AVRUPA TUCCARPNIN HUKUKI VE TICARI
DURUMLARINA DAIR BAZI TESPITLER (1835-1868)
ERDO~AN KELE~*
Giri~~
~m
III. Selim, 1789 senesinde tahta ç~kt~ktan sonra bozulmu~~olan devlet nizam
~uygulamaya
koymu
~~
yeniden sa~lamak için bir tak~m idari, adli ve mali reformlar
~i
m
olumsuz
yönde
etkiledi
~
tur. Özellikle mali alandaki bozulma= devlet nizam
~~
bilindi~inden III. Selim, ticaret alamndaki olumsuzluldan gidermek ve Osmanl
rmak
için
bu
~
tüccann
tekelini
ortadan
kald
~~
ticaret hayat~na hakim olan yabanc
alanda ~slahat çal~~malar~n~~uygulamaya koymu~tur°.
dil
Eskiden beri Osmanl~~ticareti, Gayrimüslimlerin tekelinde kalm~~, yabanc~~
k
serr.
Buna
kar~~l~
bilmeleri sayesinde ticari faaliyetlerde hep söz sahibi olmu~lard~
maye birikimi olmayan ve dil bilmeyen Müslüman tüccar ise d~~~ticarette etkin olaülkesinde
mam~~t~ r. Özellikle kapitülasyonlarla yabanc~/müste'min tüccara Osmanl~~
engellerle
~~
men,
bu
tüccar
grubu
da
baz
ticaret yapma izni verilmi~~olmas~na ra~
~~dilleri
tüccann
yerel
Osmanl
~~
ta
geleni
ise
yabanc
kar~~la~m~~ t~r. Bu engellerin en ba~
ve ticari usullerini bilmemesidir. Bunun sonucu olarak yabanc~~tüccar genellikle
Ortodoks Rumlardan olu~an arac~lara ba~~ml~~hale gelmi~tir. I~te bu süreçte Osmanl~~tebaas~~Rumlar, tercüman olarak yabanc~~devletlerin himayesine girmek suretiyle
ticari ayncal~k
ticari ayncal~klardan yararlanmaya ba~lad~lar. Ortodoks Rumlar~n
n
deniz
ticaretindeki
güçlü
~
konusundaki tekellerini art~ran bir di~er husus ise bunlar
a
kadar
bütün
unsurlara
ve
tayfal~~
l~~ina
konumlar~yd~. Gemi sahipli~inden in~aac~
hâldmdiler. Rumlar bütün milletlerin gemilerinde çal~~t~ldan gibi Osmanl~~donanile dil bilmeleri, deniz
mas~n~n tayfalanm istihdam etti~i en büyük gruptu2. Dolay~s~~
nda
Avrupal~~ müste'min
ticaret
alan~
~n
e
hakim
olmalan
onlar
~
ticaretine ve denizcili
itibaren hem
tüccar ile s~k~~ili~kiler kurmalanna yol açm~~t~r. Özellilde 18. yüzy~ldan
yabanc~larla ticari ili~ki kurmada hem de iç piyasadaki ticari faaliyetleri yönlendirme
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konusunda Gayrimüslim Osmanl~~tebaas~~etkin bir s~ n~f olarak kar~~m~za ç~
kmaktad~ r. Bunun sonucu olarak Gayrimüslim Osmanl~~tebaas~, ilk ba~
larda berath tercüman
daha sonra da berath tüccar olarak Osmanl~~ticari ve ekonomik hayat~na
hâldm olmaya ba~lam~~t~r3.
18. yüzy~ l ortalar~ na gelindi~inde Osmanl~~Devleti ile kapitülasyon antla
~mas~~
yapmak suretiyle bir tak~ m ticari imtiyazlar elde eden yabanc~~devletler, kendi vatanda~lar~~olan tüccann ellerine beratlar vermek suretiyle belirli vergileri ödedikten
sonra serbestçe ticaret yapabilmelerine olanak sa~l~yorlar& Ayn~~ ~ekilde yabanc
~~
devletler, tercüman olarak çal~~an Osmanl~~tebaas~~ gayrimüslimleri himayelerine
almak ve ellerine tüccar berat~~vermek suretiyle onlar~ n da serbestçe ticaret yapabilmelerinin yolunu açm~~lard~ . Bu yöntem nedeniyle 18. yüzy~l ortalar~
nda yabanc~~
devletlerin berat verdikleri Gayrimüslim Osmanl~~tebaas~n~ n say~s~~kendi vatanda~
lann~n say~s~n~~a~m~~t~ . Bilindi~i kadar~yla ilk kez III. Ahmed devrinde 1722'de ç
~kart~lan bir fermanda, Osmanl~~ tebaas~~baz~~ Yahudi ve H~ ristiyanlann ticaret yapmak
amac~yla akrabalar~~ve ili~ kide bulunduklar~~bir tak~
m kimseleri cizyeden muaf tutabilmek için birer tercümanl~k berat~~edindikleri ifade edilmektedir. 1758 tarihli di
~er
bir fermanda ise Osmanl~~tebaas~ ndan bir k~s~ m insanlar~ n vergilerden kurtulmak ve
gümrük vergilerini hafifletmek için H~ ristiyan devletlerden patente ald~klar~~
ifade edilerek, daha fazla say~da Osmanl~~tebaas~ mn himaye edilmeyerek kendilerine
patente
vont senet verilmi~~ise geri al~ nmas~~gerekti~i behrtilmi~ti~4.
Zaten 18. yüzy~l sonlar~ na gelindi~i vakit Osmanl~~ticareti tamamen yabanc
~~
devletlerin ve müste'min tüccar grubunun eline geçmi~ti. Yabanc~~
devletlerden patente
veya senet alarak kapitülasyonlardan yararlanmak suretiyle Osmanl~~ülkesinde daha
avantajl~~ ~artlarla ticaret yapma hakk~ m elde eden müste'min tüccar grubunun yan~ nda bir de yabanc~~devletlerin himayesine girerek elde etti
~i patente veya senet
sayesinde ayn~~~artlarla ticaret yapan Berath Tüccar s~n~f~~ortaya ç~km
~~t~ . Bu nedenlerle Müslüman tüccarlar ticari alanda hiç söz sahibi olamadfldan gibi Osmanl~~tebaas~~
Gayrimüslim tüccar da müste'min ve berath tüccar aras~nda arac~~rolünü üstlenmekten öteye bir faaliyet alan~ na sahip olamam~~t~r. Dolay~s~~ile tahta ç~kt~ktan
sonra bir
tak~m ~ slahat hareketlerini uygulamaya koyan III. Selim, ticari alanda bu iki zümrenin etkisini k~ rmak amac~yla bir tak~m idari ve kanuni önlemler ald
~5. Fakat tüm idari
ve kanuni tedbirlere ra~men müste'min ve berat ~~ tüccar s~n~f~n~
n etkisini k~ ramayan

3 Ali ~hsan Ba~~~ , "Osmanl~ 'dan Cumhuriyet'e Türk-Müslüman Bu
~juvazisi Olu~turma Çabalar~",
Osmanl~, Cilt: 3, (Editör: K. Çiçek-C. O~uz), Ankara 1999, s. 544.
Cihan Osmana~ao~lu Karahasano~lu, "Zimmi Esnaf ve Tacirlerin Yabanc
~~Devlet Vatanda~l~~~~
~ddialann~n Osmanl~~Hukukuna Etkisi", Os~
nanh'dan Cumhuriyete Esnaf ve T~caret, (Deneyen: Fatmagül
Demirel), ~stanbul 2012, s. 114.
5 Ali Ihsan Ba~~~ , Osmanl~~Ticaretinde Gayri Müslunkr: Kapitülap
~ onlar-Berath Tüccarlar, Avrupa ve Haynye
Tüccar/an (1750-1839), Ankara 1983, s. 17 vd.
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III. Selim, Temmuz 1802 tarihinde veya k~sa bir süre önce gayrimüslim Osmanl~~
tebaas~~tüccardan Avrupa Tüccan ad~yla yeni bir imtiyazl~~s~n~f te~kil etti6.
Osmanl~~Devleti'nde müste'min ve Avrupa Tüccan kar~~s~nda, yüksek vergi
oranlar~~ ile baz~~ haldardan yoksun olarak ticaret yapmak zorunda kalan yerli Müslüman tüccar da ayn~~haklara sahip olmak için talepte bulunmu~tu. Sultan II.
Mahmud, bu iste~i hakl~~ bularak Müslüman tüccan, Avrupa Tüccar~'mn sahip oldu~u statüye kavu~turmak için onlara Hayriye Tüccan ad~n~~vererek ayn~~hak ve imtiyazlara sahip k~lm~~nr. Bu s~n~f, devletin ekonomisini canland~rmak ve ticareti kendi
lehine çevirmek gayretinin bir sonucu olarak ç~km~~t~. Hayriye Tüccan ayn~~Avrupa
Tüccan gibi bu i~i yapt~klanna dair bir berata sahipti. Hayriye Tüccan olmak isteyen ki~i ilk önceleri Divan-~~Hümayun Beylikçisi'ne, daha sonralan ise Ticaret Nezareti'ne müracaat ediyordu. Tüccar ba~l~~bulundu~u yerin kad~~ve idarecilerinden
iyihal ka~~d~~ald~~~~gibi iki ki~inin kefaletine sahip oldu~unu da belgelemek zorundayd~. Ayr~ca Istanbul'da bir ~ehbender ve iki muhtar taraf~ndan temsil edileceklerdi.
Yine Avrupa Tüccan gibi iki hizmetkâr istihdam edebilecekler, isterse bunlardan
birisi ba~ka bir ~ehirde oturabilecekti. Aynca giri~~paras~~olarak 1500 de~il 1200
kuru~~ödeyeceklerdi. Ehl-i ~rz ve dindar bir ki~ili~e sahip olanlar aras~ndan seçilen
Hayriye Tüccan'mn uygunsuz bir hareketi tespit edilirse berat~~iptal edilecek, ölen
tüccann büyük o~lu isterse babas~na ait berada ticarete devam edebilecek, aksi takdirde yerine taliplileri aras~ndan yeni bir Hayriye Tüccan seçilecekti7. I~te ilk ba~ta
III. Selim'in daha sonra da II. Mahmud'un müste'min ve berath tüccara kar~~~ihdas
etti~i iki farkl~~yerli tüccar s~n~f~~Osmanl~~ticaret hayat~na bu ~ekilde girmi~tir.
III. Selim, müste'min ve berath tüccara kar~~~mücadele edebilmek için yeni bir
tüccar s~n~f~~te~kil etmeye karar verdi. Avrupa tüccarl~~m~n ihdas~~öncesinde haz~rlanan layiha, içeri~inin uygun bulunmas~~ üzerine 18 Temmuz 1802 tarihinde ilk
6 Ba~~~, a.g.e., s. 63-64; Mübahat S. Kutüko~lu, Osmanh-Ingiliz Iktisadi Münasebetleri (1580-1838), Cilt:
1, Ankara 1974, s.71-73; Mübahat Kütülco~lu, "Avrupa Tüccan", D.~.A., Cilt: IV, ~stanbul 1991, s.159;
Musa Çad~rc~, "II. Mahmut Döneminde (1808-1839) Avrupa ve Hayriye Tüccarlan", Türkiye'nin Sosyal ve
Ekonomik Tarihi (1071-1920) Birinci Uluslar aran Türkiye'nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi Kongresi Tebli~leri (11-13
.714Y 1977), (Ed. Osman Okyar-Halil inalak), Ankara 1980, s. 238; Ali Aky~ld~z, Tanzimat Dönemi Osmanl~~
Merkez Te~kildt~nda Reform, ~stanbul 1993, s. 129; Gülnihal Bozkurt, Alman-Ingiliz Bekelerinin ve 4~asi
Geli~melerin I~~~~. Alt~nda Gayrimüslim Osmanl~~Vatanda~lar~n~n Hukuki Durumu (1839-1914), 'TTK, Ankara 1996,

s. 142; Bruce Masters, "The Sultan's Entrepreneurs: The Avrupa Tüccaris and The Hayriye Tüccaris in
Syria", International journal of Middle East Studies, Vol. 24, ,No: 4, (Nov. 1992), s. 581.
Hayriye tüccarl~~~n~n te~ekkul tarihi O. Nuri Ergin tarafindan ~stanbul kad~l~~~~sicil defterinde yer
alan bir ferman kayd~~dikkate al~narak hicri Evail-i Muharrem 1225 / miladi 6-15 ~ubat 1810 senesi
olarak kabul edilmi~tir. Osman Nuri Ergin, Mecelle-i Umur-~~ Belediye, Cilt: I, ~stanbul (1338) 1922, s.680;
Di~er kaynaklarda da Hayriye tüccarl~~unn te~ekkül tarihi olarak O. Nuri Ergin'e auf yap~larak 1810
senesi verilmektedir. Kütüko~lu, a.g.e., cilt: I, s.71-72; Çad~rc~, "II. Mahmut Döneminde...", s. 239; Ba~~~,
a.g.e., s. 96-99; B. Lewis, "Berath", E.P. Vol. 1, s.1171; Masters, a.g.m., s. 585-586; ~ennur ~enel,
Osmanhlarda T~caret ve Hayriye Tüccan, Ankara 1995, s. 38-42; ~ennur ~enel, "Osmanhlarda Ticaret
Anlay~~~~ ve Ticaret Te~kilat~nda Yeni Bir Yap~lanma: Hayriye Tüccan", Türkler, Cilt: 10, (Editörler:
H.C.Güzel, K. Çiçek, S. Koca), Ankara 2002, s. 738-739.
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nizamnâme olarak kabul edildi8. Fakat birkaç y~l sonra nizamnâmenin yeniden gözden geçirilmesi gerekmi~~ve 16 A~ustos 1805 tarihli bir Hatt-~~Hümâyünla baz~~düzenlemeler yap~lm~~t~8. Avrupa Tüccan, Avrupa, Acem ve Hindistan gibi bölgeler ile
ticaret yapt~~~ndan dolay~~ art~k müste'min ve berad~~tüccar s~n~f~n~n sahip oldu~u
imtiyazlara sahip olarak onlarla ayn~~ko~ullarda ticaret yapacakt~. Dolay~s~~ile ihracat
ve ithalatta 0/0 3 gümrük vergisi ödeyecekler, kendilerine mahsus elbise giyecelder ve
yabanc~~tüccar ile ayn~~ko~ullarda ticaret yapacaldard~. Kendilerine bu hususta bir
berat verilecekti. Fakat tüccarl~k berat~~konusunda s~k~~bir denetim ve yoldamaya tabi
olacaklard~. Berat al~rken güvenilir ve Istanbul'da oturan iki ki~inin vekil gösterilmesi
~arth. I~lerin takibi için iki hizmetkâr kullanma hakk~~olan Avrupa Tüccan bunlardan birisini ticaret merkezi olan ~ehirlerde devaml~~olarak oturtabilirdi. 1802
nizamnâmesinde tüccann aralanndan birkaç ki~iyi iki y~l süre ile vekil seçmeleri
istenmi~~iken 1805'te sadece iki ki~iyi bir y~l için vekil seçmeleri hükme ba~lanm~~u.
Yine, Divan-~~ Hümayun Be~likçisi'nin tüccar naz~n olmas~~özellikle 1805 tarihli
düzenlemede ifade edilmi~ti. Bir di~er düzenleme ise tüccann hizmetkârlanndan
birisini Izmir'de oturtabilmesi hakk~na sahip olmas~~idi. Ayr~ca giri~~ücreti olarak
1500 kuru~~ödemeleri gerekli idim). Böylece berad~~ve müste'min tüccar ile Avrupa
Tüccan e~it ~artlarda mücadele edecekti. III. Selim, Avrupa Tüccan ile yerli tüccar
grubu yaratma ve devletin ticari alanda üstünlü~ü ele geçirmesini amaç edinmi~ti.
III. Selim'in 1802 senesinde ihdas etti~i Avrupa Tüccan s~n~fi, 19. yüzy~l Osmanl~~ticaret hayat~nda, 16 A~ustos 1838 tarihli Osmanl~-Ingiliz Ticaret Antla~mas~'na11 kadar etkin ~ekilde yer alm~~t~r. Fakat bu ticaret anda~mas~~ile ticaret hayat~n-

8 Avrupa Tüccarl~~uun hangi tarihte ihdas edildi~i ile ilgili farkl~~tarihler verilmektedir. Bizim
buldu~umuz Gurre-i Ra 1217 / 2 Temmuz 1802 tarihli bir belgede "Devlet-i Aliyye reâyâs~ndan olub
Avrupa ticaretiyle me'lüf olanlann ..." cümlesiyle ba~layan metinde tüccann i~lerini görmek üzere bir
nefer Naz~r tayin edilmi~tir. Dolay~s~~ile Avrupa tüccarl~~~n~n bu tarihte veya biraz öncesinde ihdas
edildi~ini ileri sürmek mümkündür. Bkz. Ba~bakanl~k Osmanl~~Ar~ivi (BOA)., Kamil Kepeci IDivan-~~Hümayun
Divan Kalemi] (K1C.d), no: 7538, s. 7; A~ustos 1802 veya 1806 tarihleri için bkz. Ba~~~, a.g.e., s. 63;
Kütüko~lu, a.g.e., cilt: I, s. 71-73; Kütüko~lu, "Avrupa Tüccan", s.159; Çad~rc~, "II. Mahmut Döneminde....., s. 238; Aky~ld~z, a.g.e., s. 129; Bozkurt, a.g.e., s. 142; Masters, a.g.m., s. 581; Sacit Kulu, Mil4yetçilik ve Emperyalizm Yüzy~l~:Ida Balkanlar ve Osmanl~~Devleti, ~stanbul 2007, s. 46.
9 Bu düzenlemeye ait Hatt-~~Hümâyiin için bkz. Ruus Defteri N: 132'den naklen Ek: IV. Ba~~~,
a.g.e., s. 120-124.
i° Ba~~~, a.g.e., s. 68-70; Kütülco~lu, "Avrupa Tüccan", s. 159-160; Lewis, a.g.m., s. 1171; Masters,
a.g.m., s. 581-582; ~enel, a.g.e., s. 34.
"Osmanl~~sanayisinin ve ticaretinin çökü~üne neden olan 16 A~ustos 1838 tarihli Balta Liman~~Ticaret Antla~mas~~Osmanl~~ile ~ngiltere aras~nda yap~lm~~t~r. Bkz. Kütüko~lu, a.g.e., Cilt 1, s. 92-124;
~ngiltere ile yap~lan antla~ma örnek al~nmak suretiyle di~er Avrupa devletleri ile de bu türden antla~malar
yap~lm~~t~r. Mesela, Sardunya ile 2 Eylül 1839'da yap~lan ticaret antla~masm~n metni için bkz. Mudhedat
Mecmuân, Cilt 1, TTK, Ankara 2008, s. 115-120; Bu antla~ma 31 Temmuz 1854 tarihinde yenilenmi~tir.
Bkz. BOA. Name-i Hümayun Defteri, no: 12, s. 94-98; BOA., Sa~laret Divan-~~Hümayun, Name-i Hianayun Kalemi
Bekekri, (A.DVN. NMH),. 7 / 3, (31 Temmuz 1854); BOA. A.DVN NMH., 7 / 4, (31 Temmuz 1854);
Karakoç Sarlds, Küll~~dt-~~Kendinin, no: 3128; Mudhedat Mecmudsz, Cilt 1, s. 120-129; Erdo~an Kele~, "K~r~m
Sava~~~(1853-1856) ve 1854 Osmanl~-Sardunya Ticaret Antla~mas~", Musa Çad~rc~~Anna~an Yaz~lar, (Yay~na
Haz~rlayanlar: S. K~l~ç - B.Koç - T. Erço~kun), Ankara 2012, s. 249-269.
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da Ingiliz tüccara °/03 gümrük vergisi uygulamas~ mn ba~lamas~~ve yine bu anda~may~~
örnek almak suretiyle bu tarihten sonra di~er Avrupa devletleri" ile de ayn~~paralelde ticaret anda~malann~n yap~lm~~~olmas~~ Avrupa Tüccan s~n~fin~n etkinli~inin
azalmas~na neden oldu.
III. Selim'in ihdas etti~i Avrupa tüccarh~~~müessesesinin gerçekte beklenen ba~ar~y~~elde edip etmedi~i tart~~mal~d~r". Fakat, 19. yüzy~l~n ikinci yans~mn ortalar~na
kadar ticaret hayat~nda Avrupa Tüccan'mn varl~~~~ve etkinli~i devam etmi~tir. Osmanl~~ticaretini ve ticari hayat~n~~belli bir dönem elinde tutan Avrupa Tüccan'n~n
ticari hayatta zaman zaman kar~~la~t~klar~~hukuki konular Düvel-i Ecnebiye Defteri
[Avn~palunun Ahkam Defteri: 106 /1] ad~~alt~nda toplanm~~uri4. Çal~~mam~zda bu defterde yer alan hükümlerin rehberli~inde 19. yüzy~l ortalar~nda (1835-1868) Avrupa
Tüccan'run ticaret hayat~nda kar~~la~t~~~~sorunlar~~irdelemek suretiyle bir sonuca
varmaya çal~~aca~~z.
Avrupa Tüccan ile ilgili defterin tarihi hicri: 1250-1284 / miladi: 18351868'dir. Cildi ve ebrusuz olan defter 54x19,5 cm ebatlanndad~r. Defter toplam 192
sayfa olup, ilk 7 sayfas~~bo~tur. Hükümlerin yaz~m~na 8. sayfadan itibaren ba~lanm~~t~r. Sayfa usulüne göre düzenlenen defter, iki sütun halinde yaz~lm~~t~r. Defterin 139181 ve 183-192 numaral~~sayfalar~~bo~tur. Defterdeki hükümlere sonradan 1 'den
313'e kadar numara verilmi~ tir. Sonradan verilen bu numaraland~rma i~lemi s~ras~nda 94. sayfadaki 211 numaral~~hüküm sehven kaydedilmi~~oldu~undan üzeri çizilmi~tir. Bu hüküm bir önceki 210 numaral~~hükümle ilgilidir. Ancak bir sonraki
hükme 212 numaras~~verilerek numaraland~rma i~lemine aynen devam edilmi~tir.
Dolay~s~~ile defterde toplamda 313 adet hükmün var oldu~u tespit edilmi~~ama asl~nda 312 adet hüküm yer almaktad~ r. Defterin 40. sayfas~nda yer alan 86 ve 88 numaral~~hükümler ise ayn~~olup mükerrer kay~t edilmi~tir. En sonda 188. sayfada yer alan
Evas~t-~~C 1281 / 11-20 Kas~ m 1864 tarihli hüküm ise bir dava için müba~ir tayini
hakk~nda olup hükmün ba~~taraf~~eksik oldu~undan hangi dava ile ilgili oldu~u belli
de~ildir. Defterde yer alan hükümlerden bir kaç~~hariç hemen hemen hepsi tarih
s~ras~na göre kaydedilmi~tir. Ilk hüküm Evas~t-~~ L 1250 / 10-19 ~ubat 1835, 311
numaral~~hüküm ise 13 Ramazan 1284 / 8 Ocak 1868 tarihlidir. Fakat defterin 182.
sayfas~nda yer alan 312 numaral~~hüküm 7 Za 58 / 10 Aral~k 1842 tarihli olup hükümlerin genelde tarih s~ras~na yaz~lmas~~kuralnun d~~~ndad~r. Defter, Divani K~rmas~~yaz~s~~ile kaleme al~nm~~t~r. Defterde yer alan konular~n genel da~~l~m~~Tablo I'de
gösterilmi~tir.
12 1838 Osmanl~-Ingiliz Balta Liman~~Ticaret Antla~mas~~örnek al~nmak suretiyle ilk önce Fransa ile
25 Kas~m 1838'de en son ise Rusya ile 30 Nisan 1846'da ayn~~minvalde ticaret antla~malan yap~lm~~t~r.
Bkz. Kütilko~lu, a.g.e., Cilt: I, s. 115-117; Yusuf Kemal Tengir~enk, "Tanzimat Devrinde Osmanl~~Devletinin Harici Ticaret Siyaseti", Tanzimat I, Istanbul 1999, s. 289; Aynca Rusya ile yap~lan ticaret antla~ma
ile ilgili aynnt~lar için blcz. Mübahat S. Kütüko~lu, Osmanl~-Ingiliz Iktiseuli Münâsebetleri II (1838-1850),
Istanbul 1976, s. 65-74.
13 Ba~~~, a.g.m., s. 544.
14 BOA., Düvel-i Ecneb~y Defteri [Avrupalunun Al~ka~n Defteri sene: 1250-1284], (A.DVXDVEd), no: 106/1.
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Tablo 1: Düvel-i Ecnebiye Defteri: 106/ l'delci Konular~ n Da~~l~m~~
Konu
Tüccar vekili seçimi ve tayini
Alacak-verecek talebi (Borç ili~kisi)
Avrupa Tüccan terekeleri hakk~nda
Tüccardan fazla ve mükerrer vergi al~ nmamas~, tüccara bask~~yap~lmamas~~
Avrupa Tüccan tasarrufundaki mülklere (tarla-arsa-dükkân-asiyab)
müdahale edilmemesi
Hizmetkâr tayini ve zayi beratlann yenilenmesi
Arazi sat~~~~ve vekâlet
Tarla-toprak ve asiyab sau~~ndan vazgeçme iddias~~
Hayriye ve Avrupa Tüccan Naz~rl~~~mn birle~tirilmesi ve naz~r tayini
Hizmetkâr Terekesi haldunda
Avrupa Tüccann~n köye su getirtmesi
Zeytin a~ac~~sat~~~~
Ni~an için verilen hediyelerin iadesi talebi
Avrupa Tüccanna memuriyet verilmemesi
Avrupa Tüccann~ n gümrükte el konulan mallar~n~ n bedelini talebi
Dükkân tamiri
Avrupa Tüccann~ n mahkeme için Istanbul'a getirilmesi
Müslümanlar~ n Avrupa Tüccanna ev satmamas~~
Tüccar davalar~n~ n Ticaret mahkemelerinde görülmesi
Borca kar~~l~k verilen mülkün sat~~~n~n önlenmesi
Avrupa Tüccarl~~~~~ehbenderli~i tayini
Elmas-bilezik gibi de~erli mallann iadesi talebi
Rehine verilen mal ve gümrük hissesinin iadesinin talebi
Tüccarm iflas~~ve borçlar~n~n ödenememesi
Tüccann çal~nan paras~n~n iadesi talebi
Hamam in~as~na izin talebi
Mülkin biti~i~ine ev yap~lmamas~~talebi
Emlak sat~~~n~n gerçekle~medi~i iddias~~
De~irmen suyuna müdahalesi iddias~~
Vekâletten azletme
Di~er
Toplam

