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xV. ASRrN İKİN.Cİ YARISINDA TOKAT ESNAFI* 

İlhan Şahin- Feridun M. Emecen 

OsmaD.lı idari taksimatında «Eyaiet-i Rum», diha sonraları 
«Eyalet-i Rumiyye-i Sugra» adı verilen eyaletin en önemli ·merkez, 
lerinden birisi Tokat 'şehti idii. Tarih boyunca Anadolu'nun önemli 
bir ulaşım güzergahı üzerinde bulunması ·sebebiyle siyasi, iktisadi 
ve sosyal .bakııridan ·bUyük g~lişmeye mazhar olan Tokat, Osnia.riıı 
idaresi altında da ·bU mevkiini liorumuş ve Osmanlı yol sistemi 
içinde mühim bir. ~avşak:·· ıioktası olarak i.n:J.Pşif göstermi~ir. 

Bilindiği ·gibi, Osmanlı yol sisteminin başlangıç noktasını teş
kil eden İstanbu.l,. Anadolu ve Rumeli istikametlerine üç ana yol şe
bekesi ile bağlı idi. Sağ kol, orta lrol ve sol ~ol olarak ıbilinen bu, ana 
yollar, kendi. içlerinde bir takım tali kollar~ ayrılıyordu. İstanbul' 
dan Anadolu istikametine gi4en ·üç ana yoldan İzmit-Bolu güzergi
lıını takip eden sol kol ile Bursa-Eskişehir-Ankar!i- güzergahını izl~

yen ve ipek yolu olarak adlandırılan orta ·kol, Tokat'da ·birleşiyor ve 
oradan Erzincan-Erzurum yoliyle Tebriz'e ve Orta Asya'nın içlerine 
doğru uzanıyordu. Keza, Eskişehir.JKonya-Adana-Antakya-Hal~b ve 
Arabistan'a giden ve Hac yolu olarak bilirten sağ kol ise, Adana'dan 
ayrılan ve Kayseri-'Sivas .güzergahını takip .eden. tall bir yol ile To-
kat'a varıyordu2• · 

Böyle mühim ~ir mevkid~ yer alan Tokat'-ın XV. asrın ikinci 
yarısındaki ekonomik· .hayatının temelini teşkil eden esnaf ını, diğer 

• • • • ..... o • • 

* Bu araştırma, «Eyaıe·t-i Rum» ·üzerinde hAlen devam eden ç~lışmamı
zm bir kısmmı teşkil etmektedir.·· 

·· ı EyaJet-i Rum haklanda şimdilik bk. Tayyib Gökbllgin, «15 ve 16. ·Asır

larda Eyalet-i R=, Vakıfia,· Dergisi, İstanbul 1965, VI, 51-61. 
2 Osmanlı .yol sistemi için bk. Fr. Taeschner, Das Anatolische Wegenetz 

tıach Osmatıisclıeı~ Queızeıı, I, Leipzig 1924; II, Leipzig 1926. 
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bir ifade ile sınai, iktisadi ve ticari durumu ile 'meslek dallarını ve 
sanat kollarını ortaya koymak, bu yazının esasını teşkil etmekte
dir. Bu dönemde şehrin sosyal ve iktisadi yapısını aydınlatan ana 
kaynakları ise, Tah1ir Defterleri teşkil etmekte ve ·bu kaynaklara 
dayanılarak şehrin fjziki yapısı, demografik ve sosyal durumu, ikti
sadi vaziyeti hakkında sağlam bilgiler edinmek mümkün olabilmek
tedir. 

Bilindiğ·i üzere Tahrir Defterleri'ne şehir, kasa:ba, köy, mezraa, 
yaylak-kışlak mahallerinde yaşayanların hukuki ve iktisadi statü
leri, vergi cins ve mikdarları, toprağın mülkiyyet ve tasarruf sis
temi kaydedilirdi. Bunlar arasında şehir ve kasabalarda yaşayan
lar, kır 'kesimindekilere nazaran daha farklı 'bir statüye sahip olup 
«Şehirlü» lafzıyla anılma:kta idiler. Her Osmanlı şehri, fiziki ve sos
yal yapılaşmanın gereği olara:k, «mahalle» adı verilen ve özellikle bir 
cami veya mescidin etrafında teşekkül -eden iskan ünitelerine bölün
müştü. Defterl~re şehirde yaşayan hane sahibi veya billfığ çağında
ki erkek nüfus kaydedilirdi. Bu kayıtta, oturduklan mahalleler esas 
alınır ve umumiyetle 'birbiriyle yakınlığı olanlar, aynı mahallede ika
met ederdi. Şehirdeki gayr-i müslimler, genellikle ayrı mahallelerde 
oturur, fakat iktisadi bakımdan müslüman ahali ile bir bütün içinde 
bulunurlardı. Her mahallenin ismi altında, o mahallede oturanların 
isimleri çoğunlukla ·baba adlarıyla birlikte yazılır, eğer ·bir mahalle 
sakininin birkaç oğlu bulunursa, !bunlardan ilk zikredilen şahıs, 'ba
basının isniine atfen «Veled~i Ü>>-, ondan sonra gelen ka:rdeşler ise, 
ismi ilk geçen :kardeşe atfen «birader-i 0» şeklinde kaydedilirdi. 
Bazen, muhtemelen iyi bilinen veya önde gelen bir şahısın, ba:ba ismi 
kaydedilmeksizin, yalnızca kendi ismi ile yazıldığı da vaki idi. Ay
rıca mahalle s3:kinlerinin arasında, idari ve dini görevliler bulunur
sa, bunların isimlerinin altına yahut yanına vazifesinin adı husu
siyle belirtilirdi. Bunun yanı sıra şehir halkı içinde herhangi bir 
meslekle iştigal edenler, hangi mesleği yaparlarsa, o mesleğin ismi, 
kendi isimleri ile birlikte yazılırdı. Ancak, XV. asrın ikinci yarısı 
ile XVI. asır başlarında yapılan tahrirlerde, meslek isimlerinin 
daha dikkatle ve hassasiyetle defterlere kaydedildiği, fa:kat ·bundan 
sonraki defterlerde bu tür kayıtlara pek önem verilmediği görül
mektedir. 
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Tahrir Defterleri'ne dair verilen ·bu umumi bilgiler, Tokat'ın 
xv. yüzyılın ikinci yarısına ait 859/14553 ve 890/1485' tarihli def-. 
terlerinde de görülmektedir. Nitekim 1455 tarihli deftere göre, 
54 mahalleye, 14-15.000 nüfusa sahip Tok:at şehrinde bulunan aha
linin hangi mesleklerle uğraştıkları, •büyük bir dikkatle belirtilmiş
tir. Aynı durum, 1485 tarihli defterde de müşahede edilmektedir5• 

