HALIL ~~NALCIK, The Customs Register of Caffa, 1487-1490, Ukrainian
Research Institute, Harvard University: Sources and Studies on the Ottoman
Black Sea, Vol. 1, ed. Victor Ostapchuk, 1996, I-XI + 1-203 s. ve I-XIII Facs.
Harvard Üniversitesi, Ukrayna Ara~t~rmalar~~Enstitüsü taraf~ndan ba~lat~lan "Ukrayna ve
Karadeniz Ülkelerine ili~kin Osmanl~~Belgeleri üzerinde Ara~t~rmalar" ba~l~kl~~serinin ikinci
kitab~n~n ilk cildi. Osmanl~~ tarihçili~inin büyük üstad~~ Prof. Dr. Halil ~nalc~k taraf~ ndan
haz~ rlanan "Kefe Gümrük Bakaya Defteri (1487-1490)"nin ne~ri ve bununla ilgili ara~t~rmaya
ayr~lm~~~bulunmaktad~ r. öncelikle enstitünün Karadeniz'in kuzey bölgesi ile ilgili yapt~~~~bu
ara~t~rma serisinin takdirle kar~~lanacak bir faaliyet oldu~unu belirtmeliyiz. Bu serinin ilk kitab~~
Berindei, Mihnei ve G. Veinstein taraf~ndan haz~rlanan L'Empire Ottoman et les Pays Roumanis
1544-1545 ba~l~~~n' ta~~ makta olup üçüncü kitap ise, Kamaniçe Eyaleti Mufassal Defteri'nin
ne~rini esas alm~~t~r (D. Kolodziejczyk, The Ottoman Survey Registers of Podolia, ca 1681,
1997).
Prof. Dr. ~nalc~k'~ n haz~rlad~~~~bu kitab~n birinci lus~~u, Kefe gümrük defterinin Osmanl~ca
metni, ~ngilizce tercilmesi, indeksi; ikinci k~sm~~ise Karadeniz ticareti üzerine baz~~temel bilgileri
muhtevidir. ~lk k~s~ mda Osmanl~ca kitabi alfabeyle de~ifre edilen defter, Ba~bakanl~k Osmanl~~
Ar~ivi Kepeci Tasnifi, nr. 5280 m.'de karthd~ r ve 1487'den 1490 kadar icmâlen Kefe'nin gümrük
bakaya kartlar~n~~içine almaktad~r. Uzun y~llar önce defteri tespit edip ne~re haz~rlad~~~n~~baz~~
makalelerinin dipnotlar~ nda duyuran Prof. Dr. ~nalc~k, nihayet bu çok mühim kay~ tlar~~havi
defteri ara~ur~c~lar~ n hizmetine sunmaktad~r. Kitab~n giri~~k~sm~ nda bu tür defterlerin tavsifi
verilmekte, bakaya kardan üzerinde durulmaktad~ r. Bu tip bakaya kay~tlar~ n~n Osmanl~~maliye
bilrolar~ndan biri olan Ba~bâkikullu~u nezaretinde bulundu~u belirtilmektedir. Bu malumaun
müessesenin mevcudiyeti itibar~ yla, daha geç bir dönemi nitelemekte oldu~u a~ikard~r.
Ba~bâkikullu~u müessesesinin XVI. yüzy~ l~n ikinci yar~s~ nda te~ekkiil etti~i tespit edilmi~tir;
ancak bu kabil bakaya kay~tlar~na bakan bir memurun defterdarl~~~ n nezaretinde mevcudiyeti
de bahis konusudur (Geni~~bilgi için ~imdilik bk. F. Emecen, "Ba~bâki Kulu", Diyanet ~slam
Ansiklopedisi, V. 126-127). Giri~~k~sm~ nda ayr~ca bu tür bakaya defterine benzer di~er defterlere
de temas edilmekte, yine burada defterdeki kay~ tlara istinaden zimmetinde mal kalanlar, bunlar~~
ta~~yan sefinelerin sahipleri, bilhassa Kefe'ye gelen ve giden mal ci~~sleri konusunda k~saca bilgi
verilmektedir. Dikkati çeken husus sefine yani gemileriyle ta~~mac~ l~ k yapan reislerin
kimlikleridir. Bunlar~ n ço~unlu~unu Müslüman gemi sahiplerinin te~kil etmesi ilginçtir. Bu
ta~~mac~l~ k yapan reislerin bazen mal sahibi durumunda bulunduklar~~da dü~ünülebilir (Mesela
böyle bir kay~ t için bk. F.M. Emecen, "XVI. Asr~n ~ kinci Yar~s~nda ~stanbul ve Saray~n ~a~esi için
Bat~~Anadolu'dan Yap~lan Sevkiyat", Tarih Boyunca ~stanbul Semineri, Bildiriler, ~stanbul 1989,
s. 201-202). Buradaki bilgilerden Anadolu birçok Müslüman tacirin Kuzey stepleriyle olan ticari
ba~lann~ n mahiyeti aç~k olarak ortaya ç~kmaktad~ r. Bu küçük gümrük defteri ayr~ca XV. yüzy~l~n
son yirmili y~llar~~kadar erken bir dönemde, ticaret hacmi konusunda iyi bir fikir vermektedir.
