1702-1708 TAR~HLER~~ARASINDA TÜRK-FRANSIZ
~L~~K~LER~NDE KONSOLOS ARZLARI VE BUNLARA A~T
HÜKÜMLER
AY~~N ~~~MAN
Devletleraras~~ekonomik, sosyal, iktisadi ve askeri yönlerden münasebetler kurulduktan tarihten itibaren ba~lamaktad~ r. Osmanl~~ Devleti'nin Avrupa
devletleri içerisinde resmi olarak ilk ticari, siyasi ve askeri ittifak ili~kileri
kurdu~u devlet ise Fransa olmu~tur. Kanuni Sultan Süleyman taraf~ ndan
öncekilere nazaran daha kapsaml~~ olan kapitülasyonlar~ n Frans~zlara tan~ nmas~~bu ili~kilerin h~z kazanmas~na neden olmu~tur. Frans~z Konsoloslann~ n
arzlan ve buna ba~l~~Frans~z tebaas~ n~ n meseleleri bu kapitülasyonlar çerçevesinde çözümlenmeye çal~~~lm~~t~r. Bu çal~~mam~zda, Ba~bakanl~ k Osmanl~~
Ar~ivleri Dairesi Bab-~~AsaT~~ Divan-~~ Hümay~ln Düvel-i Ecnebiyye Defteri
(A.DVN.DVE) No 118 GS: 904 numaral~~belge esas al~ narak 1702-1708 tarihleri aras~ ndaki Türk-Frans~z ili~kilerinde konsolos arzlar~~ve bunlara ait hükümler mevcut ara~t~ rmalardan faydalan~larak de~erlendirilmeye çal~~~lm~~t~ r.
A- Türk-Frans~z ili~kilerine Genel Bak~~~
a)Siyasi ~li~kiler

Türkler ile Fransa aras~ nda ilk ili~kilerin, Haçl~~Seferleri s~ras~ nda ba~lad~~~~bilinmektedir. Anonim bir Haçl~~ Kroni~i olan Gesta Francorum'da
"E~er H~ ristiyan olsalard~~Türklerin dünyan~ n en cesur ve en asil milleti olacaklar~" belirtilerek, Türklerin ve Franklar~ n karde~~kabilelere mensup olduklar~, her ikisinin de Truval~lar~n soyundan geldikleri efsanesi haurlanmaktad~ ri. Bu efsanenin her iki taraf~ n da Greklerle mü~terek olan rekabetinden ba~ka bir esasa dayanmad~~~~da belirtilmektedir. Osmanl~~ Devleti ile
ilk temas ise bir haçl~~organizasyonu niteli~i ta~~yan Ni~bolu Sava~~~ile olmu~tur. Nitekim sava~a i~tirak eden 1000 Frans~z ~övalyesi ile 6-7000 yard~ mc~~ ve
Steven Runciman, Haçl~~Seferleri Tarihi, cilt: 1, Çeviren: Fikret I~~ltan, Türk Tarih
Kurumu(TTK.), Ankara 1989, s. 143; Süleyman Kocaba~, Paris'in Do~u Yolunda Yapt~klar~,
Tarihte Türkler ve Frans~zlar, Vatan Yay~nlar~, ~stanbul 1990, s. 11.
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ücreti askerin ba~~nda Burgonya Dükas~~Jean de Nevers'in bulundu~u bilinmektedir2.
1483 y~l~ndan itibaren Cem Sultan'~n Fransa'daki hayat~~Türk-Frans~z
münâsebetlerinde hususi bir yer i~gal etmi~tir. Cem Sultan 6 sene Fransa'da
al~konulmu~tur3. Bunlara ba~l~~olarak, Türk-Frans~z diplomasi münâsebederi
1525 y~l~nda Fransa kral~~I.François'in, Kanuni Sultan Süleyman'dan Alman
imparatoru Charles-Quint'e kar~~~sava~ta yard~m istemesi ile ba~lam~~t~r'. Bu
s~rada hemen hemen en güçlü döneminde bulunan Osmanl~~Devleti, Fransa
Krah'n~n yard~m isteklerini Orta Avrupa'da ilerlemek ve Akdeniz'de tam bir
hâkimiyet kurmak için kabul etmi~, böylece gemiler göndererek askeri yard~ mda bulunmu~turs. Ayn~~tarihlerde ilk Frans~z elçisi Frangipani de
istanbul'a gelmi~tir6. Fakat Osmanl~~Devleti nezdinde devaml~~büyükelçi s~fat~yla 1534 y~l~nda ~stanbul'a resmen gönderilen Jean de la Forest olmu~tur7.
Bundan sonra 1536 y~l~nda Frans~zlarla ilk kapitülasyonlan ihtiva eden ahidnâme imzalanm~~t~r. Bu ve bundan sonra çe~itli zamanlarda yenilenen ahidnâmeler, Frans~z nüfuzunun ~arkta üç as~rdan fazla bir zaman hüküm sürmesini temin etmek itibariyle de büyük bir önemi haizdirs.
b)Kültürel ~li~kiler
Fransa ile Osmanl~~Devleti aras~nda siyasi bak~mdan tan~~~khk sa~land~ktan sonra iki ülke aras~ndaki ili~kiler kültür sahas~nda da kendisini göstermi~tir. Birinci Haçl~~Seferi sonunda Kudüs Merkez Haçl~~Krall~~~~kurulunca bu-

248.

2 M. C. ~ahabettin

Tekindag, "Nigbolu", "gün] Ansiklopedisi (LA.), Cilt: 9, ~stanbul 1964, S.

3 Hoca Saadettin Efendi, Tacil't-Tevarih,Cilt:2, Haz~rlayan: ~smet Parmaks~zoglu, Kültür
Bakanl~~~~Yay~nlar~, Ankara 1979, s. 228; Nicoles Vatin, "A propos du voyage en France de
Huseyn, ambassadeur de Bajazet II auprös de Louis XI (1483)", Osmanl~~Ara~t~rmalar~~IV,
~stanbul 1984, s. 36.
-I ~smail Soysal, Frans~z Ihtil.41i ve Türk Frans~z Diplomasi Münüsebetleri (1789-1802),
TTK., Ankara 1964, s. 6 (K~sas~: Soysal)
Peçevi ~brahim, Peçe~i Tarihi, Cilt:I, Kültür Bakanl~~~~Yay~nlar~~1981, Haz~rlayan: Bekir
S~ tk~~Baykal, s. 244-245; Soysal, s. 6; ~.Hakk~~Uzunçar~~l~, Osmanl~~Tarihi, Cilt: II, TTK., Ankara
1975, s. 503-505; Ya~ar Yücel-Ali Sevim, Klasik Dönemin üç Haiimdar~~Fatih Yavuz Kanuni,
TTK., Ankara 1991, s. 192.
6 ~smail Soysal, "Türk-Frans~z Diplomasi Münâsebederinin ~lk Devresi", Tarih Dergisi, Cilt:
3, say~~5-6, ~stanbul 1953, s. 66.
7 Soysal,s. 7.
8 Tayyib Gökbilgin, "Süleyman I", LA, Cilt:X, s. 118; Uzunçar~~l~, s. 506-507; Kocaba~,s. 33;
Ludwig Biskupski, L'expansion et la propagation de la culture et de l'influence françaises
enTurquie pas les ;tablissements scolaires fi-ançais dans ce pays depuis la prise distanbul
jusquU nosjou~s, Yaynnlanmam~~~Doktora Tezi, Universit de Paris, Paris 1953, s. 16.
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gün Lübnan'daki birçok katolik manasurlar o zaman tesis edilmi~tirg.
Osmanl~~hakimiyetine geçen bu manast~rlann statüsü I. Selim zaman~nda tan~nm~~, kendilerine fermanlar ile bu tan~ma belirtilmi~~olmal~d~r. Osmanl~~
Devleti'nin 19. yüzy~l öncesi yabanc~~ kültür kurumlar~n~n en eskileri de
Frans~zlara aittir". Bunun ilk örne~i Galata'da aç~lan küçük bir kilisedir.
Saint-Benoit ad~n~~ta~~yan bu kilise daha sonralar~~Osmanl~~topraklar~ndaki
Frans~z okullar~n~n temelini te~kil etmi~tir". Bunlar~n yan~ nda Osmanl~~
Devleti'nin yenile~me hareketleri içersinde ileriki y~llarda Fransa'dan ö~retmen, uzman, subay, sivil görevliler getirilmi~tir. Bu arada Frans~zca kitaplardan Türkçe'ye çeviriler de yap~lm~~t~r*.
c) Ticari ~li~kiler
Osmanl~~Frans~z ticari ili~kilerinin temeli yine 1530'1u y~llara rastlamaktad~ r. Osmanl~~Devletine gönderilen ilk daimi büyükelçi olan Jean de la
Forest'in görevlerinden bir tanesi de, Fransa'ya Asya ve Kuzey Afrika'da ticari
imkanlar temin- etmektir. Osmanl~~Devleti, Venedik ve Ceneviz gibi ba~ka
Avrupa devletlerine daha önceleri bir k~s~m ticari imkanlar vermi~tir. 1536
senesinde bunlara benzer fakat daha kapsaml~~imtiyazlan Fransa'ya vererek
geni~~manda ilk ticari ve siyasi ahidnân~eyi imzalam~~ur. Ahidnâmeye göre
Frans~zlara %5 gümrük ile her iki devlete ait gemilerle serbestçe seyr ü sefer
etmeleri müsaadesi verilmi~tir. Ad~~geçen ahidnamenin en önemli ticari karar~~ ise, "Sicilya, Ceneviz, Ancona ve sair devletlerin ticaret gemilerinin
Frans~z bayra~~~ile Osmanl~~sular~nda ticaret yapmalar~na izin verilmesidir'~~ .
Böylece Fransa, bir müddet di~er devletler yan~nda üstün bir mevki elde etmi~tir". Daha sonraki dönemlerde bu imtiyazlar yenilenmi~tir. 1673 y~l~ndaki
ahidnameye göre Frans~z tüccârlanndan al~nan gümrük vergisi %5'ten, %3'e
9 Kocaba~, s. 67.
10 Tevfik Çavdar, Osmanl~lar~n Yan Sömü~ge Olu~u, Ant Yay~nlar~, ~stanbul 1970, s. 85;
Adnan ~i~man, Osmanl~~Delleti'nde XX. Yüzy~l Ba~lar~nda Amerikan Kültürel ve Sosyal
Müesseseleri, Alem Bas~mevi, Bal~kesir 1994, s. 1.
~~ ~i~man, s. 2; Dr. C et Paul Roederer, Les Grands Problemes Coloniaux, Paris 1917, s. 10.
12 Gündüz Ak~ nc~, Türk-Frans~z Kültür ili~kileri (1071-1859)Ba~lang~ç Dönemi, Atatürk
Üniversitesi Yay~mlar', Ankara 1973, s. 77.
13 Soysal, s. 9; Robert Mantran, "Monsieur de Guilleragues, An~bassadeur de France
Constantinople, et le commerce, Français au Levant (1679-1685)", L'Empire Ottoman la
Republique de Turquie et la France, Varia Turcica ~l~, ~stanbul-Paris 1985, s. 59 (K~sas~: "de
Guilleragues").
Uzunçar~~l~, s. 506; Kocaba~, s. 34-35.
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indirilmi~tir. Ayn~~zamanda "en fazla müsaadeye mazhar ülke" durumunu
elde etmi~tir". XVI. yüzy~l sonlar~~ile XVII. yüzy~l ba~lar~nda Venedildilerin
rakibi olan Fransa ticaret hacmini art~rm~~~ve Osmanl~~denizlerindeki ticaret
gemilerinin say~s~~1000'i bulmu~tur". Fransa XVII. ve XVIII. yüzy~llarda
Osmanl~~siyasi, ticari ve kültürel hayat~na damgas~n~~vurmu~tur. Bu aç~dan
Türk-Frans~z ili~kilerini incelemek oldukça önemlidir.
B-Türk-Frans~z ili~kilerinde Allidnân~eler

Osmanl~~Devleti ile Fransa aras~nda imzalanan ahidnâmeler iki devletin
ili~kileri bak~m~ndan önemlidir. XVI. yüzy~l~n ikinci yar~s~na kadar Venedik,
Osmanl~~ Devleti'nde ticaret hacmi en geni~~olan devlettir. M~s~r ve
Suriye'deki ticaretin de ço~unu elinde bulundurmaktad~r. Osmanl~lar,
Venedilderle sava~~veya siyasi itilaf içinde olmad~klar~~zaman, onlara rahatça
imtiyazlar sa~lam~~lard~r. Fakat ayn~~yüzy~l~n son döneminde VenedikOsmanl~~sava~lar~n~n ç~kmas~, Akdeniz ticaretinde Venediklilere rakip olarak
Fransa, ~ngiltere ve Hollanda'y~~ortaya ç~karm~~t~r". ~mtiyaza mazhar olan
ülkeler bu ortamda Fransa, ~ngiltere ve Hollanda olacakt~r. Halil inalc~k,
Osmanl~lar~n kapitülasyon politikas~nda ba~l~ca iki amaç güttülderini ileri
sürmektedir". Bunlar mali ve politik amaçlard~r. Mali amaç, Osmanl~~topraklar~ndan transit geçen ve ülkeden ihraç edilen mallardan vergi alarak, hazineye büyük gelirler sa~lamakt~r. Politik amaç ise, Osmanl~lar~n kendi emniyet ve ç~karlar~n~~korumak gayesiyle bat~~devletlerine imtiyazlar vererek, devletlerden birini di~erine kar~~~kullanmakt~r. Bu amaçlara uygun olarak çe~itli
zamanlarda Fransa'ya kapitülasyonlar verilmi~tir.

15 Ali ~hsan Ba~~~, Osmanl~~Ticaretinde Gayri Miislimler, Turhan Kitabevi, Ankara 1983, s.
6; Mantran, "de Guilleragues", s. 60.
16 Ba~~~, s. 5; J.-P. Filippi~~i, L.Meignen, C. Roure, D.Sabatier, G.Stphanides, Dossiers sur
Le Commerce Français en 111Miterrane.e Orientale au XVIII sk•cle, Travaux et Ftecherches de
l'Universit de Droit d'Economie et de Sciences Sociales de Paris, Paris 1976, s. 5.
17 Soysal,s. 9; Ba~~~, s. 3; Necmi Ülker, ~zmir ~ehri Tarihi I, Ticaret Tarihi Ara~t~rmalar~,
Akademi Kitabevi, s. 57.
18 Bh. Halil ~nalc~k,"~mtiyâzât", Encyclopedia of Islam, Yeni bask~, Cilt: III, s. 1179-1189;
Ayr~ca bu bilgi Ali ~hsan Bag~~'~n Osmanh Ticaretinde Gayri Müslimler, adl~~eserin 2. sahifesinde
de derc edilmi~tir.
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Bu ahidnâme, Kanuni Sultan Süleyman taraf~ ndan Fransa'ya tan~nan ilk
ticâri imtiyazlan ihtiva etmektedir'". Gizlili~ine özen gösterilmi~~olan bu muahedenin metnine ar~ivlerde ve bas~l~~kaynaldarda rastlan~lmam~~ur". Joseph
Matuz, "A Propos de le Validit des Capitulations de 1536 Entre l'Empire
Ottoman et la France" adl~~makalesinde, Kanuni Sultan Süleyman'a ait bulunan iki fermam da inceleyerek 1536 kapitülasyonlann~n hâlâ karanl~kta oldu~u sonucuna varmaktad~r21. Bu sebeple baz~~kaynaklar, Fransa'ya tan~nan
ilk kapitülasyonun 1569 tarihli ahidnâme-i hümâyiln oldu~unu belirtmektedir22. Ancak ~smail Soysal'~n, Frans~z ~htilâli ve Türk Frans~z Diplomasi
Münâsebetleri adl~~ eserinde, sonraki hadiselerin, 1553 ahidnâmesinde bu
ahidnâmeye yap~lan auflarm, d~~i~leri ar~ivlerindeki notlar~n, bu ittifak~n
mevcudiyetini ispat edici mahiyette görüldü~ü zikredilmektedir23.
Ahidnâmeye göre, Frans~ z tüccârlan %5 gümrük ile gemilerle serbest ticâret
yapabilecekler, bütün hukuki meselelerde konsoloslann~ n kaza haklan kabul
edilecektir. Bunun haricinde Frans~z tebaas~~hakk~ndaki davalara kad~lar
' 1-~~Hümâyüna sevk edilecek ve karar verecek
bakmayacak, lâkin bunlar Div-âi
kazaskerlerinin yan~nda da birer Frans~z tercüman haz~r bulunacakt~r.
Müslüman tebaadan birisine olan borcunu ödemeden kaçan bir Frans~z~n
yerine ba~ka bir Frans~z yeya konsolos yakalanmayarak do~rudan Fransa
Kral~~aleyhine dava aç~lacakt~r. Frans~z tebaas~~ mahalli hâkimlere müracaat
etmeden vasiyet olunan mallar~, Frans~z konsolosuna teslim olunarak,
Frans~z kanunlar~ na göre muamele görecektir. Tutuklu bulunan Frans~ zlar,
serbest b~rak~ lacak ve bundan sonra yakalananlara esir muamelesi yap~lmayacakur 24.
19 Yusuf Ziya ~rbeç, "Osmanl~~Devleti'nin D~~~Dünya ~ le Temaslar~~Neticesi iktisadi ve
~çtimai Politikas~nda Olu~an De~i~iklikler", Türk Dünyas~~Ara~t~rmalar~, Say~: 58, y~l 1989, s. 117;
Ba~~~, s. 4; M~~ahedat Mecmuas~ , Hakikat Matbaas~, Cilt: I, ~stanbul 1294, s. 4-14; Necdet
Kurdakul, Osmanl~~Devleti'nde Ticaret Andlasmalar~~ve Kapitülasyonlar, Döler Ne~riyat,
~stanbul 1981, s. 41; Kocaba~, s. 35; Uzunçar~~l~, s. 506.
20 Bunun için ayr~ca bak~n~z,Soysal, s. 9-10.
21 Joseph Matuz, "A Propos de la Validit des Capitulations de 1536 Entre l'Empire
Ottonaan et la France", Turcica , Revue d'Etudes Turques, peuple, langues, cultures, Etats,
Tome XXIV, Paris 1992, s. 183-185.
22 ~nalc~k, "~mtiyâzât", s. 1179-1180. ; Necmi Ülker, "Sar~beyo~lu'nun Izmir'e Yürüyü~ü ve
Avrupal~~ Tf~ccârlar", Tarih incelemeleri De~gisi IV, ~zmir 1989, s. 45.
23 Soysal, s. lo.
24 Ali Re~ad-Macar ~skender (Çeairenler), Kapit~llasyonlar Tarihi, Mensei, Usulleri, Kanaat
Matbaas~, ~stanbul 1330, s. 136; Muahecla't Mecmuas~ , s. 5; Gökbilgin, Süleyman 1. s. 118-119.
Belleten C. LXIII, 33
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1536 Ahidnâmesi Padi~ah~ n ömrü ile s~ n~ rl~~olacakt~r. Antla~man~ n yenilenmesi tamamiyle yeni padi~ahm inisiyatif~ne b~ rak~lm~~t~r.
1553 Ahicinâmesi
Kanuni Sultan Süleyman döneminde 1553 y~l~ nda baz~~ de~i~iklikler yap~larak Fransa ile yeni bir ahidnâme akdedilmi~tir. Ahidnâmeyi, D'Aramon ile
Sadrazam Rüstem Pa~a imzalam~~t~r. Fransa Kral~~ Akdeniz'de deniz yard~m~~
kar~~l~~~ nda a~~ r maddi taahhütler alt~ na girmi~tir. Böylece Fransa'n~ n, dü~manlar~~ ile bar~~~yapt~~~~1559 y~l~ na kadar Türk kuvveti ile Avrupa'da muvazene devam etmi~tir'''.
Türk-Frans~ z münâsebetlerinin, ilk 30 senelik döneminde iki ülke aras~ nda dostluk kurulmu~ tur. Akabinde Frans~zlar~ n Türkiye'de ticâri imkanlar~~
ve H~ ristiyanlar üzerinde himaye haklar~~gittikçe artmaya ba~lam~~t~ r.
1569 Ahidnâmesi
II. Selim döneminde ~kinci Kapitülasyon Muahedesi 1569 y~l~ nda imzalanm~~t~ r. Bu muahedede yer alan imtiyazlar Kanuni dönemindekinden daha
geni~~kapsaml~d~ r2". Antla~mada birinci kapitülasyonlardan farkl~~ maddeler
vard~ r. 1569 Ahidnâmesi süresiz olacak, Sultan ve Kral~ n ölümü ile yürürlükten dü~meyecektir. Osmanl~~ Devletinde bir seneden fazla oturan ecnebilerden cizye vergisi al~ nmas~ na ra~men, Frans~zlar bu uygulamadan muaf tutulacak, Osmanl~~tebaas~~ile ayn~~ vergiyi ödeyeceklerdir.
Allidnâmede, önceden Ceneviz, Sicilya ve Ancona ticâret gemilerine,
Osmanl~~ denizlerinde Frans~z bayra~~~ta~~ma zorunlulu~u var iken bu hususun ~ ngiliz, Venedik ve Portekiz ticaret gemilerine de uygulanmas~~yer almaktad~ r. Bu da Fransa'n~ n ticâri nüfuzunun artmas~~ bak~ m~ ndan son derece
önemlidir".
Bu ahidnâmeyi, 1572 y~ l~ nda o zamanki Frans~ z Elçisi Noailles(15721574)2" "~imdiye kadar al~ nan imtiyazlarm en ~ümullüsü ve avantajl~s~~ " olarak nitelendirmi~tir29.
25 Soysal,

