
cezalar kesilir. Tanzimat dönemine kadar bakkallık belli kurallara 
bağlı olarak açılır. Semtin ihtiyacı olmadıkça ve halktan bir talep gel-
medikçe yeni bir bakkal açılamaz. İstanbul’da bakkal işiyle sadece 
Müslümanlar ilgilenir. Daha sonraları bakkallık önce Türkçe konu-
şan Karamanlıların, sonra da Rumların eline geçer. 79

Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nde bakkal esnafının 1590 dükkân 
ve 4980 kişiden oluştuğunu söyler. Pirleri olarak da Nebbâş oğlu 
Azî’yi gösterir.80

Genelde çok dağınık olan bakkallar, veresiye mal vererek mahal-
le halkını kendilerine bağlar. Veresiye malın pazarlığı olmadığı için 
söylenen fiyata kimse de itiraz edemez. Çoğu zaman şişirilen veresiye 
deft erlerinin içinden sahibinden başka kimse de çıkamaz. 1980’lerden 
sonra büyük sermaye gruplarıyla rekabet edemeyen bakkallar, her ge-
çen gün biraz daha azalır ve yerini market zincirlerine bırakır.81

Ahmet Mithat Efendi’nin “Letaif-i Rivayat” adlı eserinin yirminci 
hikâyesi olan “Dolaptan Temaşa”82 hikâyesinde mahalleyi ve orada ya-
şayanları en iyi bakkalların bildiği anlatılır. Bu hikâyede olaylar Balat 
mahallesinin yukarı tarafında Kesmekaya civarında vuku bulur:

“Şimdi şu zamanda bile olduğu vechle bilhassa o zamanlar bu 
misilli ikametgâhları herkesten ziyade bakkallar bildiğinden bir yer 
taharrisinde olanlar asıl bakkallara müracaatla aradıkları yerleri 
bulabileceklerdir.”83

78 Koçu, (2003: 83)
79 Aktaş, (2010: 42)
80 Karaman-Dağlı, (2011: 553)
81 Aktaş, (2010: 42-43)
82 Ahmet Mithat Efendi, Letaif-i Rivayat-Dolaptan Temaşa, haz. Dr. Fazıl Gökçek-

Dr. Sabahattin Çağın, Çağrı Yayınları, İstanbul, 2001.
83 Ahmet Mithat Efendi, (2001: 672)
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Hikâyede bakkallar, mahallede meydana gelen olayları veya bu-
rada oturan kişilerin ne işle meşgul olduklarını, kimin hangi evde 
oturduğunu bilen kişiler olarak anlatılır.

Ahmet Mithat Efendi’nin “Vah”84 adlı romanında da bakkal es-
nafına rastlanır. Romanın kahramanı Behçet Bey, vapurda rastladığı 
ve kendisinden çok etkilendiği bir kadını takip etmeye başlar. Kadın 
bir eve girer. Behçet Bey, bu ev hakkında en doğru bilgiyi mahalle 
bakkalından alabileceğini düşünerek en yakın bakkala girer. Bu bak-
kal, Fındıklı’dan Kazancılar’a giden yokuşta bir mahallede bulunur. 
Takip ettiği hanımın girdiği evin kime ait olduğunu ve evde oturan 
kişinin ne işle meşgul olduğunu sorar:

Resim 16. Bakkal dükkânı

84 Ahmet Midhat Efendi, Karnaval-Vah. haz. Kâzım Yetiş, Türk Dil Kurumu Yayınla-
rı, Ankara, 2000/5.
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“- (…) Bu doksan yaşında ihtiyar bir adam olup birkaç bey-
ler, efendiler sabahları gelerek ders okurlar. Arabiyât mı, Farisiyât 
mı diyorlar ne diyorlar? İşte onları okurlar. Hatta hanesinin mas-
rafını da onlar görürler. Bugün bakarsın birisi hoca efendinin yağ 
çömleğini getirmiş beş okka sibir yağı alır. Yarın bir diğeri hoca 
efendinin kışlık kömürünü mübâyaa etmiştir (…)”85

Bakkal, ev sahipleri hakkında Behçet Bey’e yeteri kadar bilgi ve-
rir. Görüldüğü üzere bakkallar alışveriş dışında mahallede her şey-
den haberdar olan küçük esnaf gruplarıdır.

Fatma Âliye Hanım’ın kaleme aldığı “Refet”86 adlı romanda da 
bakkal esnafına rastlanır. Romanda bakkal esnafının nerede olduğu 
hakkında bilgi verilmez. Fakat eserde olaylar genel olarak Aksaray 
ve civarında geçer. Adı geçen bakkal da bu tarafl arda bulunur. Kom-
şularının yardımıyla geçimlerini zorlukla sürdüren Refet ve annesi 
evin acil ihtiyaçlarını genellikle mahalle bakkalından veresiye al-
maktadır. O ay Refet’e eskiyen yeldirmesinin yerine yenisi alınmıştır. 
Bu yeldirmeyi de mevsimin kar ve yağmurundan korumak için bir 
de şemsiye alınır. Bu yüzden maddi olarak zorluğa düşerler. Durum 
böyle olunca bakkala biriken borçların ödenmemesi nedeniyle vere-
siye alış-verişin kesildiği görülür:

“(…) o ay ekmeğin veresiye olarak bakkaldan alınmasına sebe-
biyet vermiş ve yeni giren ayın haft ası olduğu hâlde, bakkala olan 
borç tediye olunamadığı için; bir gün evvel o paralar tediye edilme-
dikçe, bir şey verilemeyeceğini de bakkal bildirmiş idi.”87

Veresiye alış-veriş Türk ticari hayatının bir geleneğidir. Mahalle 
yaşamı açısından veresiye deft eri son derece önemlidir. Çeşitli film-
lere de konu olan bu durum, her aybaşında sıfırlanarak yeniden baş-
lar. Fakat borcunu kapatamayan müşteri, esnaft an kaçarken bakkal 

85 Ahmet Midhat Efendi, (2000/5: 317-318)
86 Fatma Aliye, Refet, yay. haz. Nurullah Çetin, L&M Yayınları, İstanbul, 2007.
87 Fatma Aliye, (2007: 71)



42 Tanzimat Hikâye ve Romanlarında İstanbul Esnafl arı

da alacağını nasıl tahsil edebileceğinin planlarını yapar. Bu, sanırım 
toplumsal hayatın dünden bu güne asla değişmeyen bir yüzüdür.

Tanzimat devri eserlerinde bakkallar, sadece Osmanlı coğraf-
yasında kaleme alınmaz. Ahmet Mithat Efendi’nin “Cellât”88 adlı ro-
manında Fransa’da bulunan bir bakkaldan da bahsedilir.

“Cellât”, Napolyon zamanında Fransa’da geçen bir cinayeti an-
latan polisiye bir romandır. Romanda Pol Tonak isimli bir bakkalın 
Napolyon ile kurduğu dostluk anlatılır. Yazar, bu bakkalı tasvir ettik-
ten sonra Napolyon’un bir zamanlar bu bakkalın dükkânına gelerek 
veresiye karnını doyurduğunu, imparator olduktan sonra ise bakkalı 
ihya ettiğini anlatır.

Napolyon, imparator olduktan sonra Fransız ordularının bir-
kaçının askeri erzaklarını tedarik etme görevini de bu bakkala verir.  
Bu sayede bir zamanlar karnını doyurduğu bakkalı ihya eden Napol-
yon, bakkala ahde vefasını da gösterir.

Bundan başka Ahmet Mithat’ın “Fennî Bir Roman Yahut Ame-
rika Doktorları”89 adlı romanında da bakkallarla ilgili bilgilere rast-
lamak mümkündür. Bu romanda mekân olarak denizaşırı bir ülke 
olan Amerika seçilir. Romanda sadece bir kuruluş olarak adı geçen 
bakkalların, ilaç yapımında kullanılan bazı malzemeler ile çeşitli 
ilaçları da sattıkları anlaşılmaktadır. Ancak yazar, ilaçların zamanla 
sadece eczanelerde satılacağını belirtir.

88 Zeynep Kerman, Yeni Türk Edebiyatı İncelemeleri, Dergâh Yayınları, İstanbul, 
2009, s. 48.

89 Ahmet Midhat Efendi, Arnavutlar Solyotlar-Demir Bey Yahut İnkişâf-ı Esrâr-
Fennî Bir Roman Yahut Amerika Doktorları, haz. Nuri Sağlam-M. Fatih Andı, 
Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2002.
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Resim 17. Bakkal dükkânı

Resim 18. Bakkal dükkânı

Tanzimat romanlarında görülen bakkal dükkânları genellikle alış-
veriş yapılan yerler olduğu gibi bakkallar da mahallenin habercileri olma 
özelliği gösterirler. Bununla birlikte günümüzde eczanelerde satılan bazı 
ürünlerin o dönemlerde bakkallarda bulunduğu da belirtilmiştir.
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I. Seyyar Satıcılar

Tanzimat romanlarındaki bir diğer esnaf grubu da seyyar satı-
cılardır. Günümüzde de varlığını sürdüren seyyar satıcılar, herhangi 
bir malı ya da hizmeti sokakta gezerek ve genellikle bağırarak satan 
kişi olarak tanımlanabilir.90  Belli bir satış mekânı bulunmayan sey-
yar satıcılar, daha çok tüketicinin bulunduğu yere giderek ürünlerini 
satışa sunarlar. Bunlar, müşterinin ayağına gitmeleri bakımından ti-
caret piyasasının önemli bir koludur. Börek, simit gibi sadece yiye-
cek içecek satan seyyar satıcılardan başka, seyyar olarak kahvecilik, 
berberlik ya da gazete, dergi satan seyyar satıcılar da mevcuttur.91

İstanbul’da simitçi ve börekçiliğin tarihi çok eskilere dayanır. Bu 
uzun dönem boyunca dikkati çeken en önemli şey ekmek fırınla-
rı ile börekçiler arasında yaşanan rekabettir. İstanbul sokaklarında 
satılan börekler genellikle evde veya çarşı fırınlarında hazırlanırdı. 
Ev börekleri maltız ya da mangal ateşinde, küçük ev fırınlarında 
veya tepsilerle götürüldüğü semt fırınlarında pişirilirdi. Börekçilerin 
müşterisi genellikle çarşı esnafı ve bekârlardı.92 

Evliya Çelebi, Seyahatnâmesi’nde börekçilerin 4000 kişiden ve 
200 dükkândan ibaret olduğunu dile getirir.93

Eski İstanbul’daki simitçiler ile günümüz simitçileri arasında 
simit satma yöntemleri açısından pek fark yoktur. Eskiden de bazı 
simitçiler mallarını uzun bir çubuğa geçirir, bazıları bir sepete ko-
yardı. Ancak çoğu, günümüzde de olduğu gibi başlarında tabla, kol-
tukaltlarında katlanabilen sehpalarıyla beraber İstanbul sokakları 
ve kahvehanelerde gezerdi. Bir dönem kapalı tablayla satış yapmak 
mecbur tutulunca simitçiler tablalarını bir kapakla veya simitlerin 
üstünü harar dokuması kalın bir örtüyle kapatarak sattılar.94 

90 Türk Dil Kurumu, (2005: 1745)
91 Salih Okumuş-Beste Semiha Bahçeci, “Tanzimat Hikâye ve Romanlarında Seyyar 

Satıcılar”, Halk Kültüründe İktisat ve Ticaret Uluslararası Sempozyumu, Harran 
Üniversitesi, Şanlıurfa, 2012.