Hüküm
adedi
104
102
24
21
12
11
4
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3 12
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Osmanl~~Devleti'nde Avrupa tüccarli~~~müessesesinin te~kilinden yakla~~k 30 y~l
sonraki tarihli hükümlerin yaz~m~~ile ba~layan ve çal~~mam~za kaynak olu~turan defterde yapt~~un~z incelemede, tüccarm genel itibari ile ticaret güzerOh~nda yer alan ~ehirlerde veya Avrupa ile yap~lan ticaretin en önemli ula~~m merkezi olan liman ~ehirlerinde ikamet ettiklerini görmekteyiz15. Avrupa Tüccan'run en yo~un olarak bulunduldan
~ehirler Istanbul, Bursa, Midilli, Edirne, Filibe, Ayval~k, Edrernid/Kemer-i Edrernid,
Tokat, Kayseri, Konya, Ni~de, Izmir, Bergama, Ni~, Mihaliç, Tekfurda~~, Ankara,
Yozgat ve Kala-i Sultarnye'dir. Bunlar~n d~~~nda tüccann ikamet etti~i yerler arasmda
T~rnovi, Haleb, Diyarbak~r, Draç, Gemlik, Arabgir, Bal~kesir, Gürün, Isparta,
Ayazmend, Za~ra-i Atik, Lefko~e, Yanbolu, Manisa, Bilecik, Erdek, Erzurum, Bolu,
Amasya, Siroz, Alanya, Selanik, Trabzon, Harput, Kula, Samakov, Manast~r, Beyrut,
K~zard~k, Antalya, Darende, llbasan, Za~ra-i Cedid, Ç~rpan, ~umnu, Trablus~am,
Divri~i, Köstence, Ala~ehir, Galos, T~rhala ve Elviye-i Hamse (T~rhala, Yar~ya,
Delvine, Avlonya ve Selanik) ~ehir ve kazalar~~gelmektedir.
Avrupa Tüccan'~un sorunlar~~ile ilgili son derece önemli bilgilerin yer ald~~~~bu
defterdeki belgeler belli bir incelemeye tabi tutulmak suretiyle Avrupa Tüccan hakk~nda bir tak~m de~erlendirmeler yap~lacakt~r. Bunun yan~nda, Ba~bakanl~k Osmanl~~
Ar~ivi'nde yer alan baz~~ba~ka defter ve belge gruplar~ ndan konu ile ilgili elde edilebilen belgeler de çal~~man~n daha iyi anla~~lmasma katk~~sa~layaca~~~dü~üncesi ile
de~erlendirilmi~tir.
A. Avrupa Tüccar~'n~n Hukuki Durumlar~na Dair Tespitler
1. Avrupa Tüccarli~l: Tüccarm Hak ve ~~ntiyazlari
Avrupa Tüccan'na ait 17 Ra 1217 / 18 Temmuz 1802 tarihli bir kay~tta tüccann hak ve imtiyazlarum içeren bir layiha sunuldu~u ve bunun uygun bulunarak tüccar nizam~~~eklinde kabul edildi~i belirtilmi~tir. Bu layiha muhtemelen Avrupa Tüccan' n~n tabi oldu~u ilk nizamnâme olup, "I~bû nizâm ve ~erâit fi-mâba'd düstûrül`amel tutularak muktezâs~~icrâ ve hilâfindan tehâ~i ve ittikâ olunmak ve lâz~m gelân
mahallere kayd olunub `ale'd-devâm icrâsma dikkat ve nezâret oluna deyü Hatt-~~
Hümâyûn `inâyet-makriin i~bû lâyiha bâlâsma ke~ide k~lmm~~d~r" ba~l~~~n' ta~~maktad~r16. Dolay~s~~ile bundan sonraki süreçte baz~~ufak de~i~ildiklerle beraber bu
nizamnâme yürürlülükte kalm~~t~r. Bu nizamnâme esas al~narak hemen Istanbul'da
çe~itli hanlarda oturan 15 ki~iye Avrupa Tüccan beran verilmi~tir. 1 A~ustos 1802
tarihini ta~~yan iki farkl~~ni~an kayd~na göre bu ki~ilerin isimleri ve oturduklar~~hanlar
~öyleydi17:
Bu husustaki liste için bkz. Ek: 1.
BOA., KIC.d no: 7538, s. 8-9.
17 BOA., laC.d. no: 7538, s. 14-16, 17; Bu tüccarlar~n isimleri baz~~ufak farld~lildar~~ihtiva etmekle beraber A. I. Ba~~~~taraf~ndan da BOA., Muhtelif ve Mütenevvi Defteri no: 65, s. 8'den naklen verilmi~tir.
Bkz. Ba~~~, a.g.e., s. 64, not: 85.
15

16
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Tablo 2: 1802 Senesinde Avrupa Tüccan Berat~~Alan ilk 15 Ki~i
Valide han~nda oturanlar:
Liyon ~skiliç veled-i Cani
Sergi Galati veled-i Esteban
Tomazi Galati veled-i Anderya
Anton Kofani
Cani Avakirinos veled-i Dimitri
Yani ~~ha veled-i Corci
Yani Rodofatalci veled-i Kozi
~sterati Anaperyari veled-i Kozma
Toro~~Cifalyoti veled-i ~stemat
Pepi Eskot veled-i Todori

reni handa oturanlar
Aristi veled-i Aci Berasi
Anderya Petro Kokinos veled-i Mike
Yorgi Sefarki
Astarc~lar han~nda oturan:
Kostantin veled-i Aci Foncino~lu
Leblebici han~nda oturan:
Toma veled-i Kostantin

Avrupa tüccarl~~~~müessesesinin tesisinde, tüccann müste'min tüccar gibi
imtiyazalara sahip oldu~u ve ticarederinin Avrupa'ya yönelik olmas~~nedeniyle Eflak
ve Bo~dan'~n fermanl~~ tüccan gibi özel bir statülerinin oldu~u ifade edilmekteydi18.
Fakat daha sonraki süreçte tüccarl~ k belgesi almak üzere müracaat eden kimselere
verilen beratlarda nerelere ticaret yapacaldan, sahip olduldan hak ve imtiyazlann
neler oldu~u, yabanc~~devletlerin himayesi ile ticaret yapma hakk~m elde etmi~~olan
müste'min tüccardan bir farklann~n olup olmad~~~~aç~kça yaz~yordu'g.
Avrupa tüccarl~~~~müessesesinin ilk kuruldu~u andan itibaren bu hakk~~elde
eden tüccar s~n~f~ mn ticaretleri Avrupa'ya yönelik oldu~undan bu husus beradannda
Avrupa ticaretine mezun olduklar~~~eklinde belirtilmi~tir. Daha sonraki süreçte di~er
~ehirlerde de tüccar say~s~n~n artmas~~ ve tüccann hareket serbestli~-ine kavu~abilmesi,
ticaret yapabilecekleri ülke veya co~rafyalann nereler oldu~u hususu beratlannda
"Avrupa ve Acem (~ran) ve Hindistan ticaretiyle meltif olan ve bundan böyle izhdr-~~l~clhi~~ve arzu
iden Devlet-i Aliyye~n reayas~..."2° veya "Elhaletü hazihe berren ve bahren Avrupa ticaretiyle

18

BOA., KICd. no: 7538, s. 14.

Bu husus verilen beratlarda, "Avrupa ve Acem ve Hindistan ticdretiyle melüf olan ve bundan böyle izhdr-~~
h~thi~~ve arzu iden Devlet-i Altyyen~~redyasz ticaretlerinin taht-~~rabt ve nizdma idhdlleri husüsw~a irdde-i altyyen ta'allük
yled~~o cihetten müste'min terciM~dnlan ve hizmetkdrlann~n ndil olduklan Untiydzdt-t ddhiliye ve mitsadde ve himdyet
tamamen bunlann haklannda 6dd-istisna' ir'dde /al~nmas~~ .... müste'minân~~
berdtlu terciananlan ve himzetkdrlan misüllü
Avrupa ve Acem ve Hindistan tüccan olanlar ve °bilim ve ba~ka ba~ka yedlerine
~erzle verilerek iki nefer
hizmetkdrlan içten avânz ve kassdl~ tye akçesi vesdir nisüm ve tekdlifi tirfiye tekltfiyle tadddi ve rencide olunmamalan ..."
BOA., A.DVN.DVE.d., no: 106 / 1, s. 8, (Evasit-1 L 250 / 10-19 ~ubat 1835) veya "Ellzaktü hazihi berren ve
bahren Avrupa ticaretiyle melüf olan ve bundan böyle izhdr-~~hâhi~~ve arzu iden Devlet-i Aliyyem reayas~nzn ticdretleri taht-1
rabta ve nizdma idhdl oldu~u surette ticdrederine vüsât gelüb hem tdtfe-i mersüme ve hem de gümrüklerin irdd~na mendfi-i
kesir0 mücib olaca~~~umar-~~vdz~has~~olaca~~ na binden redya-yz Devlet-i Altyyemden olub ticdret-i mezIcür9e mezüntyetini
had yedlerine berdt-~~~enfem verilen tüccdr..." ~eklinde ifade edilirdi. BOA., A.DV.W.DVEd., no: 106 / I, s. 9, 10,
12, 14.
19

20 BOA., A.DVJV.DVE.d., no: 106 / 1, s. 8, 12, 34, 46, 47, 62, 63, 65, 77, 88, 90, 91, 98, 101, 102,
106,107,108,110,111,112,122,126,128.
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meW olan.. "e' veya "Elhaletü hazihe berre~~~ve bahren Avrupa ve Acem ve Hindistan ticaretiyle
olan..."22 ~eklinde belirtilmi~tir. Zaten, Istanbul ve Izmir gibi büyük ticaret
merkezleri d~~~nda kalan K~bns, Edirne, iskenderiye, ~am, Dimyat ve Trablus~am
gibi yerlerdeki Avrupa Tüccan da bu hareket serbesdi~ine kavu~abilmek için beratlanna Acem ve Hindistan ibaresinin yaz~lmas~~talebinde bulunmu~~ve bu istekleri II.
Mahmud taraf~ndan olumlu kar~~lanm~~ t23. Geli~en ticari ili~kiler nedeniyle bu co~rafyaya Amerika k~tas~~ve di~er ülkeler de dahil edilmi~ tir. Bu husus 11-20 Ocak
1864 tarihli bir belgede "Berren ve bahren Avrupa ve Amerika ve memdlik-i sdire-i ecnebiye
ticdretyle meW olan ve yedinde imtiyazdt~~had evdmir-i ~er~lem bulunan Avrupa Tüccan..."
~eklinde ifade edilmi~tir"
Avrupa Tüccan olmak isteyen ki~inin tüccar taifesinden olmas~, güvenilir ve ticaret i~lerinde herhangi bir olumsuz ~öhretinin olmamas~~en önemli lastast. Tüccarl~k berat almak isteyen ~ahs~n, vekilleri arac~l~~~~ile yapt~~~~ba~vuru de~erlendirilerek
gerekli olan berat ve izin verilmekteydi. Avrupa Tüccan beratnu alm~~~olan ki~i,
kanun ve nizamlarla belirlenmi~~hak ve imtiyazlara sahip oluyordu. Fakat bazen bir
ki~iye devletin kendi iste~i ile berat vermek suretiyle onu Avrupa Tüccan statüsüne
ald~~~~da olmaktayd~. Osmanl~~Devleti'nde fes imalinde kullan~lan ve "arab sabunu"
denilen madde Tunus'tan sat~ n ahnmaktayd~ . Bu sabunun layyesini 3-4 kuru~a alan
tüccar, Istanbul'a getirip kwyesini 15-20 kuru~a satmaktayd~. Dolay~s~~ile devlet fes
imalinde oldukça büyük zarara u~ramaktaycl~. Fes imali hususundaki bu s~lant~r
gidermek için ihtiyaç duyulan sabunun Edremid ve Midilli taraflannda zeytinya~~ndan imal ettirilmesi dü~ ünülmü~, yap~lan numunenin oldukça kalitesiz olmas~~nedeniyle bunun nedenleri ara~t~ nld~~~nda kötü zeytinya~~~kullamm~ndan kaynakland~~~~
tespit edilmi~ti. Bunun üzerine ihtiyaç duyulan sabunun Ayvac~k Kazas~' na tabi
Narh Köyü'nde sabunhane sahibi ve sabun tüccan olan Dimitri Bandermanc'a imal
ettirilmesine karar verilmi~ti. Dimitri Bandermanc'~n devlete ba~l~~birisi olmas~~ve
canla ba~la bu i~i yapaca~~m ifade etmesi üzerine kendisine "hiçbir suretle dahi ve
taarruz edilmemesi, hakim ve zabitan taraf~ndan gerekli yard~mlar~~görmesi, mülklerine ait vergileri zaman~ nda ödedikten sonra kendisinden ba~ka ad alt~nda hiçbir
vergi talep edilmemesi ve di~er hususlarda zulüm ve bask~ya u~ramamas~" için Berath
Avrupa Tüccan s~mfina al~narak bir k~ta berat verilmi~ti25.

BOA., ADVJV:DVE.d., no: 106 / 1, s. 8, 10, 12, 35, 38, 45, 51.
BOA., A.DVN.DVEd., no: 106 / 1, s. 48, 49, 53, 55, 58.
23 Ba~~~, a.g.e., s. 92-93.
24 BOA., A.DVN.DVE.d., no: 106 / 1, s. 129.
25 BOA., Han-~~Hümayun (HAV., 488 / 23974, (29 Z 1254 / 15 Mart 1839); Mersin'in önde gelen
tüccarlar~ndan Yakob Barburi'nin elde etti~i ticari ba~ar~lar devlet tarafindan dikkate al~nm~~~ve kendisi
"tebaa-i Devlet-i Aliyye'den ve berath tüccar" olarak nitelenerek 2 Haziran 1857'de be~inci rütbeden
ni~an verilmi~tir. ~erife Yorulmaz, "Yabanc~~Tüccar ve Gayri Müslim Tebaan~n Mersin Ekonomisindeki
Rolü (1830-1918)", S~rt~~Da~, Yüzü Deniz: Mersin, (Haz~rlayan: Filiz Özdem), YKY, ~stanbul 2004, s. 326.
21

22
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Avrupa Tüccan berat~~verilirken çok dikkat edilmesi, isteyen herkese hemen
tüccarl~k berat' verilmemesi ve en az alt~~ ay süreyle takip edilerek ticaretle u~ra~~p
u~ra~mad~klannm tespit edilmesi 1805 tarihli düzenlemede ifade edilmi~ti26. Dolay~s~~
ile berat almak isteyen tüccar hakk~nda en az alt~~ ay süre ile soru~turma yap~lmas~~
nizamlan gere~i idi. 28 Nisan 1835 tarihli bir belgede Edirne'de mukim Rum, Ermeni ve Yahudi milletlerinden baz~~ ~ah~slar~n "biz Avrupa tikcany~ z, cümle vergilerden
muaf~z" diyerek vergilerini ödemek istemedikleri ~ikâyet konusu olmu~tu. Gönderilen
fermanda, Avrupa Tüccan berat~~almak isteyenlerin, Avrupa ile ah~veri~lerinin olup
olmad~~~n~n tespit edilmesi, böyle davranmakla amaçlann~n ne oldu~unun iyice
incelenmesi ve berat almak isteyenlere ondan sonra tüccar berat~~verilmesi hususu
tekrar hat~rlatdm~~t~r27.
Avrupa Tüccan beratlan gerekli görülen durumlarda yoklama usulü28 gere~ince veya tahta yeni bir Padi~ah cülus etti~inde yenilenmekteydi29. Istanbul'da
Mahmud Pa~a Han~ 'nda mütemelddn Avrupa Tüccan Panapot'~n tüccarl~k beratn~n 10-19 Eylül 1839 tarihindem yenilendi~i belirtilmi~ tir ki bu Sultan
Abdülmecid'in 1 Temmuz 1839'da tahta cülusu sonras~~gerçelde~mi~ tir. Bir ba~ka
hükümde ise tüccar ve vekillerinin beradannm
I~iimayun31 nedeniyle yenilendi~i
belirtilmi~~olup bu yenileme ise Sultan Abdülaziz'in 1861 tarihinde tahta cülusu
sonras~~gerçelde~mi~tir. Ayr~ca Istanbul'da Küçük Yeni Han'da mütemekkin Avrupa
Tüccan Kirkor veled-i Mihald'nin berat~mn Nisan 1842 tarihinde32 ve Tokat'ta
Voyvoda Han~'nda mütemekkin Avrupa Tüccan Penbeci Ohano~lu Bogos'un berat~r= ise 13-23 Ocak 1841 tarihinde33 yenilendi~i belirtilmektedir.
Avrupa Tüccan atanan ki~ilerin eline bunu gösterir bir adet berat verilirdi. Zaman zaman tüccarl~k berat~n~n zayi edilmesi veya tüccann i~lerini yürütmek üzere
tayin etti~i hizmetkirlann~n ellerindeki beradan kaybetmeleri nedeniyle tekrar berat
almak istediklerinde gerçekten tüccar veya hizmetkâr olup olmad~ldan hususu detayl~~
bir incelemeye tabi tutulurdu. Berat~m kaybetmi~~olan bir tüccar ilk önce kendi kaza-

Ba~~~, a.g.e., s. 68-69.
BOA., HAT 1336 / 52114, (29 Z 1250 / 28 Nisan 1835).
28 Ayn~~dönemde ticari faaliyetlerini sürdüren Hayriye Tüccar~'mn
beradar~n~ n yoklama usulünce
yenilendi~i ve atik beradarm~n iptal edildi~i belirtilmektedir. Karakoç Sarkis, no: 4788, (Evas~t-~~R 1257 / 110 Haziran 1841); Erdo~an Kele~, "Hayriye Tüccar' Elhac Mehmet A~a'n~n Terekesi", Türk Tarih Kurumu
Bekeler Dergisi, Cilt. XXXII, say~: 36, (Ankara 2011), s. 72.
29 Osmanl~~ Devleti'nde her çe~it beratm her Padi~ah de~i~ti~inde
de~i~tirilmesi ve tahta ç~kan
Pacli~ahm tu~ras~~ile verilmesi eskiden beri uygulanan bir esas olup, buna tecdid-i berat denir ve belirli bir
ücret al~n~rd~. Bkz. ~smail Hakk~~Uztu~çar~~l~, "Berat", LA, GÜL Il, s. 524.
38 BOA., A.DMDVE.d, no: 106 / I, s. 62, (Evahir-i Ra 57 / 13-22 May
~s 1841).
31 BOL, A.DVXDVE.d., no: 106 / 1, s. 129, (Evail-i ~aban 280 / 11-20 Ocak 1864).
32 BOA., A.DVXDVEd., no: 106 / 1, s. 65, (Evail-i Ra 58 / 12-21 Nisan 1842).
33 BOA, A.DVXDVEd., no: 106 / 1, s. 77, (Evail-i Ca 260 / 19-28 May
~s 1844).
26

27
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s~~veya ~ehrinde bulunan kad~~veya naibten buna dair bir emr-i ~erif ahp bunu tüccar
vekilleri arac~l~~~~ile Istanbul'da Tüccar Naz~ n'na takdim ederdi. Beratm yenilenmesi
hususundaki emr-i ~erifin Istanbul'a ula~mas~ ndan sonra Divan-~~Hümayun'da bulunan ve tüccara ait bilgilerin tutuldu~u ni~an defteri incelenir ve e~er tüccarl~k berat~n~n gerçek oldu~u anla~~hr ise zayi edilmi~~beratm yerine yenisi verilirdi. Bu durumda yenilenen berata o ki~inin ne zaman Avrupa Tüccan tayin edildi~i aç~kça yaz~l~rd~ . Mesela, Midilli mütemekkinlerinden Aci Lofaki veled-i Aci Yuvan Cambor adl~~
Avrupa Tüccan'n~n hizmetkân Yorgi veled-i Yuvan Cambor'un berat~m kaybetmesi
sonucu Divan-~~Hümayun kay~tlar~nda yap~lan incelemede Aci Lofaki'nin 22-31
Ekim 1818 tarihinde Avrupa Tüccan tayin edildi~i bilgisine ula~~lm~~t~r34. Ayn~~ ~ekilde Kayseri'de bulunan Avrupa Tüccan Agob veled-i Toros'un 19-28 Haziran
1834 tarihinde35, Galata'da mütemekkin Dalkoc o~lu Sava veled-i Atna~'~n 27 A~ustos-4 Eylül 1834 tarihinde36, Halep'te mütemekkin Makri veled-i Abrala'n~n 1-10
Aral~k 1816 tarihinde37 ve Istanbul'da Mahmud Pa~a Ham'nda mütemekkin
Panapot veled-i Estemdebri'nin ise 10-19 Eylül 1839 tarihinde38 Avrupa Tüccan
beran ald~klar~~tespit edilmi~tir.
Avrupa tüccarl~~~mn ihdas~~ s~ras~nda haz~ rlanan 18 Temmuz 1802 tarihli ilk
nizamnâmede tüccarl~k berat~~ harc~~olarak hazineye ne kadar ödeme yap~laca~~~
belirtilmemi~ti38. Fakat, 1 A~ustos 1802 tarihinde Avrupa Tüccan Naz~n
Abdurrahim Muhib taraf~ ndan verilen bir takrirde bu hususa aç~kl~k getirilmi~ti.
Buna göre, Avrupa Tüccar' olanlar müste'min tüccar gibi 9-16 May~s 1798'de yay~nlanm~~~bir emr-i ~erif gere~ince her y~l ~stanbul Gümrük Emini taraf~ndan ellerine
verilen tezkere ka~~d~~için gümrük sand~~~ na 400 kuru~, katip ve naz~r için de 170
kuru~~olmak üzere toplam da 570 kuru~~ödemek zorundayd~lar. Fakat, Mart 1802
tarihinden itibaren yap~lan bir düzenleme ile tezkere alacak herkesin her y~l Mart
ay~nda Gümrük Emini'ne 900 kuru~~ödemelerine karar verilmi~ ti. Avrupa tüccarl~~~mn ihdas~~ile birlikte bu nizam de~i~ tirilmi~~ve bundan sonra berat alacak kimselerin her y~l de~il yaln~zca bir defa tüccarl~~a giri~leri s~ras~nda Hazine-i Amire'ye 900
kuru~~ödemelerine karar verilmi~ti. Dolay~s~~ile Divan-~~Hümayun'dan verilen yeni
nizam gere~ince A~ustos 1802'den itibaren Avrupa Tüccan beran alacak kimseler
tüccarl~~a giri~~bedeli olarak hazineye bu bedeli ödedikten sonra tezkere harc~~veya
ba~ka hiçbir nam ve ad alt~ nda para ödemeyecelderdi40. Yukar~da belirtti~imiz 16
A~ustos 1805 tarihli Hatt-~~Hümayun'da bu hususta baz~~düzenlemeler yap~lm~~t~.