Bu defterlerin tedkikinden şehirde hangi meslek dallarının ve sanat 
kollarımn bulunduğunu, -bunların sayılarını, sağlıklı bir şekilde tes
bit etmek mümkün olabilmektedir. Tokat esnafının mesleki isimleri, 
yukarıda belirtildiği gibi defterlere kendi şahıs isimlerinin altına 
veya üst tarafına düşülen şerhlerle kaydedilmiştir. Bu kayıtlar, 

«Ahmed veled-i Mehmed, Debbağ» şeklinde şahsın kendi ismi ve 
baba ismi ile -birlikte olabildiği gibi, «Mehmed, Hayyat; Mahmud, 
Ka}burcu» şeklinde baba ismi belirtilmeksizin yalnızca kendi i~mi 
ve mesleki ismi ile birlikte de yazılabilirdi. Ayrıca, <<Ali veled-i 
Habbaz; A~ed veled~i Keçeci» şeklinde kendi ismi ve babasının 
mesleki isl:Ili ile belirtilenler yanında, «Veled-i Panbukçu; Veled-i 
Habbaz» grbi kendi şahıs ismi ve ba:ba ismi .zikredilmeksizin sadece 
babasının mesleği ile kaydedilenler veya «Kazzaz; Canba:z» şek
linde sadece kendi mesleki ismi ile yazılanlar da mevcuttu. Bunların 
böyle muhtelif tarzda yazılmasının sabebi, muhtemelen · katibin 
kendi tasarruf ve ihmalin<ien veyahud o şahsın bu -isimle maruf, 
çevrede böyle şöhret kazanmış olmasından kaynaklanmıştır. 

Mezklir defterlerde mesleki isimler kaydedilirken, genellikle 
arapça ve farsça şekilleri ağırirk kazanmış; yer yer aynı meslek is
minin. hem arapça, hem farsça, hem de türkçe şekilleri kullanılmış
tır. Mesela «hattabi=oduncu», « zerger =kuyumcU=sayyağ», «sek
kak =·bıçakÇl>>, «ekmekçi=ha:bbaz», «değirmenci = asiyabi», «kav
vas=okçu=tirger», «eşekçi=harbende=hımari» gi•bi !birbirine ben
zer mesleki isimlere rastlanmaktadır. Bu vaziyetin ise, tahriri yapan 
katibierin her üç lisandaki vulrufunu sergllemek gayretinin yanı sıra, 
esnafın arasında: aynı mesleklerin her .'iki veya üç Usanda yerleş-

3 Başbakanlık Osmanlı Arşivi (=BA), Tapu-Tahrir Defteri (=TD), nr. 2. 
4 BA, TD, nr, 19. . 
5 Tokat'ın XV. asrın ikinci .yarısındaki nüfusu, mahalleierl ve fiziki ya

pısı için bk. n ·han Şahin-Feridun M. E>mecen, «XV. Asrın İkinci Yarısında To
kat Şehri», Şeyhillisla1n hnı Kemal Sempozyumu, Tebliğler ve Tartt§tnalar 
(Tokat 26-29 Hazi1·an 1985), Ankara 1986, s. 42-45 . 
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miş şeklinin, katibler tarafından aynen muhafaza edilmiş olmasından 
ileri geldiği söylenebilir. Ayrıca, şehrin !ran'a ve Arabist~n'a uza
nan .ticari yolların mübim ·bir kavşak noktası üstünde ·bulunması

nın -da bu husustaki tesiri . nazar-ı itibara alınmalıdır. 

· Bilindiği gibi Osmanlı şehir ve kasabalarında iktisadi hayatın 
temelini t€şkil edim esnaf, Şehir nüfusunun da büyük bir bölümünü 
oluşturuyordu. Osmanlı Devleti'nin bir imparatorluk halinde geliş: 
mesine parelel olarak inkişaf ·gösterdiği ve mesleki ·bir organizas
yon haline geldiği muhakkak olan Osmanlı esnafının menşei hakkın
da tafsiHttlı bir .bilgiye maalesef sahip değiliz. Böyle olmakla bera
ber XIII. ve XIV. yüzyıllarda fütüvvet prensiplerini benimseyen Ahi
lik teşkilatının Anadolu'daki €snaf zümresi üzerinde büyük ·bir nüfuz 
icra ettiği bilinme-ktedir6• Fakat bu dönemde ahilik, sadece Şehirler
deki esnaf zümresi üzerinde değil, esnaf olmayanları ve hatta köyde 
yaşayanları da içine alıyordu. Ahiliğin Aİıadolu'da müessir olduğu 
bu dönemlerde şehirlerdeki her esnaf grubu, kendi mensupları 1çin
de seçtikleri bir ahinin ' liderliği altında fütüvvet -prensiplerine göre 
organiZe olmuşlardı7• Osmanlı döneminde ise ·bu esnaf yöneticiSi, ön
ce)eri yaygın olarak <<Şeyh>> adi ·ile bilinirken, sonralari «Kethuda» 
adıyla bilinmeye başlanmıştır. Hemen hemen her esnaf teŞe.kkülüntın 
başında ·bulunan kethuda, belki de ahi adı ile ~bilinen esıiaf liderinin 
Osmanlı dönemindeki isimlendirilmiş şekli idi. Bununla birlikte Os
manlı şehirlerinde faaliyet gösteren ve Kırşehir'deki · Ahi Evran 
zaviyesi ile manevi bağları olan de b bağ esnafınıiı · başında ve diğer 
bazı esnaf teşe~üllerinin yönetim kadroları -içinde Ahi Ba:ba adıyla 
bilinen kimselerin bulunduğu görülüyor8 • Bu ' durum ahiliğin Os
manlı esnafındaki izini göstermesi bakımından öp.emli olmalıdır. 

Nitekim Tokat'ta da isim nisbeleri arasında «Ahi» ve «Şeyh» adıyla 

6 Fr. Taesohner, «Akhi», The. EncycZopaeaia ot Islam, I, 821-323. · 

7 Fütüvvet teşkiHi.tmm tarihi tekamülü ve prensipleri .ha;kkında tatsilatlı 

bilgiiçin ·bk. Fr. Taeschner, «İslam Ortaçağında Futuvva (Fütüvvet Teşkilatı)» , 

Iktisat Fakii!tesi Mecmuasl (=İ.FM), Fikret Işıltan tre., XV /1-4, istanbul 1955, 
3-32; Abdilibaki Gölpmarlı, «İSla;m ve Türk IDerinde Fütüvvet Teşkilatı ve 
KaynaJdarı», IFM, XI/1-4 (1949-50), 3-354. 