s. 14.
s. 5; Soysal, s. 15.
27 Ali Re~ad, Kapitülasyonlar, s. 83-87; Kurdakul, s. 55; Akdes Nimet Kurat, Türk-~ngiliz
Münâset~etlerinin Ba~lang~c~~ve Geli~mesi (1553-1610), TTK.. Ankara 1953, s. 34-35.
28 Soysal, s. 16.
2) Ba~~~, s. 5.
26 Ba~~~~,
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1581 Ahidnâmesi
Fransa ile olan kapitülasyonlar~ n yenilenmesi XVII. yüzy~ ldan itibaren
Osmanl~-Frans~z ili~kilerinin olumlu ya da olumsuz seyrine ba~l~~olarak yenilenmi~tir. 1581 Ahidnâmesi de bu mecra içinde gerçekle~mi~tir.
Fransa'da 1574 y~l~ nda III. Henri tahta geçmi~tir. Bu durumu bildirmek
üzere, ~stanbul'a elçi Gilles de Noailles gönderilir. Daha önce Osmanl~~
Devleti deste~i ile Lehistan Kral~~ olan III. Henri, bu konumunu Fransa Kral~~
olunca da devam ettirmek iste~indedir. Bu iste~e Osmanl~~Devleti kar~~~ç~ kar
ve netice olarak, hadise Türk-Frans~z ili~kilerinin bozulmas~ n~ n nedeni olmu~tur. Fakat ayn~~tarihlerde Osmanl~~Devleti ile ~ngiltere aras~ ndaki ekonomik ve siyâsi ba~lar~n iyi yönde geli~mesi, Fransa Kral~ n~~tela~land~ rm~~ ur.
Kral, ~stanbul'a bir elçi göndererek yeni imtiyazlar elde edebilecek ortam~~
sa~lam~~t~ r30. Ard~ ndan III. Murad dönemine rastlayan 1581 y~l~ nda ahidnâme imzalanm~~t~ r. Bu muahedenin Frans~zlar aç~s~ndan önemi ve ba~ar~s~,
bir müddet evvel 1581 Osmanl~-~ngiliz Ahidnâmesinde31 ~ngiliz bayra~~~ile de
Türk limanlanna gemi gelebilmesi imkân~~tan~nm~~~iken, bunun kald~ r~lmas~~
ve eskiden oldu~u gibi, sadece Frans~z bayra~~~ta~~yan gemilere izin verilmesidir. Bununla beraber yabanc~~elçilere tatbik edilen merasimlerde Fransa
Büyükelçisine üstünlük tan~yan bir madde de ahidnâme hükümleri arasmdad~r32.
1597-1604 Alndnâmeleri
III. Mehmed(1597 1603)33 ve I Ahmed(1603-1617)31 devirlerinde iki devlet aras~ ndaki ili~kiler iyi oldu~u için 1597 ve 1604 y~ llar~ nda Fransa'ya yeniden imtiyazlar tan~ nm~~ t~ r35. 1597 y~ l~ nda akdolunan ahidnâmeye göre,
Venedik ve ~ngiltere d~~~ ndaki devletler yine eskiden oldu~u gibi Frans~z bayra~~~alt~ nda ticâret yapacaklard~ r. Bununla birlikte Frans~ zlar, tah~ l ihracat~~
34'

Uzunçar~~l~, ayn~~eser, Cilt: III, s. 120-121; Kocaba~, s. 53-54.
s. 31; Mübahat S. Kf~ tüko~lu, Osmanl~-~ngiliz iktisadi Miina'sebetleri 1,(1580-

31 Kurat,

11338),Türk Kültürü Ara~urmalan Enstitüsü, Ankara 1974, s. 21-23.
32

Soysal, s. 16; Ali Re~ad, Kapitiilasyonlar, s. 83-87.
Gökbilgin, "Mehmet III", LA, Cilt: 7, ~stanbul 1978, s. 535-547.

33 Tayyib

Baysun, "Ahmed I", ~.A., Cilt: 1, ~stanbul 1978, s. 161-165.
Robert Mantran, "XVIII. Yüzy~lda Osmanl~~ ~ mparatorlu~u'nda Ticaretin De~i~mesi",
Ege Üniversitesi Bas~mevi, Çeviren: Zeki Ar~ kan, ~zmir 1987, s.
Tarih incelemeleri Dergisi
3-1 M.Cavid
35

160; Ba~~~, s. 6.
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Frans~z tüccârlan Kuzey Afrika korsanlarma kar~~~koruma garantisini de sa~lam~~lard~r36.
1604 y~l~nda imzalanan ahidnâmenin, di~er ahidnâmelerden iki fark~~
vard~r. Bunlardan birincisi, Osmanl~~Devleti bünyesindeki Katolikleri himaye
etmek konusunda Frans~zlara imtiyaz verilmesi olay~d~r. Buna göre Frans~z
Kral~~ve onun dostu di~er H~ristiyan Hükümdarlar~n halktan, Kudüs'teki
mukaddes yerleri serbestçe ziyaret edeceklerdir. Kamame Kilisesi'nde ayin
yapan rahipler Kudüs'te tam bir emniyet ve huzur içinde oturacaklard~r.
Kendilerinden hiçbir yard~m ve himaye esirgenmeyecektir. Ahidnâmenin
ikinci önemli fark~~ise, Fransa Kralfmn, Frans~z ticaret gemilerine yap~lacak
tecavüz üzerine Cezayir korsanlar~n~~tutuklay~p, cezaland~rabilece~i hakk~d~r".
f) 1610-1673 Man Aras~~imzalanan Allidnâmeler
Fransa Kral~~XII. Louis (1610-1643) zaman~nda Türk-Frans~z ili~kilerinde
sorunlar mevcuttur. Bu sorunlar~n temelinde yatan en önemli sebep,
Fransa'n~n deste~inde Türkiye'de Katolik propangandas~n~n ba~lamas~d~r.
Bu husus da ilk faaliyette bulunan cizvit tarikat, olmu~tur. 1563 y~l~ndan itibaren tarikat~n, Osmanl~~Devleti'nde ~ubeleri aç~lm~~~ve misyonerleri
Galata'da ki Saint-Benoit Kilisesi ve manast~rma yerle~mi~tir38. Ancak a~~r~~faaliyetlerinden dolay~~Cizvitler, Osmanl~~Hükümetine dü~man olmak ve aleyhinde bulunmak suçundan Divân-~~Hümâyüna ça~r~lm~~lard~r. Fakat Frans~z
büyükelçisinin müdahelesi ile serbest b~rak~lm~~lard~r".
1650% y~llar~n Fransa's~~kendini, Avrupan~n en kuvvetli, en emniyetli
devleti olarak görmektedir. Bu dönemde Türkiye aleyhine tav~r almaya ba~lamas~~da bundan kaynaklamr. Katolik propagandas~n~n Türkiye'de h~zlar~mas~n~n yan~nda, Fransa, siyâsi ve ekonomik ç~karlar~~ için 1664 y~l~nda
Cezayir'e sald~rm~~t~r. Geli~en bu olaylardan sonra ayn~~ y~l içinde 1618 ve
1624 y~llar~nda yenilenen kapitülasyon antla~malan iptal edilmi~tir40.
Kapitülasyon anla~mas~n~n iptali, Frans~z tüccârlarm~~zor durumda b~rakm~~Ali Re~ad, Kapitillasyonlar, s. 61; Ba~~~, s. 6; Kocaba~, s. 55-56.
Re~ad, Kapitülasyonlar, s. 64-68; Biskupski, s. 18; Kocaba~, s. 57-58.
38 ~lknur Polat Haydaro~lu, Osmanl~~imparatorlu~u'nda Yabanc~~Okullar, Kültür Bakanl~~~~
Yay~nlar~, Ankara 1990, s. 113 .
33 Uzunçar~~l~, Cilt: III, s. 118.
40 Kocaba~, s. 70; Soysal, s. 18.
37 Ali
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t~ r. Fransa Kral~~XIV. Louis, Türkiye ile anla~mak ihtiyac~ n~~ duymu~~ve
~stanbul'daki elçisinden, bir Türk elçisinin Fransa'ya gelmesini istemi~tir.
Padi~ah IV. Mehmed de Divan çavu~lar~ ndan birinin yerine müteferrika
Süleyman A~a'y~~Fransa'ya göndermi~tir.". Bu s~ rada Bab-~~ etli ile aras~~ uzun
süreden beri bozuk olan Frans~z elçisi La Haye42 Paris'e ça~r~larak yerine
Nointel (1670-1679) 43 atanm~~t~ r. Süleyman A~a, bu yeni elçi ile birlikte
~stanbul'a dönmü~tür44. Nointel ~stanbul'a geldikten sonra Sadrazamla kapitülasyon anla~mas~ n~ n yenilenmesi görü~melerine ba~lam~~t~ r. Neticede 5
Haziran 1673'de Fransa ile yeni bir ahidnâme imzalanm~~t~ r45. Bu ahidnâme
ile ilgili bilgiler incelemenin son bölümünde ele al~ nm~~t~ r.
C-Türk-Frans~z Ili~kilerinde Konsolos Anlam~n~~önemi
Osmanl~~Devleti'nde yabanc~~ tüccârlara serbest ticaret yapma f~rsat~~veren Ahidnâme-i Hümâyünlar, ayn~~ zamanda bu tüccarlar~n mensub olduklar~~
devletlere, konsolosluk açma hakk~ n~~ da kazand~ rm~~t~ r. Böylelikle devletin
belli ba~l~~ merkezlerinde konsolosluklar aç~lm~~t~r"'. Konsoloslar~ n en önemli
görevleri ise, kendi bölgelerindeki her türlü sosyal ve iktisadi durumu muntazaman kendi ülkelerine bildirmek olmu~tur.
Osmanl~~ Devleti'nde ilk defa tam anlam~~ile konsolosluk ili~kilerinin
Fransa ile tesis edildi~i bilinmektedir47. Fransa Konsoloslu~u ilk önce
~stanbul ve ~skenderiye'de aç~lm~~t~ r. 1536 Ahidnamesi ile Frans~zlar diledikleri yerlerde ba~ka ~ubeler açma hakk~ n~~ elde etmi~lerdir48.
Frans~z Konsoloslar~ , Osmanl~~ülkesinde bulunan Frans~zlar~ n haklar~ n~~
korumak yolunda kar~~la~~lan problemleri en yetkili mercilere arzlar sunarak
çözüm aram~~lard~ r. Bu arzlar do~rultusunda Osmanl~~ Devleti'ndeki ticari,
iktisadi durum, Frans~zlar~ n sosyal ve siyasi vaziyetleri ayd~ nlanmaktad~ r.
Ba~bakanl~ k Osmanl~~ Ar~ivleri Dairesi'nde bulunan ve a~a~~da tan~ t~lan
il Ak~ nc~.

s. 7.
19.
43 Soysal, s. 19.
44 Kocaba~, s. 73.
45 Ali Re~ad,Kapitülasyonlar, s. 130-131; Mantran, "De Guilleragues", s. 60.
Mübahat S. Kütt- :o~lu, "Osmanl~~ ~ ktisad Tarihi Bak~ m~ ndan Konsolos Raporlar~~~~~~~
Ehemmiyeti ve K~ymeti", Güney-Do~u Avrupa Ara~t~rmalar~~Dergisi,10-11, Edebiyat Fakültesi
BaSlIlleVi, ~stanbul 1983, s. 151.
M.Tayyib Gökbilgin, "Konsolos", ~.A., Cilt: 6, s. 837.
Gökbilgin, Konsolos, s. 837; Kütükoglu, "ayn~~ makale", s. 151.
42 Soysal, S.
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"1702-1708 tarihleri aras~ndaki konsolos arzlar~~ve bunlara ait hükümleri' ile
ilgili belge bahsedilen konuya aç~kl~k getirecektir.
D-17024708 Tarihlerinde Türk-Frans~z ili~kilerinde Konsolos Arzlan ve
Bunlara Ait H~lkünderle ~lgili Belge Hakk~nda
Belge, Ba~bakanl~ k Osmanl~~ Ar~ivleri Dairesi Bâb-~~Asâfi Divân-~~
Hümâyün Düvel-i Ecnebiyye Defteri ( A.DVN.D'VE ) No 118 GS: 904 numaral~d~r. 32 sahifeden ibarettir ve 30 x42 cm. boyutlannda, baz~~sahifeler tek sütun, hacimce fazla olan di~er sahifeler ise çift sütundur. Yaz~~divani k~rmas~d~ r. Belgede 1700-1711 tarihlerinde Osmanl~~Devletinde Fransa Konsolosu
olarak bulunan Marquis d'Argental Feriol'un 1702-1708 y~llar~~aras~nda Bâb-~~
âli'ye gönderdi~i, Frans~z tüccarlar~n~n, tercümanlar~n~n ve halk~n~n meselelerini içeren arzlan bulunmaktad~r. Bu arzlardaki olaylara Fransa ile Osmanl~~
Devleti aras~nda akdedilen ahidnâmeye göre çözüm aran~lmaktad~ r. Belge
üzerinde ahidnâmenin tarihi belirtilmemi~~olmakla birlikte, bu tarihe yak~n
zamanda ba~ka imzalanm~~~bir ahidnâme olmad~~~~için bunun 1673
Ahidnâmesi oldu~u anla~~lmaktad~r49. (Bu ahidnâmenin Türkçe metni eklerde sunulmu~tur.)
Belgede konular~na göre; Frans~z tüccânn~n can ve mal güvenli~inin korunmas~~ile ilgili 5, Frans~z reayan~n can ve mal güvenli~inin korunmas~~ile
ilgili 10, Frans~z elçisinin yan~ndaki görevlilerin korunmas~yla ilgili 11,
Frans~z konsolosuna verilecek vergilerle ilgili 2, Frans~z tüccârlanmn gümrük
vergisi ödemeleriyle ilgili 35, Frans~z tüccarlar~n~n korsanlarla olan sorunlar~yla ilgili 2, Frans~z reaya ve tüccârlann hukûki davalar~~ile ilgili 11, Frans~z
reaya ve tüccârdan al~nan vergilerle ilgili 28, Frans~z reayan~n yiyecek teminiyle ilgili 8, Frans~z tüccârlan ile borç sorunlar~yla ilgili 22, Frans~z tüccârlar~n ihraç ettikleri mallar ve sorunlar~yla ilgili 8, Frans~z reayan~n miras sorunlar~yla ilgili 2, Frans~zlar ve kutsal yerlerle ilgili 2 hüküm yer almaktad~ r.
(Bkz. Grafik. Konulara göre hükümler)
Frans~z elçisi Marquis d'Argental Feriol, Türkleri ~spanya veraset harpleri
dolay~s~yla Fransa'n~n harp halinde bulundu~u Avusturya'ya kar~~~harekete
te~vik etmeye çal~~m~~t~r. Bir müddet sonra da Polonya'y~~nüfuzuna alan ve
Türkiye üzerindeki bask~s~~artan Rusya'ya kar~~~Bâb-~~âli'yi tahrik etmeye
ba~lam~~t~r. Ancak bu politikas~nda ba~ar~s~z olmu~tur5<>. Feriol'un yapt~ klar~~
konusunda bkz., Ali Resad, Kapidilasyonlar, s. 130-131; Kurdakul, s. 77.
Soysal, s. 20; Uzunçars~ll, s. 215.