BOA., ADVXDVE.d., no: 106 / 1, s. 8, (Evas~t-~~L 250 / 10-19 ~ubat 1835).
35 BOA., A.DVXDVE.d., no: 106 / 1, s. 12, (Evail-i Z 250 / 1-9 Nisan 1835).
36 BOA., ADVXDVE.d., no: 106 / I, s. 34, (Evas~t-~~Z 252 / 19-28 Mart 1837).
37 BOA., ADVIV:DVE.d., no: 106 / 1, s. 50-51, (Evail-i Za 54 / 16-25 Ocak 1839).
38 BOA., ADVXDVEd., no: 106 / 1, s. 62, (Evahir-i Ra 57 / 13-22 May~s 1841).
34

BOA., KICd. no: 7538, s. 8-9.
° BOA., KM. no: 7538, s. 25
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Bu düzenleme ile tüccarl~k berat~~alabilmek için hazineye 1500 kuru~~ödeme yap~lmas~~~art~~getirilmi~ti". Daha sonra yap~lan bir düzenleme ile Avrupa Tüccan berat~~
harc~m' 2000 kuru~a ç~kar~ld~~~~anla~~lmaktad~ r. Edirne'de oturan Avrupa Tüccan
Siyonko veled-i Uzun Nikola'run ticaret berat~n~n yenilenmesine dair yap~lan izin
ba~vurusuna ait 1 Ekim 1848 tarihli yaz~da "...tâcir-i merkam mu'tdd olan 2000 kuru~~
ticarethâne tamamen edâ ve teslim >lemi~..." oldu~u ifade edilmi~ti42. Bu ifadeden
hareketle Avrupa Tüccan'n~n ödedi~i harç miktar~n~n 900 kuru~tan 1500 kuru~a ve
daha sonra da 2000 kuru~a ç~kar~ld~~~~sonucuna varabiliriz.
Avrupa Tüccan'run ticarederi s~ras~nda müste'min tüccar ve Osmanl~~tebaas~~
tüccar ile 4000 akçeyi a~an davalar~~olur ise bu davalann ta~ rada görülmeyip Istanbul'da Çar~amba günleri Reissülküttap odas~nda veya Sadrazam huzurunda arz
odas~nda görülmesi nizamlan gere~ince zorunluydu`". Hatta Avrupa tüccarl~~~~müessesesinin ihdas~~ s~ras~nda esas al~nm~~~olan bu nizam~ n sonraki süreçte aynen korundu~unu ve tüccarm ticari davas~~zuhur etti~inde bu hususun sürekli vurguland~~~~
görülmektedir".
Avrupa Tüccan olan kimselerin davalar~n~ n mahallinde görülmesi birinci esast~.
Ama mahallinde görülen davalann sonucuna yap~lan itirazlar nedeniyle davalann
tekrar görülmesi gerekti~inde veya 4000 akçeyi a~an davalar zuhur etti~inde bunlar~n Istanbul'da görülmesi yukar~da belirdlen esas~n bir gere~iydi. Mesela Ayazmend
voyvodas~na ve naibine hitaben yaz~lan bir hükümde, Berath Avrupa Tüccan Aci
Nikola'n~n ambar ve samanl~~~n~ n yak~lmas~~ve zahire ile saman~n çalmmas~~hususundaki davas~~ile ilgili Istanbul'a gönderdi~i arzuhalinin sonucunda davan~n mahallinde ~er'le görülmesi, verilecek karara taraflar~n raz~~olmamalar~~halinde davahmn
müba~ir vas~tas~~ile Istanbul'a getirilmesine karar verilmi~ti45. Bu durumda tüccann

41 Ba~~~, a.g.e., s. 68-69; B. Lewis, a.g.m., s. 1171; Masters, a.g.m., s. 581-582; Kütükoglu, "Avrupa
Tüccan", s. 159-160; ~enel, a.g.e., s. 34; Evahir-i ~aban 1233 / 26 Haziran - 4 Temmuz 1818 tarihli berat
yenileme belgesi ve berat harc~~bedeli için bkz. BOA., KK.d., no: 7538, s. 40/2.
42

BOA., çadaret Divan-~~Hiimayun Kalemi Bekekri (A.DVX)., 40 / 44.

BOA., ICKd. no: 7538, s. 8-9; Ba~~~, a.g.e., s. 65.
Bu durum belgelerde "...4000 akeden ziyddse reside olan davalar~~kenar mahkemelerde görübnOp arz
odas~nda Sadrazam huzurunda ri4>set olunmas~~... bd-hdtt-~~hii~ndyan verilen me~rat-z nizdntlanzula münderiç obnagla bu
surette inha olundu~u üzre ise ~er'le riiiyet ve ba'de's-sübüt ihkdk-~~hak olunm~~k ve mahallinde ihkdk-~~hak mümkin obnad~~~~
halde ma~klei-i akyh Dersaddetime ihzdr lahnmak..." ~eklinde ifade edilmi~tir BOA., A.DVIV-.DVEd., no: 106 / I,
s.9, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 52, 55, 56 vb.
43 Bu durum gönderilen fermanlarda"... Avrupa tüc~ann~n mezfilim ve ta4d~4yattan vikdyeleri ve 4000 akçeden z~sdd9se rest& olan davalar~~kenar mahallelerde görübruyip arz odas~nda Sadrazam huzurunda ritiyet olunmas~~ve
müba~ir tayini laz~m geldikde, naztrlan olan Divdn-~~Hümdyünum be~likçisi tarafindam tayin olunmas~~tüc~dr-~~n~n-same
hakk~nda b~l-luitt-~~luinzdyün-~~ ~dh~b~e verilen nizdn~da münderiç
vacibü't-kraft' Dersaadetime ihzdr k~l~nmak
fermdrum obna~m isnefi senki voyvoda ve r~aib-i mumaileyhsin, manfitiniz ve naz~rlan olan Divdn-z Hünulyünum be~likçisi
vekili iliihdr Ibrahim Sanm deme me~rahu taraf~ndan mübd~ir tayin olunan ku~lvetü's-Seyyid Abdi zir-i kudret ma'nfitiple
merkumlan mahallinde ~er'a ihzdr ve ... mahallinde ihkedc-~~hak mümkin olamazsa vacibü't-terafii' müddet-i aleyhin
Dersaadetime ihzdrlan han~m~na ..." ~eklinde ifade edilmi~tir. BOA., ADW.DVEd., no: 106 / 1, s. 16-17.
43

44
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itibann~n korunmas~~için müba~ir tayini ile mahkemeye getirilmesi gerekiyordu.
Özellikle tüccarm toplum içinde tahkir olacak ~ekilde zabitan taraf~ ndan tutulup
zorla mahkemeye getirilmemeleri, mutlaka naz~rlan bulunan be~likçi taraf~ndan
müba~ir tayin edilerek getirilmeleri, ba~ka kimse taraf~ndan müba~ir gönderilmemesi
ve hükkam veya voyvoda gibi kimseler taraf~ndan hiçbir ~ekilde haks~ z yere cezaland~r~lmamalan nizamlan gere~ince sürekli ifade ediliyordu. Avrupa Tüccan Ni~deli
Yevan veled-i Aci Yevan'~ n tüccar nizam~na ayk~r~~olarak kendisine müdahale edildi~i ~eklinde yapt~~~~~ikayet üzerine verilen hükümde tüccann tabi bulundu~u hak ve
imtiyazlar bir kez daha hat~rlat~larak herkesin tüccar nizam~na uymas~~gerekti~ine
vurgu yap~lm~~t~ r". Ayn~~~ekilde Avrupa Tüccan'mn i~lerinin Ticaret Nezareti uhdesine verilmesinden sonraki süreçte de bu uygulama aynen devam etmi~tir. Midilli
adas~nda mütemmekin Berath Avrupa Tüccan'mn, nizamlanna ayk~n ~ekilde kendilerine müdahale edildi~i ve itibarlanmn dü~ ürüldü~ü ~eklindeki ~ikayetleri üzerine
verilen fermanda, tüccann mahkemeye veya Bab~ali'ye götürülmeleri gerekti~inde
zabitan taraf~ ndan zorla götürülmemeleri, bunlar ço~unlukla Avrupa ile (Frengistan)
ticaret yapt~klanndan dolay~~müste'min, Müslüman veya milel-i saire tüccanndan
her kimle davalan zuhur ederse Ticaret Nezareti taraf~ndan müba~ir tayin edilmesi,
ba~ ka hiç kimse taraf~ndan müba~ir tayin edilmemesi ve hapisleri gerekti~inde de
yine Ticaret Nezareti taraf~ndan hapsedilmeleri gerekti~ine bir kez daha vurgu yap~lm~~t~47.
Defterde yapt~~~m~ z incelemede pek çok hükümde müba~ir tayini yap~ld~~~n~~
ancak baz~lannda isim belirtilmedi~ini tespit ettik". Tüccann mahkeme huzuruna
getirilmeleri hususunda müba~ir olarak isimleri belirtilenler aras~nda Seyyid Abdi",
Seyyid Mustafa50, ibrahimsl, Elhac Mehmed52, Dervi~" ve Osman Çavu~" yer
almaktad~r.
Filibeli Avrupa Tüccar' Yakob, Ahi Çelebi Kazas~~abac~~esnaf~n~n 1846-1848
seneleri zarf~ nda nizamiye hazinesine ~ayak55 ad~~verilen bir çe~it kuma~~~teslim edeADVJV:DVE.d., no: 106 / 1, s. 15, (Evas~t-~~Ra 251 / 7-15 Temmuz 1835).
BOA., ADVN.DVEd., no: 106 / I, s. 84, (Evahir-i Muharrem 261 / ~ubat ba~~~1845); Ayn~~husustaki tembihata dair bkz. BOA., irade, Meclis-i Vdld (~. MVL), 240 / 8571, (17 N 1268 / 5 Temmuz 1852).
" BOA., ADVN.DVE.d., no: 106 / 1, s. 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 39, 42, 44-45, 52, 53, 56, 66, 69,
46 BOA.,

100,
BOA., ADVN.DVE.d., no: 106 / 1, s. 16-17.
ADVJV:DVE.d., no: 106 / I, s. 23-24.
51 BOA., ADVXDVE.d., no: 106 / 1, s. 32-33, 36, 37.

5° BOA.,

BOA., ADV7V:DVEd., no: 106 / I, s. 55.
BOA., A.DV1V:DVE.d., no: 106 / 1, s. 99.
BOA., A.DVIV:DVE.d., no: 106 / I, s.100-101.
~it yün
" ~ayak: Çuhadan daha seyrekçe ve iplilderi verev olarak dokunan dimi nevinden bir çe
Bkz. Mehmet
kuma~, çuhadan daha kaba, ucuz ve daha s~cak tuttu~u için tercih edilen bir çe~it kuma~.
Ali Ünal, Paradigma Osmanl~~Tarih Sözlü~ü, Istanbul 2011, s. 637.
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ceklerine dair kefil olmu~ tur. Fakat abac~~esnafin~n ~ ayalu teslim etmemesi nedeniyle
~ ayak bedeli ve faizinden dolay~~yakla~~k 405.000 kuru~~alacakl~~oldu~unu ileri sürerek Filibe Meclisi'ne ~ikâyette bulunmu~ tur. Yap~lan incelemelerde alaca~~~sabit
görüldü~ünden dolay~~ Yaver A~a ile Mehmed Kavas'~~ müba~ir tayin ederek paray~~
tahsile göndermi~ tir. Mehmed Kavas 14 ay, Yaver A~a ise 8 ay Abi Çelebi Kazas~'nda kalm~~t~ r. Bu süre zarf~nda paray~~tahsil edemedilderi gibi Avrupa Tüccar'
Yakob, her iki müba~irin yakla~~k 32.000 kuru~~masraf~n~n oldu~unu ve bu bedelin
de abac~~esnafindan tahsilini istemi~tir. Abac~~esnaf~n~n davas~n~n Istanbul'da Ticaret
Meclisi'ne ta~~nm~~~olmas~ ndan dolay~~esnaf vekilleri ile Avrupa Tüccan vekilleri huzurunda yap~ lan muhakemede her iki müba~ire her ay için biner kuru~~masraf bedeli
verilmesine, bunun ise toplamda 22.000 kuru~a tekabül etti~ine ve 4000 kuru~un
zaten esnaftan tahsil edilmi~~olmas~~ dolay~s~yla kalan 18.000 kuru~un hizmet-i
müba~inSye olarak ödenmesinin gerekti~ine karar verilmi~ tir. Ticaret Nezareti'nden 22
Nisan 1856 tarihiyle gönderilen mahkeme karan üzerine 18.000 kuru~un tahsili için
Filibe Kaymakam~ 'na 11 May~ s 1856 tarihli ferman gönderilmi~tir56.
Bir di~er husus ise mahallinde yap~lan mahkeme sonucuna itiraz eden tüccann
davas~n~ n Istanbul'da görülmesini istemesi halinde masrafiann nas~l kar~~lanaca~~~idi.
Bu durumda mahkemenin Istanbul'da Sadrazam huzurunda arz odas~nda veya
~eyhülislam huzurunda görülmesini isteyen ki~i tüm masraflan kar~~lamakla mükellefti. E~er müba~ir tayini ile davalarm Istanbul'da görülmesi arzu edilirse müba~irin
tüm masraflann~ n davac~~taraf~ndan kar~~lanmas~~gerekti~i ifade ediliyordu57. Bundaki amaç davac~ lann aleyhlerine ç~ kan her mahkeme karann~~ta~ radan Istanbul'a
ta~~malarm~ n önünü almak ve davay~~ kazanm~~~Avrupa Tüccan'n~ n gereksiz yere
zaman ve para kaybetmesinin önlenmesiydi.
2. Avrupa Tüccar Naz~r~~ve Naz~r Vekilli~i
Avrupa tüccarl~~~ mn Temmuz 1802'de ihdas~~ s~ras~ nda verilen nizamlan gere~ince tüccarlar iki y~lda bir yenilemek üzere bir ki~iyi Ba~bezirgân bir ki~iyi de Tüccar Naz~ n olarak seçecekler, bu iki ki~i tüccann hangi handa oturdu~unu ve hangi
devletle ticaret yapt~~~ n~~tespit edip Avrupa ile ticaret yapanlann isimlerini bir deftere kaydedecekti. Tüccar Naz~n'n~ n bu göreve kayd-~~ hayat ~art~~ile de~il iki y~l için
tayin edildi~i özellikle belirtilmi~tir. Avrupa tüccarl~~~n~n ihdas~~ sonras~~naz~r tayin
olunan ilk ki~i Divan-~~Hümayun Beylikçisi Seyyid Abdurrahim Muhib Efendi'dir.
Bu göreve tayin tarihi ise 2 Temmuz 1802'dir. Naz~r tayin olunacak ki~inin devletle-

" BOA. Hariciye Xezareti, Mektubf Kalemi Bekeleri (HR. MKT.), 145 /82.
57 "... müddet-i merküm cânibinden mitbd~ir tayini matlub oldu~
u halde muâhharen irâde-i seniyye-i mülükânemle
mitessis olan nizâm mücibince tayin olunaeak mübâ~irin hizmet-i mübâ~inye ve masanf-~~sahihesi kendü tarafindan te'dye
ettirilmeyüb müddei-i aleyh cânibinden hizmet-i miibâ~inye ve masanf-~~mutâlibe ve ahz~~ve zinhâr bu vesile ile kimesng;e
gadr ve taâddi misüllü vaz' ve halel vukua' getürülmemesi...". BOA., ADVJV.DVEd., no: 106 / 1, s. 86, hüküm no:
192, 193; s. 102, hüküm no: 227; s. 114, hüküm no: 264.
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raras~~ticaret anda~malanna ve kanunlara vak~f, ticari i~lerden anlayan birisinin
olmas~~gerekti~i özellikle belirtilmi~~ve Seyyid Abdurrahim Muhib Efendi'nin daha
önce takdim etti~i layihalarmda ahidnamelere vak~f ve dikkatli bir mizaca sahip
oldu~u görülmü~~oldu~undan dolay~~tüccar naz~n tayin edildi~ine vurgu yap~lm~~t~r59.
Dolay~s~~ile Avrupa tüccarl~~m~n ihdas~~ile birlikte Beylikçi'nin tüccar naz~ n olmas~~usulü benimsenmi~~ve 1805 düzenlemesi s~ras~nda ise Divan-~~Hümayun Beylikçisi'nin tüccarm naz~n olmas~~hususu özellilde belirtil~rni~tir. Tüccar ile ilgili bütün
~ikâyet vesair hususlarm, beylikçinin haberi olmadan yap~lmamas~na karar verilmi~ti.
Bu tarihten sonra Avrupa Tüccan'mn naz~n olan Divan-~~Hümayun Beylikçisi, tüccarla ilgili tüm ticari ve hukuki i~lerin yürütülmesinden sorumlu idi59. Bizim incelemeye tabi tuttu~umuz Avrupa Tüccar' ile ilgili defterde tüccann i~lerinin yürütülmesi hususunda tüccar naz~n olarak "... tikcelr-t mersamenin naz~n olan hala Divan-~~
Hiimdfilnum Be~likisi vekili..." ~eklinde ~ubat 1835 ile May~s 1837 tarihli baz~~hükümlerde Ibrahim Sar~m69, "... tüccar-~~mersu~nenin naz~n olan hala Bglikçi Divan-~~Hamayunum ..." ~eklinde ise Mart-Nisan 1835 tarihli baz~~hükümlerde Mehmed Nuri61,
May~s 1837 ile Haziran 1838 tarihleri arasmda Mehmed Naf~62 ve Haziran 1838 ile
Haziran 1839 tarihleri aras~nda ise Elhac Ibrahim Edhem Be~'in63 adlar~~geçmektedir. Bu bilgilere göre, Avrupa tiiccarli~~~müessesesinin ihdasmdan itibaren tüccar
naz~n olarak tayin edilen Beylikçi'nin bu görevi Ticaret Nezareti kuruluncaya kadar
devam etmi~tir.
11. Mahmud dönemindeki idari te~kiladanma s~ras~nda Ticaret Nezareti (24
Mart 1839) kundur~ca, Avrupa Tüccar~'mn ticari i~leri ve di~er muameleleri Ticaret
Nezareti ~~hdesine naldedildi. Bu tarihe kadar Beylikçi tarafmdan yürütülen Avrupa
Tüccan muamelelerinin Ticaret Nezareti uhdesine devriyle nizam gere~ince kendilerine verilen berat ve emirlerin de bu kurum arac~li~~~ile yürütülmesi kararla~tnl66+. Avrupa Tüccan ile ilgili muamelelerin Ticaret Nezareti ~~hdesine aktardmasmdan sonra ise incelecli~imiz defterde Ticaret Naz~n olarak Mehmed Said Pa~a65,
58 Bkz. BOA., KirCd, ne: 7538, s. 7; Ba~bezirgân ve Naz~r'm görevi ve seçimleri ile ilgili ilk nizamnâme
maddesi bu defterin 8. sayfa.s~ndad~r. Aynca, Divan-~~Hümayun Beylikçisi Seyyid Abdurralftm
Avrupa Tüccan Naz~r' olarak zikredilmesine dair bkz., BOA., Med, no: 7538, s. 14, 17, 18, 24, 25.
59 Ba~~~, a.g.e., s. 66-68.
BOA., ADWDVEd., no: 106 / 1, s. 8-33, hüküm: 1-68 aras~ncialci muhtelif hükürnler.
BOA.,
A.DVN.DVE.d., no: 106 / 1,s. 10, hüküm: 5, s. 12, hüküm: 10.
61
ndaki muhtelif hükünfter.
62 BOA., A.DWDVE.d., no: 106 /1, s. 34-45, hüküm: 71-101 aras~
ndaki muhtelif hiikümler.
63 BOA., A.DVIV:DVE.d., no: 106 / 1, s. 45-60, hüküm: 102-142 aras~
" Aky~ld~z,a.g.e., s.129-130; Ticaret Nezaretrnin kurulu~u ve i~leyi~i hakk~nda bkz. Aziz Tekdemir,
"Ticaret Nezaretfnin Kurulu~u ve Idari Birimleri", Osmanh'dan Cumhuriyete Esnaf ve Ticaret, (Deneyen:
Fatmagül Demirel), Istanbul 2012, s. 43-78.
BOA., ADPIDVEd., no: 106 / 1, s. 56, 62.
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Ahmed Fethi Pa~a66, ~brahim Sanm67, R~za Pa~a68, ~smail Pa~a69, Kamil Pa~a",
Mustafa Mazlum Be~ll, Elhac Safveti Pa~a" ve Ali Galip Pa~ a" ile ticaret naz~n
müste~an olarak At~f Be~'in74 ismi zikredilmektedir.
~lk zamanlarda tüccar naz~ n olarak sadece Istanbul'da Divan-~~ Hrimayun Beylikçisi olan ki~i görevlendirilmi~ ken, 1815'ten itibaren ~zmir, Halep ve K~ bns gibi
~ehirlerde tüccar say~s~n~ n artmaya ba~lamas~~üzerine bu yerlerdeki kad~lar tüccar
naz~ n vekili olarak görevlendirilmi~lerdir". Eylül 1835 tarihli bir hükümde ifade
edildi~ine göre, Izmir'de mütemekkin Beratl~~Avrupa Tüccar~'mn i~lerinin yürütülmesini sa~lamak ve nezaret etmek üzere eskiden beri naz~r vekili olarak hükkam
(kad~) veya zabitandan birisi tayin edilmekteydi. Ancak, Istanbul'da bulunan Avrupa
Tüccan vekilleri Divan-~~Hümayun Be~likçisi vekili ~ brahim Sanm'a müracaat ederek Izmir voyvodas~~ ve ~htisab Naz~n olan Hüseyin Be~'in Izmir'de tüccar naz~n
vekili tayin edilmesini istemi~ lerdi. Yap~lan incelemeden sonra Hüseyin Be~'in Izmir'deki Avrupa Tüccan'n~ n naz~r vekili olmas~ na dair ferman verilmi~ ti". Hüseyin
Be~'in Izmir'deki tüccann naz~ r vekili olarak yakla~~ k bir buçuk y~l görev yapt~ktan
sonra Voyvodal~ k görevinden ayr~lmas~~üzerine Avrupa Tüccan Naz~ r vekilli~i görevi bo~~kalm~~t~ . Bunun üzerine Izmir ~ehrinde bu göreve yeni birisinin tayini zorunlu
hale gelmi~ti. Yap~lan de~erlendirme sonucunda, daha önceden Hayriye Tüccar'
naz~r vekilli~inin Kapanizâde Elhac Ihrahim'e ve Avrupa Tüccan naz~r vekilli~inin
ise Hüseyin Be~~üzerine ihale edildi~i, fakat Hüseyin Be~'in Voyvodal~ktan aynlmas~~
ile bu vazifenin bo~~kald~~~, her iki tüccar s~n~f~n~ n i~lerinin tek bir elden yürütülmesinin i~leri kolayla~traca~~~dü~ünülerek ~zmir Voyvodas~~tayin edilen Dede Mustafa
A~a'n~n ~zmir tüccar naz~r vekili olmas~ na karar verilmi~ ti. Dede Mustafa A~a'ya
hitaben yaz~lan fermanda ise Izmir ~ ehrinde bulunan Hayriye ve Avrupa Tüccan'n~n ticaret ile ilgili i~lerinin nizama ve kanunlara uygun ~ekilde yerine getirmesi,
herhangi bir olumsuz durumda ise as~l naz~r ile haberle~erek gelecek emirlere göre
i~lem yapmas~~istenmi~tir77 . Dede Mustafa A~a, ~zmir tüccar naz~ n vekili olarak