92 Aktaş, (2010: 161)
93 Karaman-Dağlı, (2011: 492)
94 Aktaş, (2010: 161)
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Resim 19. Seyyar börekçi

Yine Evliya Çelebi, Seyahatnâmesi’nde simitçilerin 70 dükkân ve 
300 kişiden oluştuğunu ve Pirlerinin Reyyân-ı Hindî olduğunu belirtir:

“Dükkân 70, nefer 300, pirleri Reyyân-ı Hindî’dir, Selman be-
lini bağladı. İmam Hasan ve Hüseyin’e simit halka hediye getirip o 
şehzâdelerin hizmetinde olurdu. Kabri Mısır diyarında Kına şehrin-
de Abdürrahim Kınâvî yanında gömülüdür.”95

Seyyar berberler hakkında da Seyahatnâmesi’nde bilgiler veren 
Evliya Çelebi, seyyar berberlerin dükkânlarının olmadığını, bunla-
rın 2000 kişiden ibaret olduklarını söyler.96

Seyyar satıcılar, Ahmet Mithat Efendi’nin “Müşahedat” ve 
“Cellât” romanlarında ele alınır. Yazar, “Müşahedat”97 ta sokaktan ge-
çen seyyar satıcılar hakkında çeşitli bilgiler verdikten sonra börek ve 
simit gibi yiyeceklerin imalatı ve satılmasıyla ilgili zorluklardan bahse-
der. Bu seyyar satıcıların nerede oldukları hakkında bilgi verilmemiş 
olmasına rağmen romandaki olaylar Beyoğlu’nda cereyan etmektedir:

95 Karaman-Dağlı, (2011: 492)
96 Karaman-Dağlı, (2011: 611)
97 Ahmet Midhat Efendi, Müşahedat, haz. Necat Birinci, Türk Dil Kurumu Yayınları, 

Ankara, 2000/6.
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“(…) alessabah “Sıcak börek” diye bir adamın geçtiğini işitir-
siniz. Yahut, bu sada kulağınızda “sıcak simit” suretinde gelir. Bu 
satılan böreklerin, simitlerin, dünden veyahut hemen o sabah ya-
pılmış şeyler olduklarına ihtimal yoğrulmasından bed ile yufk ala-
rının açılmasına içlerinin tertip olunmasına, pişirilmesine kadar o 
mamulât için veremezsiniz. Unlarının elenmesinden, hamurlarının 
saatler sarf olunmuş ve bu saatler dahi gecenin nısf-ı ahîrinde sayıl-
mıştır. Şimdi satıldığını işittiğiniz bu mamulâtı yapanlar, şimdi uy-
kudadırlar. Onların çalışmakta bulundukları saatlerde dahi, şimdi 
mamulât-ı mezkûreyi satanlar uykudaydılar.”98

Resim 20. Seyyar satıcılar

Resim 21. Seyyar berber ve seyyar kahve bir arada

98 Ahmet Midhat Efendi, (2000/6: 53-54)
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Ahmet Mithat Efendi, buradan Eminönü iskelesine gider ve ka-
lemini bir kamera gibi etrafa tutmaya başlar. Kalabalığın ve ticari 
faaliyetlerin yoğun olduğu iskeleler, seyyar satıcılarla doludur. Yazar 
burada, “sütlü çay”, “sıcak pideler” ve “gözlemeci” diye bağıran kah-
veci, gözlemeci, pideci, kebapçı ve berber gibi seyyar olarak çalışan 
esnafl arla karşılaşır. Seyyar satıcıların müşterileri arasında sayılan 
bahçıvan, hamal, kayıkçı ve madrabaz bir nevi küçük esnaft ır:

“Bu mahşerin içinde cabeca ve zaman zaman “sıcak pideler” ve 
“gözlemeci” ve “sütlü çay” gibi avâzeler dahi işitilir. Şu arada seyyar 
kahveci kendi etrafında, kimisi ufak iskemlelere oturmuş bulunan 
bahçıvan ve hamal ve kayıkçı ve madrabaz mahlûtu cemaatlere kah-
ve pişiriyor. Burada bir seyyar berber, yine bu mahlûttan birisinin ya 
kafasını, ya çenesini tıraş ediyor.”99 

İskeledeki gözlemlerine uzun süre devam eden Ahmet Mithat 
Efendi, geceyi uykusuz geçirir. Bu sırada acıktığını fark ederek bir 
şeyler yemek üzere kemerin arkasında bulunan dönercilerin yanına 
gider. Bir yandan dönercileri izlerken diğer yandan da bazı gerçek-
leri anlatmaya başlar:

Resim 22. Simitçi ve börekçi

99 Ahmet Midhat Efendi, (2000/6: 63)
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Resim 23. Simitçi

“Vakıa kemerin arkası caddesinde döner kebaplar fırıl fırıl dönü-
yorlar ve şiş kebapları cızır cızır pişiyorlar, afâka mis gibi kebap kokusu 
neşrediyorlar ama, kıvırcık etinin okkası sekiz, dokuz kuruş ettiği bir 
zamanda, kırk paralık kebap ile karın doyurmak mümkün olan şu 
yerde kebap denilen lühumun mahiyetinden emin olmak kabil midir?

Bir ehl-i vukûft an mevsûkiyetini teminle mesmuum olmuştur 
ki İstanbul’da miktar-ı mecmuu elli binden aşağı tahmin olunmayan 
kira ve yük ve arabacı beygirleriyle beş binden mütecâviz merkepler 
meyanında eceliyle ölenler nevadirdendir. Bir hayvan artık istihdam 
olunamayacak dereceye geldi mi böyle sokak kebapçıları onu bilmü-
baya müşterilerine ucuz ucuz kebap yedirirlermiş.”100

Ahmet Mithat Efendi’nin dönerciler hakkında verdiği bu bilgi-
ler, o dönemin seyyar satıcıları ile ilgili bazı gerçeklerin ortaya ko-
nulması açısından önemlidir. Sokakta pişirilen kebapların oldukça 
ucuz olması, kullanılan etlere de şüphe ile bakılmasına neden olur. 
Yazar, bilhassa bu devirde İstanbul’da bulunan at ve eşeklerin çok-
luğuna dikkat çeker. Yaşlanan ve ölen hayvanların kebap yapımın-
da kullanıldığına ilişkin dedikoduları aktaran yazar, okuyucuyu bir 
nevi uyarmaya çalışır. 

100 Ahmet Midhat Efendi, (2000/6: 65-66)
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Görüldüğü üzere piyasada belirlenen fiyatın altında satılan 
malların niteliği sadece günümüzde değil o dönemlerde de büyük 
bir sorun teşkil eder.101

Resim 24. Seyyar dönerci

Resim 25. Pideci

Ayrıca yukarıdaki metinde döner ve kebapların pişiriliş şekli 
ile fiyatları hakkında da bilgiler verildiği görülmektedir. Buna göre 
kıvırcık etinin bir okkası dokuz kuruş, döner, şiş ve kebapların por-

101 Fatih Kınalı, Edebiyatımızda Ticaret ve Tacirler, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, 
İstanbul, 2010, s. 49.
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siyonu ise kırk paradır. Metinde lira, kuruş ve para birimleri bulun-
maktadır. Yukarıdaki örnek günümüz ekonomistleri ve fiyat araştır-
macılarının dikkatini çekecek önemli bir kaynaktır.102 

O dönemde elli bin civarında kira ve yük hayvanları ile beş bin 
civarında eşek arasında eceliyle ölenlerin sayısı bellidir. Fakat o hay-
vanlardan artık çalışamaz duruma gelenleri sokak kebapçıları tara-
fından müşterilere ucuz olarak sunulur.103 

Tanzimat hikâye ve romanlarında kaleme alınan bir diğer sey-
yar satıcı bozacılardır. Bilinen en eski Türk içeceklerinden birisi 
bozadır. Osmanlı’da bozacılığı daha çok Arnavutlar yapar. “Müşa-
hedat” romanında Ahmet Mithat Efendi, bozacı hakkında bilgiler 
verir. Kendisi bozayı çok sevdiği için günde birkaç kere yoldan ge-
çen bozacıdan boza alır. Bozacı da gün içinde yapılan bu alışverişten 
hayli memnun kaldığından evin önünden ayrılmaz:

“(…) Fakat bozacı alışmış. Saat-i merhûnesinde kapının 
önünden ayrılmak bilmez ki. “Ha boza”, Mırmırık boza”, “Kaymak 
gibi boza” nağraları yekdiğerini takip ediyorlar. Cevdet’se bozanın 
aduvv-ı ekberi. Oğlancağız nihayet kapıyı açıp, bozacıyı çağırarak ve 
o akşam alınabilmesi memul olan bozanın parasını Arnavuta bahş 
ederek “Hemşehri” Boza merakında olan adam burada misafirdi. 
Gitti. Rica ederim artık bizim kapının önünde bağırıp durma” diye 
zavallı bozacıyı tedmîr ederek gönderdi.”104

102 Okumuş-Bahçeci, (2012)
103 Okumuş-Bahçeci, (2012)
104 Ahmet Midhat Efendi, (2000/6: 240)
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Resim 26. Bozacı

Resim 27. Gazete satıcısı

Ahmet Mithat, bu romanını gerçek olaylardan yola çıkarak ka-
leme alır. O, “Müşahedat” romanını yazarken geç saatlere kadar so-
kaklarda gözlem yapar. Bunun için de kardeşi Cevdet Bey’in evinde 
misafir olur. Ahmet Mithat’ın kardeşi Cevdet Bey bozacının sürekli 
kapıda “Ha boza”, Mırmırık boza”, “Kaymak gibi boza” şeklindeki ba-
ğırmalarından rahatsız olur. Alıntıdan da anlaşılacağı üzere bozacı 
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bir Arnavut’tur. Bozayı, kendi yöresinin ağzıyla bağırarak satma yo-
luna gider. Ahmet Mithat Efendi’nin evde bir müddet misafir olarak 
kaldıktan sonra gitmesi ile bozacının da evden ayağı kesilir.105 

Yine Ahmet Mithat Efendi’nin “Cellât” adlı romanında da karşı-
laşılan seyyar satıcılar bu kez gazete satan çocuklardır. Bakkal esna-
fında olduğu gibi seyyar satıcılar da sadece Osmanlı coğrafyasında 
işlenmemiştir. Mekân olarak Fransa toprakları seçilmiş ve buradaki 
seyyar satıcılar hakkında bilgiler verilmiştir. 

19. yüzyılın başlarında gazeteler sadece sabit dükkânlarda, Be-
yoğlu’ndaki kitapçılarda, bazı tütüncü dükkânlarıyla sahafl arda satı-
lırdı. Gazete satıcıları başbayi, bayi ve müvezzi olarak üçe ayrılırdı. 
1850’li yıllardan sonra son haberleri veren ilave yayın sayısının art-
masıyla beraber, müvezzi denen gazete satıcılarının sayısı da artma-
ya başlar. Dağıtıcılar Babıâli ve Beyoğlu’ndaki matbaaların önünde 
birikir, çıkan gazeteleri alıp iskele, pazaryeri, meydan gibi satış yer-
lerine gitmek için adeta birbirleriyle yarışırlardı. Bu gazeteler gazete 
satış saatinin dışında müvezzilerin “yazıyor” sesleri arasında satıl-
maya başlanınca hükümet haber reklamı yaparak ve habere heyecan 
katarak gazete satılmasını yasakladı. Gazete dağıtıcılığı Meşrutiyet 
döneminde hayli önem kazandıysa da, yayın sayısının artmasıyla 
beraber sayıları hızla yükselen sabit gazete bayileri yaygınlaştı. Gün 
geçtikçe azalan müvezzilerin bazılarıysa “meyhane baskısı” denen 
erken baskıları satmaya başladı.106

Tanzimat devri hikâye ve romanlarında sadece isim olarak ele 
alınan seyyar satıcılar da vardır. Recaizade Mahmut Ekrem’in “Ara-
ba Sevdası” adlı romanında da seyyar satıcıları görmek mümkündür. 
Roman kahramanı Bihruz Bey, güzel bir havada gezmek için gittiği 
Çamlıca bahçesinde çeşitli seyyar satıcıları ve bu seyyar satıcılardan 
alışveriş yapan müşterileri gözlemler:

“(…) bu karmakarışık kalabalığın gulgule-i mevâridât ve 
muhaverâtına ve kahveci tâbilerinin “ikişerli, bir sade, üç lokum!” yol-
lu haykırmalarına –muhallebici, dondurmacı, leblebici… Eğlencelik 

105 Okumuş-Bahçeci, (2012)
106 Aktaş, (2010: 90)
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şamfıstıkçı, şekerci, simitçi gibi- hiçbir mesireden eksik olmayan satıcı-
ların mütenevvi sada ve edalarla bağırıp çağırmalarına (…) öte taraf-
ta mâruf sıgar ve kibar Çamlıca âb-ı hoşgüvârının menbaı karibinde 
hayme keşa-yı karar olan kebapçının kızgın ateş üzerinde mâi ve yağlı 
dumanları buram buram çıkıp etrafa yayılan köft esinden, kebaptan, 
ciğer tavasından, piyazlı fasülye salatasından münteşir revâyıh-ı iştiha 
fersânın hevâ-yı pâk-i nesimiyi iktihâmı o mevki-i müstesnayı tertip-
siz, letâfetsiz, zevksiz, liyakatsiz bir sûrgâha döndürmüştü.”107

Romanda yer alan seyyar satıcıların da ürünlerini bağırarak sat-
ma yoluna gittiği görülür. Ayrıca satıcıların sattıkları ürünler hak-
kında da bilgiler mevcut olmasına rağmen seyyar satıcılar hakkında 
detaylı bilgiler verilmez.108 

J. Eskiciler

Tanzimat hikâye ve romanlarında işlenen bir başka esnaf grubu 
da eskicilerdir. Eskiden ayakkabı tamir eden esnaf ile eski eşya alım 
satımıyla uğraşanlara eskici denirdi. Ayakkabı tamiriyle uğraşan 
eskiciler genellikle çarşı hamamlarının kapılarında, eski eşya alım 
satımıyla uğraşan eskiciler ise bir yiğitbaşının yönetimi altında şehir 
muhtesibine bağlı olarak çalışırlardı. 

Yaz başlarında evlerde yapılan genel temizlikten sonra ortaya 
çıkan ve bir daha kullanılmayacak eşyalar eskicilere verilirdi. Eskici-
ler genellikle kış başı ve kış sonu çalışırlardı. II. Meşrutiyet’e kadar bu 
işi yapanlar genelde Yahudilerdi. Sırtlarında büyük bir çuval, başla-
rında kalıpsız fes, bacaklarında ince bir şalvarla “eskiler alayım” diye 
bağırarak dolaşırlar, topladıkları malları bitpazarı esnafına satar-
lardı. Bu eskicilerin bir kısmı kaçak ve hırsızlık malı eşyaların alım 
satımıyla da uğraşırlardı. Eskiciler aldıkları eşya karşılığında para 
verdikleri gibi, ödemeyi sürahi, bardak, leğen gibi eşyalarla da ya-
parlardı. Günümüz İstanbul’unda bu eskiciler, üzeri tepeleme plastik 
eşyayla dolu bir el arabasıyla gezen esnaf tipine dönüşmüştür.109

107 Recaizâde Mahmud Ekrem, (2001: 101-102)
108 Okumuş-Bahçeci, (2012)
109 Aktaş, (2010: 78)
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Eskiciler, genellikle maddi durumu bozulan roman ve hikâye 
kahramanlarının zor durumdan kurtulmak için sahip oldukları eşya-
ları satın alırken karşımıza çıkarlar. Kahraman, kendisi için çok değer-
li olan bu eşyaları değerinden daha az bir fiyata elden çıkarmak zo-
runda kalsa da, bir süre daha hayatını idame etme imkânına kavuşur. 