8 Mesela Manisa'daki dokumacı ve debbag- esnafınm başmda Ahi Baba 
bulunduğu ve bunların Ahi Evran neslinden olduğu, 7 Mart 1591 tarihi .vesi
~adan anlaşılınaktadır (Feridun M. Emecen, . «XVI. Asırda Manisa Esnafma 
Dair Bazı Millahazalar», Tiirk K iiltiirii ve A.hiıi.k, İstanbul 1986, s, 210). 
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defterlere· ka.yıdlı esnafa rastlamaktayız. 1455'de 12, 1485'de 5 . es
nafın . «Şeyh.»; 1455~de 21, 1485~de ise ll'inin «Ahi». nisbesi ile ka
yıtlı olduğu görü,Imektedir. Bu kayıtlar, . ahiliğin .Tokat esnafı ara
sınçl8:ki .izlerin;i . göstermelerL !ba;kıınından ··ayrı ıbir öneme sah,iptir. 
Hatta ·bu tarihlerde şehirde.:Alıi Evran .adlı · bir zaviyeye v:e .vakıfla- · 

rına rastlanması,· bilhassa . xm .. ve XIV . . asıtlaxda. Abilik teşkilatı
nın Tokat'ta hayli müessir ·bulunduğunu düşündürmektedir. 
. . . . . . . ~- . . . . .. - . .. . . . : . : ':- - . . 

O~~aı;ılı esnafının ~umiyetle her çe_şit gida, ~al ,i~ali ve. hiz
m.eti için ayp b~:ı;imler halinde .~eş~latla~~l?.I~ .gö~üyqr . . ~ite
kj.m ilk bakışta aynı esnaf m:-upun.a mep.supmuş giqi . .g9r~eıı.., deri: 
c iliM: ve deri ile . .ilgili. sanat i cra ~de~ del:>b~ğ. : aya,kka:bıc~, terli~ci 
ve .mestci gibi esnaf, esasındş._ farklı esnaf t~ş~kkülü :Q.alinde ·bulun~ 

~ak ve birb~rlerinin .fa.aliyet .. sa~~sına kş.rışmaıp.a.k mecburiye~in~e 
idiler. ~{e~a. unlu mamuller .ile u~ş.şan ekmekciJ :q(;ir~·!tci,. çöre.kc~ ve 
simidci esnafı ~le tekstil ve dokum.acılık sanayi ile uğraşan ipekci, 
sofc~, hallaç, ·kadifeci, .kumaşcı ve· takkeci ·gibi ·esnaf ·için de aynı 
durum ·bahis ·mevzuu idi. Birçok esnafın' bu şekild~ birbirlerine çok 
yakın. sahalarda faaliyet göstermesi, şüphesiz aralarında yakın bir 
münasebetin doğmasıi:üı:· sebep olmaktaydı: ·Fakat · bu :durtİİn., biri.Si
D}ı?. yapntası gereken ·bir ~şi· diğerinin yapn:i.asılıa imkan verdiğinden, 
araJarında sık sık ilıtilafların . çıktığı da vaki . idi9 • : Ayrıca, şehir
lerdeki :esn~: grubunun umUıniyetle: kendilerine mahsus . s'okaklarda 
topl~ ·o1a:ra:k 'bulundukları ve · şehrin merkezindeki·· büYük ÇarŞı~n 
başlıca unsui'larıi:ıı . teşkil ettikleri ae belirtilmelidir i o. . . . .. . 

Osmanlı döneminde her e'snaf zümresi, esnaf · talimatlarinı yÜ~ 
rürlüge .. koyabilen ve kendilerini d~vlet karşısında ·temsil ·edebilen 
meı:isupları.İıdan :bir.isl.ni ketbuda olara:k seçer, . .(Iuruniu ·mahallin ka
dısına: bildirir ve kadı da defterine kayde.derdi: Kethudası olmayan 
bir esnaf bağımsız tel3:kki edilemeyeceğiıİden, ·bu seçim çok önem-

9 Müb~hat S. Kütükoğlu, «Osmanlı ·Esnafın:da Oto-Kontrol· Müessesesi», 
il.h?ıiT-c ve Esnaf, Konteransla1· -ve· Semiııe?·, Metinler-Tartış-malar, İstanbul 1986, 
s. 68. 

10 Mesela Manisa büyük çarşi.sı saraçlar, .buğdaycılar, oduncular, yem4J
çiler, pabuccular, kürkcüler, takyeciler, bezcller, mutaflar gibi çarşı ve sokak
lardan müteşekkildi (F.M. Emecen, .Aynı makale, s. 204). Keza, xvn. asırda 

Evliya Çelebi'nin nakline göre Tokat §ehri de ·her ;birinde muhtelif esnaf 
sokaklarının yer. aldığı .büyük çarşılara sahipti f8e?Jalıatnô:me, !stanbul 1315, 
V, 62-63 ). . . 

-· . . _ .... 
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liydi. Kethudanın seçimi işinde merkezi idare genellikle esnafın 

otonomisine saygı gösterirdi11• Ketbudadan başka esnafın yönetici 
kadrosu içinde ahi baba, yiğ·itbaşı, ehl-i hibre, ustabaşı, duacı ve 
çavuş gi·bi vazifeliler de vardı1~. Bu vazifeliler içinde yer alan yiğit
başı, esnafın dahili meselelerini idare eden bir kimse olarak, önemli 
bir mevkie sahipti ve kethudanın en büyük yardımcısı idi. 

Osmanlı Devleti, esnafın iç meselelerine pek karışmaz, fa:kat 
esnaf ·kendi arasındaki anlaşmazlığı halledemez ve talimatıara uy
mayanları cezalandıramazsa, mesele kadıya intikal ettirilirdi. An
cak, esnaf arasındaki bu anlaşmazlık büyük boyutlara ulaşırsa, 

kadı mesleye kendiliğinden de müdahale edebilirdi13
• Eğer mesele 

daha da büyür ve mahallinde halledilemezse, o zaman Divan-ı hü
mayfına intikal ettirilirdi. Bütün ·bu gibi meselelerin hallinde devlet, 
esnafın ananevi yapısını korumaya aza.ml dikkat göstermekteydi. 

Her Osmanlı şehrinin demografik, ticari ve iktisadi durumuna 
göre, esnafın farklı gelişmeler ve değişiklikler gösterdiği belirtil
melidir. Şehirlerdeki .bu farklı gelişme ve değişiklik içinde, acaba 
Anadolu'da önemli bir kavşak noktasın-da yer alan Tokat'daki es
nafın XV. asrın ikinci yarısında durumu ne idi? Şehirde toplam 
ne -kadar esnaf vardı? Bunun topl-am nüfusa ·göre oranı nasıl bir 
vaziyet arzediyordu? Müslim ve gayr-i müslim esnaf arasındaki 
nisbet ne iili? Hangi esnaf kolları şehirde yaygındı? Bu koilarm 
birbirine olan nisbeti ne idi? İşte bu ve buna ·benzer sorulara kay
naklardaki imkan dahilinde verilecek cevaplar, şüphesiz Tokat'ın 

ticari; ·sınai ve iktisadi durumunu büyük ölçüde ortaya çıkaracaktır. 