" BOA., ADVXDVEd., no: 106 / 1, s. 56, 58.
BOA., ADVXDVE.d., no: 106 / I, s. 63, 64.
68 BOA., ADVJV:DVE.d., no: 106 / 1, s. 93.
BOA., ADUDVE.d., no: 106 / 1, s. 104.
BOA., ADVXDVE.d., no: 106 / 1, s.110.
71 BOA., A.DV.N.DVE.d., no: 106 / 1, s. 112.
72 BOA., A.DVXDVE..d., no: 106 / 1, s. 119, 128.
" BOA., A.DVADVE.d., no: 106 / 1, s. 123.
74 BOA., A.DVXDVE.d., no: 106 /
s. 61.
75 Ba~~~, a.g.e., s. 92.
76 BOA., ADVJV:DVE.d., no: 106 / I, s. 18, (Evahir-i Ca 51 / 14-23 Eylül 1835).
BOA., ADVN.DVEd., no: 106 / 1, s. 46, (Evahir-i M 253 / 27 Nisan-6 May~s 1837); BOA., Cevdet,
iktisat (CATS.), 24 / 1195, (25 M 53 / 1 May~s 1837). Blcz. Kele~, "Hayriye Tüccan...", s. 74-75.
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yalda~~k bir buçuk y~l görev yapt~ktan sonra Karantina Meclisi'ne naz~r tayin edilmesi üzerine Voyvodal~ k ve naz~r vekilli~i görevini b~rakm~~t~r. Bunun üzerine yeniden
~zmir Voyvodas~~ve ihtisab naz~n tayin edilen Hüseyin Be~, bir kez daha ~zmir ~ehrinde bulunan Hayriye ve Avrupa Tüccan'n~n naz~r vekili tayin edilmi~ tir'''.
3. Avrupa Tüccar' ~ehbenderli~i

~ehbender, ticaret i~lerine bakmak ve tüccar aras~ndaki ihtilaflan çözmelde görevlendirilen ki~inin unvan~~idi79. ~ehbender unvam alan ki~i, tüccara nezaret etmek
ve bunlar aras~ndaki ticari ili~ kileri çözmelde mükellef tutulmu~tu. Avrupa Tüccan
~ehbenderinin görev süresi bir y~l iken Hayriye Tüccan ~ehbenderinin görev süresi
ile ilgili bir lus~ tlama yoktu. Bu ki~ilerin olumsuz bir davran~~lar~~görülürse görevlerine son veriliyordu. Ayn~~ ~ ekilde Avrupa Tüccan kendi aralanndan iki ki~iyi muhtar
seçiyordu. ~ehbenderlerle beraber muhtarlar, tüccann idari, hukuki ve ticari meseleleri ile ilgilenmeye yetkili ve görevliydiler80 . Hayriye Tüccan Istanbul'da bir ~ehbender ve iki muhtar taraf~ ndan temsil ediliyordu'''. Ancak daha sonra di~er yerlerdeki
Hayriye Tüccan'n~ n meselelerinin çözümüne bu üç ki~inin yeterli olamad~~~mn
anla~ilmas~yla, tüccann bulundu~u her yerde ayr~~~ehbender ve muhtarlann seçilip
tayin edilmesi usulü benimsenmi~tir. Böylece tüccar, kendi aras~ndan sevilen ve güvenilir üç ki~iden birisini ~ehbender, di~er ikisini ise muhtar-~~evvel ve muhtar-~~sani
olarak seçiyordu. Yönetim Hayriye Tüccan ile ilgili hususlarda bu üç ki~iyi
muhattap allyordu82 . Buna kar~~l~ k Avrupa Tüccan'n~ n da Istanbul'da oturan bir
adet ~ehbenderi ve iki adet muhtar~~vard~.
~ehbender ve muhtarlar tüccann her türlü hukuki sorunlar~~ile ilgilenmek zorunda olup, yönetim ile tüccar aras~ndaki irtibat~~ sa~l~yorlar& Özellikle 1840'da
Ticaret Mahkemesi'nin kurulmas~ndan sonra tüccar davalann~n görülmesi esnas~nda
tüccar vekilleri ile birlikte, ~ehbender ve muhtarlann mecliste haz~r bulunmas~~bir
zorunluluk haline geldi. Ticaret Nezareti bünyesinde Ticaret Mahkemesi'nin kurulmas~~ile ilgili irade de, Mahkeme-i Ticaret nam~~ile müstakil bir meclis te~kil edildi~i, tüccann ticari i~leri nedeniyle birbirleri ile olan davalar~n~n bu mecliste ,~ehbender, muhtar,
tüccar vekilleri ve tüccarlar aras~ndan seçilmi~~muteber ki~ilerin huzurunda görülece~i ifade
edilmi~tir". Ayn~~ ~ekilde Hayriye Tüccan'mn müste'min, Müslüman veya Avrupa
Tüccar' ile olan ticari davalanmn Ticaret Mahkemesi'nde görü~ülmesi esnas~nda da

s. 47, (Evail-i R 254 / 20-29 Eylül 1838). Dede Mustafa
78 BOA., A.DVIV:DVE.d., no: 106 / 1,
BOA.,
A~a'n~n Berath Hayriye ve Avrupa Tüccan naz~r vekili oldu~una dair derkenar kayd~~için bkz.
A.DVN.DVEd., no: 106 / 1, s. 34.
79 Ünal, a.g.s., s. 639.
80 ~enel, a.g.e., s. 39-40; Karakoç Sarkis, no: 4235, 4788.
81 Ba~~~, a.g.e., s. 99.
82 ~enel, a.g.e., s. 39-40.
"Karakoç Sarkis, no: 4235.
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~ehbender, muhtarlar ve tüccar vekillerinin haz~r bulunmas~~bir zorunluluk idi.
Aynca tüccar veya hizmetkan ticaret amac~yla bir yerden ba~ ka bir yere gitmek
isterse ~ehbender ve muhtann mührünü ta~~yan bir arzuhal sundu~u takdirde kendisine yol emri verilmekteydi84. Dolay~s~~ile ~ehbenderler, tüccar ile hükümet aras~nda
arac~~ve hükümet nezdinde tüccann temsilcisi konumunda idi.
Istanbul'daki Avrupa Tüccan vekilleri olan Jozef Haccar ile Fenerli
Aleksand~r'~n bir y~ll~ k görev sürelerinin sona ermesi ile yerlerine yeni vekillerin tayin
edilmesi gerekiyordu. Bu s~rada Jozef Haccar'~ n, Meclis-i Umur-~~Nafia azal~~~na
tayin edilmi~~olmas~~nedeniyle tüccar vekilli~i görevinden ayr~lmas~~gerekmi~ti. Yine
bu s~ rada Hayriye Tüccan'nda oldu~u gibi Avrupa Tüccan için de bir ~ehbender
tayini gerekli görülmü~~oldu~undan tüccarla ili~ kilerinin iyi olmas~~ve hakk~nda herhangi bir ~ikayet olmamas~~nedeniyle Jozef Haccar, A~ustos 1841'de Avrupa Tüccan
~ehbenden tayin edilmi~ tir". Avrupa Tüccan ~ehbenderi, muhtar~~ve vekilleri haklannda ~ikayet vesair gibi hususlar olmad~ k"' sürece genellikle görevlerine devam ediyorlard~ . Zaten, Jozef Haccar'~n ~ehbenderlik görevini lay~k~yla yapm~~~olmas~~onun
uzun süre vazifesini devam ettirmesine imkan sa~lam~~t~ r. Edirne'de oturan Berath
Avrupa Tüccan Siyonko veled-i Uzun Nikola'n~ n, ticaret beraumn yenilenmesi ve
hizmetkârlanndan birisinin i~lerini takip etmek üzere ~stanbul Galata'da ikâmet
etmesine dair izin ba~ vurusu Avrupa Tüccan ~ehbenden Jozef Haccar tarafindan Ticaret
Nezareti'ne sunulmu~ tur. Yap~lan incelemeden sonra 9 Ekim 1848 tarihinde gerekli
berat ve izin verilmi~tir86. Bu iki belgeden anla~~ld~~ma göre Jozef Haccar, 7 y~l~~
a~k~ n bir süre ile Avrupa Tüccan ~ehbenderli~i vazifesini yürütmü~ tür.
Avrupa Tüccan ile ilgili defterde yer alan hükümlerden bir kaç~nda ~ehbenderler
ile ilgili hususlara yer verilmi~ tir. Mesela, Bursa'da mütemekkin Avrupa Tüccar'
Istanbul'da bulunan ~chbenderlen arac~l~~~~ile Ticaret Nezareti'ne müracaat ederek
kendilerinden fazla vergi istendi~inden ve bask~~ yap~ld~~~ndan ~ikayet ederek bunun
önlenmesini istemi~lerdi87. Edremitli Avrupa Tüccan ise Istanbul'da bulunan ~ehbenderlen arac~l~~~~ile Ticaret Nezareti'ne müracaat ederek ticaretle ile ilgili i~lerini yürütmek üzere kendi aralanndan iki ki~iyi vekil seçmek istediklerini bildirmi~lerdi88.
Ayn~~ ~ekilde Midilli adas~ nda sakin Avrupa Tüccan da Istanbul'da mukim ~ehbenderlen ve vekilleri arac~l~~~~ile müracaat ederek görev süreleri sona eren vekillerinden
birisinin görevinde devam etmesini istediklerini di~erinin yerine ise yeni bir vekil
seçtiklerini Ticaret Nezareti'ne bildirmi~lerdi89. Tokat'ta Voyvoda Han~'nda sakin
84 Karakoç Sarkis, no: 4788.
" BOA., ADVADVE.d., no: 106 / I, s. 63, (Evail-i B 57 / 1-28 A~ustos 1841); Bkz. Kele~, "Hayriye

Tüccan..", s. 76-77.

BOA., A.DVN. 40 / 44.
BOA., ADVXDVEd., no: 106 / 1, s. 69, (Evas~t-~~B 58 / 17-26 Eylül 1842).
BOA., ADVXDVE.d., no: 106 / 1, s. 73, (Evas~t-~~C 259 / 9-18 Temmuz 1843).
89
BOA., ADVJVDVEd., no: 106 / 1, s. 83, (Evahir-i M 61 / ~ubat ba~~~1845).
87
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Avrupa Tüccar' Penbeci Ohano~lu Bogos ise, tüccar ~ehbenderi ve tüccar vekilleri
arac~l~~~~ile Estefaro~lu Andon veled-i Minas'~~hizmetkâr tayin etmek istedi~ini ve
buna dair berat verilmesi talebinde bulunmu~tu90. Bu örneklerde de görüldü~ü gibi
Avrupa tüccarl~~t müessesinde hükümede tüccar arasmda arac~~olan ve hükümet
nezdinde tüccann temsilcisi s~fat ile yer alan ~ehbenderler bu komunlanm uzun zaman muhafaza etmi~lerdir.
4. Avrupa Tüccar~~Vekilleri
III. Selim taraf~ndan Temmuz 1802'de Avrupa tüccarh~uun ihdas~~ile birlikte
bu hak ve imtiyaza sahip olan tüccarm aralar~ndan birkaç ki~iyi kendilerine vekil/temsilci seçmelerine karar verilmi~ti. Fakat bu imtiyaz, 16 A~ustos 1805 düzenlemesi ile birlikte tüccarm aralar~ndan birkaç ki~iyi de~il, sadece iki ki~iyi ve iki y~l
için de~il bir y~l süreyle kendilerine vekil seçmeleri91 ~eklinde de~i~tirilmi~ti. Avrupa
tüccarl~~m~n ihdas~~ile birlikte diccarl~k beratm alanlar kendi aralar~ndan sözüne
güvenilir, ~rz ve namus sahibi kimseleri vekil seçerek Istanbul'da bulunan ~ehbenderleri vas~tas~yla naz~rlan olan Beylikçi'ye bildirmek zorundayddar. Beylikçi bu vekillerin isimlerini Divan-~~Hümayun'da bulunan ni~an defterine kaydettikten sonra kendilerine buna dair emr-i ~erif gönderirdi. Tüccar vekillerinin her y~l ~ubat ay~nda
de~i~tirilmesi nizamlan gere~i idi. Tüccar vekilleri, vekili olduklar~~tüccarm tüm i~leri
ile ilgilenmek zorundayd~. Vekiller, temsilcisi olduklar~~tüccarm muhasebelerini görmek, kanun ve nizamlara uygunluklaruu denetlemek, ticari hususlarda ortaya ç~kan
anla~na7liklar~m çözmek ve ticari kntiyazlarma ayk~r~~davran~~~sergileyen tüccarm
tedibi hususunda yetkiliydiler. Tüccann tedibi hususunda tüccar naz~nrun onay~n~~
almalar~~~arm. Devlet, ticari faaliyetleri özen gösterilecek i~ler arasmda saych~~ndan
dolay~~vekil seçimlerini sadece tüccarm eline b~rakmam~~, tüccar nazm olan Beylikçi'nin izin ve onay~~ile muteber ve sayg~nl~~~~olan ki~ilerin tüccar vekili seçilmesini
~art ko~mu~tur. Tüccar kendi aras~ndan seçti~i vekillerin ad~n~~bir arzuhal ile Beylikçi'ye bildirirdi. Beylikçi de bu ki~ilerin tüccar vekili seçildiklerini Padi~aha arz eder ve
ald~~~~vekalet beratm~~veldllere gönderirdi. Vekalet berat~m alan ve bir y~l süre ile bu
göreve tayin olunan kimseler ise ticaret nizam~na ayk~r~~davran~~~sergilemedilderi
sürece görevinlerini devam ettirirlerdi. Zaten beradannda vekillerin i~lerine kimsenin
kan~mamas~~gerekti~i belirtilmekteydi92. Ticaret Nezareti kuruluncaya kadar tüccar

BOA., A.DVN.DVE.d., no: 106 / 1, s. 77, (Evail-i Ca 260 / 19-28 May~s 1844).
Ba~~~, a.g.e., s. 68.
92 Tüccar vekili seçimi ve vekillerin göreve tayinleri hususunda verilen beradann içerilderinde genelde ~u ifadelere yer verilmekteydi: "...kaduma hüküm ki, elhdletii hdzihe ber~en ve bahren Avrupa ticdrettyk ~ne'ldf
redyasuun ticdrederi taht-t rabt ve nizdma idhdl olundu~u
olan ve bundan böyle izhdr-~~hdhi~~ve ama iden Devlet-i
surette 6cdretletine vtisdt geltib hem talle-i mersame ve hem de garnriikler irddma mendfi'-i kesfrvi nulcib olaca~~~urritk-t
vdzthlidan obnak hdrebtyle redyd~t Devlet-i Akjyemden olub ticdret-i mezk2r9e mezdniyeti luadyedlerine bertlt-t ~erife~n
91
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vekilli~i seçimi ve tayinleri tüccar naz~n olan Beylikçi taraf~ndan yürütülürken, nezaretin kurulmas~ndan sonra bu i~lerin hepsi Ticaret Naz~n tarafindan yürütülmü~tür.
Defterde yapt~~~m~z incelemede tüccar vekili seçimi ve tayini ile ilgili 104 adet
hüküm tespit edilmi~tir93. 29 farkl~~ ~ehir ve kazada yap~lan tüccar vekili seçimi ve
tayini ile ilgili hükümlerde yapt~~~m~z inceleme sonucunda önceki ve sonraki tüccar
vekillerinin kim oldu~u sorusuna cevap bulmaya çal~~t~k. Dolay~s~~ile ekte verilen
tabloda bu vekillerin hangi ~ehirde ve hangi handa oturduldan ile vekâlet süresinin
bitmesi sonras~~yeniden bu göreve tayin edilip edilmedilderi gösterilmi~tir. Tüccar
vekilleri ayr~l zamanda Avrupa Tüccan olduklar~ndan dolay~~hem vekâlet görevini
sürdürmekte hem de kendi ticari faaliyetlerini devam ettirmekteydiler.
Vekâlet süresi tüccar nizam~~gere~ince her y~l ~ubat ay~nda" sona ermekteydi.
~nceledi~imiz defterde yer alan hükünderden ~ubat 1839 tarihine95 kadar olanlarda
vekillerin her sene ~ubat ay~nda de~i~tirilece~i ifadesine yer verilmi~ken, bu tarihten
sonraki hükürnlerde vekillerin "beher sene" de~i~tirilecelderi ifade edilmi~tir. Dolay~s~~
ile bu tarihten sonraki vekâlet atamalannda vekillerin ~ubat ay~nda de~i~tirilmesi
nizam~na uyulmad~~~~görülmektedir. Baz~~beradann tarihlerinin ~ubat ay~ndan
sonraya ait olmas~~bunu göstermektedir96.
Vekillerin görev süresinin sona ermemesine ra~men görevlerinden azledilmesi
için baz~~ ~artlar~n olu~mas~~gerekirdi. Bunlar~n en ba~ta geleni ise vekilin görevini
lay~klyla icra edememesi ve ticaret nizam~na ayk~r~~davran~~lar göstermesiydi. Bunun
d~~~nda ba~ka bir memuriyete tayin, kendi iste~i ile görevden çekilme ve ölüm gibi
nedenlerle vekâlet görevinin bo~~kalmas~~üzerine vekillerin de~i~ti~i görülmektedir.
verilan tüccdr beyrnnde cümlenin inzündm-~~ry ve intihdbyla iki neler vekil nasb ve tayin olunub bonnle~inde vaki' umür-~~
muhlisebe ve Icavdid ve hususât-~~sdire-i ticdrette mersümun nafizül-kelim olmak ve bakisi anlann r9lenne mütlibaat ile
kavdid-i ~ner'ye-i ticdrete muha4f harekâta ~niitLcâsir olanlar~n iktizd iden te'diblerinin naz~rlann~n inzimdm-~~ rg~le
esndlça icrlisma mezünyet ve memünyetlen derc ve tas~ih olunarak ndz~rlannin tabir ve istiddsyla ol bdbda ba~kaca
fermân-~~dli uddr ve be/ter sene mersam vekiller tebdil olunub dimlenin ~na'nfet ve intihdbyla aharktnna bâ-emr-i fili vekil-i
ndsb k~lmmak husüsu tüccdr-~~mersam hakk~nda bd-hdtt-~~hünuiyün-~~~akir:em verilan ~ürüt-~~nizdnida münderic olub bu
ticdret mesdlihi itina olunacalc mevdddan olmak l~ fisebyle vekâlet-i merküme yaln~z tüccânn intil~ fib ve ihtiyanna
b~rak~bncyarak içlerinde mateber ve kk-~~giizdr her kimler ise Divdn-~~Hümdyanda Be~likçi bulunanlar~n intihâb ve nezâretiyle anlar vekel-i ndsb ve be/ter sene ~ubat~ndan itibdren azl ve tebda /al~nmak husüsuna imzan Devlet-i AlYyern taallukuyla bu süret Divân-~~Hümdyünum kalemine kayd ettirilmi~... 1mdi ber-macib-i ~iirat-~~nizedn tüccdr-~~mersümenin bnlerinde vdki' olan umt2r-~~ muhdsebe ve h~tsüsât-~~sdiron bir sene kâmilm bild ittihdd niyet ve tüccdr-~~mersame dahi emr-i
ticdrette rOne mütdbaat 91e~nek ve kavdid-i ticdrette mendfi'-i harekdta mütecdsir idenlerin ndz~r-~~mit~ndileyh ma'nfi,tiyk
lüzüm-t tedfblerini icrd ettirmek üzre..." BOA., ADVXDVEd., no: 106 / 1, s.9, (Evail-i Za 50 / 1-10 Mart
1835); Örnek tayinler için bkz. Ayn~~defter, hüküm: no: 6, 12, 14, 15, 16, 28, 45, 73, 80, 97, 102.
93 Avrupa Tüccan vekilleri ile ilgili liste için bkz. Ek:2.
" Tüccar vekilli~i ile ilgili hükümlerde vekâlet süresinin ~ubat ay~nda bitti~i ve her y~l ~ubat ay~nda
vekillerin yenilenmesi gere~ine dair örnek hükümler için bkz. BOA., A.DVX.DVE.d., no: 106 / 1, hüküm
no: 3, 45, 73, 102, 118.
Defterde yer alan vekillik seçimi ile ilgili 3-118. hükümler aras~ndaki muhtelif hükümler.
96 Örnek atama tarihleri için bkz. BOA., ADVXDVE.d., no: 106 / 1, Temmuz 1835, hüküm no: 1415; Kas~m 1837, hültüm.80; May~s 1838 hüküm.97; Aral~k 1838, hüküm.112; Temmuz 1843,
hüküm.171; Eylül 1845, hüküm.194; Ekim 1848, hüküm.219.
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Istanbul'da Büyük Yeni Han'da mütemeldön Fethale Pobos Gazban ve Fenerli
Aleksand~ r, Mart 1835'te tüccar vekili tayin edilmi~ler97 ve Eylül 1837 tarihine kadar
görevlerini yürütmü~lerdi. Ama Eylül 1837 tarihinde vekillerin görev süreleri henüz
bitmemi~~iken vekil Fethale Gazban'~n "baz~~mazareti" nedeniyle görevinden çekilmesi
ile yerine Jozef Haccar tayin edilmi~tir98. Tüccar vekilleri Jozef Haccar ve Fenerli
lay~kyla icra etmeleri ve tüccann kendilerinden ho~nutluklan dolay~s~" ile
Aleksand~r'~n
tekrar bu göreve seçilmi~ler ve Haziran 1838 tarihinden itibaren bir y~l daha bu
göreve tayin edilmi~lerdir99. Fakat ~ubat 1839 tarihinde, "tüccann kendilerinden son
derece memnun olmalan ve i~lerini lay~kyla yapmalan" gerekçe gösterilerek Avrupa Tüccan
nizam~~gere~ince her iki tüccar vekili bir y~ll~~~ na daha tekrar bu göreve tayin edilmi~tir oo. Mart 1840 tarihinde yine tüccann iste~i üzerine görev süreleri bir y~l daha
uzat~lan tüccar vekilleri", bu görevde A~ustos 1841 tarihine kadar kalm~~lard~ r.
Hem görev sürelerinin bitmesi hem de Jozef Haccar'~n Meclis-i Umur-~~Nafia azal~~ma
tayini ve aynca uhdesine Avrupa Tüccan ~ehbenderli~i verilmesi nedeniyle görevlerinden
çekilmeleri gerekmi~tir. Yerlerine ise Nibodos veled-i Foti ve Agob veled-i Bedros
Davido~lu Istanbul'da tüccar vekili tayin edilmi~tirl°2.
Edremid'de tüccar vekillerinden birisinin ölümü di~erinin ise "tebdili icab" etti~inden dolay~~Mihail veled-i Haci Banaki ve Estoraki veled-i Haci Anfenosti tüccar
vekili tayin edilmi~lerdirm. Bu görevde yakla~~k 9 y~l kalan tüccar vekillerinin ~ubat
1852'de hem görev sürelerinin sona ermesi hem de vekil Estoraki'nin ölümü nedeniyle yeni bir seçim yap~lm~~t~ r. Tüccar vekilli~i seçimi sonras~~Mihail veled-i Haci
Banaki ve Yorgi Haci Kamicoo~lu yeni tüccar vekilleri olarak tayin edilmi~lerdirlm.
Midilli'de ise tüccar vekili olan Mihail veled-i Haci Dimitri Alaca ile Manol
görev sürelerinin bitiminde vekil Mihail'in, "...hususat-~~vak~'ada itina ve dikkati cihetiyle..." görevine devam etmesine, di~er vekil Manol'un azli ile yerine Mihail
Papaso~lu'nun yeni tüccar vekili olarak tayin edilmesine karar verilmi~tiri05. Fakat
bir y~l sonra yine tüccar vekili Mihail'in, "...hususat-~~vak~'ada itina ve dikkati cihetiyle..."
görevine devam etmesi, Mihail Papaso~lu'nun yerine ise Simmo Fotino'nun tayin
edilmesi Midillili tüccar taraf~ndan istenmi~ tir. Mihail veled-i Haci Dimitri Alaca ve

' BOA.,
98

A.DVN.DVE.d., no: 106 / 1, s. 25.