49 Ahidnâme
5f)
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bunlarla kalmam~~, 5 Ocak 1700 tarihinde Padi~ah~n huzuruna k~l~c~~ile girmek istemi~, fakat bu iste~i reddedilmi~tir. Böylece on y~l hiç padi~ahla görü~türülmemi~tir. XIV. Louis'in talimatlar~~do~rultusunda hareket eden
Frans~z elçisi, Osmanl~~tebaas~~ve Türkiye'de ikâmet eden Katolikleri aç~kça
himaye etmi~tir. Feriol'ün elçili~i zaman~nda Türkiye'deki Katolik propagandas~~en üst seviyeye glun~~t~rm. 1708 y~l~nda Türkiye, kendisinin geri çekilmesini istemek üzere, Bahri Mehmet'i "Fevkalade Elçi" s~fau ile Fransa'ya
göndermi~tir. Feriol ise 1709'da cinnet geçirerek, yurduna geri dönmü~tür".

51 Uzunçar~~b, s. 215; Kocaba~, s. 80-81.
52 Soysal, s. 21.
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Grafik. Konulara göre hükümler

1.Frans~z tüccâr~ n~ n can ve mal güvenli~inin korunmas~~hakk~ nda
2.Frans~z reayan~ n can ve mal güvenli~inin korunmas~~hakk~ nda
3.Frans~z elçisinin yan~ ndaki görevlilerin korunmas~~ hakk~nda
4.Frans~z konsolosuna verilecek vergiler hakk~ nda
5.Frans~z tüccârlar~~~~ n gümrük vergisi ödemeleri hakk~nda
6.Frans~z tüccârlar~ n~ n korsanlarla olan sorunlar~~hakk~ nda
7.Frans~z reaya ve tüccârlar~ n huküld davalar~~hakk~ nch
8.Frans~z reaya ve tüccârdan al~ nan vergiler hakk~ nda
9.Frans~z reayan~ n yiyecek temini hakk~ nda
10.Frans~z tüccârlar~~ile borç sorunlar~~hakk~ nda
11.Frans~z tüccârlar~ n ihraç ettikleri mallar ve sorunlar~~ hakk~ nda
12.Frans~z reayan~ n miras sorunlar~~hakk~nda
13.Frans~zlar ve kutsal yerler hakk~nda.
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E-1673 Al~kInknesi ile Belgede Yer Alan Olaylar~n Kar~~la~t~nlmas~~
Belgemizde yer alan olaylar özellikle Frans~z tüccarlar~n~ n kar~~la~t~~~~
problemleri içermektedir. Fransa ile Osmanl~~ Devleti aras~nda akdedilen
Ahidnâme-i Hümâyünlarda zikredilen Frans~z tüccar~n~ n can ve mal~ n~ n korunmas~~konusu y~llarca süren sorunlar içinde yer alm~~t~r.
1-Frans~z Tikarnun Can ve Malimn Korunmas~~
1673 Ahidnâmesinde "Françe elçisiyle, konsoloslar~, tercümanlar~, tüccar-lar~~vesair halk~, eskiden oldu~u gibi emniyet ve huzur içinde adaletimiz
sayesinde ya~ayarak haklar~ nda hiçbir surette yasa d~~~~hareketler reva görülmeyecek ve serbestçe hareketleri s~ n~ rland~ r~lmayacakur" denilmektedir.
Ancak bu maddeye mugayir olaylara•belgemizde oldukça s~ k rastlanmaktad~ r.
Bozcaada'ya ticâret için gelen Frans~z kaptanlar~ ndan De la Cras, ayn~~
ada halk~ ndan iki ki~i taraf~ ndan öldürülerek, mallar~~ ya~malanm~~ur.
Frans~z elçisi De Feriol bu durumu padi~aha arz-~~ hal ederek bildirir. Padi~ah
da Bozcaada kad~s~ na ve yeniçeri zabitine olay~ n yerinde tefti~~edilerek kanuna göre karar verilmesini bildirir53.
Delvine Sanca~~'nda, Sayda iskelesi emini olan Resul'ün, Frans~z tacirlerinin alt~ nlar~ n~~ ve baz~~ e~yalar~ n' alarak, tacirleri esir etmi~tir. Ad~~geçen
Resul'ün gasb ettiklerini Frans~z konsolosuna teslim etmesi ve esir al~ nan
Frans~zlar~ n durumunun ise Divan-~~Flümayünda görü~ülmesi karar~~al~ nm~~t~ r. Bu olay~ n ahidnâmeye göre çözümlenmesi kararla~ur~lm~~ur".
Yunanistan'~ n bat~~ k~y~lar~ nda Narda ~ehrinde ticâret ile me~gul olan
Fransa tüccarm~ n kimseye borcu yok iken, eski Narda hass~~olan Süleyman
Efendi, 1110 senesinde tüccar' yüzelli de~nek ile d;iverek paras~ n~~gasb etmi~tir. Bu durumun yine yukar~da aç~klad~~~ m~z ahidnâmenin maddesine
göre halledilmesi hususunda Rumeli Valisi ve Yanya Naibi görevlendirilmi~tir55.
2- Frans~z Reayan~n Can ve Mal~= Korunmas~~
Frans~z tüccarm~ n maruz kald~~~~olaylara, di~er Frans~z reayan~ n da maruz kald~~~~belgemizden anla~~lmaktad~r.
53 Ba~bakanl~k Osmanl~~ Ar~ivleri Dairesi (BOAD.), Bâb-~~ Asâfi
Hümâyün Düvel-i
Ecnebiyye Defteri (A.DVN. DVE.) No 118 Genel S~ralama No (GS. No): 904, Al /1 .
51 BOAD. A.DVN.DVE., B 6 /3.
55 BOAD. A.DVN.DVE.,B 1 /3.
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K~br~s'~ n De~irmenlik Sanca~~'nda cerrahl~k yapan müste'men56, kimseye
zarar~~ olmad~~~~halde Panaki, Midyanö, Yako Modof, Madriko isimli
Yahudiler taraf~ ndan çok ~iddetli bir ~ekilde eziyet edilerek, ölmek derecesinde b~ rak~lm~~t~ r. Bu konunun halli için De~irmenlik Sanca~~~Beyine ve
kad~s~ na gönderilen hükümde gere~inin yap~lmas~~istenilmi~tir57.
Osmanl~~tebaas~ ndan bir rahibin evine giren birkaç Yahudi ~aki, rahibin
e~yalar~ na el koyup, kendisine eziyet etmi~ tir. Gönderilen hükme göre, davan~n ~er'le görülmesi ve e~yalar~ n geri iade edilmesi istenilmektedir58.
Benzer olaylara sancakbeylerinin, o~ullar~ n~n ve baz~~ ~ehir e~kiyalar~ n~ n
da kar~~t~~~n~~görmekteyiz. Ahidnâme-i Hümâyünun bir maddesinde, "Fransa
uyruklu olan tüccâr ile yanlar~ ndaki memur, hademe ya da di~er reaya çe~itli
konulardan ve i~lerden dolay~~ kad~lar, sancakbeyleri ve suba~~lar taraf~ ndan
yarg~lanmayacaklard~ r. Bu gibi i~leri çözümleme hakk~~Bâb-~~âli'ye ait olacakt~r". denilmi~tir.
Elçi de Feriol'ün arz-~~hâline göre, Gazze Sanca~~~beyi olan Hüseyin ve
o~lu Ali Remle'de, Frans~ z konsolosu vekilini ve di~er tüccârlar~~ hapsedip,
çe~itli eziyetlerden sonra dörtbin guru~larm~~ alarak katletrni~lerdir. Hükme
göre, sancakbeyi ald~~~~paray~~varislerine geri ödeyecek, ald~klar~~ e~yalar~~ da
iade etmek üzere gereken cezay~~da çekecektir5".
1110 senesinde, Delvine Sanca~~ 'nda Marglice'ye yak~ n yere demir atan
Frans~z kaptanlar~n~, Margliç e~kiyas~~denilen Mustafa, Hasan Levka, Fazli
A~a ve o~ullar~~Yusuf, Hasan ve Hüseyin adl~~ zatlar esir edip, paralar~n~, e~yalar~ n~~ ve mallar~ n~~ ald~ ktan sonra sal~verirler. Bu olay, dört be~~defa ayn~~ ~ekilde tekrar eder. Bununla da kalmay~ p yan~ nda ki adamlar katledilir.
Verilen hükme göre, Narda'daki idareciler bu e~kiyalar~~ yakalamak, kaptanlar~n e~yalar~ n~~geri almak, e~kiyalar~~hak ettikleri cezaya çarpurmak ve olaya
gereken itinay~~göstermek üzere görevlendirilmi~lerdir"°.
M~s~ r Valisi'ne gönderilen hükme göre, Frans~z tüccârlar~ n~ n satmak için
M~s~ r ve ~skenderiye'ye getirdikleri mallar~ n~, gümrükhaneden haberleri yok
56 Müste'men; Osmanl~~ ülkesinde oturmasma müsaade olunan yabanc~~ devlet tebaasma
denir. Bkz. M. Zeki Pakalm, Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlü~ii, Cilt: Il, s. 631. cilt 2, s. 631.
57 BOAD. A.DVN.DVE.,A. 8 /4.
58 BOAD. A.DVN.DVE.,A 10 /5.
59 BOAD. A.DVN.DVE.,A1 /3, A2/ 2, A9 /2.
6° BOAD. A.DVN.DVE.,B8/ 3, B12 /2.
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iken vilâyetin ahalisinden baz~~ki~iler zorla alm~~lard~ r. Çald~ klar~~bu mallar~~
eksik fiyat ile satrn~~lard~r. Hükm-ü Hümâyûna göre bu suçu i~leyenlerin tutuklanmas~~emredilirm.
Yine Frans~z tüccârm ~stanbul'a getirdi~i çuka ve kuma~~, ahidnâmeye
göre vergi ödedikten sonra sat~~a ç~ karm~~t~r. Lakin, ~stanbul ahalisi taraf~ ndan bu sat~~~engellenmi~tir. Olay üzerine ara~t~ rma yap~l~rken, Çar~~~a~as~n~n
verdi~i bilgiye göre hiçbir kimse sat~~a engel olmam~~ur. Yine ~stanbul kad~s~~
Mevlâna ~brahim'in arz~na göre de, Sultan Mehmed, Sultan Süleyman ve
Sultan Mustafa zamanlar~ nda oldu~u gibi ~imdi de tüccârlar aras~nda iltimas
durumu söz konusu de~ildir. Gönderilen emre göre durumun ~efle çözümlenmesi istenilmektedir62.
3-Frans~z Elçisinin Yan~ndaki Görevlilerin Korunmas~~
Ad~~geçen belgede çok s~ k kar~~la~~lan konulardan bir tanesi de Frans~z
elçisinin yan~nda görevli olarak bulunan memurlar~n can, mal güvenli~inin
sa~lanmas~~hususudur.
Edirne'den Draç'a kadar yol üzerinde bulunan kad~lara, yeniçeri serdarlar~na ve i~~erlerine gönderilen hükme göre, Frans~z elçisinin gönderdi~i arzhâlde, kethüdas~~olan Blondel'in, bir yasakc~63, bir tercüman üç hizmetkâr~yla Draç'a gitmek istemektedir. Kethüdan~n gidi~te ve geli~te memurlanyla
birlikte can ve mal güvenli~inin sa~lanmas~, mallar~n~~narh-~~cari"4 üzere satanlardan paralar~~ ile al~~veri~~yapmalar~, yanlar~na koruyucular verilmesi istenilmektedir. Padi~ah~ n hükmü üzerine bu istekler yerine getirilmelidir"5.
Konu ile ilgili olarak ahidnâme-i hümâyünda, "Frans~z elçisi hizmetinde olan
tercümanlar~n ve di~erlerinin geleneksel vergiler (Tekâlif-i Örfiyye)'den
muaf tutulduldar~" belirtilmektedir. Ayr~ca kethüda ve memurlar~ n cizye iste~i ile rahats~z edilmemeleri de arz olunmaktad~ r. Bu hükme benzer di~er
61 BOAD. A.DVN.DVE.,A3 /5.
" BOAD. A.DVN.DVE.,Al2/ 1.
Yasakc~: Tanzimatdan önce sefarethanelerin muhafazas~nda yeniçeriler bulundurulur ve
bunlara "yasakc~" denilmektedir. Frans~z sefarethanesini yeniçerilerin altm~s~ nc~~ bölü~üne
mensub yasakc~lar muhafaza ederdi. Bkz. M. Zeki Pakal~n, Tarih Deyimleri ve Terimleri
Sözlügti, Cilt: 111, s. 606.
6 Narh müessesesi ile ilgili olarak bkz., Mübahat S. Kütüko~lu, Osmanhlarda Narh
Müessesesi ve 1640 Tarihli Narh Defteri, Istanbul 1983, s. 3-34.
BOAD. A.DVN.DVE.,A1/ 5.
6(1 Muahetlât Mecmuast, Cilt: I, s. 4-14.
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bir örnekte ise, ~stanbul'dan Bükre~'e kadar yerle~im birimlerinde bulunan
kad~ lara gönderilen hükümde, Michel isimli Frans~z~ n üç müstemin ve bir
hizmetkâr~~ ile beraber Eflâk'a gidecekleri, burada narh-~~cari üzere mal sat~ n
alacaklar~~belirtilmektedir. Yanlar~ na yard~mc~~adam da istenen Eflâk'a gidecek bu ki~ilerden cizye talep edilmemesi, can ve mal güvenliklerinin sa~lanmas~~ da hükümde yer almaktad~ r67.
Belge de yukar~da aç~ klad~~~m~ z olaylara benzer sekiz olay daha mevcuttur. Bunlarda sadece yer isimleri ve ~ah~s isimleri farkl~d~ r".
4- Frans~z Konsolos~ma Verilecek Vergiler
1673 Tarihli Ahidnâme-i Hümâyünda " Frans~ z tüccâr~~gemilerine yükledikleri maldan, baz~~zimmi (Müslüman olmayan) Osmanl~~ tebaas~~ reaya
kendi gemileriyle de olsa getirdikleri metaadan Frans~z elçilerine ve konsoloslar~ na ait olan resim ve haklar~~kusursuz verip inat ve muhalefet eylemiyeler" ~eklindeki maddeye mugayir iki olay belgemizde mevcuttur.
Birinci olay ~zmir kad~s~ na gönderilen hükümde yer almaktad~ r. Hüküm
de, Misk adas~~ sakinlerinden baz~~zimmiler, Fransa'ya getirip götürdükleri
mallardan ~ zmir konsolosu vekiline vermesi gereken vergiyi ödememektedir.
Ahidnâme maddesine göre, bu verginin hiçbir zorluk ç~ kartmadan ödenilmesi gerekmektedir69.
~kinci olay da ise, Yanya Pa~as~ na gönderilen hükümde, Osmanl~~ tebaas~ndan baz~~zimmiler ile Frans~z tüccârlar~~getirdikleri ve götürdükleri mallardan elçilerine ve konsoloslar~ na ahidnâmede kay~ tl~~ oldu~u üzere, vegi
ödemeleri gerekti~i yer almaktad~ r. Fakat, tüccârlar bu verginin bir k~sm~n~~
ödememi~lerdir. Olay~ n ahidnâmeye göre çözümlenmesi arz olunmu~tur70.
5-Frans~z Tücarlann Gümrük Vergisini ödemeleri
1673 tarihli ahidnâme-i hümâyûn da" Frans~ z gemileri gelenek ve yasalar
üzere Istanbul'da aran~ p gittikten sonra bir daha Bo~az hisarlar~~ önünde de
aranarak, gümrük vergileri al~ n~ p, icazet verilir" ~eklinde madde bulunmak67 BOAD.

A.DVN.DVE.,A8/ 2.
BOAD. A.DVN.DVE.,A9/ 5, Al2/ 4, A13/ 3, A14/ 6, B5/ 3, 139/ 3, B11/ 3, B15/ 1.
(31 BOAD. A.DVN.DVE.,A4 /3.
7() BOAD. A.DVN.DVE.,A14/ 4.