Resim 28. Eskici

Resim 29. Eskici
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Ahmet Mithat Efendi’nin “Karnaval”110 adlı romanında roman 
kahramanı Ermeni Madam Hamparson kocasını başka bir adam-
la aldatır ve kocası tarafından dövülerek evden kovulur. Madam 
Hamparson, yardımcısı Madam Küpeliyan ile küçük bir eve taşınır. 
Madam’ın başına gelen olayın bütün Beyoğlu’nu sarstığı anlatılır. Bu 
da Madam ve yardımcısının Beyoğlu’nda bir evde ikamet ettikleri 
anlamına gelir. Bir süre ellerinde bulunan ziynetleri satarak geçin-
meye çalışan Madam Hamparson, ilerleyen zamanlarda evdeki diğer 
eşyaları Yahudi eskiciye satmak zorunda kalır:

“(…) Bu iki kadının hâlleri o kadar müşkilât kesbeylemişti ki 
zinetlice ruba falan hepsi satılıp ekmek parası ittihaz edildikten son-
ra Madame Küpeliyan artık eskice potin ve şapka gibi şeyleri dahi 
eskici Yahudilere birkaç kuruşa satarak onunla biraz ekmek tedarik 
edebilirdi (…)”111

Ahmet Mithat’ın “Hasan Mellâh Yahut Sır İçinde Esrar”112 adlı 
romanında da eskici Yahudilere rastlanır. Eserde adı geçen Bekir 
Bey, Küçükayasofyalı’dır ve burada ikamet eder. Romandaki Yahu-
di eskicinin de bu civarlarda dolaştığı anlaşılır. Cimriliğiyle tanınan 
Bekir Bey için “bir para masrafı canından bir parça koparmak”113 ile 
eş değerdir. Hatta kölesi Arslan’ın kendi eskilerine ihtiyaç duyma-
masına çok sevinir. Bütün eski elbiselerini Yahudi eskicilere satarak 
bundan birkaç kuruş elde etmeyi amaçlar:

“(…) evvelleri gibi senede bir kat kendi eski elbisesini Arslan’a ver-
meye hacet kalmayarak, eskici Yahudi’ye satıp, beş kuruş olsun alıyor.”114

Yine Ahmet Mithat Efendi’nin “Letaif-i Rivayat” serisinde yer 
alan “Diplomalı Kız”115 adlı hikâyesinde, zengin bir Fransız ailenin 
ekonomik durumunun bozulması nedeniyle ortaya çıkan dram an-

110 Ahmet Midhat Efendi, Karnaval-Vah, haz. Kâzım Yetiş, Türk Dil Kurumu Yayınları, 
Ankara, 2000/5.

111 Ahmet Midhat Efendi, (2000/5: 250)
112 Ahmet Midhat Efendi, Hasan Mellâh Yahut Sır İçinde Esrar, haz. Ali Şükrü Çoruk, 

Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2000/7.
113 Ahmet Midhat Efendi, (2000/7: 337)
114 Ahmet Midhat Efendi, (2000/7: 338)
115 Ahmet Mithat Efendi, Letaif-i Rivayat-Diplomalı Kız, haz. Dr. Fazıl Gökçek-Dr. 

Sabahattin Çağın, Çağrı Yayınları, İstanbul, 2001.
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latılır. Aile, maddi durumlarının bozulmasıyla fakir düşer. Baba Jan 
Döpre’nin sağlığı bozulur. Onun tedavisi için evde bulunan değerli 
kitaplar yok pahasına eskicilere satılır.

Eserlerde eskicilerle birebir karşılaşılmaz. Genelde, eser kahra-
manının zor duruma düşüp eşyalarını satılığa çıkarmasıyla eskici-
den bahis açılır. Eskici, bir kurtarıcı gibi yetişir ve kahramana bir 
süre daha rahat nefes alma imkânı sağlar. Eskicilerin satın aldığı eş-
yalar genellikle giyim eşyası ve kitaplardır. Ancak bu alış-verişten 
her zaman eskiciler kârlı çıkar. Burada dikkatimizi çeken başka bir 
husus da eskicilerin gayrimüslim tebaadan çıkmasıdır. Sadece Yahu-
dilerin bu mesleği yapması da oldukça dikkat çekicidir.

K. Esirciler

Tanzimat devri hikâye ve romanlarında ele alınan bir diğer es-
naf grubu da esircilerdir. Esirciler, başta cariyeler olmak üzere bütün 
esirlerini çeşitli alanlarda eğiterek, onların müşteriler tarafından be-
ğenilmesini ve daha yüksek fiyata satılmasını arzu ederler.

Evliya Çelebi, Seyahatnâmesi’nde esircilerin 400 kişiden oluş-
tuğunu ve bir ağaya bağlı olduklarını dile getirir. Esircilerin mekânı 
ise Tavukpazarı’nda 300 odalı büyük bir handır. Pirleri de Nam 
Nisim’dir:

“Ağaları bir, neferleri 400, ağası, kethüdası, şeyhi, çavuşları, esir 
dellâlları hepsi ruus-ı hümâyûn ile zaptederler. Senelik 100 kese ilti-
zamdır. Esirhaneleri Tavukpazarı’nda kale gibi 300 odalı altlı üstlü 
odalar büyük bir handır. Demir kilitli kapısı dibinde emin oturup 
alıp satılan köle ve cariyelerden öşür alır. Esircilerin en başta piri 
Benî İsrail’den Ham Nisim adlı bir bezirgân idi ki Hz. Yusuf ’u kuyu-
dan kova ile çıkardı ki âyet, “(Saka) kovasını saldı.” [Yusuf, 19] âyeti 
kesin delildir.”116

116 Karaman-Dağlı, (2011: 543-544)
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Osmanlı döneminde esir ticaretinin merkezi İstanbul’dur.  Eski 
ve Yeni Bedesten ile Fatih, Tophane, Üsküdar ve Kocamustafapaşa’da 
da esir pazarları vardır. Buralarda daha çok Kafk asya, Ortadoğu ve 
Balkan kökenli köle ve cariyeler satılır. Esirler genellikle açık artırma 
ve pazarlık yöntemiyle satılır. Fiyatları da yeteneklerine ve özellikle-
rine göre değişir. Gençlik ve güzellik, güçlü ve kuvvetli olmak aranan 
özelliklerdendir. Kadın esirlerin saz çalması, ev işlerine yatkın olması, 
dil bilmesi fiyatlarını arttırırken; erkek esirlerde demircilik, denizcilik, 
saraçlık, hayvan bakıcılığı gibi işlerden anlamak esastır. Müşteri dile-
diği gibi esiri kontrol etme hakkına sahiptir. Farklı amaçlar için alı-
nan esirler, genellikle haremağası, bacı, cariye, halayık ve odalık olarak 
kullanılır.  Esirciliğin en parlak dönemi II. Murad’ın saltanat yıllarıdır. 
Ancak bu tarihten sonra esir ticaretinde bazı yolsuzluklara rastlanır. 
Bu nedenle 1826 yılında çıkarılan İhtisap Nizamnamesi’yle esir ticareti 
yeniden düzenlenir. 1846 yılında Sultan Abdülmecid tarafından ya-
yınlanan bir fermanla esir ticareti tamamen yasaklanır.117

Esir ve köle satışı sırasında alıcı, satın almak istediği köleyi sa-
dece görmekle kalmaz, ağız kokusu gibi herhangi bir özrü, yarası, 
çıbanı bulunması olasılığına karşı kulaklarını, burnunu, ağzını ve 
dişlerini kontrol eder. Gömleğini çıkartıp çıplak vücudunu görür, 
paçalarını sıvatıp bacaklarına bakar.118

Esir pazarları kaldırıldıktan sonra esir satışları esircilerin evle-
rinde devam eder. Koçu’ya göre: 

“Esir Hanı’ndan çıkıp dağılan esircilerden bir kısmı Fatih 
civarında bir hana yerleşti; Çerkez esirciler, köle ve cariyelerini 
Tophane’de Karabaş Mahallesi’nde Karabaş Sokağı’ndaki evlerine 
götürdüler.”119 
Osmanlı’da esirciliği sadece Müslümanlar yapardı. Hıristiyan ya 

da Yahudiler esircilik yapamazdı.120

117 Aktaş, (2010: 79-82)
118 Koçu, (2003: 77)
119 Koçu, (2003: 81)
120 Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, C. I, Millî 

Eğitim Basımevi,  İstanbul, 1993, s. 552.
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Esirciler, Emin Nihat Efendi’nin “Müsâmeret-nâme” adlı ese-
rindeki “Fâ’ik Bey ile Nuridil Hanım’ın Sergüzeşti” hikâyesinde, Sami 
Paşazade Sezai’nin “Sergüzeşt”, Ahmet Mithat Efendi’nin “Felâtun 
Bey ile Râkım Efendi”, “Hüseyin Fellâh” ve “Hasan Mellâh Yahut Sır 
İçinde Esrar” adlı romanlarında kaleme alınmıştır.

Resim 30. Esirci

Emin Nihat Efendi’nin “Müsâmeret-nâme” adlı eserinde yer 
alan “Fâ’ik Bey ile Nuridil Hanım’ın Sergüzeşti” hikâyesinde esirci ha-
nım Mahmutpaşa’da bir hanede ikamet eder. Hikâyede, Kafk asya’dan 
kaçırılarak İstanbul’a getirilen çocuk esirler farklı ailelere satılır. Yıl-
lar sonra Nuridil’in bir esircinin elinde olduğunu öğrenen Fâ’ik Bey, 
onu satın almak için sahibi Esad Efendi’yle birlikte esirciye gider. 
Ancak fiyatının çok pahalı olması nedeniyle satın alamaz:

 “Esirci nihâyet kırk birden aşağı verilmeyeceğini, o da efen-
dilerinin hakkındaki kemâl-i nefretlerinden nâşî olup yoksa bir is-
tekli müşteriye tesâdüf ederse elli ellibeş bine kadar değeri olduğunu 
anlattı.”121

121 Emin Nihat Efendi, (2002: 316)
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“Sergüzeşt”122 romanında müstakil olarak esaret mevzuu işlenir. 
Annesi cariyelikten gelen Sami Paşazade Sezai, romanda esir ticare-
tini eleştirerek, insanların bir meta gibi alınıp-satılmasından derin 
üzüntü duyar. Sezai, bu eserde, henüz dokuz yaşında olan Dilber adlı 
Çerkez bir cariyenin yaşadığı esaret ve aşk acısını anlatır. 

Eserde Mustafa Efendi’nin evinin Yüksekkaldırım civarında ol-
duğu belirtilir. Romanda esirci ile alıcı Harput Mal Müdürü Mustafa 
Efendi arasında yapılan pazarlık ve imzalanan antlaşma şöyle anlatılır:

“(…) Bir taraft an hanım çocuğun vücudunu eliyle yoklayarak ucuz 
almak için birçok kusurlar bulur, diğer taraft an Arap halayık muayene-i 
müdekkikanesini ifa ile “Hanımefendi bu nafile, zayıf, bu ölür” derdi. 
Velhâsıl iki tarafın bir mahluk-ı zî-şuurdan istifade için sâika-i hırs ve 
sevda-yı menfaatle saatlerce ettikleri pazarlık kırk lirada karar buldu.

Resim 31. Esirci

122 Sami Paşazade Sezai, Bütün Eserleri I-Sergüzeşt, haz. Zeynep Kerman, Türk Dil 
Kurumu Yayınları, Ankara, 2003.
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Çerkezü’l-asl dokuz yaşında kul cinsi bir esiri ilel ve eskamdan 
sâlim olarak Harput Mal Müdürü sâbık Mustafa Efendinin haremi-
ne kırk adet lira-yı Osmanî mukabilinde füruht ettiğimi mübeyyin 
işbu senedin bittahrir hanım-ı mumaileyhaya teslim kılındı.