BOA., ADVN.DVE.d., no: 106 / 1, s. 36.
BOA., A.DVN:DVE.d., no: 106 / 1, s. 45.
BOA., A.DVXDVE.d., no: 106 / I, s. 51.
BOA., C. 1KTS., 4 / 187, (29 Z 1255 / 4 Mart 1840).
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BOA., ADVN.DVEd., no: 106 / 1, s. 63.

'°3 BOA., A.DVN.DVE.d., no: 106 / 1, s. 73, (Evas~t-~~C 259 / 9-18 Temmuz 1843).
104 Tüccar vekilli~i ile ilgili hükümde vekilin ad~~ Mihail veled-i Banaki Arslan ~eklinde verilmi~tir.
BOA., ADVNDVEd., no: 106 / I, s. 106, (Evahir-i R 68 /13-21 ~ubat 1852).
188 BOA., ADVNDVE.d., no: 106 / 1, s. 83, (Evahir-i M 61 /~ubat ba~~~1845).

220

ERDO~AN KELE~~

Simmo Fotino, Ocak 1846 tarihinde tüccar vekili tayin edilmi~lerdir". Her iki tüccann görev sürelerinin sona ermesi ile de Ekim 1848'de Avrupa Tüccan olan Baniko
Mand~rao~lu ve Nikola Haci Kondori bu göreve seçilmi~lerdiri°7. Ocak 1852 tarihinde ise tüccar vekilleri yine de~i~mi~tir. Tüccar vekili Nikola'run yerine Mihail
Papaso~lu seçilirken Baniko veled-i Mand~rao~lu görevine devam etmi~tir". Yine
Lefko~e'deld tüccar vekillerinin görev sürelerinin bitmesi üzerine yap~lan de~erlendirmede Mihail veled-i Habbaz'~n "...hususat-~~vak~'ada itina ve dikkati cihetiyle..." görevine devam etmesine, di~er vekilin yerine ise Estefani veled-i Kirkor'un tayin edilmesine karar verilmi~tir".
Istanbul'da Aral~k 1852'de Kifflos Pavlo ve Sakao~lu Mard~ros veled-i Karabet
tüccar vekilli~i görevine tayin edilmi~leru° ve ~ubat 1854 tarihine kadar görevlerinde kalm~~lard~ . Bu tarihte vekalet görevine Eftehim Kiryako ve Be~ikta~ho~lu Agob
seçilmi~tir". Her iki tüccar yalda~~k bir y~l bu görevde kalm~~lar ve Mart 1855 tarihinde tekrar vekâlet görevine tayin edilmi~lerdir. Vekalet görevinin uzat~lmas~na
ili~kin olarak düzenlenen evrakta tüccarlar ittifakla vekillerden "memnun ve ho~nut"
olduldann~~ifade etmi~lerdir. Bu mazbatanm alt~ na pek çok Avrupa Tüccan imza
atmi~t~r112. Her iki tüccar birlikte bu görevi A~ustos 1856 tarihine kadar sürdürmü~ler ve bu tarihte Eftehim Kiryako yine tüccann kendisinden ho~nut olduidanm belirtmesi üzerine görevine devam ederken Be~ikta~ho~lu Agob'un yerine ise
Toradonuno~lu Agob seçilmi~tir'13.
Beyrut'ta mütemekldn Avrupa Tüccan için vekil olarak May~s 1852 tarihinde
tüccar-~~mutebarandan Nikola Mudavver tayin edilmi~ tir. Kendisine verilen tüccar
vekilli~i beratmda Beyrut'ta ticarete dair i~leri güzelce idare etmesi ve tüccann ticaret nizarnma aylun davran~~lan oldu~u takdirde Tüccar Naz~n ile haberle~erek gere~ini yapmas~~bildirilmi~ti114. Nikola Mudavver'in görev süresi yakla~~k bir y~l sonra
sona ermi~~ancak "tüccann kendisinden ho~nut" oldu~u gerekçesi ile görevine devam
etmesi kararla~t~nlm~~t~r. Kendisine ayr~l zamanda tüccar aras~ndaki anla~mazl~klarda Istanbul'da uygulanmaya ba~lanan protesto usuhinünn 5 Beyrut'ta uygulanmas~~

" BOA., ADVN.DVE.d., no: 106 / 1, s. 89-90.
1" BOA., ADVN.DVE.d., no: 106 / I, s. 98-99.
1°8 Tüccar vekilli~i ile ilgili hükümde tüccar vekillerinin ad~~Nikola veled-i Haci Kondola ve Baniko
veled-i Mand~ra ~eklinde yaz~lm~~t~r. BOA., ADVNDVE.d., no: 106 / 1, s. 105.
1°9 BOA., A.DVN.DVEd., no: 106 / 1, s. 91, (Evas~t-~~Za 62 / 31 Ekim-9 Kas~m 1846).
ii° BOA., A.DVN.DVE.d., no: 106 / 1, s. 110.
BOA., ADV.N.DVEd., no: 106 / 1, s. 112.
112 BOA., A.DVN.DVE.d., no: 106 / I, s. 115; BOA., A. DVJV: 102/95, (13 B 1271 / 1 Nisan 1855 .)
"3 BOA., A.DVN.DVE.d., no: 106 / I, s. 119.
"4 BOA., A.DVN.DVE.d., no: 106 / 1, s. 107.
115 Protesto, iktisadi ve hukuki bir anla~mazl~~~~belirlemek amac~yla noter arac~l~~~~ile gönderilen ihbar veya ihtarname. ilhan Ayverdi, Misalli Büyük Türkçe Sözlük, ~stanbul 2011, s. 1005.
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görevi de verilmi~tir116. Nikola Mudavver yalda~~k iki y~l daha tüccar vekilli~i görevini sürdürmü~tür. Ekim 1855 tarihinde Nikola Mudavver'e, rütbe-i salise tevcih ve
ihsan k~l~nd~~~~gibi Beyrut'taki berad~~berats~z bütün tüccan ilgilendiren hususlarda
protesto usullerini icra eylemek üzere tüccarba~~l~k görevi de verilmi~tir. Ayr~ca kendisi
"~sdâkâ-y~~tebaa'-i Devlet-i `,44,ye'den" 117 oldu~u ve H~ristiyan milleti ve rüesas~na kar~~~
gösterilen iyi niyetin bir göstergesi olarak vekillik görevine de devam etmesi kararla~t~rilmI~tirns.
Bursa'da tüccar vekili olan Yorgi veled-i Pavlidi ve Karabet Menaso~lu'nun görev sürelerinin bitmesi ile yerlerine Anasta~~Karao~lano~lu ve Abdullah veled-i
Anton tayin edilmi~tir119. Her iki tüccar bu görevi 7 y~l devam ettirmi~lerdir. ~ubat
1852 tarihinde görev süreleri bitmi~~olmas~na ra~men kendileri "ehil ve erbab" olduklar~ndan dolay~~tekrar tüccar vekâleti görevine tayin edilmi~lerdir120. Yine ayn~~y~l
içerisinde Kas~m 1852 tarihinde her iki tüccar vekilinin görev sürelerinin bitti~i ama
"ehil ve erbab" olduklan gerekçesi ile vekâlet görevlerine tekrar tayin edildilderi ifade
edilmi~ti,121. Bu görevi ~ubat 1855 tarihine kadar her iki tüccar birlikte sürdürmü~lerdir. Bu tarihte tüccar vekili Abdullah'~ n görev süresinin bitmesi ile yerine
Papaso~lu Simavni adl~~tüccar vekil olarak atanm~~t~r122 . Ancak tüccar vekili Anasta~~
Karao~lan/Karao~lano~lu'nun ölümü ile yerine Temmuz 1855'de vekil olarak
Samakoo~lu Anasta~~tayin edilmi~tir123. Papaso~lu Simavni ve Samakoo~lu Anasta~,
4 y~l Bursa'da tüccar vekili olarak görev yapm~~lar, fakat vekâlet sürelerinin bitmesi
ile birlikte Abdullah Anton Berdahc~o~lu ve Serop Kirkor Celebciyan yeni tüccar
vekili olarak seçilmi~lerdir124.
Tüccar vekillerinin görev süreleri devam ederken vekâletten el çektirilmesi için
suçlarnun sabit olmas~~gerekiyordu. Bunun d~~~ nda vekilin kendi nzas~~ile çekilmesi
ve görevinden istifa etmesi gerekiyordu. Bergama'da tüccar vekili olan Dimitri
Palopolo ve Dimitri veled-i Poli~yani'nin görev sürelerinin bitmesi üzerine tüccar
aras~nda yap~lan seçimde Dimitri veled-i Palopolo'nun göreve devam etmesine ve
di~er vekilin yerine ise Semizo~lu Serkiz'in tayin edilmesine karar verilmi~tir125. Bu

BOA., ADVX.DVEd., no: 106 / 1, s. 110, (Evail-i L 69 / 8-17 Temmuz 1853).
BOA., A.DVXDVE.d., no: 106 / 1, s. 116, (Evas~t-~~M 72 / 23 Eylül-2 Ekim 1855).
118 BOA., Sadaret, Amedi Kalemi Belgeleri (A. AMD.), 63 / 69, (1271 / 1855).
119 BOA., A.DW.DVE.d., no: 106 / 1, s. 84-85, (Evail-i Receb 61 / 6-15 Temmuz 1845).
120 Bu hülrümde her iki ~ahs~n adlar~~Anasta~~Karao~lan ve Abdullah Parmalcs~zo~lu ~eklinde
verilmr. BOA., A.DWDVE.d., no: 106 / 1, s. 105, (Evas~t-~~R 68 / 3-12 ~ubat 1852).
121 Bu hükümde ise tüccar vekillerinin ad~~Anasta~~Karao~lan ve Abdullah Berdahc~o~lu ~eklinde
verilmi~tir. BOA., ADVX.DVE.d., no: 106 / 1, s. 109, (Evas~t-~~M 69 / 25 Ekim-3 Kas~m 1852).
122 BOA., A.DVN.DVE.d., no: 106 / 1, s. 113, (Evas~t-~~Ca 71 / 30 Ocak-8 ~ubat 1855).
123 BOA., ADVX.DVEd., no: 106 / 1, s. 115-116, (Evas~t-~~L 271 / 27 Haziran-6Ternmuz 1855).
124 BOA., ADPf.DVE.d., no: 106 / 1, s. 125, (Evas~t-~~Rebiül-ahir 276 / 7-16 Kas~m 1859).
125 BOA., ADWYDVE.d., no: 106 / 1, s. 126-127, (Evahir-i ~evval 1277 / 2-10 May~s 1861).
116
117
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görevi tam 4 y~l icra eden her iki tüccann görevlerinden "istifa ederek" çekilmeleri
üzerine tüccar aras~ ndan Anderya veled-i Haci Yani ve Espero veled-i Yani yeni
tüccar vekili olarak atanm~~lard~r126.
Genel itibari ile Avrupa Tüccar' vekâletini üstlenmi~~olan vekillerin ticaret nizam~na ayk~r~~davran~~lar sergilemedi~i ve haklar~nda ~ikâyet vesair hususlar olmad~~~~sürece uzun zaman görevde kald~klar~~görülmektedir. Tüccar vekillerinin görev
sürelerinin sona ermesinden sonra e~er vekâleti süresince olumsuz bir durumu olmam~~~ve tüccar s~n~f~~da kendisinden memnun ise görevine devam etmesinde bir
sak~ nca yoktu. Ama vekâleti süresince görevini larklyla yapmayan ve çe~itli sebeplerle tüccann zarara u~ramas~ na neden olan vekillerin yerlerine ba~kalar~~tayin edilmekteydi. Vekillerin ellerine verilen beratlarda vekillerin vekâletleri boyunca cürm
ve kabahaderi olmad~~~~sürece azil ve tebdil edilemeyecelderi ve kabahatleri vuku
buldu~unda veya bir ba~ka nedenle de~i~tirilmeleri gerekti~inde de mutlaka Ticaret
Nezareti'nin onay~n~n al~nmas~~gerekiyordui27.
5. Avrupa Tücear~'mn Hizmetkâr Kullanmas~~
Avrupa Tüccan'na müste'min tüccar gibi i~lerini yönetmek ve takip etmek üzere iki nefer hizmetkâr kullanma hakk~~ tan~nm~~t~. Tüccara verilen beratlarda bu
husus belirtilmi~tir. Hizmetkârlar da tüccar gibi ayr~l hak ve imtiyazlara sahiptiler.
Hem tüccar hem de hizmetkân fazla vergi istenmesi veyahut ba~ka hiçbir ~ekilde
rencide edilmeyecekti. Tüccar, ikamet etti~i yer d~~~nda olan i~lerini halletmek üzere
hizmetkânm göndermek zorunda kal~ r ise arzuhal ile müsaade isteyecek ve ald~~~~yol
emriyle hizmetkân serbestçe seyahat edebilecekti. 1805 tarihli düzenlemede yap~lan
bir de~i~iklik ile tüccann isterse hizmetkârlanndan birisini Izmir'de ikamet ettirebileceklerine karar verilmi~ ti128. Hizmetkârlann yol emri olmadan ticaret amac~yla bir
~ehirden ba~ka bir ~ehre gitmeleri nizamlan gere~ince kesinlikle yasakt~. Mesela,
Istanbul'da Valide Ham'nda ikamet eden Avrupa Tüccan Alasonl~~Nikola Varvaro
veled-i Yani'nin hizmetkân Estefan veled-i Yorgi Kanaliko'nun hizmetkârl~k ile
Mudanya, Mihaliç ve Bursa taraflanna gitmesi için gerekli olan yol emri gelmi~ti129.
Fakat bir ba~ka kay~tta ise tüccar Alasonl~~Nikola Varvaro'nun öldü~ü ve hizmetkân
Estefan'~ n elinde bulunan berat ve yol hülcmünün kaleme teslim olunaca~~~ifadesine
yer verilmi~tir'". izmirli Avrupa Tüccan Karabet veled-i Bogos'un yine Izmir'de

126 Bu hükümde eski tüccar vekilinin ad~~Serkiz Simonyan ~eklinde verilmi~tir. BOA.,
no: 106 / 1, s. 132, (Evail-i Zilkade 281 / 28 Mart-6 Nisan 1865).
122 BOA., A.DVN.DVEd., no: 106 / 1, s.129, (Evail-i ~aban 280 / 11-20 Ocak 1864); BOA.,
A.DVN.DVE.d., no: 106 / I, s. 130, (Evail-i Rebiül-evvel 281 / 4-13 A~ustos 1864).
128 Ba~~~,
a.g.e., s. 65-68.
129 BOA., KICd., no: 7538, s. 33, 40/1.
"0 BOA., KX:d., no: 7538, s. 33/1.
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' ~~Estefan veled-i Ohan'~n Ayd~n, Karaman ve Kayseri tarafiaikamet eden hizmetkar
nna gidip gelmesi için yol emri verilmi~tim.
Avrupa tüccarl~~uun ihdas~~ile birlikte 1 A~ustos 1802 tarihinde bu hakk~~ilk elde eden 15 Id~i132 aras~nda bulunan tüccardan, Sergi Galati veled-i Esteban, Ekim
1802 tarihinde kendi akrabasmdan Yani Galati veled-i Esteban'~; Liyon Iskiliç veled-i
Cani, Corci Tarafir veled-i Markibo'yu (19-27 Ekim 1802); Kostantin veled-i
Acifoncino~lu, Mihalaki Foncino~lu'nu; Anton Kofani, Corci Korito veled-i Cam ve
Kostantin Kembrebondi veled-i Todori'yi hizmetkârlan olarak tayin euni~lerdi133.
Ilk zamanlarda verilen hizmetkârhk beratlar~nda tüccann ba~ka bir ~ehirde ikamet
edip etmedi~i hususu befirtilmemi~~iken daha sonraki süreçte hizmetkârhk beradar~nda bu bilgilere yer verilmi~tir. Bu hususta tutulmu~~olan bir defterde yer alan
beratlardaki bilgiler ~öyledir134:
Tablo 3: 1815 Senesinde Avrupa Tüccan'n~n Hizmetkarlarm~n Nerelerde
Ikamet Ettikleri
~ehir

Avrupa Tüccar, ad~~

Hizrnetkar

Nerede
ikamet
edece~i

Istanbul-Valide
ham

Alasonlu Nikola Varvararo
veled-i Yani

Yorgi Katala

Izmir

Istanbul

Halebli Pobos Gazban
veled-i Dimyanos

Yani Lotradi veled-i
Pandelli

Izmir

Moral~~Vasil veled-i Nikola

veled-i
Franscesko
Visenco Parapot

Izmir

Izmir

Mike veled-i Anton David

Kozi veled-i Anton

Istanbul

Izmir

Karabet veled-i Bogos

-Istefan veled-i Ohan

Istanbul

-Artin veled-i Fespar

Izmir

Frankofi
Mavrokordato veled-i
Manyo

Istanbul

~stanbulSünbüllü han

Izmir

Sak~zl~~ Dimitri veled-i
Manoli Sivastopolo

BOA., MU., no: 7538, s.37, (Evas~t-~~M 30 / 24 Aral~k 1814-2 Ocak 1815).
Bu 15 ki~inin lisetesi için bkz. BOA., MCd., no: 7538, s. 14-16.
133 Bkz. BOA., 1Xd, no: 7538, s. 18-19.
134 Bkz. BOA., KKd., no: 7538, s. 33-49.
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~stanbulYald~zl~~ han

David veled-i Salya

Moze veled-i Yasif

~zmir

~zmir

Sak~zl~~
Pavli
veled-i
Kostantin Mavrokordato

Loki
veled-i
Aleksandn Valasto

~stanbul

~stanbul-Büyük
Yeni han

Fethullah
Gazban

Yorgi
Bahadora

veled-i

~zmir

~stanbul-Valide
hani

Sak~zl~~ Anton Rosokanaki
veled-i Kozi

Anderya
veled-i
~stefani Petraki

~zmir

~stanbul-Büyük
Yeni han

Pandelli Oyadino veled-i
Anta~~

Aleksandn
Anta~~Dali

~zmir

~stanbul-Valide
hani

Alasonl~~ Nikola
veled-i Yani

Yorgi veled-i Kastala

~zmir

Midilli/Molova
kazas~~

Mali veled-i Nikola

Manol veled-i Yorgi

~stanbul

Haleb/Muytab
hani

Ba~dadl~~ Mayer
~sak Kavukçu

~sak veled-i Salamon

~zmir

~stanbul-Valide
hani

Dimitri
Papa

Apostol

Yorgi veled-i Yosef
Fatala

~zmir

~zmir

Saluzl~~ ~stefan Dali veled-i
Ambrozi

Nepdiye veled-i Cani
Dali

~stanbul

~stanbulSorguçcular
hani

Gradyeo~lu Esfador veled-i
Evanis

Sonyas veled-i Seropa
Koropan

Erzurum

~stanbul-Büyük
Yeni han

Sak~zl~~Corci veled-i Dimitri Tampako

Nikoli veled-i Dimitri
Tampako

~zmir

Haleb-Vezir
ham

Nimetullah veled-i Patris
Basbil

Cerçi veled-i Matala
Merall~~

~zmir

veled-i

veled-i

Pobos

Varvaro

veled-i

veled-i

Görüldü~ü üzere Avrupa tüccarl~~~n~ n ilk dönemlerinde hizmetkarm birisi hariç
di~erleri hizmetkân olduklan tüccann ticari i~lerini takip etmek üzere ~stanbul ve
Izmir'de ikamet etmi~lerdir. Bu durum daha sonraki süreçte de~i~mi~tir. Bizim incelemeye tabi tuttu~umuz defterde bu durum ~u ~ ekilde görülmektedir:
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Tablo 4: Düvel-~~Ecnebiye Defteri: 106/1'de Yer Alan Tüccann Hizmetkârla-

nm Nerelerde Ikâme Ettikleri
~ehir

Avrupa Tüccar~~
Ad~~

Hizmetkâr

Nerede
D~âmet
Edece~i

Defter
sayfa
no:

~stanbul

-Zafhari

Naum veled-i
Busbek

Bursa

32-33

-Yanik

-Filibe

37

-Estefan

-~slimiye

-Elyas Hod
-Fethale Gazban
-Bedalo~lu
Cirasono~lu Musa

Tokat

Kayseri

Gülabi veled-i
Folbek

-Evadik veled-i
Folbek

Erzurum

58

~stanbul

Panapot veled-i
Estemdebri

Evanis veled-i
Hanamis

Ankara

62

Filibe

Aci Vasil

Yako

Pazarc~k

72

Darende

-

~amilo~lu Nehabed
veled-i Melgon

IstanbulYald~zl~~Han

117-119

Edirne'35

Siyonko veled-i
Uzun Nikola

Yorgi veled-i Duka

Galata

Bu tabloya bak~ld~~~nda geli~en ticari ili~kiler a~~~nedeniyle yüzy~l~n ortalar~nda
art~k Istanbul ve ~zmir d~~~ndaki ~ehirlerde de Avrupa Tüccan'run hizmetkârlan
ikâmet etmekteydi.
Avrupa Tüccan'mn baz~lar~n~n müessesenin te~ kili ile birlikte hizmetkâr olarak
çocuklar~n~~veya yak~n akrabalann~~tayin ettilderi görülmektedir. Mesela, 1 A~ustos
1802'de ilk tüccarl~k berat~~alanlar aras~nda olan Sergi Galati veled-i Esteban, hizmetkân olarak karde~i Yani Galati veled-i Esteban'~~(Ekim 1802) tayin etmi~ti136.
Ayn~~~ekilde Avrupa Tüccan'ndan Mike veled-i Anton David, Kozi veled-i Anton'u;
Saluzl~~Anton Kokali veled-i Dimitri, Dimitri veled-i Anton Kokali'yi; Kayserili
Anasta~~veled-i Sat~lm~~~Nadari, Dimitri veled-i Sat~lm~~~Nadari'yi; Pandelli Oyadino

135
136

BOA., A. DPI:, 40 /44.
BOA., MCd., no: 753 8, s. 18.
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veled-i Anta~, Aleksandn Oyadino veled-i Anta~'~; Saluzl~~Pandelli Malye veled-i
Nikola, Kostanti Malye veled-i Nikola'yl; Mali veled-i Nikola, Nikola veled-i Mali'yi;
Cebrail veled-i Yosef Arfethi, Hanna veled-i Yosef Arfethi ve Nimetullah veled-i
Yosef Arfethi'yi; Mihail veled-i Yosef Hemyasi, Corci veled-i Yosef Hemyasi ve
Patris veled-i Yosef Hemyasi'yi; Saluzh Corci veled-i Dimitri Tampako, Nikoli veled-i
Dimitri Tampako'yu; Yosef veled-i Cercis Vakim, ~lyas veled-i Cercis Vakim ve
Anton veled-i Cercis Vakim'i; Cebrail veled-i Hannahori, R~zkulah veled-i
Hannahori ve Mihail veled-i Hannahori'yi hizmetkâr olarak tayin etmi~tirm. Bizim
incelemede~imiz defterde aralar~nda akrabal~k ba~~~olan tüccar ve hizmetkarlar
~unlard~:
Tablo 5: Düvel-~~Ecnebiye Defteri: 106/1'deld Avrupa Tüccan ile Hizmetkârlar~~Aras~ndaki Akrabal~k Ili~kisi
~ehir

Avrupa Tüccar~~ad~~

Midilli

Aci Lofalci
Cambor

Kayseri
~stanbul

Agob veled-i Toros
Halebli ~lyas veled-i Anton Holl

Kayseri
Tokat
Tokat
~stanbul

Gülabi veled-i Folbek
Tatoso~lu Magidisi Agob
Penbeci Ohano~lu Bogos
Acio~lu A~-tin

veled-i

Akraba Hizmetkâr

Yuvan

-Yorgi
veled-i
Yuvan
Cambor
-Nikola veled-i Yorgi
Evanis veled-i Toros
-Yosef veled-i Anton Holl
-Cermanos veled-i Yosef
Holl
-Evadik veled-i Folbek
Magdisi Tatos
Ohan veled-i Bogos Arslan
Mercan veled-i Bogos
Acio~lu

Defter
sayfa
no:
8

12
47

58
64
77
11

Hizmetkâr beratlannda hem tüccann hem de hizmethrlann~n hak ve imtiyazlar~~aç~k bir ifade ile kaleme al~n~r ve ta~ ra yöneticilerinin beratta yaz~lanlara ayk~r~~
bir i~lem yapmamalar~~bildirilirdi138.

137

Bkz. BOA., Kik:d., no: 7538, s. 37-49.