Burada Anadolu'nun dokumalar~~ile Kuzey steplerine has mallar~ n ön planda olu~u da ayr~ca
dikkat çekicidir. Prof. Dr. inalc~k, metni daha kullan~~l~~hale getirmek için bu k~sm~n sonuna bir
de tematik ve yönlendirici bir indeks eklemi~tir.
~kinci bölümde Prof. Dr. ~nalc~ k, Karadeniz ticareti ve gümrük sistemi ile ilgili konular~~
mahiyetini, söz konusu
incelemeyi sürdürmektedir. S. 91 ile 111 aras~ nda, Karadeniz ticare
defter yan~nda ba~ka kaynaklar~~da nazan itibara alarak ortaya koymaya çal~~m~~; özellikle Kefe
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gümrük sahas~ , organizasyonu ve bunun temelleri, gümrük resmi miktarlar~, K~nm Hanl~~~'nda
gümrük vergisi anlay~~~ , bununla ilgili nizam, Kili'deki Osmanl~~ gümrü~ü ve buna dair
belgelerin de~erlendirilmesi ve nihayet Karadeniz ticaretindeki çökü~~teorisi konu edilmi~tir.
Özellikle bu sonuncu bahiste, Brendei ve Veinstein'in XVI. yüzy~l~ n ilk çeyre~inde Karadenizde,
Kefe ve di~er limanlarda ekonomik çökü~ün ba~lad~~~~tezi ele al~ nmaktad~r ve en az~ndan söz
konusu asr~ n yirmili y~ llar~ nda do~rudan bir ekonomik çözülmenin husule gelmedi~i, bahis
mevzu resmi kaynaklar muvacehesinde belirtilmektedir. Öte yandan Karadenizin bir Osmanl~~
gölü olarak d~~~ticarete yahut milletleraras~~ticarete kapahl~~~~hususunda da yeni bilgiler ~~~~~ nda
de~erlendirilmelerde bulunulmu~tur (Yazar~n bu konudaki bir ba~ka çal~~mas~~ için bk. "The
Question of the Closing of the Black Sea under the Ottomans", Symposium on the Black Sea,
Birmingham 1978, Arkheion Pontu, 35, Athens 1979, 74410).
Ele al~ nan ikinci konuyu, "Shipowners, Captans, and Merchants in the Black Sea 14871506" ba~l~~~~alt~nda, gemi sahipleri, reisleri, bunlar~n milliyetleri olu~turmakta ve burada
tacirlerin listeleri verilmektedir Ayr~ca 55 gemi sahibinin ad~~ve mallar~ n çe~itleri s~ ralanm~~ur.
(s. 115416). Tacirler, Müslüman ve gayri müslim olarak ayr~lm~~~ve üçte ikisinin Müslüman ve
Türk oldu~u orijinleri ile birlikte verilmi~tir (s. 117). Bunun d~~~ nda bir ba~ka liste, Kefe'ye gelip
giden mallar~ n dökümlerini havidir (s. 121-124). Ekler k~sm~ nda yine çok faydal~~ tablolar,
gümrük konusuyla ilgili resmi belgeler, a~~rl~ k ve uzunluk ölçüleri, para birimleri (Kefevi akçe)
yer almaktad~ r. Netice olarak bu eser, Karadeniz ticareti için XV. yüzy~l~ n son çeyre~i gibi erken
bir devirde mühim bilgileri ihtiva eden adeta bir el kitab~~vasf~~da ta~~maktad~r.
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