TÜRK-FRANSIZ ILI~KILERINDE KONSOLOS ARZLAR1

525

tad~ r". Belgemizdeki konular aras~nda en s~k kar~~ la~~lan konu bu madde ile
ilgili olaylar olmu~tur. Bununla ilgili bir örnekte, Bo~az hisarlar~~kad~lar~ na
ve dizdarlar~ na gönderilen hüküme göre, elçinin arz-~~ halinde Frans~z kaptanlanndan Arman ve Carbone getirdikleri ve götürdükleri mallar için, gümrük vergisini ödeyerek, ellerine edâ tezkireleri (al~nd~~ makbuzlar~ ) nin verilmesini, ve vilayetlerine gitmelerine engel olunmamas~~ istenilmektedirn.
Kaptanlar~ n ismi farkl~~ olmak üzere onüç tane daha hüküm belgede yer almaktad~ r".
Ayn~~konu ile ilgili fakat baz~~ de~i~iklikler bulunan di~er bir hüküm71,
Frans~z kaptanlar~ndan Valentin isimli kaptan~n bir gemi ile getirdi~i ve al~ p
götürdü~ü emtiamn ahidnâmeye göre, gümrük vergisini ödemesi husust~nu
içermektedir. Hükiimde gümrük vergisini ödeyip tezkiresini ald~ktan sonra
önceden oldu~u gibi geminin Bo~az hisarlar~~önünde kontrol edilmesi, ihrac~~ yasak mallar olup olmad~~~ na bak~lmas~, yasaklanm~~~mallar~n olmamas~~
durumunda e~lendirilmeden yoluna devam etmesi izninin verilmesi gere~i
vurgulanmaktad~ r. Hükümde geçen ihrac~~ yasak maldan genel olarak, hububat, pamuk, barut, silah, deri, gön, balmumu, don ya~~, koyun derisi, neft
gibi mallar kastedilmektedir". Zira ülkede elde edilen tar~ m ürünlerinin, ç~kar~lan madenlerin üretimin yetersiz olu~undan ve stratejik nedenlerden
kaynaklanan sebeplerle bu mallar~ n ihrac~~ yasaklanm~~t~r. Fakat bu yasaklara
her zaman uyulmayarak, üretimin bol oldu~u zamanlar ihraçlanna izin verilmektedir. Bunlar kaçak yollarla gümrük duvarlar~ n~~ a~abilmektedir. Siyasi
ili~kiler de bu yasak kapsam~ n~ n geni~letilip, daralulmas~na neden olmaktad~ r7".
Belgemizde yukar~daki hükme benzer olaylar oldukça fazlad~ r. De~i~en
sadece Frans~z kaptanlar~ n~ n ismi ve mallar~~ta~~yan gemilerin say~land~ rn.
Mec~nuas~, Cilt:!, s. 13.
BOAD. A.DVN.DVE.,A1/ 2.
73 BOAD. A.DVN.DVE.,A3/ 6, A5/ 1, A7/ 5, A9/ 1, A10/ 2, A9/ 4, A10/ 3, AH/ 2, All/
3, Al2/ 2,
A14/ 1, A14/ 5, A16/ 4.
71 BOAD. A.DVN.DVE.,B1/ 2.
75 BAOD., Mühimme Defteri 66, 2.
71' Zeki Ar~ kan, "Osmanl~~ imparatorlu~u'nda ~ hrâc~~ Yasak Mallar (Memnu Meta)",
Prof.Dr.Beldr liütüko~l~ fna Arma~an, Edebiyat Fakültesi Bas~meri , ~stanbul 1991, s. 279-306.
77 BOAD. A.DVN.DVE.,B1/ 5, B2/ 2, B4/ 5, B5/ 2, B5/ 5, 88/ 4, B8/ 6, B11/ 2, B12/ 3,
B13/ 3, B16/ 2, B16/ 4.
71 Muahedât
72
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Gümrük al~m~~ile ilgili ahidnâmede yer alan di~er bir madde " Fransa
Kral~mn nzas~~üzerine tüccarlan memleketlerinden getirdikleri ve al~p götürdükleri mallar~ ndan kadimden ne bahaya tutub, gümrük alma geldi ise
yine o tertip üzerine al~n~ p ziyade bahaya tutulm~ya. Satmak için ihraç olunan mallardan , gayri ba~ka iskeleye gitmek istediklerinde mallar~ndan gümrük talep etmiyeler. Ba~ka bir iskeleye iletmeye engel olunm~ya." ~eklindedir.
Bu konuyla ilgili olarak belgemizde birçok olaya rastlamaktapz78. Bunlardan
biri M~s~r Valisine ve iskenderiye Kad~lar~ na gönderilen hükümdür78. Hükme
göre, Frans~ z kaptanlan gemileri ile Sayda, Trablus~am ve sair iskelelere gitmek için iskenderiye iskelesine varm~~lard~r. Satmak için ald~klar~~mallar~n
gümrü~ünü vermi~ler ancak, ihrac olunmayan mallar~ ndan da gümrük vergisi al~nm~~t~r. Bununla birlikte di~er iskelelere gitmelerine de engel olunmu~ tur. Ahidnâmeye göre bu olayda saulmayan maldan gümrük al~nmamas~na ve di~er iskelelerde de gümrük talep edilmemesine dair emir verilmi~-

tir".

Edirne bostanc~ba~~ sma gönderilen bir ba~ka hüküm de ise, Frans~z tüccarlan Selanik'te pamuk ve ihrac~~yasak olmayan mallardan sat~n alm~~lard~r.
Tüccarlar mallar~n gümrü~ünü ~stanbul'da ödemeye raz~~iken Edirne
gümrük emini vergileri burada ödemelerini istemi~tir. Bu olay üzerine gönderilen hükme göre, Anadolu'dan gelip Trakya'ya gidenlerden gümrük al~naca~~, ancak Istanbul'a gidenlerden gümrük al~ nmayaca~~~
Gümrük vergisi konusunda 1673 Ahidnâmesinde çok önemli bir madde
yer almaktad~r. Bu madde "Frans~z tüccar' Osmanl~~memleketlerine getirdikleri ve al~ p götürdükleri emtialardan eskiden bu ana de~in % 5 verip, lakin
Osmanl~~Devleti'nin eski dostlarmdan olmakla % 3 gümrük vermek üzere ellerinde olan yenilenmi~~ahidnâmelerine ilhak olunmak bab~nda, istekleri
kabul edilip i~aret edildi~i üzere verip ziyade talep olunmaya"82 ~eklindedir.
iskenderiye sancakbeyine gönderilen hüküm de, Frans~z tüccarlar~ ndan
al~nmas~~gereken % 3 gümrük vergisinin daha fazla talep edilmesi kar~~s~nda,
gümrük emininin gereken cezaya çarpur~lmas~~istenilmektedir".
78 BOAD. A.DVN.DVE.,B16/ 3, B8/ 5, B10/ 2, B10/ 3.
79 BOAD. A.DVN.DVE.,A3/ 3.
80 BOAD. A.DVN.DVE.,B16/ 3, B8/ 5, B10/ 2, B10/ 3.
81 BOAD. A.DVN.DVE.,B5 1, BI 4.
82 Muahedat Mecmuas~, Cilt: I, s. 12; Niyazi Berkes, Türkiye'de Çagdaslasma, Do~u-Bat~~

Yay~nlar~, ~stanbul 1978, s. 83; Ba~~~, s. 6.
83 BOAD. A.DVN.DVE., B9/2., B6/2, B2/I.

TÜRK-FRANSIZ ILI~KILERINDE KONSOLOS ARZLARI

527

1673 Ahidnâmesinin gümrük ile ilgili maddenin devam~ nda,
"~stanbul'da elçileri, konsoloslar~~ve yard~mc~lar~~ olmayan • Portukal
(Portekiz), Çiçliye (Sicilya), Katalan, Messina, Ankovata, Ancona vesair sava~~
halindeki devletler hakk~nda Frans~z Krahn~n bayra~~~alt~nda kadimden gelistekleriyle gelenler kendi hallerinde olub sulh ve salâha ayk~r~~
dikleri
hareket kendilerinden olmad~kça, sair Frans~zlar gibi gilmrüklerini verip
kimse engellemeye" ~eklinde ilave edilmi~tir. Konu ile ilgili olarak , ~zmir
Müderrisine gönderilen hükümde84, Frans~z Kral~= bayra~~~alt~nda ~zmir
iskelesine ticaret için gelen ecnebi tüccarlann ald~klar~~mallar~n gümrü~ünü
ödemesi kar~~l~~~nda kendilerine eda tezkireleri ve geçi~~izinleri verilmemi~tir. Akdedilen Ahidnâme-i Hümayana göre bunlar~n tezkireleri ellerine verilip, geçi~lerine engel olunma~nal~d~r.
6- Frans~z Tüccarlar~n Korsanlarla Olan Sorunlar~~
Osmanl~~Devleti'nin hâkimiyeti alt~nda, fakat fiilen müstakil bir durumda bulunan Kuzey Afrika korsanlar~na Avrupal~lar ötedenberi "Berberi
Korsanlan" ad~n~~vermi~lerdir88. Frans~z tüccarlan Osmanl~~Devleti sular~nda
ticaret yaparken, bu korsanlar ile bir tak~m sorunlar ya~am~~lard~r. Konu ile
ilgili ahidnâmede; "Cezayir-i Garp korsanlar' limana vard~klar~nda kendilerine zorluk ç~karmay~p barut, kur~un, yelken vesffir alat verilip lakin Garp
Ocaklar~~korsanlar~~Fransa tüccarlar~na rast geldiklerinde esir ve mallar~n~~
ya~malarlarm~~, merhum ceddimiz zaman~nda da çok defa tenbih edilip
bundan ders almam~~~olduklar~ndan daima tecavüz halinde imi~ler. Bu hususa dahi nzam yoktur." denilmektedir. Belgemizde M~s~r Valisine gönderilen iki hükümde ahidnâmede yer alan madde kapsam~nda olaylara rastlamaktaya.
Bunlardan birincisinde, Frans~z kaptanlarm M~s~r iskenderiye liman~ndan gümrük ödedikten sonra gitmek istediklerinde kar~~la~t~klar~~sorunlar
yer almaktad~r. Buradaki Müslüman kaptanlar, Frans~z kaptanlardan vergi talep etmi~ler, böylelikle gitmelerine engel olmu~lard~r. Bu durumda yükünü
al~p vergisini ödeyen Frans~zlara hiç kimsenin zorluk ç~kart~p, engel olmas~na
müsaade edilmemesi yolunda emir verilmi~tir. Gere~inin de ahidnâmeye
göre çözümlenmesi istenilmi~tir88.
84 BOAD.

A.DVN.DVE., B2/3.
Nimet Kurat, "Berberi Ocaklar~~ile Amerika Birle~ik Devletleri Münâsebetleri
(1774-1816)", Tarih Ara~t~rmalar~~De~gisi, Cilt: II, say~: 2-3, s. 175.
86 BOAD. A.DVN.DVE.,A3/ 1.
85 Akdes
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~kinci hükümde ise, Frans~z tüccarlanmn Felemenk korsanlar taraf~ndan
rahats~z edildikleri konusu vard~r 87 . Bu da ayn~~tarzda neticelendirilmi~tir.
7-Frans~z Reaya ve Tacarlar~n Huküld Davalar~~
Osmanl~~Devleti'nde ya~ayan Frans~z reaya ve tüccârlann huküld sorunlar~na akdedilen 1673 ahidnamesinde aç~kl~k getirilmi~tir. Ahidnâmede
"Frans~zlar~n kendi aralar~nda davalar~~olur ise Elçileri ve Konsoloslan kendi
yasalar~na göre davay~~görüp hallederler. Frans~z konsoloslan, tercümanlar'
ve tüccarlar~n~n dört bin akçeden ziyade olan davalar~~Divan-~~Hf~mayüneda
görülüp gayri yerde balulmaya" ~eklinde hüküm yer almaktad~r. Ahidnâme
maddesinin ilk cümlesine mugayir olay, belgemizde bir hükümde rastlanm~~t~r. Bu hüküm88 Rodos kad~s~na gönderilmi~tir. De Feriol'ün arz-~~haline
göre, 1118 senesinde Bertet isimli Frans~z kaptan ~zmir'e gelirken ~stopalye
adas~~yak~nlar~nda Felemenk korsanlar~n~n suikasd~na u~ram~~ur. Bunun
üzerine Frans~z kaptan gemisindeki e~yalar~~ ad~~ geçen adada bulunan
Frans~z~n evine bo~altm~~ur. Lâkin e~ya sahiplerinden Anton Emanuel isimli
Frans~z, e~yay~~teslim almad~~~~için durumu ~ikayet eder. Gönderilen hükümde, Frans~zlar~n birbiri aras~nda kan veyahud ba~ka kötülük vaki olur ise
elçileri ve konsoloslar~~taraf~ndan bu davaya balulmas~, ba~ka herhangi birisinin bu i~e kan~mamas~~istenilmektedir.
Dört bin akçeden ziyade olan davalarla ilgili olarak da birbirine benzer
olaylar~~belgemizde görmekteyiz". Bunlardan Selanik Sanca~~~Mutasarr~f~~
olan Vezir Said Pa~a'ya ve Selanik Müderrisine gönderilen hükümde,
Selanik'te Frans~z konsolosunun yan~ nda berat-~~ ~erifle tercüman olan
Kostantin veled-i Yanako isimli tercüman~n Mevzi Makrizu isimli Yahudi ile
aralar~ndaki sorun anlaulmaktad~ r. Mahkemede daval~n~n mal makbuzundan % 2 akçe resm-i ihzariye"° al~nd~ktan sonra, tercüman daha fazla para talep etmi~tir. Ahidnamenin ilgili maddesine göre Frans~zlar~n dört bin akçeden fazla olan davalar~n~n Divan-~~Hümayün'da dinlenilmesi emri gönderilmi~tirm.
BOAD. A.DVN.DVE.,B7/ 5.
88 BOAD. A.DVN.DVE.,B7/ 5
89 BOAD. A.DVN.DVE.,B5/ 7, A16/ 3, B1/ 1, B3/ 3, B5/ 4, B14/ 2.
90 Resm-i b~z 'ariye, birinin mahkemeye ça~r~lmas~~ için al~ nan haraç ve yaz~ lan yaz~~
demektir. Bkz. M. Pakalm, Cilt: Il, s. 45.
BOAD. A.DVN.DVE.,113/ 5.
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Ahidnâmenin, ayn~~ maddesine göre çözümü istenen di~er bir hüküm de
Gazze Sancakbeyine ve kad~s~ na yollanm~~ur. Elçinin arz-~~ hâli üzerine,
Gazze'de bulunan Frans~z tüccâr~mn kimseye borcu olmad~~~~halde, bu kazada bulunan Ebu El Mehdi ve karde~i ~eyh Mehmed isimli ki~iler, Frans~z
tüccârdan alacaklar~~ oldu~unu iddia ederek tüccâr~~ rahats~z etmi~lerdir. Bu
davan~ n ~stanbulda görülmesi üzere emir gönderilmi~tir92.
8- Frans~z Reaya ve Tilcardan Al~nan Vergiler
Osmanl~~ tebaas~ ndan olan Frans~zlar, devlete çe~itli adlarda vergiler
ödemektedirler93. Lâkin baz~~ durumlarda bunlar~n ço~undan muaf tutulduklar~~ görülür. Ahidnâme-i Hümâyün'un ilgili maddesinde," Önceden al~nd~~~~
üzere gümrük vergisi al~n~ p, ziyade bahaya tutulm~ya. Zulu:1ra gelen kassabiye, reft, bac, yasakkulu ve 300 akçeden ziyade selâmetlik resmi talep olunmaya. Elçiler hizmetinde olan tercümanlar olageldi~i üzere haraç ve kassabiyeden vesâir Teklif-i Örfiye'den muaf olalar. Hediye ve elbiseleri ve yiyecek
içecekleri için paralar~yla getirdikleri nesnelerden gümrük ve bac istenmeye.
Fransal~dan Osmanl~~memleketlerinde oturanlardan haraç talep olunmaya"
denilmektedir. Belgede geçen kassabiye; kasaba verilen kasapl~ k, hayvan
kesme ücreti, reft; ülke d~~~ na ç~kar~lan mahsul ve mamullerden al~nan gümrük resmi, bac; gümrük vergisi, yasak kulu; yasakç~lar için ödenen vergi, selâmetlik akçesi; derbentlerden ve sair geçit yerlerinden geçi~lerde al~ nan
vergilerdir9 t.
Vergiler konusunda ya~anan sorunlarla ilgili olarak, Edirne
Mutasarr~f~ na gönderilen hüküm de Fransa konsolosu yan~ nda tercüman
olan Panayot veled-i Dimitri isimli tercüman~ n ticaret yapmak için Edirne'ye
gitti~inde cizyedarlar taraf~ ndan kendisi ve hizmetkârlar~~ için cizye talep
olunmu~tur. Ahidnâmede al~ nan karara göre beratl~~ tüccârlardan cizye al~ nmayacakt~ r, sorunun bu maddeye ba~l~~ olarak çözümlenmesi istenilmektedir93.
~zmir kad~s~na gönderilen hilkümde, Fransa konsolosu, ruhbanlar~ , tercümanlar' ve tilccârlar~ ndan bac, kassabiye, reft, yasakkulu gibi vergiler için
BOAD. A.DVN.DVE.,B3/ 4.
reavan~ n devlete C~dedi~i vergilerle ilgili olarak bkz. Abdurrahman Vefik, Tek,ilif
Kalaidi, Cilt: I, Matbaa-i Kader, Birinci Bask~, ~stanbul 1328, s. 384-464.
91 M. Zeki Pakal~ n, Cilt: I, Il, ili. s. 143, 22, 606, 153.
95 BOAD. A.DVN.DVE.,A7/ 2, All/ 4, A15/ 3, A16/ 1, B13/ 4.
92