Esirci Hacı Ömer”123

Ancak Dilber kısa bir süre sonra yeniden esircinin eline düşer. 
Çünkü Mustafa Efendi’nin tayini Erzurum’un bir kazasına çıkar, 
borçlarını ödemek ve en kısa zamanda yola çıkmak için Dilberi el-
den çıkarmak ister:

“Mahal-i memuriyete hemen azimet için aldığı emirler, hare-
ketini tacil ettiğinden bir haft a zarfında ele geçirdikleri bir esirciye 
Dilber’i altmışbeş liraya satarak bir çarşamba günü Lüid kumpan-
yasının bir vapuruyla Trabzon’a doğru İstanbul’dan hareket ettiler.”124

A. Mithat Efendi’nin “Felâtun Beyle Râkım Efendi” adlı romanın-
da dadısıyla birlikte yaşayan Râkım, tüm ısrarlara rağmen evlenmek 
niyetinde değildir. Ancak bir gün Tophane’den Beyoğlu’na çıkmak için 
Kumbaracı Yokuşu’na kestirmeden gitmek için Karabaş’tan geçer. Bu-
rada ihtiyar bir Çerkezin yanında gördüğü genç bir kıza tutulur. Onla-
rın nereye gittiğini izler. Bir türlü kapıdan ayrılamayan Râkım, ihtiyar 
adamdan kızın satılık olup-olmadığını öğrenmek ister: 

“(…) Râkım, ihtiyarı çağırdı. Geldi. Kızın cariye ve satılık olup 
olmadığını sordu. Cariye satılık imiş. Görmek istedi. Gösterdiler.”125

Kızın cariye ve satılık olduğu anlaşılır. Râkım, seksen altın pe-
şin, yirmi altın da bir aya kadar veresiye olmak üzere toplamda yüz 
altına kızı satın alır.

Ahmet Mithat’ın “Hüseyin Fellah” adlı eserinde de cariye ticare-
tine şahit oluruz. Başlangıçta zengin bir aileye sahip olan Şehlevend, 
babasının ölümüyle zor duruma düşer. Genç kız, hasta annesine 
bakmak ve geçimlerini sağlamak maksadıyla kendisini esirciye sa-
tar. Bu esirci, İstanbul’un Tophane semtinde bulunan Kılıç Ali Paşa 
Camisi’nin civarında bulunur.

123  Sami Paşazade Sezai, (2003: 6-7)
124  Sami Paşazade Sezai, (2003: 28)
125 Ahmed Midhat Efendi, (2000/1: 139-140)
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Yine Ahmet Mithat Efendi’nin “Hasan Mellâh Yahut Sır İçin-
de Esrar” adlı romanında vefat eden Bekir Bey’in eşyaları ve kölesi, 
küçük çocuklarının geleceğini temin maksadıyla müzayedeye konu-
lur. Müzayede, esirciler tarafından Küçükayasofya’da açık alandaki 
meydanda yapılır. Arslan’ın ağzı, burnu kulakları ve dişleri müşteri-
ler tarafından kontrol edilir. Kölenin vücutça eksik olup-olmadığına 
dikkat edilir. Oldukça diri ve sağlam bir vücuda sahip olan Arslan, 
müzayedenin sonunda onikibinaltıyüz kuruşa satılır.

L. Emanetçiler

Günümüzde de bir meslek grubu olarak var olan emanetçiler, 
ücret karşılığı eşyayı koruyan kimselerdir.126 Emanetçilerin kendile-
rine bırakılan her türlü eşyayı koruyup kollamak ve eşyayı gideceği 
yere ulaştırmak gibi görevleri bulunur. Ayrıca şahitlik de yapan ema-
netçilerin poliçe işi ile de uğraştıkları görülür. 

Bu esnaf grubu sadece Ahmet Mithat Efendi’nin “Letaif-i Ri-
vayat” adlı eserinin yirmi ikinci hikâyesi olan “Emanetçi Sıtkı” da 
görülür. Hikâyede Sıtkı’nın Fatih semtine bağlı Horhor’da ikamet et-
tiği belirtilir. Eserde emanetçiler hakkında çeşitli bilgiler verildikten 
sonra, bunların çalışma sistemleri en ince ayrıntısına kadar anlatı-
lır. Sayıları gittikçe azalan emanetçiler, mektup ve para gibi her çeşit 
emanetleri saklayarak gideceği yere ulaştırır, adli davalarda şahitlik 
yapar ve sigortacılıkla uğraşırlar. Ayrıca bazı yabancı ortaklıklar da 
kuran emanetçiler, güçlü uluslararası bağlantılara sahiptir:

“Zaten o ilamı İstanbul’a getirecek olan da emanetçiden baş-
ka kim olacak? İşte Urfa’dan İstanbul’a naklolunacak bir davanın 
vekâleti dahi emanetçiye tevdi kılınmak ve İstanbul’da Trabzon’a 
ait görülecek bir davada şahitliği emanetçiye yükletmek gibi birçok 
umur-ı mühimmede dahi bulunurlar idi ki bu işlerin derece-i ehem-
miyetlerine göre aidatı da artacağından emanetçilerin bazıları pek 
zengin adamlar olurlar idi.

126 Türk Dil Kurumu, (2005: 630)
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(…)

Adî emanetçilik hizmetinde bulunanların aglebi yine taşra 
ahalisinden idiler. Hatta emanetçi yine kendi memleketi ile İstanbul 
arasındaki müraseleye vesatet ederek İstanbul’dan kendi memleke-
tine ve memleketinden İstanbul’a bizzat gider gelir idi. Lâkin bazı 
İstanbullu emanetçiler dahi var idi ki bunlar yalnız bir yer ile değil 
birkaç büyük şehirler ile muamele ederler ve bizzat kendileri gidip 
gelmeyip bu işi için muameleleri olan yerlerde ortaklar peyda ederek 
kendi hizmetlerinde bulunan tatarlar, saîler, ulaklar ile işlerini gö-
rürler idi. Hatta İskenderiye, Beyrut, İzmir, Selanik, Girit, Trabzon, 
Anapa, Ebrail gibi en meşhur benadir-i ticaret için böyle birkaç bü-
yük emanetçi bulunup bunlar şimdilerde poliçecilik denilen işi bile 
kısmen görürler idi. İşte havale denilen şey budur ki mahiyeti dahi 
İstanbul’dan bir tacirin meselâ İzmir’deki ortağına göndereceği pa-
rayı bir muteber emanetçiye teslim etmesinden ve o emanetçinin ise 
o parayı aynen İzmir’e göndermeyip belki oradaki ortağına, filânca 
tacire bizim hesabımıza olarak şu kadar kuruş veriniz diye mek-
tup göndermesinden ibaret idi. O zamanlar hayriye tüccarı denilen 
mümtaz ve resmen muteber tüccarın ta Avrupa ile bu yolda mürase-
leleri olduğu bile nazar-ı ihtimamdan tebaüt etmemelidir.”127

Ahmet Mithat’ın emanetçiler için yapmış olduğu bu açıklama-
lardan sonra hikâyenin kahramanı olan Emanetçi Sıtkı ve emanetçi-
lik görevi hakkında şu bilgiler verilir:

“Bizim Emanetçi Sıtkı İzmir ve Antalya ve Halep ve İskenderiye 
ve Tunus ile emanetçilik edip öyle karadan muamelesi olan yerler ile 
iş görmeyi pek külfetli bulur idi. Bu saydığımız yerlere İstanbul’dan 
kaç gemi gider ve oralardan İstanbul’a kaç gemi gelir ise derunla-
rında Emanetçi Sıtkı’nın mutlaka birer adamı bulunur idi. Halbuki 
doğrudan doğruya emanetçilikten maada 

127 Ahmet Mithat Efendi, (2001: 734-735)
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Resim 32. Otogarda Emanetçi

Resim 33. Otogar ve havaalanlarında emanet dolapları

Sıtkı’nın bir nev’ kabzımallık işi dahi var idi. Meselâ Tunus’ta 
birkaç bin fes ve Mısır’da birkaç bin kazevî pirinci filânı olanlar bun-
ları İstanbul’da Emanetçi Sıtkı namına gönderirler ve onun tarafın-
dan satılıp kuruşta iki para kabzımallığı aldıktan sonra kendilerine 
gönderilen paraya hile karışmamış olduğuna tamamıyla emin bulu-
nurlar idi. Anlaşılıyor ya, Emanetçi Sıtkı’nın emniyeti bir misl-i sair 
hükmüne girmiş olduğundan taşralardan kendisini hiç tanımayan 
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bile mücerret şöhret-i emanetine mebni doğrudan doğruya onun na-
mına mallarını gönderirler idi.”128

Emanetçilik, günümüzde de varlığını sürdüren meslekler ara-
sındadır. Fakat günümüzdeki emanetçilerin görevleri ile Ahmet 
Mithat Efendi’nin tanıtmaya çalıştığı emanetçilerin görevleri farklı-
dır. Günümüzdeki emanetçiler otogarlarda kendilerine emanet ola-
rak bırakılan eşyaları koruyup kollamakla görevli kişilerdir. Ahmet 
Mithat’ın anlattığı emanetçilerin ise, hem kendilerine emanet olarak 
bırakılan eşyaları koruyup kollamak hem de çeşitli yerlerde şahitlik 
yapmak, poliçecilik ve posta gönderimi gibi görevleri vardır.

M. Şekerciler

Tanzimat hikâye ve romanlarındaki bir diğer esnaf da şekerci 
esnafıdır. Şekerci, şeker ve şekerleme yapan veya satan kimsedir.129 
Bu esnaf grubu genellikle işlek cadde veya sokaklarda bulunan 
dükkânlarda çalışır. Şekerciler, bu dönem eserlerinde şeker üretmek-
ten ziyade şeker satma işinde bulunurlar.

Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nde şekerci esnafının 70 
dükkândan ve 100 çalışandan ibaret olduğunu söyler. Pirleri Nusayr 
oğlu Hüseyin’dir. Dükkânlarında çeşit çeşit kokulu şekerler bulunur:

“Dükkân 70, nefer 100, pirleri Nusayr oğlu Hüseyin’dir, şeker-
cilerin, helvacıların silsilesi ona çıkar, kabri Basra’dadır, Onun için 
Basra tatlıları meşhurdur. Selman-ı Pâk, Hz. Ali huzurlarında ke-
merlerini bağladı. Dükkânlarını çeşit çeşit kokulu şekerler ile süsle-
yip halka nebat bezl ederek geçerler.”130

Şekerci esnafına Ahmet Mithat Efendi’nin “Hüseyin Fellâh” ve 
“Yeryüzünde Bir Melek” romanlarında rastlanır. “Hüseyin Fellâh”ta 
Şehlevend adlı kahramanın hikâyesi anlatılır. Şehlevend, kendile-
rine yiyecek aramak için camiden çıkan cemaatten para dilenmek 
zorunda kalır. Henüz cami vakti gelmediği için Şehlevend çarşı için-

128 Ahmet Mithat Efendi, (2001: 736)
129 Türk Dil Kurumu, (2005: 1856)
130 Karaman-Dağlı, (2011: 513)
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de dolanırken bir şekerci dükkânının önünde durur. Bu dükkân, 
İstanbul’un Tophane semtinde bulunan Kılıç Ali Paşa Camisi’nin 
civarında bir yerdedir. Genç kız dükkânın önündeyken mahzun bir 
halde ellerini açınca dükkândan çıkan şekerci ile kız arasında cere-
yan eden olayları Ahmet Mithat şu şekilde aktarır:

Resim 34. Şekerci dükkânı

Resim 35. Şekerci dükkânı
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“Henüz cami vakti gelmemiş olduğundan kızcağız çarşı içine 
çıkıp bir şekerci dükkânının önünde durdu. Ama bir de şeker almak 
için mütecasirane duruş vardır. Öyle değil. Boynunu bükerek durdu. 
Boynunu bükerek ol kadar ihtirazla, ol kadar hüzün ile ki tamam 
avcunu açtığı zaman şekerci kendisine “İnayet ola!” demiş olsa mem-
nun olacağını ve böyle demiyor da tekdir ederse o zaman pek büyük 
ıztırap duyacağını hesap ederek durdu. Şekerci ak sakallı beyaz sa-
rıklı, üstü başı sakız gibi bembeyaz tertemiz bir adam idi. Kızcağızın 
dilenci olduğunu anlayarak çıkarıp birkaç tane peynir şekeri verdi. 
Şehlevend tekdir ile tard edilmeyip bilâkis iltifatla gönderildiğine ol 
kadar sevindi ki müddet-i ömründe bu kadar sevindiğini tahattur 
edemezdi.”131

Şekercinin verdiği şekerlere değil de şekerci tarafından azarlan-
madığına sevinen Şehlevend, dükkândan çıktıktan sonra bu şekerle-
ri ancak karnı tok olanların yiyebileceğini düşünerek onları çamura 
atar.

“Yeryüzünde Bir Melek”132 romanında ise Şefik, Bahçekapı-
sı’ndaki bir şekerci dükkânından Paris’te bulunan bir arkadaşı için 
alışveriş yapmak ister. Bu sırada çarşıdan gelen gürültü aniden ke-
silir. Bu durumu merak eden Şefik, ne olduğunu anlamak için etra-
fına bakar ve çarşıdan geçenin bir bayan olduğunu görür. Çarşıda 
bulunan herkes büyük bir hayranlıkla kadına bakmaktadır. Şefik de 
kadını hayranlıkla seyrederken dayanamaz ve bu kadının kim ol-
duğunu şekerciye sorar. Şekerci ise Şefik’e kadın hakkında ayrıntılı 
olarak cevap verir.