Hizmetkâr tayinine dair beratlarda bu hususlar "...müste'min tercümanlan ve hizmetkürlann~n ndil
olduktan ünkyazdt ve emniyet ve müsaade ve himdye tamamen bunlar~n haklar~nda bild-istisnd icrd k~hnman mernim-~~
ridyet-perveriden
evântir-i ~er~lem verilen iki nefer hizmetkdrlan içün avânz ve kassabiye akçesi ve sdir riküm ve
tekâkf-i öffiye tekkfiyle taaddi ve rencide olunmaman tacir-i mersümun berdknda münderiç idi4ü
tacir-i mersdmun
hizmetinde olub ~ürdt-t nizdmlan macibince evdstt itiban:yle fennânlu hizmetkdrlann~n vire geldikleri cizyg,i 232 ve 40 ve
43 senden zamimesinden ba~ka 50 senesi Muharreminden itibaren umdma vaki' olan zdm-~~cedid ile be/ter sene ndz~r
ma'rifekyle as~ldne cizyeddnna teslim 9,ledikde cizyeddr ve kolculan taraf~ndan kagk I itds~~vesilesi ile mutalibdt-~~mezküre ile
38
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Hizmetkarlar kendilerine verilen beratlan daima yanlarmda ta~~mak ve iyi muhafaza etmek zorundayd~lar. Beradann kaybedilmesi veya herhangi bir nedenle zayi
edilmesi halinde tüccar, bu hususa dair naib veya kad~dan ald~~~~ilarnla birlikte bir
arzuhal ile vekilleri arac~l~~~yla tüccar naz~ nna müracaat ederek beratm yenilenmesini istemek zorundayd~. Gerekli inceleme ve ara~t~rmalar yap~ld~ktan sonra kendilerine yeni bir berat verilirdi. Eski beratm daha sonra bulunmas~~veya bir ba~ka kimsenin eline geçmesi halinde geçersiz kilim-nam hususu yenilenen beratta ayr~ca belirtilirdi. Ta~ ra idarecilerine hitaben gönderilen hükümlerde eski beratlann daha sonradan bulunmas~~halinde iptal hükmünde olmak üzere Divan-~~Hümayun kaleminde
saklanmas~~için Istanbul'a gönderilmesi gerekti~i de ayr~ca ifade edilirdi.
Mesela Midilli'de oturan Avrupa Tüccar' Aci Lofaki veled-i Aci Yuvan
Cambor adl~~tüccann i~lerini yürütmekte olan hizmetkân Yorgi veled-i Yuvan
Cambor beratuu zayi etmi~ti. Tüccar Aci Lofaki, tüccar vekilleri arac~l~~~~ile yapt~~~~
müracaatta hizmetkânmn beratm zayi etti~ini belirterek yeni bir berat verilmesini
talep etmi~ti. Tüccar naz~ n olan Beylikçi'nin talebi üzerine Divan-~~Hümayun'da
saklanan kay~tlar üzerinde yap~lan gerekli incelemelerin ard~ndan yeni bir hizmetkârlik berat~~verilmi~tir139. Yine bu ticcann hizmetkârlanndan Nikola veled-i Yorgi
bilinmeyen bir sebeple firar etmi~~ve elinde bulunan beratla birlikte ortadan kaybolmu~tu. Tüccar Lofaki, bir arzuhal ile müracaat ederek firar eden hizmetkân yerine
Yanko veled-i G~rman'~~yeni hizmetkân olarak tayin etmi~~ve buna dair berat alm~~t~~140. Kayseri'de mütemekkin defterlü tüccardan Agob veled-i Toros ise hizmetkân
Evanis veled-i Toros'un berat~m zayi etti~ini belirten bir arzuhal ile müracaat etmi~~
ve kendisine yeni bir berat verilmi~ti141. Ankara'da mütemelddn ~erito~lu Evanis
veled-i Karib adl~~defterlü tüccann hizmetkan Evanis, bir i~~nedeniyle ~stanbul/Be~o~lu'ndaki iken ç~kan yang~nda ölmü~~ve berat da yang~n esnasmda yok
olmu~tu. Avrupa Tüccar' Evanis, ölen hizmetkân yerine Aci Bigados'u yeni hizmetkâr tayin etmi~~ve buna dair yeni bir berat alm~~t1142. Ay~-~~~ ~ekilde ~stanbul Kumru
taaddi ve rencide ettirilmeyiib ber-macib-i ~ürat huntOt ve siyanet olunmak bdb~nda..." ~eklinde ifade edilirdi BOA.,
A.DW.DVEd., no: 106 / 1, s.29-30, (Evahir-i C 252 / 1-10 Kas~m 1836); Hizmetkk atamas~~veya berat
yenilenmesi hususundaki benzer örnekler için bkz. BOA., A.DPI.DVE.d., no: 106 / 1, hüküm no: 1, 10, 58,
70, 105, 107, 117, 147, 158, 178.
1835).
139 BOA., ADVN.DVE.d., no: 106 / 1, s. 8, (Evas~t-~~L 250 / 10-19 ~ubat
ustos
1838).
Ca
54
/
2-11
A~
1412 BOA., A.DVN.DVEd., no: 106 / 1, s. 46, (Evas~t-~~
s.
12,
(Evail-i
Z
250
/
1-9
Nisan
1835);
Herhangi bir nedenle
141 BOA., A.DVN.DVE.d., no: 106 / I,
hizmetkkl~k beradar~n~n zayi edilmesi nedeniyle yap~lan yenilemelere dair bkz. BOA., A.DVN.DVE.d., no:
106 / I, hüküm: 70, 117, 147, 158.
~m 1836); Istanbul'da ev142 BOA., A.DW.DVEd., no: 106 / 1, s. 29-30, (Evahir-i C 252 / 1-10 Kas
nedeniyle
s~k s~k yang~n ç~kar ve
~~~
olmas~~
nizamda
yap~lm
ap
ve
birbirine
biti~ik
ah~
lerin ve dükkanlar~n
bu yang~nlar büyük bir alan~~etkilerdi. Mesela 1831-32'de Istanbul'u gezmi~~olan La~nes Ellsworth De
Kay, Pera'da (Be~o~iu) ç~kan bir yang~n~n izlerine bizzat ~ahit olmu~tur. Belirtti~ine göre Istanbul'u
ziyaretinden k~sa bir süre önce ç~kan yang~nda 10.000 ev yok olmu~~ve 2 mil karelik (bir mil 2,593(2=5.18
km2) bir alan bu yang~ndan etkilenmi~tir. James Ellsworth De Kay, 1831-1832 Türkiyesinden Görünümler,
(Çeviren: Serpil Atamaz Hazar), Ankara 2009, s. 65-69.
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Han~ 'nda mütemekkin Avrupa Tüccan Halebli ~lyas veled-i Anton Holl'un hizmetkân Yosef veled-i Anton Holl de bir di~er Be~o~lu yang~n~ nda ölmü~~ve berat~~da bu
yang~n esnas~nda zayi olmu~ tur. Tüccar Halebli ~lyas, yeni hizmetkân olarak
Cermanos veled-i Yosef Holl'u tayin etmi~tir143 . Tokat'ta Voyvoda Ham'nda mütemeldrin Avrupa Tüccan Penbeci Ohano~lu Bogos'un hizmetkan Ohan veled-i
Bogos Arslan'~ n hizmetkârl~ k vazifesini terk etmesi nedeniyle yeni hizmetkan olarak
Estefaro~lu Andon'u tayin etmi~~ve buna dair yeni bir berat alm~~urI44.
Hizmetkârl~k beratlann~n yenilenmesi s~ras~nda Divan-~~Hümayun kay~tlan s~k~~
s~luya incelenir, o ki~inin gerçekten tüccar olup olmad~~~, hangi tarihte tüccarl~k
berat~n~~ ald~~~ , hizmetkânna hangi tarihte berat verildi~i ve tüccann vergilerini ödeyip ödemedi~i hususlan tespit edildikten sonra talepleri kar~~lamrd~. Dolay~s~~ ile
berat yenilemelerinde tüccann ve hizmetkânn~ n hangi tarihte berat ald~ ldan belirtilirdi. Mesela, Edime'de oturan Avrupa Tüccan Siyonko'nun berat~mn yenilenmesi
ve hizmetkâr kullan~m~na dair yapt~~~~izin ba~vurusuna ait 1 Ekim 1848 tarihli evrakta tüccann Ticarethane'ye ödemesi gereken 2000 kuru~ luk vergisini tamamen
eda ve teslim etti~i belirtilmi~tim5.
6. Avrupa Tüccar" Davalar~n~n Nerelerde Görülece~i Meselesi
Ticaret Mahkemesi-Ticaret Meclisleri-Mernleket Meclisleri

Osmanl~~uyru~undan olan tüccarm kendi veya müste'min tüccarla aralannda
meydana gelen anla~mazl~klara ~stanbul gümrri~rinde ileri gelen güvenilir ki~ilerden
olu~an ve Gümrük Emini'nin ba~kanl~~~ nda toplanan bir kurul tarafindan bakilmaktayd~. 19. yüzy~l ortalannda ticari hayattaki ili~kilerin artmas~yla birlikte, müste'min,
Avrupa ve Hayriye Tüccan aras~ndaki anla~mazl~ klarda art~~~meydana gelmi~ti.
Ticari ili~kilerin artmas~~tüccar aras~ nda meydana gelen anla~mazl~ klann zaman
zaman hangi mahkemede veya hangi mecliste görü~elece~i ile ilgili belirsizlilderi
ortaya ç~kard~ . Ticaret Nezareti'nin te~ kiliyle Avrupa ve Hayriye Tüccan ile ilgili
hususlar bu nezaretin uhdesine verilince hukuki alandaki kan~~kl~klan gidermek
üzere 1840 senesinde Ticarethane'de birkaç üye ve memurdan olu~an Ticaret Mahkemesi nam~yla bir meclisin kurulmas~ na karar verildi146. Yeni olu~ turulan ticaret mahkemesinin ilk ba~ta çal~~ ma usulü ~u ~ekilde belirlenmi~ti: Tüccar ~ehbenderi, muhtan, tüccar vekilleri ile muteber tüccar Pazartesi günleri Ticaret Mahkemesi'nde bir
araya gelerek davalan karara ba~layacaldard~ . Mahkemede davalar ba~vuru s~ras~na
ve tarihlerine göre görülecek olup, bir dava bitmeden di~er davan~n görü~ülmesine

BOA., A.DVXDVE:d., no: 106 / 1, s. 47, (Evahir-i C 254 / 11-19 Eylül 1838).
BOA., A.DVXDVEd., no: 106 / 1, s. 77, (Evail-i Ca 260 / 19-28 May~s 1844).
145 B0A., A.DVN., 40 / 44.
1" AlcrIchz, a.g.e., s.130; Ahmet Lütfi Efendi,
Vak'aniivis Ahmet Lfi Efendi Tarihi, Cilt: 6-7-8, (Yeni
yaz~ya aktaran: Yücel Demirel), Tarih Vakf~ -YKY, Istanbul 1999, s. 1051-1052.
143
144
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geçilemeyece~i gibi meclis toplant~s~na d~~ar~ dan kimsenin müdahil olmas~na izin
verilmeyecekti. Meclis odas~ n~n kap~s~nda görevli bulunan çukadar ve kavas, davalann s~ra ile görü~ ülmesinden ve meclise d~~andan kimsenin müdahale etmemesinden
sorumlu idiler. Müste'min Tüccar, mahkemeye tercuman~~ile birlikte gelecekti. Ticaret Mahkemesi'nde al~ nan karar kesin olup, baz~~tüccann mahkeme karar~n~~de~i~tirtmek için çe~itli hile ve yollara ba~vurmak suretiyle meseleyi Istanbul'a ta~~y~p
~eyhülislaml~ k makam~ nda veya Darbhane-i Amire'de tekrar muhakeme ettirtmeye
gayret etti~i görülmekteydi. Böyle bir tutum "ehl-i ~rz tüccann zaranna" olaca~~ndan
dolay~~ verilen karar~n kesin oldu~u daval~~ve davac~lara aç~ kça izah edilecekti. Özellikle ta~ rada bulunan baz~~Avrupa Tüccan, davas~ mn yerel meclislerde görülmesi
sonras~~verilen karan be~enmeyerek davay~~Istanbul'da ~eyhülislam huzurunda veya
Ticaret Mahkemesi'nde tekrar gördürmek istemekteydi. Bunun sonucu olarak tüccar
ta~ radan Istanbul'a gelmek zorunda kalmakta ve bu süre içerisinde ailesinden ayr~~
kalmak ve ticari faaliyetlerini sürdürememek gibi bir tak~m zararlara u~ramaktayd~lar. Bundan sonra böyle bir durum olursa Istanbul'da yap~lacak mahkeme sonunda
mahkemeyi kaybeden tüccar dava ile ilgili her türlü masrafi ödemekle mükellef olacakt~. Bir di~er husus ise bazen davalann Ticaret Mahkemesi veya ticaret meclislerinin haricinde ~er'-i ~erif' te görü~ ülmesinin gerekli olmas~d~r. Bu durumda Ticaret
Nezareti bünyesinde bulunan Meclis-i Umur-~~Nafia Müftüsü huzurunda tüccar
davalar~~görü~ülecekti. E~er mesele orada da çözülemez ise do~rudan ~eyhülislam
huzurunda görü~ ülüp karara ba~lanacakt~. Davalann görü~ülmesi s~ras~nda Umur-~~
Ticaret Müste~ar~~haz~r bulunaca~~~gibi davalann büyüklü~üne ve karma~~kl~~~na
göre Meclis-i Nafia azalan dahi ça~rilabilecekti147.
Ticaret Mahkemesi'nin iç tüzü~ü ancak aradan bir sene geçtikten sonra haz~rlanarak yürürlülü~e girebilmi~ ti. Buna göre, mahkemenin ba~kam Ticaret Naz~n
veya onun ad~ na ticaret muavini idi. Mahkemede oy kullanma hakk~na sahip üye
say~s~~14 ki~i idi. Mahkeme ba~kan~~d~~~ ndaki 14 üyenin 7'si Osmanl~~uyru~u tüccardan ve 7'si de sefaretler taraf~ndan seçilecek yabanc~~uyruklu tüccardan olacakt~.
Bunlann d~~~ nda kimse mahkemeye giremeyecekti. Duru~malarda bir taraf~ n üyelerinden birisi eksik ise kar~~~taraftan da bir üye d~~ar~~ç~kacakt~ . Ancak üye say~s~n~~10
ki~inin alt~na dü~ mesi halinde mahkeme yap~lmayacakt~. Aynca bir ki~i kendi mahkemesine üye olmayan ancak Ticaret Nezareti'ne kay~tl~~birisini sokmak isterse o
taraftan kur'a ile belirlenecek bir ki~i d~~ar~~ç~kar~lacak ve yerine di~er tüccar mah-

Karakoç Sarlcis, no: 4788, (Evas~t-~~Rebiül147 Karakoç Sarkis, no: 4235, (25 ~evval 1255 / 1 Ocak 1840);
ahir 1257 / 1-10 Haziran 1841); Aky~ld~z, a.g.e., s. 130; Ekrem Bu~ra Ekinci, Tanzimat ve Sonras~~Osmanl~~
Mahke~nekri, Istanbul 2004, s.101; Ticaret Mahkemelerinin ülke genelinde ayn~~anda örgütlenmesi
mümkün olamad~. Ba~ta Istanbul olmak üzere önemli büyük kent merkezlerinde 1846 y~l~ndan itibaren
Ticaret Mahkemeleri kurulmaya ba~land~. As~l yay~lmas~~ise 1861'den sonra oldu. 1868 senesinde ise 64
büyük yerle~im merkezinde ticaret mahkemelerinin kurulu~u tamamlanm~~t~ . 1875'te bu say~~120'yi
bulmu~tur. Musa Çadna, Tanzimat Dönemi Anadolu Kentleri'nin Soyal ve Ekonomik Yap~s~, TTK, Ankara 1997,
s. 280.
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kemeye kat~lacakt~. Mahkemede kararlar oy çoklu~u ile al~nacak ama e~itlik durumunda ba~kamn oyu belirleyici olacakt~. Mahkemeye yabanc~~tüccar ile ilgili davalarda tercümanlar da dahil olabilecekti148. Aradan geçen süre zarf~nda uygulamada
bir tak~m aksalchldar ya~anm~~t~r. özellikle yabanc~~devlet elçililderi taraf~ndan seçilen ve haftan~n belli günlerinde yap~lan mahkemelere gelmesi gereken üyelerin görevlerini savsaklamalan ve gelmemeleri nedeniyle ticaret mahkemelerinde davalar
aksamaya ba~lam~~t~ r. Davalarm yetersiz üye say~s~~ile görü~ülmesi veya üye say~suun
yetersiz olmas~~nedeniyle davalann ertelenmesi diccann ~ikâyetlerine ve sulanmalarma vesile olmu~tur. Ticaret Nezareti taraf~ndan yabanc~~devletlerin sefarederine
gönderilen bir yaz~~ile seçilmi~~üyelerin mahkeme günleri gelerek görevlerini yerine
getirmeleri hususunda gerekli özenin gösterilmesi istenmi~tirm9.
Ticaret Mahkemesi'nin kurulmas~na ra~men ticari ili~kilere dayal~~ihtilaflar~n
çözümünde ya~anan s~k~nt~lar~n önü bir türlü ahnamad~~~ ndan 1847 senesinde yeni
bir düzenlemeye gidildi. Yabanc~~tüccarm Istanbul'da oturanlan aras~ndan seçilecek
8-10 geçici üyenin duru~malara kat~lmas~na karar verildi. Ancak bu üyelerin mahkemeye devamlan hususunda bir istikrar sa~lanamamas~~nedeniyle duru~malarda
aksakl~klar ya~and~. Bunun yan~nda Avrupa ve Hayriye Tüccan'run temsilcilerinin
de mahkemelere düzenli gelmemeleri nedeniyle onlar aras~ndan da üç Müslüman ve
üç de Gayrimüslim alt~~ki~inin seçilerek mahkemede haz~r bulunmalar~~kararla~t~r~ld~. Aynca mecliste ~er'i yönü a~~r basan davalann tefti~iyle ilgili bir de mürafa'a
mümeyyizi bul~mmaktayd1150. Bir süre sonra baz~~davalann Maliye Nezareti bünyesinde Maliye Meclisi'nde görü~ülmesi gerekti~ine karar verildi. Bab~ali, müste'rnin
tüccar ile Avrupa ve Hayriye Tüccar, aras~ndaki davalarm daha adilâne olmas~~için
mültezim, Avrupa ve Hayriye Tüccan ile de~i~ik milletleri temsilen seçilecek birer
sarrafin üye olarak bir sene müddetle ve maa~s~z olarak Maliye Meclisi' ne gönderilmelerini istedi. Bunun üzerine seçilen üyelerin isimlerini içeren bir belge Bab~ali'ye
gönderilmi~tir151.
Ticaret Mahkemesi veya ticaret meclislerinde davalar~n~n görü~ülmesi hususunda beklenen ba~ar~n~n elde edilip edilmedi~i tart~~malara aç~kt~r. Bunun en
önemli nedeni tüccarm farkl~~mahkemeleri ilgilendiren davalanm bir ba~ka mahkemeye ta~~mak istemesidir. Mesela, Berath Avrupa ve Hayriye Tüccan'ndan baz~lar~~
rü~vet al~p-vermekle suçland~klan zaman ~eyhülislam huzurunda muhakeme edilmeleri gerekirken, buraya gitmeyerek davalann~~ticaret mahkemelerinde gördürmek
istemi~lerdi. Mecfis-i Vala'da yap~lan müzakerede, bu türden suçlar~n ~er'-i ~erif te
görülmesi gerekti~i, bu tüccann sadece ticarete dair davalar~n~n Istanbul'da Ticaret
Aky~ld~z, a.g.e., s. 131-132.
Ceride-i Havadis, no: 770, (21 R 1272 / 31 Aral~k 1855).
15° Aky~ld~z, a.g.e., s. 131.
151 BOA., Sadaie4 Mektuld Kalemi, Nezaret ve Dev& Belgeleri (A. MK7: NZD.), 273 / 27,
(24 Ca 1275 /
30 Aral~k 1858); Kele~, "Hayriye Tüccar~ ...", s. 78.
148
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Mahkemesi'nde, ta~ ralarda ise ticaret meclislerinde görülece~i, meclislerin olmad~~~~
mahallerde ise birkaç muteber kimsenin bir araya gelerek olu~turdu~u memleket
medislerinde davalarm çözüme kavu~turulmas~na karar verildi. Ayr~ca Istanbul ve
ta~ radaki tüccann, davalar~n~n ~er'-i ~erif e veya Meclis-i Ali'ye götürülmesi konusuna muhalefet etmemeleri gerekti~ine de vurgu yap~lm~~t~. Bu hususta ç~kan 10
~ubat 1851 tarihli irade ülkenin her taraf~na gönderilmi~tir152 . Musul valisi ve defterdan imzas~~ile gelen 15 Nisan 1851 tarihli bir yaz~da Berath Avrupa ve Hayriye
Tüccan' n~n yaln~z ticarete dair davalanmn Istanbul'da Ticaret Mahkemesi'nde,
ta~ rada ise ticaret meclisi veya memleket meclisinde görülmesine dair 27 ~ubat 1851
tarihinde gönderilen iradenin al~nd~~~n~~ve bundan sonra davalarm bu iradeye göre
yürütülece~i bildirilmi~ti153. Fakat, ta~ radan gönderilen yaz~larda halen bu konuda
bir belirsizli~in devam etti~i görülmektedir. Rumeli eyaletinden gelen bir yaz~da
Berath Avrupa Tüccan ve hizmetkârlanmn davalann~n ne ~ekilde ve nerelerde görü~ülece~i sorulmu~tu154. Tüccann muhakemesinin nerede ve nas~l yap~laca~~~ile ilgili
devam eden belirsizli~in giderilmesi amac~yla Meclis-i Vala'da yap~lan görü~meler
sonunda tüccann ticaret mahkemeleri, ticaret meclisleri veya memleket medislerinde davalanmn görülmesi hususuna bir kez daha vurgu yap~lm~~t~r-155. Fakat, Avrupa
ve Hayriye Tüccar~'mn davalar~~ile ilgili ~ikâyetlerin önü almamam~~t~. ~am-~~ ~erif
ve kazalar~nda tüccar davalar~~ticaret memuru ve tüccar aras~ndan seçilen üyelerin
kat~l~m~~ile olu~turulan bir meclis yani memleket meclisi taraf~ndan görülürken, son
zamanlarda baz~~engeller ç~kanlarak tüccarm i~lerinin çözülemedi~i ve ticarederinin
sekteye u~rad~~~~bildirilmi~ti. Bunun üzerine gönderilen emirde Hayriye ve Avrupa
Tüccarfmn i~lerinin kanun ve nizama uygun yap~lmas~na ve kimse hakk~nda nizama
ayk~r~~i~lem yap~lmamas~na dikkat ve özen gösterilmesi istendi156. Bu hükme ra~men
ta~ rada ticarete dair tüccar davalar~n~n Ticaret Mahkemesi yerine ~er'-i ~erife havale edildi~i belirtilerek bunun engellenmesi istenmi~~ve Mara~~Kaymakam~~taraf~ndan
gönderilen bir yaz~da bundan sonra bu hususa dikkat edilece~i ifade edilmi~ti157 .
Tüm bu düzenlemelere ra~men tüccann davalar~~ile ilgili ~ikayetlerin önü yine
de al~namam~~t~r. Za~ra-i Atik'te mütemekkin Yahudi milletinden Avrupa Tüccan
Yako'nun davas~= hangi mahkemede görülece~i hususunda anla~mazl~k ç~km~~t~.
Edirne ve tevabi Hahamba~~s~run 23 Aral~k 1856 tarihli müracaat~~üzerine yap~lan
de~erlendirmede Yahudi milletinin davalar~n~n da di~er tüccar gibi Ticaret MahkeKarakoç Sarkis, no: 5878, (Irade tarihi: 8
152 BOA., L MVL 200 / 6279, (8 R 267 / 10 ~ubat 1851);
Rebiül-ahir 1267 / 10 ~ubat 1851); Kele~, "Hayriye Tüccan...", s. 77.
(13 C 1267 / 15 Ni' BOA., Sadare4 MektubtlCoiem~, Unuon Vilayet Bekele~i (A. MAT UM), 55 / 93,
san 1851); Harput yalisinden gelen ve iradenin ilan edildi~ine dair belge için bkz. BOA., A. MK7: UM,
' ~stos 1852).
107 / 36, (Selh L 1268 / 16 A~~
" BOA., HR MKT, 45 / 94, (9 B 1268 / 29 Nisan 1852).
' BOA., L MVL 240 / 8571, (17 N 68 / 5 Temmuz 1852).
~, "Hayriye Tüccan...", s. 78-79.
156 BOA., HRMKT. 72 / 62, (18 C 1270 / 18 Mart 1854); Kele
157 BOA., A. MK7: UM 176 / 45, (23 Ra 71 / 14 Aral~k 1854).
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mesi'nde görülmesi gerekti~i bildirilmi~ tirm. Ticaret Mahkemesi veya ticaret meclislerinin kurulu~ unun üzerinden uzun bir zaman geçmesine ra~men hemen her yerde
te~kilatlanmas~~sa~lanamam~~t~. Bu nedenle Ticaret Mahkemesi veya Ticaret Meclisi
bulunmayan ta~ rada, Hayriye ve Avrupa Tüccan'n~n davalann~ n nerelerde görülece~i konusu tart~~ malara neden oluyordu. Bu husustaki bir belgede ticaret meclisi
bulunmayan Keng~ n'de ticaret meclisinin te~kilinin zorunlu oldu~u belirtilerek ticaret nizam~~gere~ince meclis ba~kan~n~ n o yerin vali, mutasarnf ve kaymakamlanndan
birisinin oldu~u, e~er meclis ba~kanl~~~~görevi bu ki~iler taraf~ ndan bizzat yerine
getirilmezse o zaman da bu görevin ~ehbender vekili taraf~ ndan yerine getirilece~i
ifade edilmi~ti. Mecliste yer alacak ~ehbender vekilinin Hayriye Tüccan aras~ndan,
Avrupa Tüccan vekili ile meclisin di~er dört üyesinin ise Gayrimüslim ve berath
Müslüman tüccar aras~ ndan seçilmesi istendi159.
Ticaret Mahkemesi veya ticaret meclislerinin as~l kurulu~u amac~~yabanc~~tüccar ile
Osmanl~~ tebaas~~tüccar aras~ nda meydana gelen anla~ mazl~klara çözüm bulmakt~'60.
Bu ba~lamda Osmanl~~Devleti s~n~ rlan içerisinde ticaret yapan her tüccann sorunlanna çözüm bulmak amac~yla müracaat etti~i ticaret meclisleri devletleraras~~ili~kilerin bir parças~~haline gelmi~ti. ~ngiltere Devleti tebaas~ndan Pisa adl~~tüccar, Band~rmal~~Abdülkadir A~a'dan ald~~~~burça~~ n naldine engel olundu~unu ve zarara
u~rad~~~n~~belirterek Abdülkadir A~a'n~n Istanbul'da Ticaret Meclisi'nde muhakeme
edilmesini istemi~ti. Pisa'n~ n talebi üzerine Ingiltere sefareti temsilcilerinin de kat~l~m~~
ile yap~lan mahkemede, ~ ngiliz tüccann hiçbir alaca~~= olmad~~~~aksine burça~~n
bedeli ve nakliye masraf~~olarak Abdülkadir A~a'n~n 5550 kuru~~alacakh oldu~u
meydana ç~km~~t~. Ticaret Meclisi karan üzerine Hariciye Nezareti, ~ngiliz sefaretine
gönderdi~i 29 Eylül 1859 tarihli bir yaz~~ile bu paran~ n bir an önce tahsil edilerek
yakla~~k be~~ayd~ r ailesinden ve çocuklanndan ayn kalm~~~olan Abdülkadir A~a'ya
verilmesini istemi~ti 161.
Avrupa Tüccan, müste'min tüccar gibi baz~~hak ve imtiyazlara sahipti. özellikle ticaretleri s~ras~ nda haks~zl~~a u~rad~ldan hususunda ~ikâyette bulunduklannda
Bab~ali taraf~ndan tüccann haldann~ n gasp edilmemesi ve kendilerine müdahale de
bulunulmamas~~ hususu s~kl~kla dile getirilmekteydi. Midilli'de mütemeldcin olan
Berad~~Avrupa Tüccan, tüccar vekilleri arac~l~~~~ile kendilerine haks~z yere müdahale

158

BOA., HA MKT. 172 / 75.

BOA., Sadaret, Mektubi Kalemi, Mühimme Kalemi Belgeleri (A.MK7: MILM:), 158 / 31, (9 Za 1275 / 10
Haziran 1859); Kele~ , "Hayriye Tüccan...", s. 78.
159

160 ~nceledi~imiz Düvel-i Eenebiye Defleri no: 106/1'in özellikle 58. sayfas~ndan itibaren pek çok
hükümde davalann Ticaret Mahkemesinde, Ticaret meclislerinde veya memleket meclislerinde
çözümlenmesi hususuna sürekli olarak vurgu yap~ld~~~~görülmektedir. Metin içerisinde bu konuya dair pek
çok hüküm kullarulamam~~t~ r. Ama bu hususta defterdeki, 150, 155, 161,166, 168, 169, 170, 173, 187,
188, 200, 246, 247, 253, 256, 261, 263, 264, 265, 269, 270, 271, 272, 273, 277, 278, 279, 280, 281, 283,
284, 286, 288, 289, 295, 296 ve 300 numaral~~hükümlere balulabilir.
181 BOA., Düvel-i Ecnebiye Defteri [Ingiltere Defteri] (A.DVIV.DVEd), no: 003M,
s. 12-13.
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edildi~inden ve itibarla= zedeleyecek hareketlere maruz kald~klarmdan ~ikâyet
etmi~lerdi. ~ubat 1845 tarihli ferman ile verilen cevapta, tüccar arasmdaki alacakverecek davalar~nda % 2'den fazla vergi aluunamas~, tiiccann Müslüman veya Gayrimüslim bir kimse ile davalar~~oldu~unda mahkemeye veya Bab~ali'ye zabitan ile
zorla ve itibarla= zedeleyecek ~ekilde de~il Ticaret Nezareti taraf~ndan tayin edilen
müba~ir vas~tas~~ile götürülmeleri, davalar~n~n öncelikle memleket ~neclislerinde görülmesi ve burada bir çözüm buhmamaz ise Ticaret Naz~r~'mn izni ile tüccar vekilleri
ve muteber tüccardan olu~an bir mahkeme önünde T~carethanide muhakeme edilmeleri, e~er davalar~n~n ~er'-i ~erifte görülmesi gerekirse mutlaka ~eyhülislan~'m huzurunda muhakeme edilmeleri, hapisleri gerekirse yine Nezaret taraf~ndan hapis
olunmalan ve tüccann mutlaka kor~mup-kollanmalan hususu befirtilmi~tiri62.
Ticari hususlardaki anla~mazl~ klar sürekli cereyan etti~inden Bab~ali, yap~lan ~ikâyetier üzerine ülkenin farkl~~yerlerine emirler göndererek ticaret hukukunun uygulanmasun, Hayriye ve Avrupa Tüccar~'mn i~lerinde kolayhk gösterilmesini ve memurlar~n keyfi uygulamalar~~terk ederek kanun ve nizamlara uygun hareket etmelerini tembih ediyordu. ~am-~~ ~erif ve kazalar~nda Hayriye ve Avrupa Tüccar~'mn
davalar~~ticaret memuru ve tiiccardan olu~an bir meclis taraf~ndan görülürken, son
zamanlarda baz~~engeller ç~kanlarak tüccarm i~lerinin çözümlenemedi~i ve ticarete
sekte geldi~inden ~ikâyet edilerek buna engel olunmas~~tüccar ~ehbenderi taraf~ndan
ifade edilmi~ti. Bunun üzerine gönderilen emirde tüccarm i~lerinin kanun ve nizamlara uygun yap~lmasma, kimse hakk~nda nizama ayk~r~~i~ler yap~lmamas~na özen
gösterilerek bu ~ikâ' yetin sebebinin ne oldu~unun tahkik edilerek bildirilmesi istenmi~ti~ss.
Avrupa Tüccan ile ilgili defterde yer alan pekçok hükümde davalann Ticaret
Mahkemesi, ticaret meclisleri veya memleket meclislerinde görüldü~üne veyahut
görülmesi gerekti~ine dair ifadeler mevcuttur. Mesela, Ayazmend Kazas~'ndan Berath Avrupa Tüccan Dimitrald ile annesi ve karde~leri aras~nda, babalarmdan kalan