93 Ecnebi

BelIeten C. LXIII, 34
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para istenilmektedir. Ahidnâme hükmü gere~ince bu iste~in yanl~~~oldu~u
belirtilerek hata= düzeltilmesi istenilmi~tir96.
Vergi konusu ile ilgili ~zmir Müderrisine ve Midilli, E~riboz kad~lar~ na
gönderilen hüküm de, Fransa reayalar~ ndan Nicole, e~yas~~ve bir hizmetkan
ile ~zmir Midilli taraf~ na gitmek ister. Ahidnâmeye göre % 1 O gümrü~ü ödedikten sonra daha fazla istenmi~tir. Verilen emre göre Frans~zlardan Osmanl~~
Devletinde oturanlardan haraç al~ nmayacak ve fazla gümrük talep edilmeyecektir". Belgede Frans~zlardan haraç al~nmamas~yla ilgili birçok hükme rastlamlm~~t~ r98.
Atina kad~s~ na gönderilen hüküm, di~erlerine göre biraz de~i~iklik arz
etmektedir. Atina'da ticaret yapan Frans~z tacirlerinden birinin kar~s~~ile beraber sahip olduklan emlak ve arazileri için gereken vergiyi ödemelerini ve
ellerine makbuzlar~ n~ n verilmesi bildirilmektedir. E~er Atina'daki mahalli
idareciler kar~~kocay~~ daha fazla vergi talebiyle rahats~z ederler ise kanun
üzere gerekenin yap~ lmas~~istenilmektedir99.
9- Frans~zlar~n Myecek ihtiyac~n~n Temini
Hamr ve hamr yap~m~ nda kullan~lan üzümün çok miktarda al~ nmas~~ ve
henazirin yenilmesi ~slam dininde haram oldu~u için Müslüman halk~ n kul'almas~ n~ n devletçe yasak edilmesinden dolay~~gayri müslimler için bunlar~~
kullanmak izne tabidir. Bu bak~mdan belgemizde kullan~lmas~~ yasak oldu~undan izne tabi olan hamr, üzüm ve henazir ihtiyaçlar~ n~ n temini için hükümler vard~ r.
Hamr (~arap): Yeniçeri A~asma ve Bostanc~ba~~ na gönderilen hükümlere göre" Frans~z elçisi ve adamlar~, ihtiyaçlar~~ için senede bir defa olmak
üzere 7 bin medrew' hamr getirmek ve ~stanbul'da her medresi onar vu91'

BOAD. A.DVN.DVE.,A13/ 4.
BOAD. A.DVN.DVE.,B2/ 1.
98 BOAD. A.DVN.DVE.,B6/ 2, B14/ 4, B10/ 4, A2/ 6, B10/ 1.
BOAD. A.DVN.DVE.,B14/ 1.
'<x) BOAD. A.DVN.DVE., A4/ 1, A4/ 4, A15/ 1, B11/ 1.
10 ' Halil ~ nalc~ k, " Osmanl~~Metrolojisine Giri~", (Türk Dünyas~~Ara~t~rmalar~~73 (A~ustos
1991), ~ ngilizceden tercüme ede~~: E~ref Bengi Özbilen), adl~~ makalesinin 34. sahifesinde
"medre"~~i~~~ ekin ölçe~i ile alt~~okkal~ k ~arap kab~~ manasma geldi~i~~i belirtmektedir. Ayr~ca Bkz.,
Pakal~~~, Cilt II, s. 436.
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k~yye"olmak üzere satmak isterler. Bu hamrin Galata'da mevcut mahzenlerinde saklanmas~n~, haraç ve evâid al~nmamas~n~~talep ederler. Konu ile ilgili
hükümlerden anlad~~~ m~za göre ~stanburda hamr her zaman belli sah~slara,
belli miktarlarda gelmektedir. Jean Batista Cavarrot için 3000 medre, Josef
Markiz için 1000 medre, Millerand için 1000 medre, Clavier için 1000
medre, Pouteau için 2000 medre, bir tabib için 1000 medre, Ruhban ve tüccârlar için ise 3000 medre hamr getirtilmesi için izin istenilmektedir.
Edirne kad~s~ na gönderilen hükümde de, berât-~~serifle tercümanl~k yapan Panayot veled-i Dimitri isimli tercüman~ n Edirne'de kendi ba~~nda on
vuk~yye üzümü vard~ r. üzümleri s~ k~ p, s~ ra yaparak hanesine getirilmesine
izin verilmesi, haraç ve evâid istenilmemesi bildirilmektedir. Yine ayn~~ hükmün devam~nda Frans~z konsoloslann ve onlara tabi olanlar~n tasradan hamr
getirmelerine engel olunmamas~, ancak sadece be~~karye üzümün nakledilmesine izin verilmesi istenilmektedir".
Henizir (Domuzlar): Henâzir ve teminiyle ilgili olarak belgede bir hüküm yer almaktad~ r. De Feriol'ün gönderdi~i arz-~~halde, paras~yla getirtilen
di~er yiyeceklerden bac ve gümrük al~ nmad~~~~gibi, yine paras~yla tasradan
al~ nacak 135 henâzirin hanesine nakledilmesine izin verilmesi ve vergi talep
olunmamas~ n~~istemektediril" .
Peksimet: Peksimet yap~ m~ nda kullan~lan h~nta (bu~day) , ihrac~~ yasak
mallardan oldu~u için, ülke içinde ecnebiler taraf~ ndan kullan~ m~~da, kad~lar~n verece~i izin tezkiresiyle olmaktad~ r. Konu ile ilgili belgemizde iki hüküm
vard~r.
Bunlardan birincisinde, ~zmir kad~s~ na gönderilen hüküm söz konusudur". ~zmir'de müste'men reayalar~n~ n ihtiyac~~için Paret isimli bir Frans~z~ n
f~ r~n açarak peksimet yapmak arzusunda oldu~u yer almaktad~ r. Gerekli olan
h~ ntan~ n temini için kad~~tezkiresinin olmas~~ lâz~ md~ r. Ancak verilen emirde
kad~~tezkiresi olmadan da Frans~zlara h~ nta verilmesi bildirilmektedir.
Yine ~zmir kad~s~ na gönderilen ikinci hükiimde de, Frans~z kaptanlar~n~ n ve adamlar~n~ n ihtiyac~~olan peksimet ve benzer yiyecekleri sat~n almala102 Vukwye(luyye): Okka suretinde kullan~lan a~~ rl~ k tarus~ n~n arapça ad~d~ r. Dörtyüz
dirhemdir. Bkz. Pakal~ n, Cilt: III, s. 580.
1°3 BOAD. A.DVN.DVE.,B10/ 5.
104 BOAD. A.DVN.DVE.,A5/ 3.
105 BOAD. A.DVN.DVE.,A10/ 4.
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r~ na müsaade edilmesine ve yiyecek giderlerinden vergi al~ nmamas~~ hususu
yer almaktad~ r".
10- Frans~z Taccârlarla Borç Sorunlar~~
Osmanl~~ Devletinde özellikle gayri müslimlerle temas kural~~Frans~z tüccârlar, zaman zaman reayayla yapt~klar~~al~~-veri~~kar~~l~~~ nda nakit veya alt~ n
nevinden para ödemekteydiler. Bu durum "temessük" ad~~ verilen mühürli~~
senetlerle ibraz edilmekteydi".
Belgemizde, Frans~z elçisinin arz-~~ haline göre, Kavala'da bir Frans~z tüccân~~ Drama sakinlerinden Albert veled-i Galemdi isimli Yahudi'den her kantar~~ 13 guru~a olan 234 kantar penbe (pamuk) pazarl~~~~ederek , paras~ n~ n
tamam~ n~~ ödemi~tir. Fakat Yahudi penbenin tamam~ n~~teslim etmeyerek
zimmetinde 48 kantar kalm~~t~ r. Kavala kad~s~ na gönderilen hükme göre
penbenin tamam~~ödenecek veya fiyat~~ Frans~z tücdr~ n vekili olan Karvin'e
kanuna göre ödemesi yap~lacakur".
Sayda, Beyrut Mutasarr~f~~ olan Vezir Mehmed Pa~a'ya gönderilen hükümde ise, Sayda'da bulunan bir Frans~z tüccân ~am sakinlerinden Hasan
Beyzade'ye satmak üzere bir miktar mal vermi~tir. Hasan Beyzade mal~ n bedelinin bir k~sm~ n~~ ödeyip, tamam~ n~~ ödememi~tir. Paran~ n tamam~ n~ n
al~nmas~~için hüküm gönderilmi~tir".
Belgemizde borçlarla ilgili yukar~dakilerden farkl~~ ba~ka hükümler de
vard~ r. Bir Frans~z tercüman Sayda sakinlerinden ~eyh Süleyman Münkir'in
devlete olan borcu için kefil olmu~~ve kefil oldu~u borcu ödemi~tir. ~eyh
Süleyman da borcunun bir k~sm~ n~~ ödeyip tamam~ n~~ vermemi~tir. Sayda,
Beyrut Mutasamfi olan Vezir Mehmed Pa~a'ya gönderilen hükümde, borcun
tamam~ n~ n ödenmesi için emir gönderilmi~tirm.
Borçlar konusunda belgede kar~~la~~ lan en çok konu borç senetleri
(temessük) ile yap~ lan borçlanmalard~rm. Bunlardan birinde, Filibe kad~s~ na
BOAD. A.DVN.DVE.,A8/ 3.
"17 Temessük ile ilgili olarak Bkz., Mübahat S. Kiltüko~lu, Osmanl~~Belgelerinin Dili
(Diplomatik) , Kubbealt~~Nesriyau, ~stanbul 1994. s. 281-282.
BOAD. A.DVN.DVE., A6/ 1, Al2/ 3.
1°9 BOAD. A.DVN.DVE., A2/ 3, B15/ 4.
BOAD. A.DVN.DVE., A2/ 4.
III BOAD. A.DVN.DVE., A6/ 5, A8/ 5, Al 1/ 7, A14/ 3, B2/ 5, B4/ 4, B13/ 2, BI5/ 3.
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gönderilen hükme göre, Frans~ z tercümanlar~ ndan birinin Filibe
Metropolidi zimmetindeki borç senedine göre 1960 guru~~alaca~~~vard~ r.
Lâkin Metropolid, inat ederek senedin kar~~l~~~ n~~ödemek istemez. Bunun
için gere~inin selle görülmesi için emir gönderilmi~tir'''.
Bu konularla ilgili olarak Ahidnâme-i Hümâyünda söz edilen di~er bir
konu, "Frans~ z tacirleri ve konsoloslan ve tercümanlar~~Osmanl~~memleketleri~~de al~ m-sat~m ve ticaret ve kefalet hususlar~ nda kad~ya var~p sicile kaydettirip veya hüccet alalar. Sonra niza olur ise, hüccet ve sicile bak~l~ p gere~ince
karar verile. ~kisinden biri olmay~p tedârik edilmi~~tan~ k ikâme edip yasalara
ayk~ n nesne dava ederlerse madem ki kad~ lardan hüccetleri olmay~p veyahud
sicilde kay~ tlar~~bulunmaya, an~ n gibi hileli olan davalara bak~ lmaya." denilmektedir. Buna ba~l~~ bir olay Edirne Bostanc~ ba~~na ve kad~sma gönderilen
hükümde yer almaktad~rm. Frans~z tercümanlar~ ndan Sebut veled-i Dimiu-i,
kad~ da bulunan sicillere göre kimseye borcu olmad~~~~halde, Edirne sakinlerinden bir zimminin yanl~~l~ kla tercüman~ n 300 guru~ unu alarak geri ödemedi~i bildirilmektedir. Hüccet kayd~ na ve sicillere bak~larak tercüman~ n
borcunun olmad~~~ n~ n kanuna göre ortaya ç~ kart~lmas~~ emredilmi~tir.
Borçlar~ n ödenmesinde meydana gelen gecikmeler konusunda da belgemizde olaylar mevcuttur:
Kandiye Valisine ve kad~s~ na gönderilen hükümde, Frans~ z kaptanlar~ ndan Viyani isimli kaptan~ n Resmo Sancakbeyi Mustafa zimmetinde mühürlü
senet ile 1120 guru~~alaca~~~vard~ r. Sancakbeyi borcunu ödemekte sorun ç~karmaktad~ r. Gere~inin kanuna göre yap~lmas~~emredilmi~tir"4. Benzer ~ekilde geli~en üç olay daha belgemizde bulunmaktad~ r"5.
Edirne Müderrisine ve Bostanc~ba~~na gönderilen hükümde , elçinin
arz-~~hâline göre, Edirne de ticaret yapan bir Frans~z tüccânmn Bohor isimli
Yahudiden hüccet-i ~eriye ye göre 1110 senesinde 389 guru~~alaca~~~vard~ r.
Yahudi ise o s~ralarda iflâs etti~inden dolay~~ borcunu ödeyemeyerek zindana
at~lm~~t~ r. Flükümde verilen emre göre, Yahudi Frans~z tüccâra olan borcunu
ödemedikçe zindandan d~~ar~~ç~ kart~lmayacakur' ~ l,.
"2 BOAD.

A.DVN.DVE.,A6/ 3.
A.D'VN.DVE.,A14/ 2.
II I BOAD. A.DVN.DVE.,A2/ 5.
in BOAD. A.DVN.DVE.,A13/ 2, A16/ 5, B13/ 1.
BOAD. A.DVN.DVE.,B4/ 3, B5/ 6.
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1110 senesinde Petro ~stirada isimli Frans~z kaptan~n E~riboz Bo~az~'nda
bulundu~u s~rada, ümera-i Deryadan Hasan Pa~a ahidnâme uyar~nca kendisinden borç para alm~~t~r. Ama sonras~nda borcunu ödememi~tir. Bu konu
ile ilgili ahidnâme maddesinde ise "Osmanl~~memlekederinde derya yüzüne
ç~kan gemiler ve kad~rgalar ve donanmalar deryada Frans~z gemileriyle bulu~tukta birbirleriyle dostluk edip zarar ve ziyan vermiyeler" denilmektedir.
Zikredilen ahidnâmeye mugayir olay~n E~riboz kad~s~~taraf~ndan gere~ince
çözülmesi emredilmi~tir"7.
11- Frans~z Tüccârlann ~hrac Ettikleri Mallar ve Sorunlar~~
"Frans~z Kral~~olanlar kadimden beri bizimle dostluk üzere olub bu dostlu~a halel verir bir vas~ flan olmamakla merhum (Sultan Selim) Han zaman~nda yasak olan metaadan; Pamuk, Pamuk ipli~i, ayakkab~~derisi verile deyu
Hükm-ü Hümâyün verilmi~tir. Hala bize kar~~~olan muhabbederinin içtenli~ine binaen büyük ecdad~m zaman~nda yasaklanm~~~olan ~eyleri paras~~kar~~l~~~nda balmumu ve her nevi deri, me~in verilip buna hiç kimse engel olmaya" ~eklinde Ahidnâme-i Hümâyünda konuyla ilgili hüküm yer almaktad~r.
Belgemizde, ~zmir'de bulunan bir Frans~z tüccar, hizmetkann~~yapa~~~ve
balmumu sat~n almak için bir miktar para ile Mora'n~n Anabolu isimli kazas~na göndermi~tir. Türklerin bu kale ve ~ehre "Mora Anabolusu" veya k~saca
"Anabolu"dedi~i bilinmektedirm. Buran~n ahalisinden Abdullah A~a, hizmetkan evine götürüp dönmü~~ve paras~ndan 23 tu~ral~~alt~n~n~~ alm~~t~r.
Ahidnâme uyar~nca, Birgi kad~s~na gönderdi~i hükümde durumun ~erle görülüp halledilmesi rica olunmu~tur"9.
Frans~z tüccarlar~n~n ihracat yaparken kar~~la~t~~~~sorunlardan bir ba~kas~~da, yine ahidnâmede çözümlenmeye çal~~~lm~~ur. "E~er f~rt~na ile gemileri karaya at~l~r ise, beyler, kad~lar ve bunlardan ba~kalar~~muavenet edip
kurtulan emval, giysi gibi e~yalar~~ kendilerine geri verile" ~eklinde olub,
Frans~z tüccarlann ihracat yaparken kar~~la~t~klar~~problemi halletmeye yönelik olarak kararla~unlm~~ur.