131 Ahmet Midhat Efendi, (2000/1: 298)
132 Ahmet Midhat Efendi, Yeryüzünde Bir Melek, haz. Nuri Sağlam, Türk Dil Kurumu 

Yayınları, Ankara, 2000/8.
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Resim 36. Şekerci

Bu iki eserde görülen şekercilerden ilki,  Şehlevend’in fakir ol-
duğunu anlayarak ona birkaç şeker verir, güler yüz ve tatlı dil gös-
terir; ikinci eserdeki şekerci ise bakkal esnafında olduğu gibi sadece 
şeker satmaz, müşterilerinin çevrede olup bitenlerle ilgili çeşitli so-
rularına da detaylı bir şekilde cevap verir.
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N. Arzuhâlciler

Arzuhalciler para karşılığında dilekçe, mektup yazan kimseler-
dir.133 Arzuhalciler, kişilerin dertlerini dinleyip, konuyu yazım ku-
rallarına ve belli kalıplara göre yazarlar. Osmanlı döneminde oku-
ma-yazma alışkanlığının çok düşük olması nedeniyle halkın çoğu 
mektup, pusula, senet gibi şeyleri arzuhalcilere yazdırırken, askerler, 
gurbetçiler ve sevgililer de mektup yazdırmak için arzuhalcilere baş-
vururlardı.

Arzuhalcibaşının denetiminde görev yapan Arzuhalciler, bu 
payeyi almak için bir kurulun önünde sınav verirler. Arzuhalcilerin 
Arapça ve Farsça tamlamaları, pek çok deyim, terim ve kalıp cüm-
leyi ezbere bilmeleri gerekir. Bu sebeple arzuhalcilik mesleği daha 
çok kalemden emekli kâtiplerin tekelindedir. Oldukça kazançlı bir 
meslek olan arzuhalcilik, 18. yüzyılın sonlarına doğru ehliyetsiz ki-
şiler nedeniyle bozulmalar başlar. Cumhuriyet’in ilanı ve başkentin 
Ankara’ya taşınmasıyla da büyük bir darbe yiyen arzuhalciler, dev-
let daireleri ve mahkemelerin önünü mesken tutar.  Ancak eğitime 
önem verilmesi, okuma-yazma bilenlerin artması, iletişim araçları ve 
teknolojinin büyük bir hızla gelişmesi arzuhalcilik mesleğini ortadan 
kaldırır. Bu gün arzuhalcilere rastlamak pek mümkün değildir.134

Genel olarak kendilerine mahsus dükkânları yoktur. Sokak 
veya cadde kenarlarında çalışmaktadırlar. Bunun yanında nadi-
ren dükkânı olanlar da mevcuttur. Bu dönem eserlerinde görülen 
arzuhâlcilerin yazıları güzel, arzuhâl yazma kabiliyetleri yüksektir. 

133 Türk Dil Kurumu, (2005: 127) 
134 Aktaş, (2010: 36)
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Resim 37. Arzuhalci

Arzuhâlciler, sadece Ahmet Mithat Efendi’nin “Yeryüzünde Bir 
Melek” adlı romanında görülür. Arzuhâlci İsmail’in dükkânının yeri 
tam olarak belli olmamakla beraber romanda olayların bir kısmı Ak-
saray civarında geçmektedir. İsmail’in dükkânının da bu çevrede bu-
lunduğu söylenebilir. Roman kahramanı Şefik’in en yakın dostlarından 
olan Arzuhâlci İsmail, sadece arzuhalci değildir. Ayrıca hakkak, hattat 
ve yazmacıdır da. İsmail, Ahmet Mithat tarafından şu şekilde tanıtılır:

“Arzuhâlci İsmail yalnız bir “Arzuhâlci İsmail!” değildir. İcabı-
na göre “Hakkâk İsmail” ve “Hattat İsmail” ve “Yazmacı İsmail” dahi 
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olur. Bu sıfatları “icabına göre” kaydıyla takyit edişimiz dahi beyhu-
de değildir. İsmail zadegândan bir adam olup hâl-i tecerrüdü ihtiyar 
eylemiş ise de bu tecerrüt Bektaşîlerin tecerrüt hakkındaki fikri gibi 
bir fikre mebni değildir. Dağdağadan kurtulup rahat yaşamak için-
dir. Yoksa hemen kariben göreceksiniz ki İsmail yaşamak hususunda 
dahi pek güzel yaşar. Fakat cem-i mâl için asla haris değildir. Taay-
yüşü için zarureti de tecviz etmez. Herhangi zaman ne kadar para-
ya lüzum ve ihtiyaç görürse o kadar para kazanır. İşte icabına göre 
hakkâk ve hattat ve yazmacı vesaire olması dahi bundan naşidir.”135

Ahmet Mithat, İsmail’in hakkaklık ve hattatlıktaki maharetinin 
arzuhalcilikten daha yüksek olduğunu söyler. Böyle olmasına rağ-
men yine de kendisine arzuhal için gelenlerin sayısı oldukça fazladır.

Resim 38. Arzuhalci

135 Ahmet Midhat Efendi, (2000/8: 131)
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Resim 39. Arzuhalciler

Ahmet Mithat Efendi, “Yeryüzünde Bir Melek” adlı eserinde 
detaylı bir şekilde üzerinde durduğu arzuhalci İsmail’in sadece ar-
zuhalcilikle değil hattatlık, hakkaklık ve musiki gibi çeşitli sanat dal-
larıyla da ilgilendiğini dile getirir. Romandaki arzuhalci İsmail çok 
yönlü bir kişiliğe sahiptir.

O. Arabacılar

Tanzimat devri hikâye ve romanlarındaki bir başka esnaf grubu 
da arabacılardır.136 Genellikle ayaktakımından olan arabacılar, be-
lediye tarafından denetlenir. Kendilerine has giyimleri ve belli bir 
çalışma sistemine sahiptir.137 Arabaların şehir içinde kullanılması 

136 İstanbul’da hayvan koşulu ilk araba tipi, iki öküzün çektiği koçu arabasıdır. 
Kâtipodası, kupa, landon, fayton, talika, kabriyole, yaylı araba, muhacir arabası, 
sırıklı araba İstanbul’da kullanılan diğer araba çeşitlerindendir. 1826 yılında çıkan 
bir nizamnameyle arabacıların kılık kıyafetleri, müşteriye karşı davranışları ve yan-
larında çalıştıracakları kişilerle ilgili düzenlemeler getirilir. Kitle ulaşım araçlarının 
şehir yaşamına girmesiyle beraber ilk önce atlı binek arabaları ortadan kaybolur, 
1950’lerin sonunda da motorlu araçlarla rekabet edemeyen yük arabaları yerlerini 
kamyonetlere bırakır. İstanbul arabalarının günümüzdeki örnekleri, araç trafiğine 
kapalı olan Adalar’daki faytonlardır. Aktaş, (2010: 32-33)

137 Sermet Muhtar Alus, “İstanbul Yazıları” adlı kitabında arabacıları şu cümlelerle 
anlatır: “Sürücülere gelince inadına okkalı, göbekli, kafayı çekmiş, dilinde metelik 
dönmeyen Kırımlı ve Dobrucalı Tatarlardı. Kacırgaların boyunlarında bomboş yem 
torbaları; arabanın üstünde veya içinde de şişkolar, boyuna yumruk mezesine daya-
narak bekleyip dururlar.” Aktaş, (2010: 32)
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Tanzimat’tan itibaren yaygınlaşmaya başlar. Sultan Abdülmecid dev-
rinde ise araba merakı adeta bir salgına dönüşür. Özellikle mesirele-
rin etrafı arabalarla dolup taşar. 

İstanbul arabacılarının kullandıkları kamçılar, uzun oluşlarıyla 
meşhurdu. Kamçının gelip geçeni okşadığı, kimi zaman da yağmur-
lu havalarda şemsiyelere dolanıp sürüklediği olurdu. O devirlerde 
erkekler yağmurlu havalarda çoğunlukla kukuleta giyerdi. Arabacı-
larda ise kukuleta, yağmurdan koruyan en iyi araçtı. Fırtınalı hava-
larda gözlere düşen bu kukuletalar, kazalara neden olurdu.138

Bu devir eserlerinde işlenilen arabacılar, genel olarak roman kah-
ramanlarının güç durumlarında onları evlerine götürmek veya seya-
hate çıkan kahramanları şehir turu yaptırmak amacıyla ele alınırlar.

Resim 40. Sarıyer sahilinde bekleyen arabacılar 

138 Koçu, (2003: 121)
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Resim 41. Arabacı

Ahmet Mithat Efendi’nin “Henüz 17 Yaşında” adlı romanın-
da roman kahramanlarından Ahmet ve Hulusi Efendiler bir gün 
Beyoğlu’nda tiyatro izlemeye giderler ve tiyatro çıkışında yağmura 
tutulurlar. Vakit geç olduğu için araba bulmak onlar için sorun teşkil 
eder. Zira arabacılar Beyoğlu’ndan İstanbul’a geçmek için fazla ücret 
istemektedirler. Fakat iki arkadaş yapacak başka bir işleri kalmadı-
ğından araba kiralamak isterler ve arabacıyla aralarında şu şekilde 
bir diyalog geçer:

“Hulusi Efendi arabacıya seslenip İstanbul’a kaç kuruşa gidece-
ğini sordu, herif “yedi mecidiye” demesin mi? Bir para aşağı olmaya-
cağını kat’iyen söyledi.

- Canım, bu ne rezalet?

- Efendim köprü açıktır, ta Adapazarı’ndan gideceğiz.

- Vakıa öyle! Şimdi Galata Köprüsü açılmıştır sandal ile de geçilmez.

- Efendim! O kadar dolaştığı hâlde dahi gidip gelmek için meci-
diyenin birisini köprüye vereceğiz demektir.”139

139 Ahmet Midhat Efendi, (2000/4: 15)
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Yine Ahmet Mithat’ın “Ahmet Metin ve Şirzad” adlı romanında 
da okuyucu karşısına çıkan arabacılar, burada roman kahramanla-
rını şehir turu yaptırmak amacıyla ele alınmıştır. Romanda Ahmet 
Metin ve arkadaşları İtalya’nın Messina şehrinde Fener Burnu’nu 
gezmek için araba kiralarlar. Ahmet Mithat Efendi, gidilecek yerde 
ne kadar oturulacağı önceden belirlendikten sonra arabaya binilme-
si gerektiğini vurgular. Çünkü gidilen yerde geçirilecek saatler için 
arabacıları çeşitli arsızlıklardan men etmek adına herhangi bir ka-
nun yoktur.

Bu romanın ilerleyen sayfalarında Ahmet Metin ve arkadaşları 
İtalya’nın Monreal civarına gezinti düzenlemek için araba kiralarlar. 
Ahmet Mithat, burada arabaların saat hesabıyla işlediklerini ve kira 
ücretlerinin ne şekilde belirlendiğini anlatır.

Tanzimat devri romanlarında ele alınan arabacılar, daha çok 
Ahmet Mithat Efendi’nin eserlerinde göze çarpar. Bunun yanında 
arabacıların nasıl bir esnaf grubu olduğu ve araba ücretlerinin nasıl 
hesaplandığı hakkında da bilgiler verilmektedir. Ahmet Mithat, bak-
kallar ve seyyar satıcılarda olduğu gibi arabacıları da sadece Osmanlı 
coğrafyasında ele almaz. “Ahmet Metin ve Şirzad” adlı romanda ele 
alınan arabacılar İtalya’da bulunan esnafl ardır.

P. Oteller

Tanzimat romanlarındaki bir diğer ticarethane de otellerdir. 
Oteller, yolcu ve turistlere geceleme imkânı sağlamak, bunun yanın-
da yemek, eğlence gibi hizmetleri sunmak amacıyla kurulmuş işlet-
melerdir.140 Oteller, bu dönem eserlerinde daha çok Avrupa otelleri 
ile mukayeseli bir şekilde işlenir. Ayrıca incelediğimiz hikâye ve ro-
manlardaki oteller birer lokanta görevi de üstlenmektedir. 

Oteller çoğunlukla Ahmet Mithat Efendi’nin eserlerinde göze 
çarpar. “Letaif-i Rivayat”ın onuncu hikâyesi olan “Bekârlık Sultanlık 

140 Türk Dil Kurumu, (2005: 1518)
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mı Dedin?”141 adlı hikâyenin kahramanlarından Süruri Efendi, hem 
Beyoğlu’ndaki Amerikan Hoteli’nde ikamet etmekte hem de günlük 
yemek ihtiyacını bu hotelde karşılamaktadır.142

Ahmet Mithat Efendi, “Hayret”143 adlı romanında İstanbul’u bir 
şehirden çok bir köye benzetir. Bunun nedenini ise şehir denilen şe-
yin insanların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bir yer olduğunu, fakat 
İstanbul’da bunun mümkün olmadığını şu yolda açıklar:

Resim 42. Otel

“Hakikaten Payıtahtımızın İstanbul cihetini bir şehir addet-
mektense azim ve cesim bir köy addetmek daha ziyade münasip 
olur. Zira şehir denilen şey, insanların yaşamak için muhtaç olduk-
ları her şeyi cami olmak lâzım geldiği hâlde İstanbul’da levâzım-ı 
mezkûreden bir çoğunun noksanı bedihîdir. İşte ezcümle izzetinefsini 
bilen bir adamın temiz bir otel bulup da geceyi geçirebilmesi kabil 
değildir. Böyle bir yabancı, kendisini misafir olarak kabul ettirecek 
bir dost arar ki aynıyla bir köye gidenler dahi geceyi böyle misafir-
lik suretiyle geçirmeğe muhtaç olurlar. Belki de İstanbul’da insan hiç 
bilmediği bir yere kendisini misafir kabul ettiremeyeceği derkâr bu-

141 Ahmet Mithat Efendi, Letaif-i Rivayat-Bekârlık Sultanlık mı Dedin?, haz. Dr. Fazıl 
Gökçek-Dr. Sabahattin Çağın, Çağrı Yayınları, İstanbul, 2001.