1455 tarihinde Tokat'da toplam 1580 kişininH çeşitli sanat kol
ları ve mesleklerle uğraştıkları görülmektedir. Bu da -deftere kayıtlı 

ll Mehmet Genç, «Osmanlı Esnafı ve Devletle ttişklleri», Ahilik ve Es
naf, E.cnıferanslar ve Seminer, Metnıler-Ta~lar, İstanbul 1986, s. llG-117; 
Ayrıca bk. Halil İnalcık, Tlıe Ottomaıı Empire, Tlıe OUıssicaı Age 1300·1600, 
London 1973, s. 152. 

12 Çağatay tnuçay, XVII. Yüzyılda Manisa'da Ziraat, Ticaret ve Esnaf 
T~kila.tı, !stanbul 1942, s. 112. 

13 M. Genç, Aynı nıakale, s. 118-119. 
14 Bu tarihte Tokat esnafına dair verilen malumat, BA, TD, nr. 2, s. 3-64' 

de yer. alan Tokat şehrinin nefsine Ait kısımlar tek tek sayılmak suretiyle tes
bit edilmiştir. 
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nüfusun (neferen 3088) yaklaşık % 51'ini teşkil etmektedir. 1485'de 
ise toplam 684 kişininn muhtelif mesleklerle iştigal ettiği ve bu ta
rihte deftere kayıtlı nüfusun (neferen 1881) yaklaşık % 36'sını 
meydana getirdiği anlaşılıyor16• Görüldüğü üzere nüfusa nisbetle 
1485'de esnaf sayısında azalma olduğu gibi, me.zkU.r tarihte 1455'e 
nisbetle esnaf sayısında % 57'ye varan düşüşler olmuştur17• Öyle 
anlaşılıyor ki 1455'de küçümsenemeyecek sayıda bir esnaf grubu
nun olması, şehrin bu sıralarda sınai ve iktisadi yönden :büyük •bir 
potansiyele sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Ancak 1485'de 
esnaf sayısının 1455'e nazaran % 57'ye ve umumi nüfusun da 
% 37'ye varan düşüşler göstermesi, daha ziyade bu sınır bölgele
rindeki Osmanlı Akkoyunlu mücadelelerinden kaynaklanmış olma
lıdır. Nitekim, 1472'de şehrin A.kkoyunlu hüküındarı Uzun Hasan'ın 
kuvvetleri tarafından tahrip edildiğini biliyoruz18. Hatta :bu tahri
bat neticesi şehrin sadece nüfus ve esnaf sayısı değil, fiziki gö
rünüşü de değişmiş olmalıdır. Ez-cümle 1455 tarihinde kayıtlı 54 ma
hallesinden 28'inin ismine, müteakip 1485 tahririnde rastlanı1ama
maktadır1~. 

1455'de Tokat'da mevcut olan 1580 esnafın 913'ü yani yaklaşık 
% 58'i müslim, 667'si yani % 42'si gayr-i müslim idi20

• Şu halde 
şehirde yaşayan ve deftere kayıtlı olan 1946 nefer müslüman nü
fusun % 47'si; 1142 nefer gayr-i müslim nüfusun % 58'i çeşitli sa
natlarla uğraşmakta idi. 14S5'de ise 684 esnafın 450'si yani yakla
şık % 66'sı müslim; 234'ü yani yaklaşık % 34'ü gayr-i müslim i~21• 

Kendi nüfusları içinde ise, 1227 nefer müslümanın % 37'sinin, 654 ne
fer gayr-i müslimin % 35'inin defterde muhtelif sanat dallarıyla 
uğraştıklarına işaret edilmiştir. Ayrıca şehrin umumi nüfusuna 

15 Bu tarihteki Tokat §ehrinin merkezine ait kısım, BA, TD, ~nr. 19, s. 3-27 
arasında bulunmaktadır. 

16 Bk. Tablo m . 
17 Bk. Tablo IT. 
18 Akkoyuniu Bekta§-oğlu Ömer Bey, yanında Karaman-oğulları'nın kuv

vetleri olduğu halde ansızın Toka-d'a hücum ederek, şehri yakıp yıkmış ve 
hallon çoğunu da katletm.l§tir (bk. Tursun Bey, Tar-ilı-i Ebıı'l-feth, M. Tulum 
neşri, İstanbul 1977, s. 153-154; İbn Kemal, Tevar-ih-i al-i Osman, Ş. Turan 
neşri, Ankara 1957, VII. Defter, s. 320-24). · 

19 !. Şahin-F.M. Emecen, Ayııı 111akale, s. 44-45. 
20 Bk. Tablo n. 
21 Bk. Tablo IT . 

·~ 
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göre müsliin:·ve·gayr-'i müslim esnafın nisbeti şöyle -idi: 1455'de% 30'u 
müsHm,· ·% 22'si gayr-i müslim;. 1485'de ise % 24'ü müslim, % 12'si 
gayr-i müslim. :Bütün =bunlardan :anlaşıldığına .göre, şehirde nii.is
lim ve gayr-i ·müslim esnaf birlikte sana:tlarını iora etmekte ve sayı 
bakımından da müslüman esriafın da:ha: fazla -olduğu ·dikkati çek
mektedir: 

··.Tokat esnafına dair umumi mahiyette verilen bu malumattan 
sonra, ·Tablo ·I. de·· dökümü verilen şehirdeki esnaf kollarını bazı 
ana giupla:t altında tasnif etmek ·ve incelemek -mümkündür~ Bu 
tablodan hareketle Tokat esnafıi:ıı başlı~a şu · griıplara ayırabiliriz. 

. . .. .. . . . 
1 --: .'rek:;ıtil sa,nayi v~ ~bununla ilgili i~ koııa:ı:.i. 
2- Dericilik .ve deri ile ilgili. meslek dalları. · 

3 ~ Gıc;la· mamulleri ne· ilgili meslekler ve gıda sa:tıcıları. 
4~' Aıet, ev eşyası ve ·bunların iriiali ile ·ilgili iş kolları. 

5-Bina, yapı ustalığı, fiziki güçleriyle çalışai:ı.Iar ve esİriciler .. 
6 ·~ Diger İnütefe~ik ~eslek koiiarı. · · ·. · 

, Bu gruplar arasında hemen hemen. her Osmanlı şehrinde ikti
sadi .hayatın. temelini oluştı,ıran tekstil, deı:icilik ve gıda m~mulleri 
ile .Hgil~. ~ş 'kollarının Tokat'da mühim bir yer işgB:-1 etti@ gör~mek
tedir. TaQlo I.V'-de görü}ec.eği gibi şehirde özellikle tek~til sanayi . ile 
alakalı dokumacılık, pamuklu dokuma, ·bez, çul, ·keçe, yünlü ve .ipekli 
kumas imali, .. kadif.eci.lik, kusakcıİık, · takkecili'k ve terzilik ile kuma,Ş 

. ~ ..... • • . • .. '!' . • . • . • . 