BOAD. ADVN.DVE.,B2/ 4.
Nejat Göyünç, "XVIII. Yüzyll'da Türk idaresinde Nauplia (Anabolu) ve Yap~lar~", Ismail
Hakk~~Uzunçar~~l~ya Arma~an, TTK., Ankara 1976, s. 461.
119 BOAD. ADVN.DVE., B9/ 4, Al/ 4.
117
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Konu ile ilgili Frans~z Elçisi De Feriol'ün arz-~~haline göre ~stanburcla
oturan Messina beyzadelerinden Anibal Marluzi bir adet gemisini, gemi reislerinden Efendariye adli zimminin taifesiyle ~brail'e göndermi~tir.Gemi oradan arpa, bast~rma, revgan-~~sade (sade ya~), mum, balmumu, morina, havyar, sucuk, bir miktar asdar bezi ve sair e~ya alacakt~r. Anibal Markiz'in adamlar~~ al~~veri~i tamamlay~p geri dönerken, Köstence yak~nlar~nda firunaya yakalanm~~lar ve buradan kurtulan olmanu~t~r. Yöre halk~~karaya ç~kan e~yalar~~
ve tüccârlar~n üzerlerindeki paralar~n~~ya~malam~~lard~r. Özi Valisine ve
H~rsova Kad~s~na gönderilen hükümde, buradaki suçlular bulunarak, ellerindeki e~yalar~n Anibal Markiz'e teslim edilmesi ve suçlular~n cezaland~r~lmas~~istenmektedir°2°.
iskenderiye Kad~s~ na gönderilen bir ba~ka hükümde, Frans~z kaptamn
Müslüman tüccârlarla navul bahas~~(nakliye ücreti) hakk~nda anla~t~klar~~zikredilmektedir. Ancak 20-30 gün sonra Müslüman tüccârlar bu anla~madan
vazgeçmi~ler, gemilere el koyarak, onlar~~vermemi~lerdir. Gere~inin kanuna
uygun olarak yap~lmas~~emir olunmaktad~r121.
~nöz ve Kavak Kad~s~na gönderilen hükümde, Frans~z tüccârlar~ndan
Bunot isimli tacir, ~nöz ve Kavak memlehalar~nda (tuz ç~kart~lan yer) uhdesinde olan tuzu satmak için Merkuru isimli Yahudi'yi vekil tayin etmi~tir. Ad~~
geçen Yahudi 1116 ve 1117 tarihlerinde memlehalarda ç~kart~lan tuzdan 8
bin yük satm~~ur. Bunot, vekil tayin etti~i Merkuru'nun hesap i~lerini görmek
için Hocao~lu Mustafa'y~~yaz~c~~olarak gönderir. Yaz~c~~memlehâya vard~~~nda, memleha reisleri Yahudi'nin Gelibolu'ya firar etti~ini söylerler.
Durum Gelibolu naibine bildirilir. Yahudi bulunarak ~stanbul'a getirilir.
Hüküm kayd~na müracaat edilerek durumun ~nöz ve Kavak'ta incelenerek
~erle karara var~lmas~~emredilmi~tiri22.
12- Frans~z Reayan~n Miras Meseleleri
Osmanl~~Devleti'nde ya~ayan Frans~zlar~n her türlü can, mal ve benzeri
güvenlikleri Ahidnâme-i Hümâyûnlar taraf~ndan güvence alt~na al~nm~~t~r.
Buna ba~l~~olarak veraset ve miras konular~na da aç~kl~ k getirilmi~tir. 1673
Ahidnâmesinde "Frans~zlardan e~er biri ölür ise giysi ve emvâline kimse el
BOAD. A.DVN.DVE.,A5/ 2, B16/ 6.
A.DVN.DVE.,A3/ 4, A9/ 3.
122 BOAD. A.D'VN.DVE., B3/ 1, B7/ 2.
I2()

121 BOAD.
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atmaya. Kime vasiyet eder ise ona verile. E~er vasiyet b~ rakmadan ölmü~~ise
konsoloslar~~ arac~l~~~yla yerli yolda~lar~ na verile. Beytülmalc~lar (hazine
adamlar~ ) el atmaya." denilmektedir. Maddeye aç~kl~k getirecek olaylara belgemizde rastlamaktay~z.
Rodos Sanca~~~Mutasarr~f~ na ve kad~s~na gönderilen hiikümde, Rodos'ta
oturan bir Frans~z~ n e~i ölmü~tür. Bölge halk~~da ahidnâme'ye mugayir olarak "reayam~zdand~ r", "evlâd~~ yoktur" diyerek e~yalar~ n' ve mücevherlerini
alm~~lard~ r. Daha sonra Frans~z~ n evi mühürlenerek, ahidnâme'ye göre suçlular cezaland~ r~ lm~~, ölenin mallar~~konsolosu arac~l~~~~ile kendi reayas~ ndan
birisine verilmi~tir'23.
Konu ile ilgili ikinci bir olay Edirne Kad~s~na gönderilen hükümde yer
almaktad~ r. Frans~z elçisinin yan~ nda berât-~~ ~erifle tercürnanl~ k yapan
Yahudi Panayot veled-i Dimitri'nin Edirne'de ölmesi sonucu miras~~ Kad~~
Arma~an adl~~ ~ahsa intikal etmi~tir. Ancak yine ayn~~ yer sakinlerinden
Dimitri veled-i Pavlo ise veraset iddias~~ile 1110 senesinde haks~z yere mirastan, 800 esedi guru~~ile 200 guru~~k~ymetinde olan 3 aded samur kürk alarak
sorun ç~ karm~~t~ r. Durumun ~erle halledilerek miras mallar~ n~ n Kad~~
Arma~an'a geri verilmesi için emir verilmi~tir124.
13-Frans~zlar ve Kutsal Yerler Sorunu
1604 y~l~ nda imzalanan ahidnâme'ye göre, Fransa Osmanl~~ Devleti bünyesindeki Katolikleri himayesi alt~na almak, Kudüsteki kutsal yerleri serbestçe
gezebilmek ve rahiplere yard~ m etmek hakk~ n~~ elde etmi~tir.1673 tarihli
ahidnâmede ise, Katoliklerle ilgili imtiyazlar sadece Kudüs ve Kamame
Kilisesi için verilmi~tir'25. Ahidnâme'de, "Fransal~dan Kudüs'ü ziyaret etmeye
gelip gidenlere ve Kamame nâm kilisede olan ruhbanlara kar~~~ lmaya Frans~z
Kral~~ nâme gönderip sava~~halinde bulunan devlet halk~ n~ n ticâretten men
olunduklar~~takdirde Kudüs'ü daha önceleri oldu~u gibi ziyaretleri için geli~te ve gidi~de rahats~z edilmeyeler. Fransa'ya tabi olan piskoposlar vesâir
Frenk mezhebinde olan ruhban taifesi her ne cinsten olursa olsun Osmanl~~
memleketlerinde kadimden olduklar~~ yerlerde kendi hallerinde olup ayinle123 BOAD. A.DVN.DVE., A4/ 2.
[21 BOAD.

A.DVN.DVE., 816/ 5.
Kutsal yerler sorunuyla ilgili olarak bkz. Enver Ziya Karal, Osmanl~~Ta~-ihi, Cilt: V, TTK.
Ankara 1947, s. 229-233; Co~kun Üçok, Siyasal Tarih 1789-1914, Ankara Hukuk Fakültesi
Yay~nlar~. Ankara 1980, s. 111-112, 114.
125
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rini icra eyledilderinde kimse engel olmaya. Kudüs-ü ~erifin dahilinde ve haricinde Kamame Kilisesi'nde eskiden beri olageldi~-i üzere oturmakta olan
Frenk rahiplerinin hala oturup ellerinde olan ziyaretgahlar~na ötedenberi
oldu~u gibi kimse el atmaya. Vergi iste~i ile rahats~z edilmeyeler" denilmektedir. Belgemizde bu konuyla da alakal~~iki olay~n neticelendirildi~ini görmekteyiz.
Kudüs Mutasarr~fina ve Müderrisine gönderilen hilkümde, Frans~z elçisinin Kudüs'te bulunan Frenk rahiplerinin ve manasurlarm~ n ihtiyac~~için 16
kese akçe verdi~ini söyledi~i belirtilmekte, Hakas Letos Menaf~e isimli z~mminin daha önce buradaki rahiplere olan borç senedinin ödenmedi~i hususu
da zikredilmektedir. Hükmün devam~ nda ahidnâmedeki ilgili madde tekrar
edilip, borç, tekalif talebi gibi durumlarda olay yerinde çözülemez ise
Istanbul'a havale olunmas~~ bildirilmektedir'2".
Konu ile ilgili ikinci olayda ise, eskiden ve ~imdi sad~ r olan fermana
göre, Yafa iskelesinde Kudüs-i ~erife gidip gelen ruhban taifesi istedikleri ki~iyi kendi yiyecek ve sair i~leri temin etmek için tercüman seçebileceklerdir.
Bu konuda rahipler rencide edilmemelidir'27.

SONUÇ
1- Osmanl~~ Devleti'nin Avrupa Devletleri aras~ nda ilk ticari, askeri ve kültürel ili~kiler kurdu~u devlet Fransa olmu~tur. Osmanl~~Devleti'nin Akdeniz'e
hakim olmas~, Do~u- Bat~~ aras~ ndaki ticaret yollar~n~n kontrolünün eline
geçmesi bu ili~kilerin geli~mesine zemin haz~ rlam~~t~r. Osmanl~~ Devleti'nin
XVI. yüzy~ la kadar ticarette ba~ar~l~~ olamay~~~, onu bu konuda ileri olan
Avrupa Devletlerine imtiyaz vererek te~vik etmeye itmi~tir.
2-Fransa'ya verilen kapitülasyonlar, Fransa'n~ n Osmanl~~ Devleti'ndeki
nüfuz~mun artmas~ na neden olmu~tur. Fransa ile ilk defa 1536 y~l~ nda ahidname imzalanm~~ur. Ard~ ndan 1569 y~ l~ nda daha kapsaml~~ bir anla~ma,
1581, 1597, 1604 ve 1673 ahidnâmeleri takip etmi~tir. Ele ald~~~m~z belge ise
1673 ahidnâmesini temel alarak 1702-1708 tarihleri aras~ nda Frans~z
Elçisinin gönderdi~i arz-~~ haller ve bunlara göre düzenlenen hükümleri ihtiva etmektedir.
12'; BOAD.
127 BOAD.

A.DVN.DVE., A13/ L
A.DVN.DVE., B6/ 5.
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Belgemizde 156 hüküm yer almaktad~ r. Olaylar Osmanl~~ Devleti'ndeki
35 yerle~im biriminde geçmi~tir.
Belgemizde Frans~ z tüccarlar~ n~n gümrük vergisi ödemeleriyle ilgili
hükümlere daha çok rastlanmaktad~ r. Bunun sebebi ise, 1673 ahidnâmesine
göre Frans~z tüccar~ na uygulanan gümrük vergilerinin % 5 den % 3 e indirilmesi olay~d~ r.
1673 Ahidnâmesinin getirdi~i uygulamalardan biri de pamuk, pamuk
ipli~i, deri, me~in, balmumu gibi ihrac~~yasak olan mallar~n, dostlu~una inan~larak Fransa'ya sat~labilece~i hususudur.
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BELGEDE YER ALAN HÜKÜMLERDEN ÖRNEKLER
A1/1
Der zamân-~~ Hazret-i Mehmed Pa~a ve Reis-ü! Küttâb Abdü'lkerim
Efendi Tale-bekâhu
4 ~evval 1114
(1)Bozcaada kad~s~ na ve muhâfazas~ nda olan yeniçeri zâbitine hüküm
ki,
(2)Françe elçisi De Feriol arz-~~hâl gönderüb Françe kapudanlar~ ndan
ve
De la Cras nâm kapudam yine (3) cezire-i mezbüra sakinlerinden
nâm kimesneler katl ve yan~ nda olan e~yas~n sirkat idüb (4) zulm-i teaddi ve fesad eyledüklerin bildirüb ~erle tefti~~ve tefahhus olunub ihkâk-~~
hâk olunmak bâb~ nda hükm-ü hümâyün (5) rica etme~in ~er'le görülmek
içün hüküm yaz~ lm~~d~r. Fi evâs~ t-~~Zil-ka'de sene 1114.(Mart 1702)
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A1/3
(1)Sayda ve Beyrut ve Nablus Vezirlerine ve ~am Be~lerbe~isine ve ~am
ve Sayda Beyrut ve Nablus kad~lar~na hüküm ki,
(2)Françe Elçisi De Feriol arz-~~ hâl gönderüb bundan akdem Gazze
Sanca~~ be~i Hüseyin ve o~lu Ali Remle'de Françe konsolosu vekilini
(3)vesâir tüccârin ahz ve habs ve nice cevr ve eziyetten sonra hilâf-~~ ~er`i ~erif
ve bigayr-i hakkin bin yüz on senesinde dört bin (4)guru~lar~ n alub zulm ve
teaddi itmeleriyle mezbürlar katl olunma~~ n muhâllefâun kabz iden vârislerinden tahsil olunmak üzre (5)bundan akdem emr-i ~erif verilmi~ ken ihkâk-~~
hak olunmad~~~ n bildirüb ~er'le görülüb mezbürlar~ n emvâl ve erzâk (6)ve
emlâklar~~marifeti ~er'le fürûht ve hilâf-~~ ~er-i ~erif al~ nan ol mikdar guru~ lar~ n gerü ashab~ na red etdirilmek (7)bâb~ nda hükm-ü hümâyûn rica etme~in
ahkâm kayd~ na müracaat olundukda vech-i me~rüh üzre emr-i ~erit' virildü~i
mestür ve mukayyed (8)bulunma~~ n mücebince ~er'le görülmek emrim olmu~dur deyu yaz~lm~~d~ r. Fi evâhir-i Zil-ka'de sene 1114.(Mart 1702)
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Al2/4
(1)Asitâne-i Saâdetten Macar Vilâyetine var~ nca Vaki' olan kad~ lara ve
kethüdayerleri ve yeniçeri serdarlar~~ ve ayan-~~ vilayet (2)ve i~erlerine hüküm
ki,
(3)Françe Elçisi arz-1 hal gönderüb Mathieu Brault nâm Françelüye
baz~~ mesalih içün Macar Vilâyetine göndermek (4)iktizâ itrnekle yolda ve
izde ve menazil ve merâhilde kendüye ve esvab tavarma müdahale olunmayub (5)mürûr-u uburuna kimesne muhalefet itmeyüb
ahidnâme-i hümayün cizye mutalebesiyle rencide ve remide (6)ittirilmeyüb ve mahüf ve
rm~hatara olan mahallerde yan~ na yarar ve tüvâna ademler ko~ub ve laz~ m gelen (7)zâd-ü zevadesin narh-~~rüzi üzre r~ zas~yla satanlardan akçesiyle al~viriliib emin ve mesâlih (8)mahall-i mezbûra i'sal ittirilmek bab~ nda hükm-ü
hümâyünum rica etme~in vech-i me~d~h üzre amel olunmak içün hüküm yaz~lm~~t~ r. Fi evâil-i Rebi-ül-evvel sene 1116. (Temmuz 1704)
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A3/6
Der zamân-~~Reis Ebubekir Efendi Vezir Ahmed Pa~a
Fi Rebi-ül-âhir sene 115
(1)Bo~az Hisar kad~ larma ve dizdârlanna hüküm ki,
(2)Françe Elçisi arz-~~hâl gönderüb Françe kapudanlar~ ndan üç nefer
kapudan birer k~ta sefineleriyle getürdükleri ve al~b (3)götürdükleri emti'an~ n ahidnâme-i hümâyün mûcebince gümrüklerin virüb edâ tezkireleri alub
vilâyetlerine gitmek murad (4)itmeleriyle yollanna revân olmalar~ na mümânaat olunmayub kimesne rencide olunmamak bâb~nda hüküm rica itme~in
vech-i me~ rüh (5)üzre amel olmamak içün ~urütiyle ba~ka ba~ka hüküm yaz~lm~~d~r. Fi evs~ t-i Cemâzi-yel-evvel sene 1115.(Eylül 1703)
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A16/3
(1)Marmara ve Erdek nâiblerine hüküm ki,
(2)Françe Elçisi arz-~~hâl gönderüb Françelülerin dört bin akçeden ziyâde olan davalar~~Divân-~~(3)Hümâyünda istimâ' olunub gayri yerde istimâ'
olunm~ ya deyu ahidnâme-i hümâyünda mestür ve mukayyed iki (4) be~zadelerinden Zorak Markiz nâm be~zadenin kimesneye deyni yo~iken Erdek
kazas~~sakinlerinden baz~~(5) kimesneler sende hakk~m~z vard~r deyu teaddi
ve rencide eylediklerin bildirüb mezbür be~zade ile her kimin dava's~~(6)var
ise Asitâne-i Sâadette istimâ' olunub gayri yerde istimâ' olunmamak bâb~nda
hükm-ü hümâyiinum ricâ etme~in ahidnâme-i (7)hümâyüna mürâcaat olundukda vech-i mesrüh üzre oldu~u mestûr ve mukayyed bulunma~~ n ahidnâme-i hümâyûn (8)miicebince amel olunmak içün hüküm yaz~lm~sd~ r. Fi
evâs~ t-~~~aban sene 1116.(Kas~m 1704)
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A11/4
(1)Edirne Kad~s~na ve Bostanc~ba~~sma ve Yeniçeria~as~~vekiline,
(2)Françe Elçisi arz-~~hâl gönderüb yan~ nda tercümanl~ k hizmetinde
olan Panayot veled-i Dimitri nâm tercüman (3)Edirne'de bir kaç (ay) meks
itmek iktiza' itmekle yedinde olan berât-~~ ~ erife mugayir cizyedârlar
(4)taraf~ ndan cizye talebiyle vesâir teklif teklifi ile rencide ve remide olunmayub men' ve def olunmak (5)bâb~ nda hükm-ü hümâyünum rica etme~in
berât kayd~ na mürâcaat olundukda cizye vesâir teklif taleb olunmaya deyu
(6)mestûr ve mukayyed bulunma~~n vech-i me~ rüh üzre amel olunmak içün
hüküm yaz~lm~~d~ r. Fi evâil-i Safer sene 1116. (Haziran 1704)
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A5/3