142 Ahmet Mithat Efendi, (2001: 273-274)
143 Ahmet Midhat Efendi, Hayret-Bahtiyarlık, haz. Nuri Sağlam, Türk Dil Kurumu 

Yayınları, Ankara, 2000/9.
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lunduğu hâlde bir köye gidecek olsa Tanrı misafiri olmak üzere ken-
disini her haneye kabul ettirebilir.”144

Bu romanın kahramanlarından olan Kaymakam Bey, otel hır-
sızlarını yakalamak için gece takibe çıkar. Yedikule civarına gelen 
Kaymakam, geceyi geçirmek için Lüksemburg Oteli’ne gelir ve bu-
rada rahat bir gece geçirir. Ahmet Mithat Efendi, Kaymakam Bey’in 
bu otel ve çalışanlarıyla ilgili memnuniyetini dile getirdikten sonra 
Kaymakam’ın kendi memleketindeki insanlar ile bu yabancıların 
karşılaştırmasını şu şekilde aktarır:

“-Şu Frenkler paramızı alıyorlarsa da bari mahzuziyetimizi ka-
zanıyorlar ya? Hayf ki biz ne bir adamı mahzuz etmeyi biliriz ne de 
parasını kazanmağa muktedir oluruz.”145

Yine Ahmet Mithat Efendi’nin “Ahmet Metin ve Şirzad” adlı 
romanında da roman kahramanları uzun deniz yolculuğu sırasında 
Messina şehrini görmek için Messina limanına inerler. Bu şehirde 
Lavitorya hoteline kahvaltı etmek amacıyla girerler.

Ahmet Mithat’ın “Demir Bey Yahut İnkişâf-ı Esrâr”146 adlı ro-
manında kızlara özel olarak faaliyet veren bir pansiyondan bah-
sedilmektedir. Bu romanda Mustafa Kamerüddin adlı kahraman 
Fransa’ya öğrenim görmek için gider ve üç arkadaşıyla beraber ev 
tutarlar, fakat zamanla aralarında çıkan anlaşmazlıktan dolayı Mus-
tafa, evden ayrılmak zorunda kalır. Bunun üzerine Polini adlı arka-
daşının yardımıyla kızlara özel bir pansiyona yerleştirilir. Pansiyon 
sahibinin itirazlarına rağmen ileride Mustafa’nın herhangi bir yanlı-
şının görülmeyeceği konusunda pansiyoncu kadın ikna edilir ve yüz 
franga anlaşılır.

Mithat Efendi’nin Avrupa’yı anlatan eserlerinde görülen oteller 
genellikle Avrupa’daki otellerle Türkiye’de bulunan otellerin birbirle-
riyle karşılaştırılması şeklindedir. 

144 Ahmet Midhat Efendi, (2000/9: 56)
145 Ahmet Midhat Efendi, (2000/9: 57)
146 Ahmet Midhat Efendi, Arnavutlar Solyotlar-Demir Bey Yahut İnkişâf-ı Esrâr-

Fennî Bir Roman Yahut Amerika Doktorları, haz. Nuri Sağlam-M. Fatih Andı, 
Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2002.
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Ahmet Mithat, “Paris’te Bir Türk”147 adlı romanında Paris’teki 
otellerin ücretleri ile Beyoğlu’ndaki otellerin ücretlerini karşılaştırır. 
Buna göre Paris’te bir misafirhanenin gecelik ücreti yirmi beş frank-
ken Beyoğlu’nda en kötü bir oteldeki gecelik ücret ise dört franktan 
fazladır:

“Yolcuların arabadan çıktıktan sonra girdikleri dokuz numa-
ra kapısının üzerindeki “mefruşhane” serlevhasından dahi malûm 
olacağı vechile bir misafirhane olup, bu haneden isticar edilecek bir 
mefruş oda için şehrî yirmi beş franga kadar ücret verilir.

Beyoğlu’nda en fena bir hotelde oda kirası olarak bir gece için 
bir mecidiye yani dört franktan ziyade ücret verildiği hâlde, Paris’te 
bu kadar ucuz bulduğunuza taaccüp mü ediyorsunuz? Daha ucuza 
bile vardır…”148

Ahmet Mithat Efendi daha sonra yine bu iki memleketteki 
otellerin arasındaki farkları sıralar. Ona göre İstanbul Fatih’te geceyi 
geçirecek bir arkadaş ya da akraba evi bulunamazsa bir otelde kal-
maktansa bir bakkal dükkânında kalmak daha iyidir: 

“Herhangi taraft a olsanız gecenizi geçirebilirsiniz. Öyle 
İstanbul’da olduğu gibi maâzallahü tealâ geceyi Fatih’te geçirmeye 
mecburiyet elverip de bir ahbap hanesi dahi bulunmaz ise, bakkal 
dükkânında zeytin, ekmek yiyerek kahvehane peykesinde (O da kah-
veci razı olursa. Çünkü sizi kabule hiç mecburiyeti yoktur) beytutete 
muhtaç kalmazsınız.”149

Yazar, “Paris’te Bir Türk’ü, Paris’i görmeden yazar.”150 Bu roma-
nın kahramanı Nasuh aracılığıyla Ahmet Mithat, Fransa’daki çeşitli 
mekânlarla Türkiye’de bulunan mekânları hayal ederek karşılaştırma 
yoluna gider. Paris’te olanlarla Türkiye’de olması gerekenleri okuyu-
cuya anlatmaya çalışır.

147 Ahmet Midhat Efendi, Paris’te Bir Türk, haz. Erol Ülgen, Türk Dil Kurumu Yayın-
ları, Ankara, 2000/10.

148 Ahmet Midhat Efendi, (2000/10: 114)
149 Ahmet Midhat Efendi, (2000/10: 115)
150 Kerman, (2009: 41)
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  SONUÇ

Tanzimat devri hikâye ve romanlarında çok çeşitli konu ve te-
malar kaleme alınmıştır. Bu temalardan birisi de esnafl ardır. Eserler-
de genel olarak İstanbul esnafl arı üzerinde durulur, onlar hakkında 
çeşitli bilgiler verilir. 

Bu çalışmada Tanzimat hikâye ve romanlarında görülen ki-
tapçılar, yağlıkçılar, matbaacılar, eczacılar/aktarlar, çorbacılar, ku-
yumcular/sarrafl ar, tütüncüler, bakkallar, seyyar satıcılar, eskiciler, 
esirciler, emanetçiler, şekerciler, arzuhalciler, arabacılar ve otelciler 
gibi çeşitli esnaf grupları incelenmeye çalışılmıştır. Bu inceleme ile 
Tanzimat döneminde mevcut olan esnafl arın nasıl çalıştığı, müşteri 
ile olan münasebetlerinin ne olduğu hakkında detaylı bilgiler veril-
miştir. Yazarların bu esnafl arla ilgili düşünceleri de ele alınmıştır.

Çalışmaya konu olan esnafl ardan sadece Osmanlı coğrafyasın-
dakiler değil Fransa, İtalya ve Amerika gibi ülkelerdeki esnafl ar da 
bazı karşılaştırmalar nedeniyle incelemeye dahil edilmiştir.

Tanzimat hikâye ve romanlarında incelenen eserlerde karşıla-
şılan esnafl arın kimisi müşterilerini sadece para kazanılacak kişiler 
olarak görüp onlardan ne yolda para kazanacaklarını düşünürken, 
kimisi de müşterilerine iyi niyet ve güler yüzle yaklaşır. Bunun ya-
nında esnafl arın bazıları bir dükkânda çalışırken bazılarının ise 
seyyar olarak çalıştığı görülür. Yine bu dönem eserlerindeki ticaret-
hanelerin kimisinden bir kuruluş olarak bahsedilirken birçoğu da 
doğrudan okuyucu karşısına çıkar.
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İncelenen eserlerde özellikle Ahmet Mithat Efendi’nin esnafl ar 
hakkında çokça bilgi verdiği görülür. Her kesimden insanı eserlerin-
de işlemeye çalışan yazar, çoğunlukla yaptığı gözlemlere dayanarak 
eserlerini kaleme alır. Ayrıca incelenen eserlerde görülen bir başka 
husus da, yabancı ülkelerdeki ticarethaneler ve buraların çalışanları 
ile ülkemizdeki ticarethaneler ve çalışanlarının karşılaştırmalı bi-
çimde ele alınmasıdır. 

Dilerseniz daha derli toplu olması bakımından bu çalışmada 
tespit edebildiğimiz hususları maddeler halinde sıralayalım: 

1. Çeşitli esnaf guruplarıyla ilgili bilgiler edinilir.

2. Esnaf-müşteri ilişkisi gözler önüne serilir. Esnafl arın müşteriye 
karşı davranışları ve geleneksel pazarlık anlayışından 
bahsedilir.

3. Ticari bir usul olarak mezat sistemine yer verilir.

4. Esnafl arın günlük kazançları ile ilgili bilgiler verilir. Hatta bu 
yolda bazı rakamlar ifade edilir.

5. Esnafl arın kişiliği, ticari ahlakı, yetenekleri, olumlu-olumsuz 
yönleri anlatılır. 

6. Çenebaz esnafl ardan bahisle müşterisine iyi davranma-
yan, yanlış ve eksik bilgilerle onu kandırarak haksız kazanç 
sağlamaya çalışan, saygısız ve tamahkâr esnafl ar yerilir; iyi, 
insafl ı ve namuslu esnafl ara dikkat çekilir.

7. İkinci el eşya/altın alım-satımı yapılır. Bu durumdaki mallar 
neredeyse 5’te 1 fi yatına satılır. Kısaca her mal alırken pahalı, 
satarken ucuza gider.

8. Matbaa ve gazetecilik gibi Tanzimat’la parlayan bazı esnaf 
grupları meslek haline dönüşmeye başlar.

9. Eğitimin önemine ve meslek terbiyesine dikkat çekilir.

10. Esnaf guruplarıyla ilgili bazı kanunnamelerin olduğu anlaşılır. 
Ancak bunların uygulamasında bazı aksaklıklara rastlanır.

11. Hırsızlık vakası görülür.
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12. Çocukların para biriktirmesi için büyükçe kumbaraları bulunur.

13. Bazı esnafl arın birden çok iş yaptığı anlaşılır. Özellikle sarraf-
lar ve emanetçiler bu tarz esnafl ardandır. Adeta bir banka gibi 
çalışan sarrafl ar, altın alım-satımı, rehin, değiş-tokuş ve em-
lak işleriyle uğraşırlar. Emanetçiler, emanet, posta, poliçecilik 
ve adli emanetçilikle ilgilenirler. Bir şirket gibi çalışan ema-
netçiler, yurt içi ve yurt dışı ortaklıklar kurabilirler. Birçok 
şehirde şubeleri bulunur. 

14. Esnafl arın yaptıkları işlere göre nerelerde konuşlandıkları, 
cadde ve ara sokaklarda bulunan esnafl arla ilgili bilgiler ed-
inilir. Semt adları verilir. 

15. Mahalle bakkalları üzerinde durulur. Bakkalların veresiye 
alışverişe açık oldukları görülür. Bunun yanında bakkalların 
mahallede olup bitenden haberdar olmak gibi özellikleri de 
mevcuttur.

16. Bir mekâna bağlı esnafl arın dışında gezici, seyyar esnafl ara 
rastlanır. Bilhassa gıda ve yiyecek satan seyyar satıcılara 
güvenilmeyeceği, ürünlerinin bayat ve yasak yolla temin 
edilmiş olabileceğine dikkat çekilir. Çok ucuza döner ve 
kebap satan seyyar satıcıların büyük ölçüde at ve eşek etini 
kullandıkları belirtilir.

17. Bazı esnafl arın/mesleklerin belirli milletler ya da gruplar 
tarafından yapıldığı tespit edilir. Buna göre eskicilik sadece 
Yahudiler tarafından yapılır.

18. Bazı esnaf gruplarından sadece isim olarak bahsedilir. İşleri ve 
satışları hakkında bilgi verilmez.

19. Bazı mesleklerin günümüze kadar ulaşamadığı, ya da 
şekil değiştirdiği anlaşılır. Bazılarının kıymetini yitirirken, 
bazılarının önem kazandığı görülür. Esirciler ve arzuhalciler 
günümüze ulaşamayan esnaf grubudur. Emanetçiler, sarrafl ar, 
seyyar satıcılar ve yağlıkçılar şekil değiştirmiştir. Tütüncüler, 
bakkallar, çorbacılar ve eskiciler kıymetini yitiren esnafl ardır. 
Kitapçılar, çiçekçiler, matbaacılar ve eczacılar ise önem ka-
zanan esnaf gruplarıdır.
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20. Otelciler ve arabacılar gibi bazı esnaf gruplarının Avrupa 
ile karşılaştırıldığı görülür. İstanbul’da yabancıların kalacağı 
doğru-düzgün bir otel bulmak zorken Avrupa’da neredeyse 
her semtte bay ve bayanların kalabileceği otel ve pansi-
yona rastlamak mümkündür. Otel bahsinde ayrıca fi yat 
karşılaştırması da yapılır.