boyamacılığı ve süslemeciliğinin büyi,i.k ölçüde yapıldığı di:~kıı,ti . - . . . , . . - . 
~ekmektedir: 'l;ekstil sanayi ile uğraşanl~rın sayıları ;L45.5'de t-oplam 
652; 1485'de.ise.217 .idi. Bu. da toplam esnaf sayısının 1455'de % 41~ 
ini, i485'de. % 32'sini 'teşkll ediyordu. Tekstil sanayi . İle. uğraşan 
esnaf arasında bilhassa cüllahların 1455'de toplam 306 gibi yük
sek bir rakama ulaşması, Şehrin iktisadiyatında hususiy1e dokuma
cılığın başta geldiğini göstermektedir. Gayr-i müslim esnaf ara
sında çulhaların v~ ;ıtıışak dokumacılarının müslüman esnafa göre 
hayli f:Ş.zla sayıda ·olduğıİ; ·buna mukabil özellikle terzilik,. ipekçilik, 
sofculuk, hallaçlık, ·takkecilik . gibi meslek .dallarinda ·müslüman
larm daha fazfa yekun teşkil ettiği' g'örülüyo~: Tekst~l sanayi ile ala- . 
kah iş kollarının şehirde olduk_ç·a geliŞmesi, bunlarıri inial ettikleri 
maddelerin hayli müsait ticarı imkanlara sahip bulunçluğunu ıspat
lamaktadır. 
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Hemen· hemen bütün Osmanlı şehirlerinde görülen dericilik ve 
deri ile ilgili mamul üretiminin, Tokat şehrinde de önemli bir ikti
sadi faaliyet sahası olduğu anlaşılmaktadır. Ta:blo V'de görüleceği 
üzere, bu meslek dallarıyla uğraşanlar, 1455'de 162'si müslim, 47'si 
gayr-i müslim olmak üzere toplam 209; 1485'de ise 7l'i müslim, 
19'u gayr-i müslim olmak üzere toplam 90 kişi idi. Bu da diğer mes
lek dalları arasında 1455 ve 1485'de % 13'lük bir nisbete ulaşmak
tadır. (Bk. Tablo X). Gerçi 1485'de bu meslek gruplarıyla 'uğraşan
ların sayılarmda 1455'e nazaran % 56'ya varan bir azalma görül
mekle birlikte, toplam esnafa nisbetle her iki tarihte de· aynı oran
ları muhafaza etmişlerdi~. Deriellikle alakah meslekler arasında 

özellikle debbağlarm, çeşitli türde ayakkabı imal edenlerin, çizme
cilerin ve saraçıarın kalabalık •bir yekun teşkil ' ettiği dikkati çe!r
mektedir. Dikkati çeken diğer bir husus da· bu meslek dallarıyla 
uğraşan gayr-i müslimlerin sayıca az olmasıdır. Nitekim, 1455'de 
43 müslümana karşı sadece 4 gayr-ı müslim debbağlık yapmakta; 
1485'de ise 15 müslümana karşı hiçbir gayr-i müslim debbağlıkla 
uğraşmamakta idi. Yine .saraçlık .mesleği her iki tarihte de müslü
manlar tarafında.I!- yapılmakta idi. Bu vaziyet billıassa debJ:>ağlık ve 
saraçlık mesleğinin Anadolu'da Türklere has bir meslek olduğunu 
ispatlamaktadır. 

Şehirde gıda mamulleri imali ve satışı ile uğraşanlar, 1455'de 
130'u müslim, 43'ü gayr-i müslim olmak üzere toplam 173'; 1485'de 
ise 83'ü · müslinı, 26'sı gayr-i müslim olmak üzere toplam 109 kişi 
idi: (Bk. ·Tablo VI). Her iki tarihte bu -meslek dalı ile uğraşanlarm 
büyük bir kısmını müslüman esnaf teşkil ediyordu. Bunlar -arasında 
büyük bir yekun teşkil eden bakkalların sadece gıda mamullerini 
değil, çeşitli eşyalar ve ıtriyat malzemeleri sattıklarını düşünmek 
mümkündür. Zira, birçok Osmanlı şehrinde görülen ve muhtelif ev 
ilaçları ve malzemesi satan attarlara bu tarihte Tokat'da rastlana
maması, muhtemelen bu işi bakkalların yaptığını aıkla getirmek
tedir. Şehir esnafı arasmda özellikle unlu mamul im~atı ile uğra
şan ekmekci, börekci, dürümcülerin yanı sır-a kasablarm, koyun 
k eliesi satan ve pişiren ,başcıların ve kebabcJ.larm buluncluğu; ayrıca 
muhtemelen sebze ve meyvacılık yapan bostaİıcıların, bağcıların, ba
harat satıcılarınııı, yağcıların, hayvan yemi satanların yer aldığı 
görülüyor . 

. ~-· 
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Tablo VII incelendiğinde, Tokat'da muhtelif alet ve eşya iınali 
ile alakalı . iş kollarının hayli çeşitli olduğu ve ·bu işte çalışanlarm 
sayıca da fazla bulunduğU dikkati çekecektir. Nitekim, 14~5'de 117' 
si müslim ve ~4~ü gayr-i müslim olmak üzere toplam·161; 1485'de 
81'i müslim, 46'sı gayr-i müslim olmak üzere t-oplam 127 kişi bu 
mesleklerle uğraşıyordu. Bunların büyük bir ·kısmı yine ·müslüman 
esnaf ol~p hıristiyan esnafın özellikle ·kuyumculuk, demircilik ve 
kazancılık yaptığı tesbit ediliyor. Bu grup içinde mütalaa ettiğimiz 
esnaf arasmda özellikle bardak, kase, :kaşık, kazan, leğen, kova, 
sabun, bıçak, iğne ve tarak gibi ev eşya ve aletleri yapanlarm ve sa
tanların bulunduğu;ayrıca o·k, yay, zırh, kalkan gibi har-b malzemesi 
imal eden esnafın olduğu anlaşılıyor. Tokat'ın !bilhassa XV. asır 

ortalarında bir sınır şehri olması, muhtemelen harb malzemesi ima
lininin yaygınlaşmasına sebep teşkil etmiştir. Ayrıca, bu gru"ba 
giren esnaf içinde 1455'de ·bıça:kçı, iğneci ve demircilerin; 1485'de 
ise kazancı ve iğnecilerin fazla sayıda oldukları görülüyor. 