(1)Kad~s~ na hüküm ki,
(2)Françe Elçisi De Feriol arz-~~hâl gönderüb eki içün akçesiyle getürtdü~ü nesnelerden bâc ve gümrük (3)mutâlebe olunagelmi~~de~il iken hâliya
nefsiçün ta~radan akçesiyle i~tirâ eyledü~i yüz otuzbe~~(4)re's henâziri hanesine nakl itmek istedikde baz~~korucu ve mand~ rac~~ve topcu ve yeniçeriler
bâc ve (5)gümrük mutâlebesiyle
ahidnâme-i hümâyün rencide eylediklerin bildirüb ahidnâme-i hümâyün m~kebince amel (6)olunub kendü nefsiçün akçesiyle alub hanesine nakl eyledü~i olmikdar henâzirden bâc ve gümrük (7)mutâlebesiyle rencide olunmamak bâb~ nda hükm-ü hümâyünum rica
etme~in ahidnâme-i hümâyüna mürâcaat olundukda hedâyâ (8)ve libâslar~~
ve mekülât ve me~rübâtlar~~ mühimmi içün akçeleriyle akçe getürdiikleri
nesnelerden gümrük ve bâc (9)taleb olunmaya deri mestür ve mukayyed bulunma~~ n ahidnâme-i hiimâyün mficebince âmel olunmak emrim olmu~dur.
Buyurdum ki, (10)vusül buldukda bu bâbda sâd~ r olan fermân-~~ celil-iil kadrim ve ahidnâme-i hümâyfin miicebince amel idüb min-ba'd hilâ.fina (11)r~za
ve cevâz göstermeyesin ~öyle bilesin Fi evâil-i ~aban sene 1115.(Aral~ k 1703)
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A6/1
(1)Kavala Sanca~~be~i Mustafa dâme izzuhû ve Drama kad~s~ na hüküm
ki,
(2)Françe Elçisi De Feriol arz-~~ hal gönderüb Françe tüccar~ ndan Autor
Bottu nâm müste'men Drama sakinlerinden (3)ve Elizer veled-i Galimidi
nam yahudiler ile bin yüz on senesinde beher kantar~~on üç (4)guru~a olmak
üzre ikiyüz otuzdört kantar penbe bazar idüb ve akçesi bi't-tamam edâ (5)ve
teslim itmi~iken mezbüran yahudiler ancak yüz k~ rk iki çuval penbe ki yüz
seksen alt~~kantar (6)irsal idüb hala zimmetlerinde k~ rk sekiz kantar penbe
baki kalma~~ n baki kalan k~ rk sekiz kantar (7)penbeyi veyahud bahas~ n~~
merkürnan Yahudilerden ~er'le tahsil ve tüccar-1 mesfürun vekili olan
(8)Karvin nam müste'mene teslim olunmak bab~ nda hükm-ü hümâyûnum
rica etme~in mahallinde ~erie görülmek içün (9) hüküm yaz~lm~~cl~ r. Fi evâili Ramazan sene 1115.(Ocak 1704)
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A1/4
(1)Ber-vech-i arpal~ k Selanik Sanca~ma mutasarr~f Pa~aya ve kad~s~ na
hüküm ki,(2)Françe Elçisi De Feriol arz-~~ hal gönderüb Selânik'de mütemekkin Françe tüccar~~ kadimden r~ zalanyla satanlardan yapa~~~(3)i~tir.' ve
sefinelerine tahmil ve Françeye irsal iderler iken Selânik'de sakin yahud taifesi be~lik çuka içün (4)kifayet mikdar~~yapa~~~al~ nmad~ kça sâire virilmeye ve
kifayet mikdar~~ald~klar~ ndan sonra müste'men taifesinin (5)yapa~~~mübâyaasma mümânaat olunmak ihtimali olm~ ya deyu emr-i ~erif ihrâc etmeleriyle
kendü menfaatleri içün cümle (6)gelen yapa~~y~~ al~b ba'dehü ahere ziyade
bahaya furuht idüb bu takrib ile bey ve ~iralarma mani olub külli gadr ve
(7) teadi eyledüklerin bildirüb Françe tüccar~n~n yapa~~~i~tira's~na mümânaat
olunmamak bab~ nda hükm-ü hümâyünum rica etme~in (8)mukaddema virilen emr-i hümâyüna amel ve müste'men taifesi taciz olunmamak emrim olmu~dur deyu yaz~lm~~d~ r. Fi evahir-i Zil-ka'de sene 1114.(Mart 1702)
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A4/2
(1)Ber-vech-i Arpal~ k Rodos sanca~~~mutasarr~f~ na ve Rodos kad~s~na
hüküm ki
(2)Françe Elçisi De Feriol Arz-~~ hâl gönderüb cezire-~~Rodosda sakin
Massu nam Françelünün zevcesi
nâm (3)müste'men mürd olub ahidnâme-i hümayiln mûcebince aherden dahl olunmak icâb itmez iken ba'z~~
kimesneler mürd-ü mezbüra reâyâm~zdan (4)idi evlad~~olmama& esbâb ve
e~ya ve cevâhirlerinin n~sf~ n~~al~ruz deyu mesfûr Françelünün hanesin mühürleyüb (5)hilâf-~~ahidnâme-i hümâyûn gadr ve teâdi eyledüklerin bildirüb
men' ve def olunmak bâb~nda hükm-ü hümâyûnum rica etme~in ahidnâme-i
(6)hümâyüna mürâcaat olundukda Françelüden biri mürd olsa esbâb ve emvâline kimesne dahl itmeye kime vasiyet (7)ider ise ana virile e~er vasiyetsiz
mürd olur ise konsoloslar~~ma'rifeti ile ol yerlü yolda~~na virile (8)beyt-ülmalc~lar kassâmlar dahl eylemeye deyu ahidnâmede mestûr ve mukayyed bulunma~la vech-i me~rüh üzre 'amel olunmak (9)emrim olmu~dur buyurdum
ki, Fi evâhir-i Cemâzi-yel âh~r sene 1115.(Ekim 1703)
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A13/1
(1)Ber-vech-i Arpal~k Kudüs-i ~erif Sanca~~nda Mutasarr~f olan ~slam
dâme ikbâlehu ve müderrisine hüküm ki,
(2)Françe Elçisi arz-~~hâl gönderüb Kudüs-i ~erifde sâkin efrenci rahiblerinin ve manast~rlar~n~ n levâz~m~~ (3)olan on alt~~kise akçe sarf eyledim
deyu Hakas Liyos Menaf~e nâm z~ mmi bundan akdem da'va ve taleb (4)ve
ba'del-hesâb ~uhûd mah~ar~ nda rahib-i mesfürlara ibrâ temessükü virdikden
sonra tekrar dava ve rahib-i (5)mesfi~rlarm vekili Rafayil nâm rahib ile mürâfa'a-i ~er'-i ~erif olduklar~nda da'vas~~olma~la cânib-i (6)~er'den yedlerine
hüccet-i ~eriyye virilmi~iken yine kanaat itmeyüb mütemerrid ahz ve celb
içün bi-gayr-i hakk (7)rencideden hayli olmadu~~n bildirüb hüccet-i ~er'iyye
mikebince men' ile memnû olunmaz ise ahidnâme-i hümâyûn
(8)mf~cebince iksitâne-i saâdetime havale olunmak bâb~nda hükm-ü hümâyûnum rica etme~in ahidnâme-i hümâyûna mürâcaat olundukda (9)Kudüs-i
~erifin dâhilinde ve hâricinde ve Kamame nâm kilisede kadfinden olageldikleri üzre (10) temekkün eylemeyen Frenk râhiblerinin hâlâ sâkin olub ellerinde olan ziyâretgâhlar~ na (11)kemâ-kân Frenk rahiblerinin ellerinde olub
kimesne dahl eylemeye ve tekâlif talebiyle rencide eylemiyeler ve da'valar~ nda (12)zuhür eyledikde mahallinde fasl olmaz ise Âsitâne-i Saâdete havale
oluna deyu mestûr ve mukayyed bulunma~~n (13)hüccet-i ~er'iyye mûcibince
mahallinde men' ile memnu olunmaz ise Asitâne-i Saâdete havâle olunmak
içün hüküm (14)yaz~lm~~d~ r. Fi evâil-i Rebi-ül-evvel sene 1116. (Temmuz
1704)
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5 HAZ~RAN 1673 TAR~HL~~ALTINCI AH~DNÂME-1 Ht~MAYÜN
Devlet-i Aliyye ile Fransa Devlet-i Fehimesi beyninde münâ'k~t muâhedâun sûrederidir.
Çün Hazret-i hakk-~~celle ve alan~n ulüvv-i inâyet bi-gayât~~ve sürür-~~enbiyâ aleyhi ve alâ alihi efdâlü't teldyyât~n mu'cizât-~~kesiret-ül berekâu ile
benki Sultan sanâd'it-i selâtin havâfin-i devrân ve tâc-~~bah~-~~hüsrevân~n evreng- ni~'in-i zemân ve e~râf-~~medâyin ve emsâr ve ebrin ve emin-i diyâr olan
Haremeyn-i ~erifeyn hâdimi ve kudsi mübârekin hâmi ve hâkimi ve Rumeli
ve Teme~vâr vilâyet-i Bosna ve Sigetvâr ve kal'a-i Egre Üstüvar ve vilâyet-i
Anadolu ve Karaman ve diyâr-~~Arabistân ve umümen Kürdistan câniblerinin
ve K~nm ve De~t-i K~pçak iklimlerinin ve cezire-i Girit ve Rodos ve K~br~s ve
Zulkadriye ve ~ehr-i zor ve Diyâr-~~Bekir ve Halep ve Rakka ve Kars ve Van ve
Ç~ld~r ve Erzurum nüzhet-i rüsüm ve ~am, Dâr'üs-selâm ve Dâr'ü-1 hilâfe
Ba~dâd Behi~tabât ve Küfe ve Basra ve Lahsa ve sevâkin-i Habe~~ve M~s~r
Nâdir-ü'l asr vilâyederinin ve dar-ü'l cihad Cezayir ve Tunus ve Halk ül-vâd ve
Trablus-~~Garb vesâir memâlik ve beledân-~~husüsa dâr-ül emn-ü'l emân hasret-ü'l mülük olan ~ehr-i ~stanbul ve dâr-ü'l harbten kuvve-i kahire-i hüsrevâne ve satvet-i bâhire-i mülükânemiz ile bi-avn-ü'l ~nelikü'n- nasir kabza-i
feth ve teshIre getürülen medâyin ve emsâr ve memâlik-i diyânn ~ehriyârl ve
evreng-i izzet-i disânn tâcdân ve Akdeniz ve Karadeniz ve nice memâlik ve
Cezayir ve benâdir ve meâbirin ve kabâil ve a~âirin ve bundan maâda nice
h~sn-~~hasin nâmdann padi~ah madelet penâhi ve ~ehin~âh-~~nusret dest-gâld
(Sultan Mehmed hân bin Sultan ~brahim hân bin Sultan Ahmed hân ibn-i
Sultan Mehmed hân ibn-i Sultan Murad hân bin Sultan Selim hân bin Sultan
Süleyman hân bin Sultan Selim hân bin Sultan Bayezid hân bin Sultan
Mehmed) han~m hâzret-i vehhâb-~~mâlik-ü'r rikât~-f~t teari ~âne an ~evâyib-ü'l
eznibâb~ n kemâl-i fazI ve inâyet-i ile melce-i selâtin âli-tebâr ve me'vâ-~~havazevl-ü'l i'tibâr olan atebe-i aliyye-i devlet medânm~ za iftihâr-ü'l ümerâ-ü'l
i'zâm-ü'l iseviyyeye muhtâr-ü'l küberâ-il fehhâm fi millet-il mesihiyye-i muslih-i mesâlih-i cemâhir-ü't taifetün nasrâniyye sâhib-i ezyâl-ü'l ha~met vel-vekâr sâhib-i
mecd ve'l iftihâr vilâyet-i Françe padi~ah~~Louis hutimet
avâk~buhû bi'l-hayr ve'r-re~âd kendinün müdebbir ve mâkbül ve muteber
be~zâdelerinden olub vilâyetlerinin cem'i umûrlar~ndan ve Paris divân~n
mü~ir ve müste~ar~~ve hala Asitâne-i Saâdette elçilik hidmetinde olan ludvet-ü
ümerâ-i'l millet-ü'l mesihiyye ümdetü kübera-ü't taifetü'n- nasrâniyye olan
Charles Franseviyye-i Olier Marquis de Nointel hutimet avâlubuhu bil-hayr
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yediyle hulüs-u fuâd ve kemâl-i ittihâd~~mü~'ir nâmesi gelüb ahd-~~pi~in devr-i
dilinden ila hazih-i'l hin ibâ-i kirâm ve ecdâd-~~azâm~m~z enâr-Allah-ü berâhinem ile Françe padi~ahtan mâbeynlerinde münak~d olan dostluk üslüb-u
sâb~k üzre meni olmak mümâ-ileyhin kusvâ-i âmâl ve aksâ-i mâf~-ü'l bâli olub
bundan akdem Françe padi~ah~ mn elçiler ve konsoloslanna ve tâcirlerine ve
zatil mutercümânlarma vesâir reayâtarma dahl-ü taârruz olunmayub
âdelet intimâ'mada asüde hâl ve müreffeh-ü'l bâ1 olalar deyu sâid-ü'l hayât
~ehid-ü'l memât merhüm ve mâ~fürleh (Sultan Mehmed) hân zaman-~~saâdetlerinde virilüb bâdehu merhüm ve mâ~fi~rleh ceddimiz (Sultan Ahmed)
hân tâbe serâhü zaman~ nda tekrar tecdid olunub ellerine virilen ahidnâme-i
hümâyünu getürüb ve mümâileyh Asitâne-i Saâdetimizin dostu olub kemâl-i
ittihâd ve hulüs ve dâd üzre olma~la zikr olunan ahidnâme-i hümâyt~n tecdid
ve ba'z~~mevâd ilhâk olunmak bâb~nda istid'ây~~inâyet itmekle iltimâs~~hayr-~~
kabülde vaki olub ve mukâddemâ verilen ahidnâme-i hümâyün muka~Ter tutulub iltimâs~~olunan mevâd dâhi ahidnâme-i hümâyüna il.k olunmak üzre
hatt-~~hümâyün ~evket makrûnumuz ile fermân-~~kazâ ('.vân~m~z sad~r olub
' na nâm kenisede
Françelüden Kudüs-ü ~erif ziyaretine gelüb gidenlere Kâr
olan ruhbanlara dahl-ü taarruz olunm~ ya ve Françe padi~ah~~olanlar kadimden Asitâne-i saâdetimizle dostluk üzre olub dostlu~a halel virir bir yazlar~~
olmama~la merhüm ve ma~'fürün ileyh (Sultan Selim) hân tâbe serâhu zaman~ nda memnu olan metâ'dan penbe veri~te-i penbe ve sahtiyân virile deyu
hükm-ü hümâyün virilmi~~imi~~hala Asitâne-i Saâdetimize olan kemâl-i ihlâs
ve ihtisâslarma binâen ecdâd-~~azâm~ m nevrâh merâkdehim zaman~nda
memnu'atdan akçeleri ile balmumu ve gön virilüb bir ferd mâni olm~ya deyu
ahidnâmede kayd olunma~~ n ben dâhi kemâkân mukârrer tutdum ve vilayetlerinden ademleri ve tüccân getürdükleri guru~dan Memâlik-i Mahrûsâmda
evvelden resm al~nmama~la hala dahi taleb olunm~ya ve guru~lann akçe kat
iderüz deyu hazinedârlar ve darbhâne eminteri dahl eylemiyeler ve Françe
tüccânndan ba'z~~harbi gemilerine girüb kendü hâllerinde ticaret üzre iken
harbi gemide bulund~n~ z deyu kendülerin esir ve esbâblarm girift eylemek
~er-i ~erife muhâlif olma~~ n mademki kendü hâllerinde ticaret üzre olub
korsan gemisinden fesâd üzre olm~yalar ol-bahane ile esbâblan girift ve kendüleri esir olm~ ya ve Françelüden biri mülk gemisine harbi vilâyetinden zahire tahmil idüb yine harbi vilâyetine giderken ehl-i islam gemileri râst geldiklerinde dü~mana zahire ald~rs~ z deyu gemisi girift ve kendülerin esir itrneyeler ve z~ mmilerden biri memâlik-i islâmiyyeden zahire alub giderken girift
olundukda Françelülerden gemide olan ecirler esir olm~ya ve Françelüler
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ehl-i islam gemilerinde ihtiyariyle zahire satun alub harbi vilayetine alub
gitrneyüb kendü vilayederine giderken ehl-i islam gemileri rast geldiklerinde
ahzdan sonra gemiyi girift ve içünde olanlar~~esir eylemiyeler ve an~n gibi
Françelü esir bulunur ise itla'k olunub esbab~~virile ve mü~ârün-ileyh Françe
padi~ah~mn r~zas~~üzre tâcirleri vilayederinden getürdükleri ve alub getürdükleri metalardan kadimden ne bahaya tutub gümrük alma geldi ise gerü
ol-minyal üzre al~nub ziyade bahâya tutulm~ya ve bey içün ihrac olunan metâdan maâda aher iskeleye gitmek istedilderinde metalanndan gümrük taleb
eylemeyeler ve .her iskeleye iletme~e mani olm~yalar ve hadis olan kassabiyye
ve reft ve bâc ve yasak kolu ve üçyüz akçeden ziyade selamedik resmi taleb
olunm~ya Cezâyir-i garb korsanlar~~ liman~na vard~ klar~nda riayet olunub
barut ve kur~un ve yelken vesair alt virilüb lakin mezbürlar Françe tüccarlar~na rast geldiklerinde esir ve mallar~n gâret iderler imi~~merhüm cedd-i büzürgüvânm~z tâbe serahü zaman~nda bit-defâ't tenbih olunub mütenebbih
olmayub teâddi üzre imi~ler bu husûsa dahi r~zay-~~hümâyünum yokdur o
makûle Françelü esir var ise itlak olunub mallar~~bi-kusür virile minbacd mütenebbih olmayan korsanlar~n ~ena'at eyledi~ün mü~âr-ün ileyh nâme ile
dam eyledikde kang~~ be~lerbe~i zaman~nda olur ise ol be~lerbe~i mazül olub
gâret olunan aradan ta~min ittirile bu husûs içün defatle tenbil~~olunmu~~
iken mukayyed olmad~klar~~ecilden emr-i ~erifime imtisal itmezler ise anlar
dâhi Françe vilayetine vard~klar~nda Françe padi~ah~~taraf~ndan kalalarma ve
limanlar~na kabul eylemeyüb fesadlar~n def i içün tekayyüd eyledüklerinde
akd olunan ahde halel virmez deyu ecdad~m~z zaman~nda virilen hükm-ü ~erifin mazm~lnu kemakan mukarrer ola ve bu bâbda
~ükr-ü ~ikayeti makbül-ü hümayünum ola ve Cezayir ve Tunusa tâbi Ostorgo körfezin
nam mahallerde ecclad-~~azam~m tâbe serahüm zamanlar~nda Françelüye
mercan ve bal~ k sayyâd eylemeleriçün hükümler virilmi~~evvelden cari olan
adet üzre ol mahallerde kemakan mercan ve bal~k sayyâd eyliyeler ve hâricden kimesneye dahl ittirilmiye ve elçileri hidmetinde olan tercümanlan olugeldi~ü üzre haracdan ve kasabiyyeden vesair tekalif-i örflyyeden mu'âT olalar
ve Françe tüccan gemilerine tahmil eyledikleri metadan ve ba'z~~ z~mmiler
kendü gemileri ile harbi vilayetine iledüb getürdükleri metadan elçilerine ve
konsoloslar~na aid olan resmlerin veya belâc haklar~n bi-kusür virüb inad ve
muhalefet eylemeyeler ve Françelülerin biri biri aras~nda kan veyahûd aher
~enaat vaki` olur ise elçileri ve konsoloslan ayinleri üzre görüb fasl idüb zabitlerden bir ferd dahl-ü taarruz eylemiyeler ve tacirlerinin ahvali içün nasb eyledükleri konsoloslardan baz~~kimesneler dava ittiklerinde kendülerin habs
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idüb evlerini mühürleyüb teâddi itmiyeler konsoloslar~~ile davas~~olanlar~n
hustisi Asitâne-i Saâdetimde istimâ oluna zikr olunan mevâdm hilâfina mukaddem ve muahhâr emr-i ~erif ibrâz olunur ise istimâ olunmayub ahidnâme-i hümâyün mucibince amel oluna ve mü~ârün-ileyhin silsile-i nesli millet-i mesihiyye ve mülük-ü tevâyif-i iseviyye meyân~ nda me~hür olan krallar ve
banlardan mukaddem mekallid hükümet-i müfavvaz ve müsellem oldu~undan mâada âba ve ecdâd-~~avâli ni~âmm~z~n zamân~ndan bu ana gelince
atebe-i aliyye-i adâlet-ünvân~m~ za dahi cümle krallardan ziyade hulüs-~~bâl ile
dostluk idüb ~imdiye dek mâbeyinde nakz-~~ahd ve eman ve neks-i misak-~~
~man olmayub Südde-i Saâdetimize kemâl-i ihlâs ile ihtisâsda sabit kadem ve
râsih dem olageldi~ü ecilden Asitâne-i Saâdet â~iyân~m~zda mukim olan
Françe elçileri divân-~~bülend-i eyvân~m~ za geldiklerinde vüzerâ-i azâm ve
mü~iran-~~zül-ihtirâm~m~za vard~klar~nda ~spanya ve sair krallar~n elçilerinin
üzerlerine kadimden olu geldi~i üzre tekaddüm ve tasaddur eyliyeler ve hedâyâ ve libâslar~~mekülât ve me~rübatlar~~mühimmi içün akçeleri ile getürdükle~i nesnelerden gümrük ve bâc taleb olunm~ ya ve benderlerde olan bayloslar~~dahi ~spanya ve sair krallar~n bayloslar~na Asitâne-i Saâdetimde câri
old~~~~üzre tekaddüm ve tasaddur eyliyeler ve Françelülerin kendü mallar~~ve
sair esbâblar~~ile kâlyonlar~~ve sair gemileri cemi zamanda iskelelere ve limanlara ve s ~r memâlik-i mahrüsam~za i~leyenler emin-ü eman üzre gelüb
gidüb an~n gibi deryada f~rt~ na müzâyaka virüb gemilerine muâvenet laz~m
oldukda ol-mahalde hâz~r bulunan e~er hâssa gemileri halk~d~r ve e~er gayridir muâvenet ve müzâheret eyliyeler ve kalyonlarm~ n serdâr~~ve rüesâs~mn
makam~~reâyetinin ihtimam~~hus~ls-~nda dakika
muhtar~~kapudânlar~n
fevt olunmayub ve akçeleri ile zâd-ü zevâdele~i tedârikinde say ve ihtimâm eyliyeler ve e~er ~iddet-i rüzg'â'r ile deniz gemilerin karaya atar ise be~ler ve kâd~ lar ve gayriler muâvenet idüb kurtulan esbâb ve emvâl gerü kendülerine virülüb dahi olunm~ya ve bil-cümle e~er koruda ve e~er deryâda kendü halinde yürüyen Françelü olub aman üzre gelüb giden tüccar tâifesi ve ol diyâr
tâcirleri ve tercümânlar~~ve sair ademleri deryâdan ve karadan Memâlik-i
Mahrüsama gelüb bey-i ~irâ ve ticaret eyleyüb ~öyleki rüsüm-u âdiye ve konsolosluk hakk~d~ r adet ve kanun üzre verdiklerinden sonra geli~de ve gidi~de
kapudânlardan ve deryâda yürüyen hâssa ve gönüllü reislerden ve gayriden
ve asâkir halk~ndan kimesne mani olm~ ya ve tüccâr tâifesinin r~zâlar~~yo~iken
baz~~metâ cebren üzerlerine b~ ragub teaddi olunmaya ve Frençelüden biri
medyün olsa borçludan taleb olunub e~er kefil de~il ise aher kimesne tutulub taleb olunm~ya ve e~er mürd olsa esbâb ve emvâline kimesne dahl itmiye