21. Yurt dışı tatil planlarında bilhassa seyyahların tavsiye ve öner-
ileri dikkate alınır.

22. Yabancı ülkelerdeki mal, hizmet ve kiralama bedelleri ve usul-
leri hakkında verilen bilgiler dikkate değerdir. Bu sayede bi-
zdeki aynı mal ve hizmetin değeri, kalitesi kolayca mukayese 
edilebilir.

Sonuç olarak, Tanzimat hikâye ve romanlarında mevcut olan 
çeşitli meslek grupları üzerinde durularak bu esnafl arın hem kendi 
dönemlerindeki faaliyetleri hakkında bilgiler verilmiş hem de o dö-
nemdeki ticarethanelerin işleyişi anlatılmaya çalışılmıştır.
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SÖZLÜK

A

Âb-ı hoşgüvâr: Lezzetli, tatlı su.
Add etmek: Saymak, itibar et-
mek.
Aduvv-ı ekber: En büyük 
düşman.
Agleb: Kuvvetli, en çok.
Âidât: Gelirler, kâr, kazanç, fay-
da. 
Akt: Sözleşme, kararlaştırma. 
Aktar (Attar): Güzel kokular, 
iğne iplik vesaire satan.
Alelhesap: Hesaba sayarak.
Alessabah: Sabahleyin, erken-
den.
Amber: Güzel koku.
Arz eylemek: Sunmak.
Âsâr: Eserler.
Âvâze: Yüksek ses. 
Avdet eylemek: Geri gelme, 
dönme.
Âzân-ı dikkat: Kulaklarını aç-
mak, kulak kabartmak.
Azim: Büyük, ulu, iri.
Azîmet: Gitme, gidiş.

B

Bâb: Konu, husus.
Bacı: Bir evde uzun zaman 
çalışmış yaşlı kadın.
Ba-husûs: Husûsiyle, en çok, 
hele.
Bayi: Satan, satıcı.
Bedîhî: Akla kendiliğinden gel-
en, delilsiz, açık olan, besbelli.
Benâdir-i ticaret: Ticâret yerleri, 
ticâret iskeleleri.
Beyan-ı cehl: Bilmediğini söy-
leme, bilmezden gelme.
Beytûtet: Geceleme, gece kalma.
Bezirgân: Tüccar.
Bezl: Bol bol verme, saçma.
Bil-akis: Aksine, tam tersi, ter-
sine, tersine olarak.
Bilkülliyye: Büsbütün, bütün 
bütün. 
Bilmübayaa: Satın almak.
Bittahrir: Yazarak.
Bi’t-tahtir: Azar azar, derece de-
rece ilerlemek.
Bitterhin: Rehin verme, emanet 
bırakma.
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C

Câ-be-câ: Yer yer. 
Cariye: Para ile satın alınan 
halayık, hizmetçi kız. Harpte esir 
düşmüş veya odalık olarak alınan 
kız.
Celb etmek: Çekme, çekiş, kend-
ine çekme.
Cem-i mal: Toplama, yığma.
Cesim: İri, büyük, kocaman.
Cevâb-ı nefî: Faydacı söz.
Cihet: Yan, yön, taraf.

Ç

Çerkesül-asl: Çerkez asıllı.

D

Dağdağa: Gürültü, patırtı, bey-
hûde telâş ve ıstırap. 
Def ’aten: Bir defada, birden.
Derece-i ehemmiyet: Önem de-
recesi.
Derkâr: Mâlûm, âşikâr, bilinen, 
belli.
Derûn: İç, içeri, dâhil.
Dolâb-ı ahz ve  i’tâ: Ticari düzen, 
alışveriş
Dökmeci: Dökümcü.
Dükkân: İçinde öteberi satılan 
oda, yer.

E

Edviyye: İlaçlar.
Efsun: Büyü, sihir.
Ehibbâ: Dostlar, sevgililer, 
tanıdıklar, bildikler.
Ehl-i vukûf: İyi bilgisi olan, 
bilirkişi.  
Emniyet etmemek: Güvenmem-
ek.
Enzar: Bakışlar, bakmalar.
Eskam: İlletler, hastalıklar, der-
tler.
Esnaf: Bir sanatla veya 
dükkâncılıkla geçinen kimse.
Ezcümle: Bu arada, başlıca, özel-
likle.

F

Fermeneci: Sırma ve gaytanla 
işlemeli işler yapan esnaf.
Fürûht: Satma, satım, satış.

G

Gedik: Ticaret ve sanat yapa-
bilmek salahiyeti.
Gulgule-i mevâridât: Mey-
dana gelecek şeylerin gürültüsü, 
şamatası.
Gûn-a-gûn: Renk renk, türlü 
türlü, alaca.
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H

Hacet: İhtiyaç, lüzum, gereklilik, 
muhtaçlık.
Hadidü’l mizac: Sinirli, öfk eli, 
sert mizaçlı.
Haiz: Sahip, malik.
Hakimâne: Hikmet sahibi, hük-
mederek.
Hakkak: Kutucu, hokkacı.
Hâl-i tecerrüd: Halinden 
sıyrılma.
Halayık: Cariye, hizmetçi.
Haraç mezat: Açık artırmayla 
satmak.
Haremağası: Erkekliği yok 
edilmiş olanlar. Bu gibiler yabancı 
erkekler için mahrem sayılan 
hareme girip çıktıkları için bu adı 
almışlardır.
Harem: Herkesin girmesine 
müsaade edilmeyen saygıdeğer 
ve kutsal yer.
Haris: Hırslı, tamahkâr, bir şeye 
çok düşkün, lüzumundan fazla 
istekli.
Hasbel memuriyye: Memuriyet 
dolayısıyla.
Hâsıl olmak: Oluşmak.
Hattat: El yazısı çok güzel olan 
sanatkâr.
Havf: Korku, korkma. 
Havi: İhtiva eden, içine alan, 
ıssız, tenha yer.
Hayf: Haksızlık, zulüm.

Hayme keşa-yı karar: Büyük bir 
çadır kurmuş olan.
Hayriye: Hayırla, iyilikle ilgili.
Hem-civar: Komşu.
Hevâ-yı pâk-i nesimi: Rüzgârın 
temiz kokusu.
Hikmet-i cedide: Yeni sebepler.
Hizmet-i tahrir: Yazma hizmeti.
Hüsn-i istimal: İyi kullanma.

İ

İcrâ-yı san’at-ı tabâbet: Tıp 
sanatını yerine getirme.
İfâ: Ödeme, yerine getirme.
İhtirâz: Sakınma, çekinme. 
İhtisâb: Hesap sorma, mesuliyet, 
sorumluluk, eskiden belediye 
memurunun işi ve dairesi.
İkametgâh: Oturulan yer.
İktifâ: Yeter bulma, aza kanaat 
etme, yetinme.
İktihâm: Hücum etme, saldırma.
İlâm: Bildirme, bildirilme, an-
latma.
İlel: Hastalıklar.
İltifât: Yüzünü çevirip bakma, 
dikkat, gönül alma.
İltizam: Kendi için lüzumlu sayma.
İlzâm: Cevap veremez hale get-
irme, susturma.
İnayet olmak: Dikkat etme, 
özenme, ihsan etme, iyilik etme.
İnhisar: Bir şeyi, bir maddeyi, bir 
işi, başkası yapmamak üzere, yalnız 
bir kişiye, bir müesseseye verme.
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İntihab: Seçme, seçilme, seçim, 
en güzel.
İrâd: Getirme, söyleme.
İsticâr: Kira ile tutma, kiralama.
İsticlap: Çekme, celbetme.
İstift âh: Sift ah etme, başlama.
İstihdâm: Kullanma, hizmete ka-
bul etme.
İta/i’tâ: Verme, verilme, ödeme.
İttihâz: Edinme, edinilme.
İzzet-i nefs: Şeref, onur, haysiyet.

K

Kabil: Kabul eden, kabul edici.
Kabzımal: Meyve, sebze ve 
benzeri şeyleri yetiştirenlerden 
satıcılara devredilmesini sağlayan 
komisyoncu.
Kaff e: Hep, bütün, cümle.
Kâ’in: Mevcut olan, bulunan, var 
olan.
Kâr-hâne: İş yeri, iş işlenen yer.
Karib: Yakın, yakın olan, uzak 
olmayan.
Kazevî: İçine pirinç hurma gibi 
şeyler konulan saz veya kamıştan 
örülmüş büyük sepet.
Kemal-i dikkat: Çok dikkatli 
olma.
Kemâl-i hâhiş: Tam bir arzu.
Kemal-i nefret: Tam bir nefret.
Kemal-i sa’y: Tam bir çalışma.
Kemal-i teenni: Çok akıllıca 
davranma.

Kesb: Çalışıp kazanma.
Kethüda: Büyük devlet 
adamlarıyla zenginlerin işlerini 
gören kişi.
Kılaptan: Kılab denilen eğirme 
çarkıyla pamuk ipliği üzerine 
bükülüp sarılan gümüş veya altın 
veyahut ipek veya pamuk karışık 
tellere verilen ad. 
Kıymet-i hakikiye: Hakiki, ger-
çek değer.
Kontrat: Sözleşme senedi, 
sözleşmenin yazıldığı kâğıt.
Kukuleta: Yağmur, soğuk vb. 
dış etkilere karşı başa geçirilen, 
giysiye dikili veya ayrı olarak 
kullanılan başlık.
Kumpanya: Genellikle yabancı 
sınai, ticari ortaklık.
Kurb: Yakın olma, yakınlık, 
yakın bulunma.
Külfet: Zahmet, sıkıntı, zorluk, 
yorgunluk.
Külliyât-ı âsâr: Bütün eserleri. 

L

Levâzım-ı mezkûre: Adı geçen 
ihtiyaçlar.
Levâzımât-ı cerrahiyye: 
Cerrahlığa ait ihtiyaçlar.
Lira-i Osmani: Osmanlı lirası, 
Osmanlı parası.
Lonca: Esnafın toplanıp işlerini 
gördükleri yer.
Lühûm: Etler.
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M

Maada: -den başka.
Maa-l-memnûniyye: Memnuni-
yetle, seve seve.
Maazallahü teala: Allah koru-
sun, Allah esirgesin.
Madrabaz: Mecaz yoluyla hile-
kâr, ucuz alıp pahalı satan, 
muhtekir.
Madut: Sayılı, sayılmış.
Mağaza: Büyük dükkân.
Mahal-i memuriyyet: Memuriy-
et yeri.
Mahâret-i kâmile: Tam becerikli.
Mahfi ce: Gizlice.
Mahiyet: Bir şeyin aslı, içyüzü.
Mahlûk-ı zî-şuur: Şuur sahibi 
yaratılmışlar.
Mahlût: Halt olunmuş, katılmış, 
karıştırılmış, karışık.
Mahsul-i sa’y-i dest: El emeğinin 
mahsulü.
Mahzûz: Hazetmiş, hoşlanmış.
Mahzûziyyet: Haz etme, 
hoşlanma.
Makbûl: Kabul olunmuş, alınmış, 
alınan.
Mâ’kulât: Aklın uygun bulduğu, 
akıl ile bilinen şeyler.
Mamûlât mezkûre: Adı geçen 
şeyler.
Maruf: Herkesçe bilinen, 
tanınmış, belli.
Marpuç: Nargileye takılan ve 
kolayca içmeyi sağlayan, hor-
tum biçiminde uzun ve bükülgen 
boru.

Mazbût: Zaptolunmuş, ele 
geçirilmiş, yazılmış, kaydedilmiş.
Mâzur: Özürlü, hoş görülmesi 
gereken.
Meblağ: Toplam.
Mebni: Bina olunmuş, yapılmış, 
kurulmuş.
Meccânen: Bedava, parasız, 
ücretsiz olarak.
Medâr: Bir şeyin döneceği, 
devredeceği, üzerinde hareket 
edeceği yer, etrafında dönülen nok-
ta.
Mefrûş: Döşenmiş.
Mefrûşhane: Misafi rhane.
Memul: Emel edinilen, ümit olu-
nan, umulan, beklenilen.
Menba: Kaynak.
Mesmûm: Zehirlenmiş, zehirli.
Meşhud: Gözle görülmüş, 
görünen.
Meta: Satılacak mal, eşya.
Mevki-i müstesna: Az bulunan, 
istisna bir yer.
Mevsûkiyyet: Gerçeklik, 
sağlamlık.
Mevzun: Vezinli, tartılı, tartılmış.
Meyan: Orta, ara, vasat.
Meydân-ı siyâset: İdam cezasının 
uygulandığı yer.
Mezad: Arttırma ile yapılan satış.
Miktar-ı mecmu: Bütün, hepsi.
Minnet: Bir iyiliğe, bir iyilik yap-
ana karşı kendini borçlu görme.
Misilli: Benzer gibi.
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Misl-i sair: Benzer şekillerde, 
diğer, vesaire; Gittikçe artan, za-
manla.
Mizâc-gir: Keyfe göre hizmet 
eden, her nabza göre şerbet ver-
mesini bilen.
Muamele/Muamelât: Davran-
ma, davranış.
Muamele-i sarrafi ye: Sarrafl ara 
özgü davranış. 
Muayene-i müdekkikâne: 
İnceden inceye gözden geçirme.
Mucib: Lazım gelen, gereken, ge-
rekli.
Muhaverat: Konuşmalar.
Muharrik: Tahrik eden, çok 
yakan.
Muharrir: Tahrir eden, yazı ya-
zan, yazar.
Muhtesib: Eskiden belediye 
işlerine bakan memur, belediye 
memuru.
Mukabil: Karşı karşıya gelen, bir 
şeyin karşısında bulunan.
Mukavelât: Sözleşmeler.
Mukavviyyât: Kuvvet veren, kuv-
vetlendiren.
Muktedir: İktidarlı, gücü yeten.
Mumaileyha: İma edilen, adı 
geçen.
Murakkam: Yazılmış, yazılı.
Muteber: İtibarlı, hatırı sayılır, 
saygın.
Muvâfakat: Uygunluk, uyma.
Muztar: Çaresiz kalmış.
Mübâyaa etmek: Satın almak.