Tablo VIII ve IX'dBtki meslekler yukarıda zikredilen esnaf te
şekk~lerlı;ı.den daha farklı bir fonksiyona sahiptiler. Bunlar ara
sınd~ Tablo VIII'de -görülen ve özellikle fiziki güçleriyle çalışanların 
mevcudu, 1455'de 96'sı müslim, 159'u gayr-i müslim olmak üzere 
toplam 255; 1485'de ise 59'u müsliın, 22'si gayr-i müsliın olmak 
üzere toplam 81 kişi idi. Bu gruba. girenler içinde benna, taşcı, dül
ger, . nakkaş, ·kirişci gibi doğrudan doğruya inşaat ustalığı yapan
ların yanı sıra, leendi güçleriyle ve sahip ~ldukları hayvanlarla çalı
şan ve yük taşıyanlar da ol-dukça fazla ·bir yekun teşkil etmektedir. 
Bunların bir ·kısmının mevsimlik çeşitli işlerde çalışan kimseler ol
duğunu düşünmek mümkündür. Nitekim, 1485'de bilhassa rençber
lil~ ve ırgatlı~r yapanların sayılarının çok azalması, bu fikri destek
ler mabiyettedir. Şehirde yine seyyar satıcı diyebileceğimiz muhte
melen mahalle aralarmda dolaşan gerçiler ve irer türlü eski eşyayı 
tamir eden, alan ve satan eskiciler de mevcuttur. 

Bütün bu esnaf zümrelerinin yanında herhangi bir tasnife tabi 
tutulamayan pek mütenevvi ve müteferrik meslek koll~rı Tablo IX' 
da toplanmış olup bunlar 1455'de lOO'ü müsliın, 30'u gayr-i müsliın 
olmak ÜZ·ere toplam 130; 1485'de 48'i müsliın, 12'si gayr-i müslim 
olmak üzere toplam 60 kişi civarında idi. Bu grup içinde (?zellikle 
dellal, tüccar, dellak, sucu gibi meslekler kesafet kazanmakta; ay-
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rıca mutrrb, kavvaı, neyzen, zurnacı, davulcu gibi çalgıcı ve oyuncu
lar .dahi şehirde bulunmakta idiler. Bunun yanı sıra bu grubun 
içine değirinenci, cerrah, muhtesi:b, kethuda, hancı, ·kervansaraycı, 

belrci, ·pazar~ı, p·ehlivan gibi çeşitli işlerle uğraşanlar da dahil 
edilmiştir .. Bunlar şehirdeki sosyal hayatın ·bir parçası olarak, mal 
üretimi yapıp satan esn-af zümrelerinden farklı fonksiyonlara sahip 
olmaları ve Tokat ahalisinin içtimai bünyesini göstermeleri bakı
mmdan ayrı bir öneme sahiptirler. 

Yukarıda zikredilen ·bu meslek grupla·rının sayı ve nisbet bakı
mından birbirlerine göre vaziyetini gösteren X. Tablo incelendiğin
de, mal, gıda üretimi ve satışı ile ilgili ilk dört grubun içinde özelli~
le tekstil sanayi ve dericilikle uğraşanların diğer esnaf zümrelerine 
kıyasla hayli fazla sayıda oldukları görülecektir. Bundan da tekstil 
ve deri sanayiriin XV. asrın yarısında Tokat'ın iktisadi hayatının 
temelini teşkil ettiği anlaşılmaktadır. Şehdn daha önce de belirtildi
ği gibi önemli bir kavşak noktasında bulunması, bu sahadaki ham. 
madde teminini ve imalatın ticari imkaniarım hayli kolaylaştırdığı; 
geniş bir üretim ve mübadele yapılıp doğu, batı ve hatta kuzey ülke
lerine kadar sevkedildiğini düşündürmektedir. Esasen :x:vrr. yüzYıl
da .buraya gelen bir seyyahın naklettiği.ne göre Tokat, İran, Di
yarbekir, Bağdat, İstanbul, !zmir, Sinop ve diğer yerlerden daimi 
surette kervanların gelip geç'tiği doğunun en mühim geçit mevkile
rinden biri idi ve çok canlı bir ticaret hayatına sahipti22

• XVIII. asır
da buraya gelen bir başka seyyaha göre ise Tokat, Anadolu'nun en 
faal ticaret ve ulaşım merkezi olup Kayseri'den gelen kervanlar 
kök boya; Ankara'dan gelen kervanlar sof "'{e ·diğer emtia; İzmir'den 
gelenler çuha, ·baharat, şeker, ·kağıt ve diğer Avrupa malları; Ay
dın'dan pamuk ve İstanbul'dan muhtelif mallar getirirler, :buradan 
çeşitli dokuma kumaşlar, bakır, demir maniuıatım götürürlerdi. Bu 
haliyle Orta ve Uzak Doğu ticaretinin mühim bir merkezi olan To
kat'a, Musul yolu ile Hindistan ve İran'dan tüccarlar da gelirlerdi2~. 
XVIII. asır ortalarında Tokat ·basması ve h~yli meşhur bogasi (ince 

22 Tavernier, Le8 Six Voyages eıı T1ırqııie, Paris 1682, s. 9 v.d.'dan· naolt
len bk. Hrand D. Andreasyan, Poloııyalı Sfmeon'tı?i. 8eyahatn4mesi, 1608-1619, 
İstanbul 1964., s. 174-76. 

23 İnciciyan, Ooğ1·ajya, Venedlk 1804, I, 289-292'den naklen H.D. Andreas
yan, Aynı eseı·, s. 176-178. 

· -~--
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pamuldu kumaş} sinin Kırım'a ~evkedildiğini ve kuzey s tepleri hal
kı taxafıı;ıdan-gerek kalitesi gerekse ucuzluğu bakımından çok·tutul
duğunu biliyoruz2~ . Hatta XIX. asırda dahi Rusya'ya basma, .bez 
ve kumaş ihra.cı yapıldığına-dair kayıtlara rastlamak mümkündür25• 

Keza, bu asırda yetiştirilen - kalifiye · elemanların .İstanbul'dan · isten
diği -de görülmektedir kP0

, bu durum Tokat- esnafının ananevi bir 
temele sahip olduğunun delili olsa . gerektiı• · ! . 

' .. 

. .. '·:· • 

2•! Bk. H. İnalcık, «Osmanlı Pamuldu Pazarı, Hindistan ve İngiltere pa
zar .reltabetinde e_mek· miiliyetinin ,rolü»,·· QDTV . Gelişme Dergisi, .Tiir1cive İk.ti

sat Ta1-ihi Vzerine Araştırma?a.r, (1979-80), II, 39 v.d. 
25 Halis Turgut Cinlloğlu, Os11ıanl·ılat· Zamıanmda Tokat, Üçüncü I<ısım. 

Tokat 1951, s. 104. 
26 H.T. Cinliog"lu, Aym eseı·, s. 170, 177. 
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L-lS·T ·E VE TABLOLA'R 
. : .. · ... 

TABLO ·I : 1455 VE ı485'DE TOKAT'TA MEVCUT MESLEK İSİMLERİ* 

1455 ı485 

Meslek İsimleri Müslim. Gayr-i Müslim Müslim Gayr-i MüsU.m 

Alef-füruş (Arpacı) . ı ç 
Allaf (Arpacı) 4 ı 

Arakçint (Terltkçi, 
takkeci) 2 

Asiyabi ( Değirmenci) 9 2 
•. . ~. . 5 

Biig-ban (Bağcı) 4 5 4 ı 

Bakkal 45 4 28 4 
Bardakçı 2 ı 

Baş çı ı ı 

Benna ·- 4 6 2 5 
Bere-fürCış 3 
Bezci ı 

Bezekçi ı5 

Bezlrci i 
Bezzaz .. (Bezci) ı5 2 4 .6 .. 
Biı·yam (Kebabcı) ı 

Bo s tanı ll 7 ll 2 
Boyacı ı ı 

Bozacı ı 2 
Börekci ı ı 

.. 
·. 