554

AY$~N ~I~MAN

kime vasiyet ider ise ana virile e~er vasiyetsiz mürd olur ise konsoloslar~~mârifedyle ol yerlü yolda~ma virile beyt-ül malc~lar ve kassâmlar dahl eylemiye
Françe tâcirleri ve tercümânlan ve konsoloslan Memâlik-i Mahrüsamda bey-i
~irâ ve ticaret ve kefâlet husûslannda ve sâir umür-1 ~er'iyede kad~ya varub
sebt-i sicil itdirüb veya hüccet alalar sonra nizâ olur ise hüccet ve sicile nazar
olunub mücibi ile amel oluna ikisinden biri olmayub mücerred-i ~âhid zor
ikâmet idüb hilâf4 ~er-i ~erif nesne dava iderler ise mâdâmki kâd~lardan hüccetleri olmayub yâhud sicilde mukayyed bulunm~ya an~n gibi tezvir itdirilmeyüb
~er-i ~erif olan davâlan istimâ olunm~ya baz~~kimesneler bize ~etm
~er-i ~erif rencide iderler
eylediniz deyu mücerred-i celb ve ahz içün
ise men ve def oluna bunlardan biri deyn iderse veyahud bir vechle müttehim olub g~ybet eylese an~n içün günâhs~z kefil olm~yan aherden kimesne
rencide olunub tutulm~ya ve Françelüye müteâIlik esir bulunur ise elçileri ve
konsoloslan tayin eyleyüb Françelüdür derler ise an~n gibiler sâhibleri veya
vekilleri ile Südde-i Saâdetime gönderile kaziyyesi görüle Françelilden
Memâlik-i Mâhrüsamda temekkün idenlerden harac taleb olunm~ya
iskenderiye ve Trablus~am ve Cezayir ve sair yerlerin iskelelerinde nasb
olunmu~~konsoloslanmn yerine ol hidmet uhdesinden gelür bir ademlerin
tayin idüb gönderdiklerinde kimesne mani olm~ya ve teklif-i örfiyyeden
muâf ola Françe tüccân ile bir kimesnenin nizâ`~~ olsa kâd~ya vard~ kda
Françelünün tercümanlar' haz~r bulunmaz ise kâd~~davalar~n istimâ itmiye
e~er tercümanlar~~mühim mesâlihde ise gelince tevkif oluna amâ anlar dahi
teâllül idüb tercümân~m~z hâz~r de~ildir deyu avk itmeyilb tercümânlarm ihzâr eyliye ve e~er Françelülerin biri biri ile nizâlan olsa elçileri ve konsoloslar~~âdetlerince görüb fasl ide kimesne mani olm~ya ve Françe gemileri adet
ve kâniin üzre istânbulda aranub gitdikden sonra kânün-u kadim üzre bir
dahi Bo~az Hisârlan önünde aranub icâzet virilür imi~~hâla kânün-~~kâdime
muhalif Gelibolide dahi aranur imi~~min-bad âdet-i kâdime mücibince
Bo~az Hisârlan önünde aranub gide ve Memâlik-i Mahrüsâmda deryâ yüzüne ç~ kan gemiler ve kad~rgalar ve donanmalar deryâda Françe gemilerine
bula~d~kda biri biri ile dostluk idüb zarar ve ziyân itmiyeler mâdemki kendû
r~zalar~~ile hediye virmeyeler cebren alet ve esbâblann ve emred o~lanlann
ve gayri nesnelerin alub teâddi itmiyeler Venedikliye virilen ahidnâme-i hümâye~nda mestûr olan husûslar Françelü hakk~nda dahi mukarrer olub ~er-i
kâvim ahidnâme-i hümâyünuma mugâyir kimesne mani ve müzâhim ve müthâs~m olm~ya mezbür kâlyonlar ve gemiler memâlik-i mahrûsama geldiklerinde zabt-~~s~yânet olunub emin ve sâlim gem gideler e~er esbâb ve emvâl
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ya~ma olunmu~~bulunur ise gâret olunan esbâb ve emvâlin ve ademlerin zuhüra gelmesi bâb~nda say ve ikdâm olunub ehl-i fesâd her kim olur ise olsun
gere~i gibi haklar~ndan geline be~lerbe~ler ve sancâkbe~leri ve kapudânlar
kullar~m ve kâd~lar ve eminler ve hâssa gönüllü reisler ve umûmen Memâlik-i
Mahrüsâm ahâlisi i~bu ahidnâme-i hümâyünumun mazmün-~~muâdelet makrûnu ile amel eyleyüb kat'â hilâfina cevâz gösterilmiye ~öyleki fermân-~~kazâ-i
ceryân~ma muhâlefet ve muânedet üzre olub sâi bil-fesâd olan tâife-i tâg~yeden olalar ol-makülelere emin ve zemin virilmeyüb haklar~ndan geline ki sâirlerine
ibret vaki ola ve bil-cümle merhilm ve ma~furleh (Sultan
Süleymân) hân ve ecdâd-~~azâm~m enâr-Allahü-tela berahinehum zamân-~~
~eriflerinde inâyet olunan ahidnâmeler milcibince akd olunan ahd-ü emâna
muhalif asla dahl-ü târruz ittirilmiye ve bundan akdem Asitâne-i Saâdetime
müstakil elçileri olmayan harb-i tâife Françe padi~ah~~bayra~~~alt~nda ticaret
ve ziyaret içün memâlik-i mahrûsâma gelüb gitme~e ecdâd-~~azâm~m tâbe serâhüm zamanlar~nda izin-i hümâyünu virilüb Françelülere virilen ahidnâmelerde dahi mestür iken bâdehu baz~~illet sebebi ile tâife-i mezbüra memâlik-i
mahrusâma külliyet üzre gelmekden men ve ahidnâmelerinden ihrâc olunmu~lar idi mukaddemâ mü~ârün-ileyh Françe padi~ah~~Südde-i Saâdet-meâblarma nâme gönderib harbiler ticâretden men' olunduklar~~takdirce Kudüsü ~erif ziyâretine evvelden yara geldikleri üzre varub gelüb rencide olunm~yalar ve bâde zaman mezbüreye ticâret içün Memâlik-i Mahrûsâma gelüb
gitme~e ruhsat virilir ise ol zamanda gem Françe bayra~~~alt~nda gelüb gidüb
ticâret ideler deyu iltimâs itme~in mümâileyh Françe padi~ah~n~n ebâ ân
cedd-i ecdâd-~~azâm~m zaman~ndan ilâ hazihi-el'ân atebe-i aliyyemize olan
kâdirni dostlu~a riâyette ricas~~makbül-ü hümâyünlar~~olub fermân-~~âli~ânlar~~
~öyle sâd~ r olmu~~ki millet-i nasâradan mü~ârün-ileyh Françe padi~ah~~ ile
dostluk üzre olan harbilerden Kudüs-ü ~erif ziyaretine azimet eyleyenler evvelden gele geldilderi üzre gerü emin-ü eman ile kendü hâllerinde gelüb gidüb ziyâret itmek istediklerinde geli~de ve gidi~de rencide ve remide olunm~yalar ve bâde zaman tâife-i mezbüraya Memâlik-i Mahrûsama ticâret içün
gelüb gitme~e izin-i hümâyün virilmek iktizâ ider ise ol zaman uslûb-u sâb~k
üzre Françe padi~ah~~bayra~~~alt~nda gelüb gidüb aherin bayra~~~alt~nda gelüb gitme~e katâ r~zâ gösterilmeye deyu vech-i me~rüh üzre kadimden ecdâd~~azâm~m zamanlar~ ndan bu anâ de~in ellerinde olan mufassal ve musarrah
ahidnâme-i hümâyünlar~~hala tecclid fi-mâbad zikr olunan mevâdd-~~ ilhak
olunma~a Hatt-~~Hümâyün saâdet-makrümumla sâd~r olan fermân-~~ali~ârum
mikibince cümleden biri Françeye tabi olan piskoposlar ve sâir Frenk mez-
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hebinde olan ruhban tâifesi her ne cinsden olur ise olsun memâlik-i padi~ahide kâdimden olduklar~~yerlerde kendü hâllerinde olub ayinlerin icra eylediklerinde kimesne mani olmaya ve Kudüs-ü ~erifln dahilinde ve haricinde
ve Kâma nâm kilisede kadimden ola geldi~ü üzre temekkün eyleyen Frenk
rahiblerinin hala sakin olub ellerinde olan ziyaretgahlarma kemakan Frenk
rahiplerinin ellerinde olub kimesne dahil eylemeye ve tekalif talebiyle rencide eylemiyeler ve davalar~~zuhûr eyledikde mahâllinde fazl olunmaz ise
Asitâne-i Saâdete havale oluna ve Kudüs-ü ~erife varan Frans~z ve anlara tabi
olan her ne cinsden olur ise varamda ve gelemde kimesne dahi eylemeye
hala Galatada olan cizvit ve kapuçin nâm iki Françe ruhbân taifeleri kadimden ellerinde olan iki kiliseleri yine ellerinde zapt ve tasarruflannda olub ol
kiliselerin biri ihrak olunma~la izn-i ~erle tamir olunub yine küll-i evvel kapuçin ellerinde olub rencide ol~ nmayalar kezâlik izmirde ve Sayda'da ve
~skenderiyye'de ve sair iskelelerde olan Frans~z tâifesinin kiliselerine dahi ve
rencide olunmaya ve bu bahane ile akçelerin almayalar ve Galatada olan bimarhanelerinde kendü hallerinde ~ncil tilavet eyledüklerinde rencide olunm~yalar Françe tüccan Memâlik-i Mahrûsaya getürdükleri ve al~b götürdükleri emtialardan kadimden bu ana de~in yüzde be~~virüb lakin Devlet-i
Aliyyenin kâdimi dostlar~ ndan olma~la yüzde üç gümrük virmek üzre müceddeden ellerinde olan ahidnâme-i hümâyünlanna ilhak olunmak bâb~nda
istidâ-i inâyet itme~in ricalan hayr-~~kabülde vMci olub vech-i me~rüh üzre virüb ziyâde taleb olunm~ ya gümrüklerin edâ eylediklerinde Memâlik-i
Mahrüsada câri olan nukfid hazine-i âmireye al~nd~~~~minval üzre al~ nub
noksan ve ziyâde talebiyle rencide olunmayalar ve Asitâne-i Saâdette elçileri
ve konsoloslar~~ve kethüdalan olmayan Portukal ve Çicliye ve Katalan ve
Mesina ve Ancona ve sair harb tâifesinden Françe padi~ah~ n~n bayra~~~alt~nda kadimden geldikleri üzre ihtiyarlar~~ile gelenler kendü hallerinde olub
sulh ve salâha mugâyyir vaz ve hareket kendülerinden sad~ r olmad~ kça sair
Frans~ zlar gibi gümrüklerin verüb kimesne dahl eylemeye masdariyye-i
~ngiltere tüccar~~virdikleri üzre anlar dahi ~stanbul' da ve Galatada olan masdariyyecilere verüb ziyade talebiyle rencide olunmaya ve ümenâ ziyade gümrük tahsil içün metalar~ n ziyade bahâya tutarlar ise akçe yerine metâ alub
muhalefet eylemeyeler ve bir kere gümrü~ü etli olunmu~~ipe~in ve çinin
tekrar gümrü~ü taleb olunmaya gümrüklerin ümenâ ald~ klannda edâ tezkerelerin virüb aher iskeleye götürme~e mani olmayub ve tekrar bir iskelede
dahi gümrük talebiyle rencide olunmaya ve Françe konsoloslan ve anlara
tabi olan ruhbân ve tâifesi ve tercümânlan kendü nefsleriçün mutâcl-~~muay-
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yene kadar evlerinde ~~ra s~kub ve ta~radan l~amr getürüb istimâl eyledüklerinde rencide olunmayalar dört bin akçeden ziyade olan davalar~~ divân-~~
hümâyünda istimâ olunub gayri yerde istimâ olunmaya ve Françelüler oldu~u mahallelerde kan vaki' olsa ol mahallerde bulunan Françelült.re mademki üzerine bir nesne sabit olmad~kça cerime nâm~yle min-bâd rencide ve
remide olunmaya ve elçileri hidmetinde olan tercümanlar Françelülere iniyet olunan muâf~yet anlam~~hakk~nda dahi mukarrer olan zikr olunan ahd-~~
misâk üzre mademki mü~ârün-ileyh Françe padi~ah~~ Südde-i Saâdet-i penâhimize sadâkat ve ihlâsda sâbit kadim râsih dem ola ben dahi dostlu~u kabul
edüb ahd ve yemin iderim ki yerleri ve gökleri yokdan var eden Hüdâ-y~~müteâl-i hâk içün ve ecdâd-~~ azâm~m tâbe serâhüm ruhlar~~içün bu tarafdan dahi
hilâf-i ahd-~~misâk ve mugayir akd-~~vifâk i~~olmayub daima i~bu ahidnâme-i
hümâyün saâdet-mak~rûnumun mazmiln-~~~~erifi ile amel okula tahriren fi el
yevm-ül â~ir ~ehr-i Safer-ül hayr sene erba ve semânin ve elf.