Mübeyyin: Bildiren, açıklayan, 
meydana koyan.
Mücerred: Soyulmuş, çıplak, tek, 
yalnız.
Müddet-i ömür: Ömür boyunca.
Mümtâz: İmtiyazlı, ayrı tutulmuş, 
üstün tutulmuş.
Münâsib: Uygun, yerinde. 
Münhasır: Yalnız bir kimseye 
mahsus, ait olan.
Münteşir: Yayılan.
Müracaat: Başvurma, danışma.
Mürâsele: Haberleşme, 
mektuplaşma.
Müretteb: Tertip olunmuş, 
dizilmiş, yerli yerine konulmuş.
Müsellem: Teslim edilmiş, 
verilmiş.
Müstacel: Acele, tez.
Müsteciren: Kiracı olarak.
Müstenit: Dayanan, bir delile 
bağlı olan.
Müşkilat: Güçlükler, zorluklar.
Mütecâsirâne: Küstahçasına.
Mütecâviz: Tecavüz eden, geçen, 
aşan.
Müteessirâne: Üzüntü ile.
Mütemâdiyen: Devamlı, sürekli, 
olarak.
Mütenevvi: Türlü, çeşitli, çeşit 
çeşit değişik.
Müvezzi: Postacı, posta, mektup, 
telgraf gibi şeyleri ev ev dağıtan 
kimse.
Müzâyede: Artırma.
Müzeyyen: Süslenmiş, süslü.
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N

Nâfi le: Lüzumlu değil iken 
yapılan iş, faydasız, işe yaramaz.
Nâiliyet: Murada erme, ele 
geçirme.
Nakl olunmak: Bir şeyi başka bir 
yere götürmek, taşımak.
Narh: Çarşıda, pazarda satılan 
şeyler için resmi makamlarca 
gösterilen fi yat.
Nâşi: İleri gelen.
Nazar-ı ihtimam: Dikkatle bak-
ma.
Nebâtât: Bitkiler.
Nedret: Azlık, seyreklik, az bu-
lunma.
Nefâis: Nefi s, güzel, beğenilir 
şeyler.
Neşr eylemek: Yaymak, 
dağıtmak, saçmak, herkese duy-
urmak.
Nev’: Çeşit, tür.
Nevâdir: Nadir olan, az bulunan 
şeyler.
Nevi: Yenilik.
Nısf-ı ahîrin: Sonraki yarısı.

O

Odalık: Evin erkeğine ait hususi 
hizmetler gördürülmek üzere 
alınan kadın.

P

Pây-ı taht: Başşehir, başkent.
Peyda etmek: Meydana 
çıkarmak.
Peyke: Tahta sedir, kuru kanepe.
Poliçe: Belirli bir sürenin so-
nunda belirli bir parayı kendi 
adına veya bir başkasının emrine 
ödemesi için alacaklının borçluya 
yazdığı bildiri. Sigorta senedi.
Potin: Koncu ayak bileğini 
örtecek kadar uzun olan, bağcıklı 
veya yan tarafı lastikli ayakkabı.

R

Refâkat: Arkadaşlık, yoldaşlık.
Rehin: Rehin edilmiş, bir şeye ga-
ranti olarak tutulmuş.
Revâc: Sürüm, geçerlik, kıymet, 
değer.
Revayıh-ı iştiha fersâ: İştah açan 
kokular.
Riâyeten: Sayarak, saygı göster-
erek.
Ruba: Halk ağzında elbise.
Ruus-ı hümâyûn: Atama ve ta-
yin evrakı, görevlendirme yazısı, 
maaş belgesi
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S

Saat-i merhûne: Her zamanki 
saat.
Sâbık: Geçici, geçen, geçmiş.
Sâî: Çalışan.
Saika-i hırs: Büyük bir hırs.
Saraç: Koşum, eyer takımları 
yapan, işleyen, süsleyen ve satan 
kimse. 
Senevî: Seneye mensup, sene ile 
ilgili, bir yıllık.
Sernâme: Mektup başlığı, başlık.
Sevda-yı menfaat: Çıkar sevdası.
Sıgar: Küçükler, küçüklük hali.
Sûret-i mahsûsa: Özel olarak, 
özellikle, bilerek, bir gayeye day-
anarak.
Sürgâh: Eğlence yeri.

Ş

Şehremaneti: Belediye.
Şiâr: Alamet, işaret, iz.

T

Taaccüp: Şaşakalma, şaşırma.
Taayyüş: Yaşama, geçinme.
Tabâbet: Hekimlik, doktorluk.
Tacîl: Acele ettirme, 
çabuklaştırma.
Taharrî: Arama, araştırma.
Tahattur: Hatırlama, hatıra 
getirme, unutulduktan sonra 
hatırlanan şey.

Tahsîs: Bir şeyi birine veya bir 
yere mahsus kılma, ayırma.
Tahvîl eylemek: Değiştirmek, 
değiştirilmek.
Takrîz: Bir eseri tenkit etme.
Taksîm: Bölme, parçalara ayırma.
Takyîd: Kayıt ve şartla bağlama, 
şart koşma.
Talîmhâne: Askerin talime 
alışmasına mahsus yer, meydan.
Tamahkâr: Açgözlü, cimri.
Tard eylemek: Kovmak, sürmek, 
uzaklaştırmak.
Tasdîk: Doğrulama, gerçek 
olduğunu söyleme.
Tatar: Haberci.
Tazallüm: Sızlanma, yanıp 
yakılma.
Teâtî: Verişme, birbirine verme.
Tebâüd: Uzaklaşma, birbirinden 
uzak düşme.
Tecemmülat-ı medeniyye: Kibar 
eşyalar.
Techil: Cahilliği yüze vurma.
Tecvîz: Caiz görme, izin verme.
Tediye eylemek: Ödemek, bor-
cunu vermek.
Tedmîr: Yok etme, mahvetme, 
tepeleme.
Tehîr: Sonraya, geriye bırakma, 
geciktirme.
Tekdîr: Azarlama, azar.
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Tekel: Bir şeyi, bir maddeyi, bir 
işi, başkası yapmamak üzere, 
yalnız bir kişiye, bir müesseseye 
verme.
Telâkki: Alma, kabul etme.
Temennâ: Dileme, dilek, istek.
Temîn: Güvenlik hissi verme.
Tertib: Dizme, sıralama, 
hazırlama, düzene koyma.

U

Ulak: Devlet tarafından bir 
yerden bir yere gönderilen seri 
haberci. 
Umûr-ı mühime: Ehemmiyetli 
işler.

V

Vâkıa: Vuku bulmuş, olmuş bir 
iş, gerçek.
Vâridât: Gelir.
Vasi: Bir ölünün vasiyetini yerine 
getirmeye memur edilen kimse. 
Vech: Yüz, surat, çehre.
Vekâlet: Vekillik, başkasının işini 
görmeye memur olma.
Velhâsıl: Sözün kısası, kısacası.
Vesâtet: Araya girme, vasıta 
olma, aracılık etme.
Vikaye: Kayırma, koruma, es-
irgeme.

Y

Yazmacı: Yemeni, yorgan 
yüzü vb. şeylere elle veya tahta 
kalıplarla desen yapan kimse.
Yekten: Ansızın, aniden, birden-
bire.
Yeldirme: Sayfi yyelerde giyilen 
sokak kıyafeti.
Yevmiye: Bir günlük iş için ver-
ilen ücret.
Yiğitbaşı: Esnaf teşekküllerindeki 
vazife sahiplerinden birinin adı.

Z

Zâdegân: Soylular sınıfı, meşhur 
ve muayyen aileler topluluğu.
Zarûret: Çaresizlik, muhtaçlık.
Zekâvet: Zeka, zekilik, çabuk an-
lama.
Zinet: Süs, bezek.
Ziyade: Artma, çoğalma.
Zolata: Aslı Lehçe bir kelime 
olup gene bu memlekete ait dok-
san akçalık gümüş sikkeye verilen 
isim. I. Abdülhamid devrine ka-
dar tedavül etmiştir.
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Fransa: 59, 72, 105, 107, 108.
G

Galata: 49.
Galata Köprüsü: 101.
Gazete satıcısı: 72.
Girit: 86.
Gözlemeci: 66.
H

Halep: 86.
Hasan Mellâh Yahut Sır İçinde 
Esrar: 76, 79, 84.
Hayret: 103.
Henüz 17 Yaşında: 52, 101.
Horhor: 85.
Hüseyin Fellâh: 39, 41, 79, 84, 89.

İ

İhsan Hanım Yahut Atiye 
Hanımın Sergüzeşti: 47.
İskenderiye: 86.
İstanbul: 6, 7, 9, 10, 16, 20, 27, 31, 
35, 39, 42, 45, 46, 47, 50, 52, 55, 62, 
68, 74, 78, 81, 83, 84, 85, 86, 88, 99, 
101, 103, 105, 106, 107, 108, 111.
İtalya: 101, 102, 108.
İzmir: 86.
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K

Kadıköy: 43.
Kafk asya: 78, 81.
Kahveci: 62, 66, 73, 107.
Kapalıçarşı: 7, 9, 20, 21, 42, 43.
Karabaş: 79, 83.
Karnaval: 74.
Kazancılar: 56.
Kebapçı: 66, 68, 70, 73.
Kesmekaya: 56.
Ketenciler Hanı: 7.
Kılıç Ali Paşa Camisi:  39, 84, 89.
Kitapçı: 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 72, 108, 111.
Kocamustafapaşa: 78.
Kulekapısı: 17.
Kumbaracı Yokuşu: 83.
Kunduracılar Çarşısı: 7.
Kuyumcu: 9, 42, 43, 45, 108.
Kuyumcular Çarşısı: 7.
Küçükayasofya: 76, 84.
Kürkçü Hanı: 7.

L

Laleli: 53, 54.
Lavitorya Hoteli: 105.
Leblebici: 73.
Letaif-i Rivayat: 20, 56, 76, 85, 
103.
Lüksemburg Oteli: 105.

M

Mahmutpaşa: 7, 81.
Matbaacı: 8, 9, 27, 28, 30, 108, 
111.
Mehmet Murat: 35.
Mekteb-i İdâdiye: 32.
Messina: 101, 105.
Mısır: 64, 88.
Mısır Çarşısı: 7.
Monreal: 102.
Muhadârât: 43.
Muhallebici: 73.
Müsâmeret-nâme: 31, 47, 79, 81.
Müşahedat: 64, 70, 72.

N

Nabizade Nazım: 16, 46.

O

Otel: 9, 103, 105, 106, 111.
Otelci: 8, 9, 108, 111.
Ortadoğu: 78.

Ö

Örücüler Hanı: 7.

P

Paris: 91, 106, 107.
Paris’te Bir Türk: 106, 107.
Paşakonağı: 32.
Pideci: 66.

R

Recaizade Mahmut Ekrem: 12, 
73.
Refet: 58.
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S

Sabuncu: 8.
Sahaf: 11, 12, 72.
Salıpazarı: 27.
Sami Paşazade Sezai: 79, 81.
Samsun: 52.
Saraçhane: 7.
Sarraf: 8, 9, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 
108, 110, 111.
Selanik: 86.
Sergüzeşt: 79, 81.
Seyyar satıcı: 8, 9, 62, 64, 66, 68, 
70, 72, 73, 102, 108, 111.
Seyyie-i Tesâmüh: 16, 18.
Sırmakeş Hanı: 7.
Simitçi: 62, 64, 73.
Sirkeci: 12.
Süleymaniye: 7.

Ş

Şamfıstıkçı: 73.
Şekerci: 8, 9, 73, 89, 91, 93, 108.
Şemsettin Sami: 52.

T

Taaşşuk-ı Tâl’at ve Fitnat: 52.
Tahtakale: 7.
Taş Mekteb: 27.
Tavukpazarı: 78.
Tekke: 14.
Tercüman-ı Ahval: 16.
Tophane: 39, 78, 79, 83, 84, 89.
Toptaşı: 32.
Trabzon: 20, 83, 85, 86.
Tunus: 86, 88.
Turfanda mı? Yoksa Turfa mı?: 35.
Tuzcu: 8.
Tütüncü: 8, 9, 50, 52, 53, 54, 72, 
108, 111.

U

Urfa: 85.

Ü

Üsküdar: 32, 35, 43, 78.

V

Vah: 56.

Y

Yağ Kapanı: 7.
Yağlıkçı: 8, 9, 20, 21, 23, 25, 26, 
108, 111.
Yedikule: 105.
Yeryüzünde Bir Melek: 89, 91, 96.
Yeni Bedesten: 78.
Yenice: 52.
Yüksekkaldırım: 12, 17, 81.

Z

Zehra: 46.
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