Canbaz ı 

Cerrah 2 ı 

CüllBll 80 226 20 39 
oın1a1 (Çulcu) 3 
Çanakçı 3 2 
Çerçi ı8 ı . 7 ı 

Çıkrıkçı 3 

o Bu mesle-k isimleri defterlerde geçtig-l şekilde a:ynen alınarak, sayıla:ı1yla 
birlikte verilmiştir. Bundan sonraki çalışmalara ·kolaylık sağlaması bakımın

dan aynı işi yapan fakat defterde--birkaç şekilde yazılmış olan meslek isim
lerinin .llstede ayrı ayn belirtilmesi. uygun gÖrülmüştür. Ayrıca gerek ·bu .. ka
bil meslekler, gerekse aı·apça, farsça şeklllerde yazılmış · olanların ·bilinen 
kaı·şıhkları parantez içinde listede gösterilmiş; daha sonrnlti IV-IX Tablo
laı·da gruplandırma yapılırken biı·kaç şekilde yazılmış fakat aynı işi yapan 
meslekler ·birleştirllmiştir. 



300 

ı455 1<185 
Meslek İsimleri Müslim Gayr-i Müslim Müslim Gayr-i MUslim 

Çırakçı (Mumcu) 3 
Çilingir 4 5 2 8 
Debbağ 43 4 15 
Dellak 9 5 
Delliil 2ı 3 18 . 6 

Duriıdger (Dillger) ı ı 

Düğmecl 3 
Dürümcü 2 
Elekçi 4 ı ı 

Gazur (Ağartıcı) 3 6 ı ı 

Habbaz (Ekmekçi) ı9 9 8 7 
Haccar (Ta§ çı) 2 ı 

Haddad (Demlrci) 9 ll 3 3 
Haffaf (Ayyakkabıcı, 

Kavaf) 10 3 3 
Haki 3 
Hallii.ç ı6 4 6 8 
Harnarncı 5 2 
Hammal 3 2 ı 2 
Hane ı ı ı 

Harbende (E§ekçl) ı2 7 3 2 
Hariri (İpekçi) ı ı 2 
Harrat (Doğramacı) 5 
Hattabi (Oduncu) 2 
Hayyat (Terzi) 63 28 38 ı8 

Helvacı 4 4 
Hemrke§ ( Süteti ?) ı 

Hunari (Eşekçl) 3 7 
Iı·gad 56 ı ı 

İ ği ci ı 

!n cici ı 

İp çi ı 

İ§kenbeci ı 2 
Kabalakçı ı 

Kadifeci 2 4 ı 

K alaycı ı 

Kalburcu 2 
Kalkan cı 2 
Kalyanı (Nargileci ?) 2 3 
Kamçı cı 2 
Kıiseger (Kasecl) 7 4 
K ass ab 25 12 14 4 
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1455 ı485 

Meslek lsimleı·i Müsliın Gayr-i Müsllın Müslim Gayr-i MUslim 

Kaşıkçı ı ı 

Katib 3 
Kav:viil ı ı 

Kavvas (Okçu) ll 
Kazgant 7 22 ı6 

Kazzaz (İpekçi) ı6 2 
Kebabi 3 
Kebgebür (Kefçegir) 7 
Keçeci 6 ı 

Kefşger (Aya:kıkabıcı) 33 23 9 ll 
Kemager (Yaycı) ı 

Kemankeş (Yaıycı) ı 

Kemerci 5 
Kervansarayi ı 2 
K-ethuda 2 2 7 
Keyyiil ( ölçücü) ı 

Kıncı 2 
Kılmcçı ı 

Kilkçi (Kalemci ?) 2 
Kirişçi 3 ı 

Kirpast 8 
KöhnedOz <Eskıco ı ı2 

Kuşakçı 3 2 24 
Kuşçu 2 
Kuyumcu ı 

KülahdOz, Külahi (Takkeci) 39 ll ll 7 
Külbant (Ateşe!, Ocakcı ? ) ı 

Kilrkçü ı 2 
Leğenci ı 

Messlik (Koğacı) ı 3 
Mestçi ı 

Mey-für(lş (Meyhanecl) ı 

Meyhaneger (Meyhanecl) 3 
Mll'll'ka (•Kaşı'kçı) 2 
Miyanbend·baf (Kuşakçı) 27 
M1.yanger (Kuşakçı) 2 
Muhtesib ı 

Mumcu ı 

Mutii.f 9 3 3 
Mu tr tb 4 ı ı 

MO.zedüz ( Çizmeci) · 6 6 4 
MQzeger (Çizmeci) 2 
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1455 1485 
Meslek İsifı:ıleri .. Müslim . · !}ayr-i Müslim Müslim Gayr-i Müslim 

Naccar 
Na.k.kil§ 
Nemedger, Nemedi (Keçeci) 
Neyzeın 

Oduncu 
Okçu 
Ölçücil 
Pabuçdüz, Pabuci 
Palandüz, Palant 
Panbukçu, Panbuki 
Pashan (Bekçi) 
Pazareı 

Pehlivan 
PinedOz (Eskici) 
Pine-fürüş (Eskici) 
Postdüz (Postcu) 
Rençber 
Rengçi (Boyacı) 

Rengger (Boyacı) 
Sabuoi 
Saka 
Sa.raç 
Sarraf · 
Sayyağ. (Ku.ywncu) 
Sayyalı (DeUU ? ) 
Sekkak (Bıçakçı) 

Semmant 
Sengtıraşı (Taşçı) 

Ser-fürüş (Başçı) 

Seyyaf . (Kılıççı) 
Sofcu 
Sucu 
Sükger (Pazarcı) 

Sumakt . 
Surnayi 
Süzeng-er ( !gııeci) 
Silzeni (İğneci) 

S uz ger 
Şane_ger (Tarakçı) 

Şer b eti 
Tabbiih (A§Çl) 
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ı455 ı485 

Meslek İsimleri Müslim Gayr-i MUslim Müslim Gayr-i MUslim 

Taclı· ı5 3 2 
Tahtacı . ı -
Takyeci ı 

Taş çı 2 
Tirger (okçul 7 ı 

Toprakçı ı ı 

Tuz cu ı 

Tuytlri (Kuşçu) ı 

Yancukcu (Zırhcı) 2 
YtincU 9 
Zedekçi (Çalgıcı ? ) ı 

Zerger (Kuyumcu) 3 ı5 2 9 

9ı3 667 450 234 

TOPLAM ı580 684 

TABLO n: TOKAT ESNAFININ 1455 VE 1485'DEKİ SAYI VE NİSBE'İ'LER! 

Tokat Esnafı 1455 1485 Düşüş 

Sayıları Nisbetleri Sayıları Nisbetleri Nisbetleri 

Milslim 913 %58 450 %66 % 5l 

Gayr-i Müslim 667 % 42 234 % -34 -. .o/o. 65 

Toplam 1580 100 684 100 . %57 

TABLO m : TOKAT ESNAFININ ŞEHİR NüFUSUNA GÖRE DURUMU 

Seneler 

1455 

1485 

Şehrin Topla;m Ntifüsu 
(Neferen) 

3088 

1881 

Toplam Esnaf 
Sayı Nüftlsa Göre Nisbet 

1980 % 51 

684 % 36 
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TABLO IV: TEKSTiL SANAY!t VE İLGİLİ İŞ KOLLARI 

ı455 ı485 

Meslek isimleri Müslim Ga.yı·-i MUslim MUslim Gayr-i Müslim 

ı - Ara·kçlni 2 

2- Beziret 1 

3- Bezekçi 15 

4- Bezzii.z ı6 2 4 6 

5- Boyacı 9 3 1 

6- Cililah 80 226 20 39 

7 - Cilllill 3 

8- Gazur 3 6 ı 1 

9- Hallaç ı6 4 6 8 

ıo - Hariı·i, kazzaz ı6 3 ı 2 

11-Hayyil.t 63 28 38 ı8 

ı2 - İğici ı 

ı3- !pçi ı 

ı4- Kadifeci 2 "4 ı 

ı5 - Keçeci, Nemedger 25 ı 6 ı 

ıs- Kirpasr 8 

ı7- KU§akçı, Miyanbend s sı 24 

ı8 - Killahdfı.z 39 ll ll 7 

19 -Panbuki 2 ı 

20- Sofçu ı9 5 ı5 

21 - Ta:kkeci ı 

22- Yüncü 9 

Toplam 308 344 108 ıo9 

1 
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TABLO VII : ALET İMALİ, EV EŞYASI YAPAN VE ·SATANLAR 

ı455 ı485 

Meslek isimleri Müslim Gayr-i Müslim Müslim Gayr-i Müslim 

ı- Bardakçı 2 ı 

2- Çanakçı 3 2 

3- Çıkrıkçı 3 

4- Çilingir 4 5 2 8 

5-Pi,iğmeci 3 

6- Elekçi 4 ı ı 

7 -Haddad 9 ll 3 3 

8- Harrat 5 

9- İncici ı 

ıo- Kalaycı ı 

ll - Kalburcu 2 

ı2 - Kalkancı 2 

ı3 - Kalyanı 2 3 

ı4- Kaseger 7 4 

ı5 -Kaşıkcı ı 3 

16- Kazancı 7 22 ı6 

17- Kıncı 2 

18- Kılıççı 5 

19- Kilkçi 2 

20 -Kuyumcu 5 ı5 2 9 

21- Leğenci 1 -
22- Messak ı 3 

23 -Mumcu 3 ı 

24 - Okçu, Yaycı 19 6 

25- Sabuncu ı 2 3 

26- Sarraf ı 

27- Sekkll.k (Bıça:kcı) 10 2 ı 

28 - Süzent (İğneci) 15 21 

29- Şaneger (Tarakçı) 7 2 4 2 

30- Yancukçu 2 

Toplam 117 44 81 46 
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TABLO VIII: B1NA-YAPI USTALIC7I, FİZİKİ GÜCE DAYALI MESLEKLER, 
ESKİCİLER 

ı455 1485 
Meslek isimleri Müslim Gayr-i Müslim Müslim Gayr-i Müslim 

ı- Ben.na 4 6 2 5. 

2- Çerçi ı8 ı 7 ı 

3- Dülger ı ı 

4- Eşekçi ı5 14 3 2 

5- Hammal 3 2 ı 2 

6-Irgad 56 ı ı 

7- Kirişçi 3 ı 

8 - Köhnedüz, Pinedüz 
(Eskici) 20 3 22 ı 

9- Neccar ı8 6 ı5 4 

ıo- Nakkii.§ 3 ı 

ll- Oduncu 3 ı 

ı2- Rençber 4 63 5 5 

ı3 - Ta:htacı ı 

ı4- Taşçı 2 3 ı-

ı5 - Toprakçı ı 3 ı 

Toplam 906 ı59 59 22 

-~==- --;..- ··· -
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TABLO IX : DİÖER MüTEFERR1K MESLEK KOLLAR! 

ı455 ı485 

Meslek isimlerı MUslim Gayr-i Müslim Müslim Gayr-i Müslim 

ı- .Asiyabi 9 2 5 
2- Canbaz ı 

3- CerrB.h 2 ı 

4- Çoban ı 

5- Dellak 9 5 
6- Dellal 2ı 5 ı8 6 
7 -Hamamcı 5 2 
8- Ha.ncı ı ı 

9 - Kabala.kçı ı ı 

ıo- Katib 3 
ll- Kavvaı ı ı 

12 - Kebgebflr 7 
ı3 - Kerva.nsarayt ı 2 
14- Ketbuda 2 2 7 
ı5 - Keyyal, Ölçüçü ı ı 

ı6- Kuşçu 3 
ı7-Külha.nl ı 

ı8 - Meyha.neci ı 4 
ı9 - Muhtesib ı 

20 -Mutrıb 4 1 ı 

2ı- Neyzen ı 

22 - Pasban 3 2 
23- Pazarcı 5 
24- Pehlivan 4 
25- Sucu ı o 2 
26- Surnayt 2 
21 -Tacir 15 3 2 
28-Tabll ı 

29- Zedekçi ı 

Toplam ıoo 30 48 ı2 

TABLO X: MESLEK GRUPLARININ BİRBlRlNE GöRE DURUMLAR! 

ı455 ı485 

1 
Müs. G. ·Mils. Yekün Müs. G. Müs. YekOn 

sayı % sayı % sayı % sayı % sayı % sayı % 
1 

i 
Tekstil 308 34 344 52 652 4ı ıo8 24 ıo9 47 2ı7 32 
Deri ı62 ı8 47 7 209 ı3 71 ı6 ı9 8 90 ı3 

ı Gıda ıso ı4 43 6 ı73 ll 83 ı8 26 ll ı09 ı6 

ı Alet, Eşya ll7 ı3 44 7 ı6ı ı o 8ı ı8 46 20 ı27 ı9 
1 Bina-Yapı 96 ı o ı59 24 255 ı6 59 ı3 22 9 8ı ll 

Di~ er ıoo ll 30 4 130 9 48 ll 12 5 60 9 

To-plam 9ı3 ıoo 667 ıoo 1580 ıoo 450 ıoo 234 ıoo 684 ıoo 

1 