bir k~t'a zeytin bahçesinin payla~~m~~ile ilgili çözümlenemeyen davan~n Istanbul'da
Ticaret Mahkemesi'ne ta~~nmas~na karar verilmi~tir. Ancak daval~~ve davac~lann
Istanbul'a gitmemeleri üzerine Ticaret Nazan Ahmed Fethi Pa~a, bir an önce bu
ki~ilerin Istanbul'a mahkeme huzuruna gönderilmelerini Karesi Sanca~~~Kaymakam~, zabtiye memuru ve Ayazmend Kazas~~muhass~h ile memleket meclisi azalanndan talep etmi~tir-I". Midilli mütemekkinlerinden Kara Panapot k~z~~Balgo, Avrupa
Tüccan Lofaki'ye olan borcuna kar~~l~k bir bab kulübesi ile biti~i~indeki ev ve ba~~n~~
rehin vermi~, fakat tüccar Lofaki rehin ald~~~~mülkleri Hekim Kiryako'ya hibe etmi~tir. Gönderilen fermanda Tanzimat-~~Hayriye gere~ince davan~n memleket mecli162 BOA., A.DVX.DVEd, no: 106 / 1, s. 83434; Benzer bir tembihata dair bkz. BOA., A.DVXDVE.d.,
no: 106 / I, s. 87-88.
163 BOA., HR MIT., 72 / 62, (18 C 1270 / 18 Mart 1854).
164 BOA., ADVXDVEd, no: 106 / 1, s. 60, (Evant-~~N 56 / 6-15 Kas~m 1840).

234

ERDO~AN KELE~~

sinde görü~ülmesi istenmi~ti165. Yine Midilli mütemekkinlerinden Berad~~Avrupa
Tüccan Yani Nikola ve ortaklar~~zeytinya~~~ticareti ve di~er hususlardan dolay~~Midilli'nin sab~k naz~n Ismail Bey ve ölmü~~olan babas~~Mustafa'dan alacaklar~~oldu~una dair davac~~olmu~lard~. Istanbul'da Ticaret Nezareti'nde ve Ticaret Mahkemesi'nde birkaç defa muhakeme olmalar~na ra~men dava konusunun baz~~hususlanmn
~er'i hukuka girdi~i, yemin edilmesinin ve ~ahitlerin mahkemeye ça~r~lmasm~n gereklili~i nedeniyle davan~n mahallinde ~er'-i ~erif huzurunda görülmesine karar
verilmi~tir. Midilli naibi Salih Be~'e hitaben gönderilen fermanda davan~n ~er'i
~erif' te görülerek karar~n bir an önce Istanbul'a bildirilmesi istenmi~tiri66. Bir ba~ka
dava ise Isparta'da cereyan etmi~ti. Berath Avrupa Tüccan fermanh hizmetkân olan
bir ~ah~s orta~~~oldu~u ~irket ile 1847 senesinde muhasebesini görerek ili~kisini kesmi~ti. Yakla~~k bir y~l sonra baz~~ki~iler ~irketin di~er ortaldanndan olan alacaldann~~
hizmetkârdan talep etmeye ve bunu kenar mahkemeler vas~tas~~ile çözmek için bask~~
yapmaya ba~lam~~lard~. Hizmetkânn ~ikayeti üzerine Isparta Kaymakam~~Izzet Be~~
ile müftii, naib ve meclis azalanna hitaben gönderilen bir fermanda, Avrupa Tüccan
ve hizmetkârlarm~n ticarete dair davalar~n~n Istanbul'da Ticarethane'de, ~eriat ilgilendiren davalann~n ise ~'g,hülislam huzurunda görülmesi gerekti~i; ta~rada ise ticarete dair hususlann ticaret meclislerinde veya muteber tüccann ça~r~lmas~~ile olu~turulacak memleket meclislerinde, ~eriat ilgilendiren davalann ise yine mecliste ~er'-i ~erif
huzurunda görülmesi gerekti~ine vurgu yap~larak hizmetkâr ile ilgili davan~n ticaret
meclisinde ~er'-i ~erif huzurunda ve tüccar vekilleri vas~tas~yla çözüme kavu~turulmas~~istenmi~ti167.
Ticaret Mahkemesi veya ticaret medislerinin tüccar aras~ndaki sorunlar~n çözümü hususunda etkin çal~~t~~~~da görülmektedir. Filibeli Avrupa Tüccan Yakob,
~ayak ad~~verilen bir çe~it yün kuma~~n 1846-1848 senelerinde nizamiye ambanna
teslimi hususunda Abi Çelebi Kazas~~abac~~esnaf~na kefil olmu~tur. Fakat abac~~esnafimn taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle aralar~nda yakla~~k 405.000 kuru~luk bir alacak meselesi zuhur etmi~ti. Avrupa Tüccan Yakob'un kefaletten dolay~~
zuhur eden alaca~~n~~esnaftan talep etmesi üzerine Filibe meclisinde yap~lan incelemelerde bu paran~n 213.000 kuru~unun alt adet tüccann, 47.000 kuru~un ise di~er
abac~~esnaf~n~n borcu oldu~una ve 145.000 kuru~un ise faizden kaynaldanan borç
oldu~una karar verilmi~tir. Esnaf ise bu faizin affedilmesini talep etmi~ti. Hatta Tüccar Yakob'un paran~n tahsili için gönderdi~i müba~irler uzun süre paran~n tahsili
için beldedilderi halde paray~~tahsil edemeden geri dönmü~lerdi. Geçen süre zarf~nda
borcun ödenmesi hususunda bir ad~m at~lmay~nca Filibe meclisi, 5 Eylül 1856 tarihinde davan~n Istanbul'da Ticaret Meclisi'nde görülmesi gerekti~ine karar vermi~tir.
Bu alacak meselesi Istanbul'da Ticaret Meclisi'nde Avrupa Tüccan vekilleri ile Ahi

BOA., ADVXDVE.d., no: 106 / 1, s. 62, (Evahir-i R 57 / 12-20 Haziran 1841).
BOA., ADVNDVE.d., no: 106 / 1, s. 58, (Evasit-1 Za 55 / 16-25 Ocak 1840).
167 BOA., ADVN.DVE.d., no: 106 / I, s. 106, (Evahir-i Ca 68 / 13-22 Mart 1852).
165
166
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Çelebi Kazas~~esnaf~n~~temsilen gönderilen üç vekilin huzurunda tekrar muhakeme
edilmi~tir. Ticaret meclisinde tüccann ~ayak ticaretine dair verdi~i senetler ile Filibe
meclisinin mazbatalan incelenmi~~ve 437.094,5 kuru~luk bir borcun sabit oldu~u
görülmü~tür. Bu paran~n 32.000 kuru~unun paray~~tahsil için giden müba~irlere
ödenen hizmet-i müba~iriye ile ilam harc~~oldu~u, geriye kalan 405.094,5 kuru~un
ise abac~~esnaf~n~n ödemesi gereken borç oldu~una ve paran~n 26 Ocak 1856 tarihli
Filibe meclisi mazbatas~~gözönüne al~narak bu tarihten itibaren faiziyle birlikte Avrupa Tüccan Yakob'a ödenmesine karar verilmi~tir168.
Avrupa Tüccan ile ilgili davalann Ticaret Meclisi vg,a memleket meclislerinde çözümlenememesi gibi durumlarda dava Meclis-i Vala-y~~Ahkam-~~Adliye'ye intikal etmekteydi. Ni~~Kazas~~mütemekkinlerinden Nikolca vefat etti~inde veraseti kans~~ve
çoculdanna intikal etmi~~ve o~lu Sotraki terekesini alarak babas~na ait tüm alacak ve
verecelderi üstlenmi~tir. Yine Ni~~Kazas~'ndan Avrupa Tüccan Kosta, Nikolca'n~n
o~lu Dimitraki'den 380.000 kuru~~alaca~~~oldu~unu ve bu bedelin Dimitrald'nin
babas~~Nikolca'n~n veresesinden dü~en hissesinden tahsilini istemi~tir. Dava, Meclis-i
Vala-y~~Ahkam-~~Adliye'ye ta~~nm~~~ve yap~lan inceleme sonunda bu bedelin tüccar
Kosta'ya Nikolca'mn terekesinden Dimitrald hissesine dü~en mebla~dan ödenmesine
karar verilmi~tir. 9 Nisan 1861 tarihinde bu hususa dair tahrirat yaz~lm~~t~r. Babas~~
Nikolca'n~n terekesini tamamen üstlenen Sotraki ise 31 gün zarf~nda bu borcu ödeyece~ine dair Ni~~mal sand~~~na bir k~ta senet vermi~~ise de sürenin bitimi üzerine
babas~ndan kalan terekenin borçlanna bile yetmedi~ini ileri sürerek borcu ödemekten imtina etmi~tir. Bunun üzerine Ni~~valisi Ahmed Midhat Pa~a, Ni~~naibi, müftüsü ve meclis azalanna hitaben gönderilen fermanda, Meclis-i Vala karan ve ticaret
meclisi mazbatas~n~n dikkate al~narak Dimitraki'nin tüm mal ve müllderinin müzayede ile sat~lmas~na ve Avrupa Tüccan Kosta'run alaca~~= tamamen tahsil edilmesine karar verilmi~tir169.
Tüccar davalan her ne kadar medisler vas~tas~~ile çözülse de ~eriat~~ilgilendiren
hususlann ~er'i mahkemelerde görülmesine devam edilmi~tir. Arabgir Kazas~'ndan
Tiryetiro~lu Haci Bogos öldü~ünde terekesi küçük o~lu Vasis'e kalm~~~ve Berad~~
Avrupa Tüccan Haci Ohannes ise vasi tayin edilmi~tir. Arabgir Kazas~'ndan
Kilecio~lu Halil ise ölen Tiryetiro~lu Haci Bogos'~n mahrun üçte birisi üzerinde
vasiyetten dolay~~tasarruf hakk~~oldu~u iddias~nda bulunmu~tur. Erzurum'da
~erif huzurunda yap~lan muhakemede tereke üzerinde böyle bir hakk~n olmad~~~~
anla~~lm~~~ve Anadolu Kazaskeri Mehmed Raif Be~'in ilam~~ile kendisine bildirilmi~tir. Bu karar üzerine gönderilen fermanda Kilecio~lu Halil'in dava sonucuna itiraz
etmesi halinde tüccar nizam~~gere~ince Istanbul'da ~eyhülislam huzurunda muha-

' 68 BOA., A.DVXDVE.d., no: 106 / I, s. 121, (Evahir-i Ra 73 / 1-28 Kas~m 1856); BOA. HR MKT.
145 / 82.
1" BOA., A.DVXDVEd., no: 106 / I, s. 127-128, (Evail-i Rebiül-ahir 1278 / 6-15 Ekim 1861).
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kemenin yap~lmas~n~n gerekti~i bildirilmi~tir' 70. Bu karara ra~men Kilecio~lu Halil'in iddias~nda ~srarc~~olmas~~üzerine davaya ~stanbul ve tevabi Ermeni Patrikli~i de
kan~m~~~ve yap~lan incelemeler sonunda böyle bir vasiyetin olmad~~~na ve dolay~s~yla
Kilecio~lu Halil'in vasiyetten do~an tasarruf iddias~n~n gerçek d~~~~oldu~una karar
verilmi~tirm. Bir di~er dava ise Ni~li Avrupa Tüccan Kosta ile Ni~~mütemekkinlerinden rahib Gom/Gavm aras~nda cereyan etmi~tir. Tüccar Kosta'mn 35.052 kuru~luk alaca~~n~~bir ay içerisinde ödemek ve e~er ödeyemez ise emlak ve akann~n
sat~larak borçlar~n~n kapat~lmas~~hususunda rahip senet vermi~tir. 2 Eylül 1848 tarihinde Ni~~meclisinde al~nan bu karara ra~men rahip borçlanm ödeyememi~~ve tüccar Kosta da vekili arac~l~~~~ile Ekim 1848 tarihinde Ticaret Nezareti'ne müracaat
ederek alaca~~mn ~er'-i ~erif marifetiyle tahsil edilmesini veya Istanbul'da muhakeme edilmesini talep etmi~tir. Bunun üzerine Rumeli Kazaskeri Mehmed Arife hitaben verilen fermanda rahibin emlak ve akarlanna el konularak borçlann ödenmesi
gerekti~i belirtilmi~~ise de tüccar Kosta'mn alaca~~~tahsil edilememi~tir. ~~te bunun
üzerine Ni~~Mutasarnf~~~smail Pa~a ile Ni~~müftüsü, naibi ve meclis azalanna hitaben
gönderilen 8-17 Haziran 1853 tarihli fermanda rahibin mahallinde memleket meclisinde
~erif huzurunda tekrar muhakeme edilmesine, e~er bu mecliste bir sonuç al~namaz ise davan~n Istanbul'da görülmesine karar verilmi~tiri 72.
7. Avrupa Tüccar~'mn Yolsuzluklarma Dair Al~nan Tedbirler
Osmanl~~ Devleti, tüccann haklann~n korunmas~na son derece önem vermi~~ve
gerekli kanuni düzenlemeleri yaparak yolsuzluk yapan tüccan cezaland~rm~~t~ r. Mesela, Izmir'de mütemekkin Berath Avrupa Tüccan Urlal~~Çiro Nikola'n~n, Istanbul'a
gelip giden Avrupa ve müste'min tüccan yamItt~~~, ticari i~lerde hile yapt~~~, bu durumun Devletin nizam~na zarar verdi~i ve bu tür davran~~lar~n ho~~olmad~~~~~ikayet
edilmi~tir. Bunun üzerine 2 Kas~m 1837 tarihinde Urlal~~Çiro Nikola'n~n Çorum'a
sürülmesine, Çorum'a ula~uktan sonra herhangi bir suretle sürgün mahallini terk
etmesine müsaade edilmemesine ve bu ferman~ n Çorum mahkemesinde cümle huzurunda okunarak ilan edilmesine karar verilmi~tir. Dolay~s~~ile Urlal~~Çiro Nikola,
ticari i~lerindeld yolsuz davran~~lar~~nedeniyle sürgün cezas~na çarpt~nlm~~t~r° 73.
Isparta mütemekkinlerinden Avrupa Tüccan ilyaso~lu Estefan ise Sancak sand~k eminli~i görevini üstlenmi~~ancak yolsuz ve uygunsuz davran~~lar~~ oldu~u gerekçesi ile ahali ve esnaf tarafindan ~ikayet edilmi~, bundan dolay~~ da görevinden al~n-

° BOA., ADVXDVEd., no: 106 / 1, s. 78, (Evail-i Ca 260 / 19-28 May~s 1844).
BOA., A.DVN.DVEd., no: 106 / I, s. 81, (Evahir-i L 60 / 3-11 Kas~m 1844).
172 BOA., A.DVXDVEd., no: 106 / I, s. 111, (Evail-i N 69 / 8-17 Haziran 1853); Yine Ni~li Avrupa
Tüccan Kosta'n~n bir ba~ka davas~~ile ilgili talebi için bkz. BOA., ADVN.DVE.d., no: 106 / 1, s. 111, (Evaili Za 69 / 6-15 A~ustos 1853).
17

171

173

BOA., Cevdet, Zabtiye (CZB), 63 / 3141, (3 ~~1253 / 2 Kas~m 1837).
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m~~t~r. ~lyaso~lu Estefan sand~k eminli~i görevinden al~nm~~~olmas~na ra~men tekrar
bu memuriyete tayin olabilmek için bir tak~m yolsuz hareketlere ba~vurmaktan geri
kalmam~~t~r. Bunun üzerine Isparta Kazas~~halk~~bu ki~inin bir daha sand~k emini
tayin edilmemesi için dilekçe vermi~tir. Isparta ahalisinin ba~vurusu üzerine Divan-~~
Hümayun kay~tlar~~ve tüccar nizam~~tekrar incelenmi~tir. Avrupa Tüccan nyaso~lu
Estefan hakk~nda yap~lan ~ikayet tüccar nizam~~çerçevesinde de~erlendirilmi~~ve
bundan sonra bu ki~iye bir daha memuriyet verilmemesine ve kendisinin bundan
sonra i~leri ile me~gul olarak kimseye kar~~~uygunsuz davran~~lar sergilememesine
dair ferman gönderilmi~tir174.
B. Avrupa Tüccar~'n~n Ticari ili~kileri: Kar~~la~t~klar~~Sorunlara Dair
Gözlemler ve Tespitler
1. Alacak-Verecek-Borç ili~kileri

Avrupa Tüccan ile ilgili incelemeye tabi tuttu~umuz defterde alacak-verecek
meselelerine dair 102 adet hüküm mevcuttur175. Bu hükümlerden baz~lar~~birbiri ile
ba~lant~l~~konular~~baz~lar~~ise aym ~ah~slar~n bir ba~ka ki~i veya ki~ilerden olan alacak-verecelderine ili~kin bilgileri içermektedir. Burada Avrupa Tüccan'na ait borç
meseleleri ile ilgili tüm hükümleri vermemiz mümkün olmad~~~ndan içerisinden
seçti~imiz birkagm örnek vermek suretiyle meseleye aç~kl~k getirmeye çal~~aca~~z.
Siroz Kazas~~mütemekkinlerinen Avrupa Tüccan Bihorbalt~~yine Siroz Kazas~~
mütemekldni Yahudi Sarraf Avram Erdebri ve orta~~ndan 91.000 kuru~~alaca~~~
oldu~unu, 1832 senesinde Siroz mahkemesinde yap~lan muhakemede borcun 66.000
kuru~luk k~sm~n~n hemen kalan 25.000 kuru~luk lusm~mn ise 3 y~l sonunda ödenmesine karar verildi~ini ancak sürenin bitmesine ra~men Yahudi tüccann borçlanm
ödemedilderi gibi ibtal-i hak davas~na dü~tüklerini belirten bir ~ikayet clilekçesi vermi~tir. Yap~lan incelemede, Avrupa Tüccan nizam~~gere~ince 4.000 kuru~un üzerindeki alacak davalar~n~n kenar mahkemelerde görülmeyip Istanbul'da arz odas~nda
görülmesi ve bir müba~ir tayin edilmesinin zorunlu oldu~u anla~~lm~~t~r. Bundan
dolay~, tüccar naz~n Divan-~~Hürriayun Beylikçisi ~brahim Sar~m taraf~ndan bir müba~ir tayin edilerek Avrupa Tüccan Bihorbaltf n~n hakk~~olan 25.000 kuru~un tamamen tahsil edilmesine karar verilmi~tir176. Yine Berath Avrupa Tüccan ve Erzu-

"4 BOA., A.DVXDVE.d., no: 106 / 1, s.16, (Evail-i R 1251 / 27 Temmuz-5 A~ustos 1835); BOA.,
Cevdet Dahi4ye (C. DH.), 341 / 17023, (1 R 1251 / 27 Temmuz 1835).
175 BOA., ADVXDVEd, no: 106 / 1, hüküm no: 2, 5, 8, 11, 13, 20, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 67, 68, 71, 76, 77, 78, 83, 84, 85, 90, 91, 92,
93, 94, 95, 99, 101, 104, 110, 111, 114, 115, 121, 123, 129, 131, 132, 133, 134, 145, 148, 150, 153, 154,
155, 159, 160, 161, 163, 166, 168, 169, 180, 182, 184, 185, 192, 198, 199, 200, 203, 205, 208, 209, 212,
215, 221, 223, 225, 227, 228, 240, 246, 254, 255, 264, 271, 274, 276, 281, 283, 312.
Za 250 / 21-30 Mart 1835).
176 B0A., ADVN.DVE.d., no: 106 / 1, s.9,
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rum mütemekkinlerinden Ma~dis Güllab, 15 Müslüman ve bir reayamn 137.687
kuru~luk alacaklanna kar~~l~k Erzurum gümrü~ünde bulunan 78.190 kuru~luk emtias~na el koyduldann~~belirterek el konulan emtiar~m kendisine teslim edilmesini ve
borçlanrun ertelenerek taksite ba~lanmas~n~~talep etmi~tir. Buna kar~~l~k alacakh
olanlar ise Avrupa Tüccan'mn borcunu ödemeye kudretinin bulundu~unu belirterek
ödemenin tehir edilmesine ve taksite ba~lanmas~na kar~~~ç~km~~lard~r. Erzurum mü~irine hitaben gönderilen emirnamede, borçlu ve alacald~~taraflar~n hepsinin haz~r
oldu~u bir ortamda anla~malar~n~n sa~lanmas~, gerçekten Avrupa Tüccan Ma~dis
Güllab'~n borcunu ödeyecek kudretinin olup olmad~~~n~ n tespit edilmesi, e~er borcunu ödeyecek kudreti yoksa gümrükteki mallann alacakl~lar aras~nda herkesin alaca~~na göre e~it ~ekilde payla~t~r~lmas~, kalan borcun ise kefile ba~lanarak taksidendirilmesi ve bunun için alacald~~olanlar~n mutlaka nzalanmn al~nmas~~istenmi~tir177.
Avrupa Tüccan ile Müslüman ahali aras~nda da ticari ili~kilerden dolay~~alacakverecek davalar~~mahkemelere yans~m~~t~ r. Edirne'de mütemekkin tüccar Melfak'tan
poliçeden dolay~~10.000 kuru~~alaca~~~oldu~unu iddia eden Mehmed Emin davac~~
olmu~tur. Yap~lan inceleme sonunda tüccar Melfak'~n borcunu ödemedi~i tespit
edilmi~~oldu~undan, tayin edilecek müba~ir vas~tas~yla davan~n mahallinde görülmesine, e~er mahalli mahkemede dava çözülemez ise Istanbul'da arz odas~nda davan~n
görülmesine karar verilmi~tir178. Yine Ni~deli Avrupa Tüccan T~rl~o~lu Aci Yevan,
öldü~ünde veraseti o~ullar~~Nikola ve Avrupa Tüccan Yevan'a intikal etmi~tir. Ancak, Fatma adl~~bir kad~n 29 sene önce ölmü~~olan babas~~Ferido~lu ~eyh ~brahim'in
T~rho~lu Aci Yevan'dan 43.000 kuru~~alaca~~~oldu~u iddias~~ ile 1832/1833 senesinde davac~~olmu~tur. Dava devam ederken tüccar Aci Yevan'~n ölmesi üzerine bu
sefer de varislerine kar~~~alacak davas~n~~sürdürmü~tür. Taraflar~n anla~amamalan ve
4000 akçeden fazla alacak-borç davalar~n~n Sadrazam huzurunda arz odas~nda
görülmesi tüccar nizam~~gere~i oldu~undan Aral~k 1834 tarihli bir ilam ile taraflar~n
Istanbul'da muhakeme edilmelerine karar verilmi~tir-178. Filibe'de mütemekkin Avrupa Tüccan Sarraf Kirkor ve karde~i ~stefan, Naikübü'l-e~raf Kaymakam~~Müderris-i kiramdan Müftüzâde Esseyyid Mehmed Ra~id'den 1832-33 senesine ait iki k~ta
borç tahvili gere~ince 28.277 kuru~~as~l ve 11.000 kuru~~faizi olmak üzere 39.277
kuru~~alacaldan oldu~unu iddia etmi~lerdir. Bunun üzerine Filibe mahkemesinde
yap~lan duru~mada Esseyyid Mehmed Ra~id, Sarraf ve Avrupa Tüccan Kirkor ile
al~~-veri~leri oldu~unu bu nedenle aralar~nda birkaç defa yaz~l~~anla~ma yapt~klar~n~~
ancak Kirkor ve karde~inin anla~maya ayk~r~~davranarak kendisini zarar u~ratt~klanm, i~lerinin bozulmas~na neden olduklann~~ve talep ettikleri 28.277 kuru~un tamam~n~n ise faiz oldu~unu beyan etmi~ tir. Hatta 1827-28 senesiden bu tarihe gelinceye
kadar çe~itli vesileler ile Sarraf Kirkor ve karde~ine 62.892 kuru~~para verdi~ini belir-

J" BOA., ADVN.DVE.d., no: 106 / 1, s. 182, (7 Za 58 / 10 Aral~k 1842).
BOA., ADVJV.DVE.d., no: 106 / 1, s. 12, (Evail-i Z 250 / 1-9 Nisan 1835).
179 BOA., ADVN.DVE.d., no: 106 / 1, s. 13, (Evas~t-~~L 50 / 10-19 ~ubat 1835).
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tip buna dair makbuzlan da mahkemeye sunarak kar~~~alacak davas~nda bulunmu~tur. Bunun üzerine Avrupa Tüccan Sarraf Kirkor, "biz Avrupa tüccany~z, davam~ z~n
Istanbul'da görülmesini" istiyoruz diyerek mahkemenin Sadrazam huzurunda görülen
arz odas~na ta~~nmas~m istemi~ tir. Fakat, Kirkor ve karde~inin alacakl~~de~il borçlu
olduklar~n~n ~er'an sabit olmas~~nedeniyle tayin edilen müba~ir Hüseyin arac~l~~~yla
paran~n tahsil edilerek Esseyyid Mehmed Ra~id'e ödenmesine hükmedilmi~tir180.
2. Avrupa Tüccar~'ndan Al~nan Cizye
Osmanl~~Devleti'nde gayrimüslirnlere tan~ nan pek çok imtiyaza kar~~l~k onlardan istenen en önemli ~ey, her y~l ki~i ba~~ na belirli bir miktarda cizye vergisi ödemeleridir. Cizye, ~slam hukukuna göre yaln~ zca Gayrimüslim tebaadan al~nan y~ll~k bir
vergidir. Olgunluk ça~~na gelmi~~Gayrimüslim erkeler askerlikten muaf olmalar~n~n
kar~~l~~~~olarak bu vergiyi ödemekle mükelefftiler. Ancak bu vergiye tabi olan Gayrimüslim erkeklerin, bedence ve zihince sa~lam ve vergiyi ödeyebilecek kudrete sahip
olmalar~~ ~artt~. Kad~ nlar, ihtiyarlar, çocuklar, zihince ve bedence sakat olanlar,
dilenciler ve vergiyi ödeyemecek kadar fakir olanlar cizyeden muaft~lar. Cizye vergisi
ki~inin zenginlik durumana göre al~nd~~~ ndan uygulamada yüksek, orta ve a~a~~~
olmak üzere üç düzeyde tahsil edilmekteydi181. Cizye vergisi genellikle 14-75 ya~~
aras~~ erkeklerden al~n~ r, miktan bölgelere ve senelere göre de~i~irdi. 15. yüzy~lda
ortalama 40-60 akçe, 17. yüzy~lda ise 140 akçe idi. Ilk zamanlarda cizye vergisi devlet memurlar~~taraf~ndan toplan~rken, daha sonralar~~mültezimler arac~l~~~~ile toplanm~~t~ r. Bu durum Gayrimüslim tebaan~ n suistimallere u~ramas~na neden olmu~tur. II. Mahmud zaman~ nda 1830'da ç~kar~lan bir fermanla cizye vergisi zenginden
2,5, orta halliden 1,5 ve fakirden ise 1 kuru~~olarak tahsil edilmeye ba~lanm~~t~r. Yine
1834 senesinde ç~kar~lan bir di~er fermanla cizyenin zenginlerden 60, orta hallilerden 30 ve fakirlerden ise 15 akçe olarak al~nmas~na karar verilmi~tir182. Ancak gayrimüslimlerden cizyenin haricinde ba~ka adlar alt~ nda vergiler de talep edilmekteydi.
Osmanl~~Devleti, 1830 senesinde ç~kard~~~~bir kararname ile cizyedar ve tahsildarlann her ne isim alt~ nda olursa olsun cizyenin d~~~ nda bir vergi almalann~~yasaklam~~t~.
Bu kararname ile cizye miktarma da zam yap~lm~~t~. Ayr~ca cizyedarlar ve tahsildarlar vergiyi tahsil için koy ve nahiyelere gittiklerinde kendileri ve hayvanlar~~ için bir
miktar yem ve yiyecek d~~~ nda hiç kimseden paras~z bir ~ey almayacaklard~. Fakat
bu usul hakk~nda baz~~ ~ikâyetlerin gelmesi üzerine I 833'de reayadan cizyenin haricinde para ve mal tahsil edilmemesi ilan edilmi~tirim. 1856 Islahat Ferman~~ile gay' 80 BOA., ADVN.DVE'.d., no: 106 / 1, s. 19, (Evas~t-~~N 251 / 1-10 Ocak 1836).
181 C. H. Becker, "Cizye", LA., Cilt: 111, s. 199-201; Bilal Ery~lmaz, Osmanl~~Devletinde Gay~imüslim
Tebaan~n Yönetimi, Risale yay~nlan, Istanbul 1996, s. 23-24, 51-54.
182 Bozkurt, a.g.e., s. 27-28.
TTK, Ankara 1989,
183 Ery~lmaz, a.g.e., s. 53; Ziya Karamursal, Osmanl~~Ma4yesi Hakk~nda Tetkikler,
s. 172.
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rimüslindere askerlik hizmeti konulmas~~dü~ünülmü~~ise de tebaan~n kar~~~ç~kmas~~
üzerine cizye vergisi iane-i askeriye ad~yla yeniden düzenlenmi~~ve bu tarihten sonra
bu ad alt~nda tahsil edilmi~tir'".
Avrupa Tüccar' ile ilgili defterde tüccar veya hizmetkâr beradarmda s~k s~k cizye
vergisine vurgu yap~lmaktad~r. Deftere yans~yan ifadelere göre cizye vergisine 1816,
1824, 1827 senelerinde yap~lan zamlarm d~~~nda 1 Muharrem 1250 / 10 May~s 1834
tarihinde yeni bir zam daha yap~lm~~t~r. Her sene Avrupa Tüccan ve hiz~netkârlarma
ait cizye topland~ktan sonra Avrupa Tüccar' naz~n vas~tas~yla Istanbul'daki cizyedara
teslim edilmekte, cizyedar ve kolculan taraf~ndan buna dair hiccara birer ka~~t verilmekteydi. Tüccarm cizye ödediklerini gösterir ka~~tlar~~almalar~~ve istenildi~inde göstermeleri ~artl~. Bu durumda tüccardan veya hizmetkârlar~ndan hiçbir nam ve ad
alt~nda ba~kaca vergi talep edilmeyecekti185. 1839 Tanzimat Ferman~'mn ilan~~ile birlikte yap~lan düzenlemeler s~ras~nda cizyenin her y~l Muharrem ay~n~n ba~mda ödenmesine karar verilmi~tir. Dolay~s~~ile defterde yer alan bu tarihten sonraki hükümlerde
buna vurgu yap~lm~~tu486. Bu kay~tlar~n tamammda ise cizye vergisinin miktar~~ evant
olarak ifade edilmi~tir. Ancak cizyenin ne kadar ödendi~ine dair defterdeki bir hükmün
haricinde di~erlerinde herhangi bir bilgi mevcut de~ildir. Ayval~k'ta mütemekkin berath tüccar ve fermanh ltiz~netkârlan cizye vergilerini cizyedara ödedikleri halde nizama aykm ~ekilde kendilerinden yeni vergi istendi~ini ifade etmi~lerdi. Asl~nda bu talep
yukar~da belirtti~imiz 1833 tarihli ilannameye ayk~r~~idi. Bunun üzerine Divan-~~Hümayun'da yer alan cizye defterleri incelendi~inde cizye vergisine tabi ~ah~slardan dk~~
derecesindeki ~ahs~n cizye vergisinin 12 kuru~~iken daha sonraki 8 kuru~luk zamla
birlikte 20 kuru~a ç~kt~~~~tespit edilmi~tir. Irme ifade edildi~ine göre 1816, 1824 ve 1827
senelerindeki zamm~n d~~~nda 10 May~s 1834 tarihinde cizye vergisine 4 kuru~~daha
zam yap~lm~~~ve 24 kuru~a ç~km~~t~r. Bu tarihten sonra tüccar ve hizmetkârlan cizyelerini zaml~~ ~ekilde ödemeye ba~lam~~lard~r. Ayval~k naib ve cizyedanna gönderilen
fermanda, tüccarm naz~rlan arac~l~~~yla cizyelerini ödedilderinde kendilerine buna dair
bir ka~~t verilmesi ve bundan sonra hiçbir surede kendilerinden ba~kara bir nam ve ad
alt~nda vergi talep edilmemesi tembih edihni~tiri87.
3. Avrupa Tüccarl'ndan Alman Vergiler ve Vergi Hususundaki Geli~meler
Osmanl~~Devleti, kurulu~undan itibaren Avrupa devletleri ile ticari ili~kilerinde
daima politik bir amaç gütmü~tür. Buna göre kendi emniyet ve ç~karlar~n~~korumak
Bozlcurt, ag.e., s. 118.
las Avrupa Tüccan'nus cizyeyi ödediklerine dair örnekler için biz. BOA., A.DVX.DVEd, no: 106 / 1,
s. 8 (hiiküm: 1), s. 12 (hüküm: 10), s. 29-30 (hüküm: 58), s. 34 (hüküm: 70), s. 46 (hüküm: 105), s. 47
(hüküm: 107), s. 50-51 (hüküm: 117), s. 58 (hüküm: 135).
186 BO.A., ADVXDVEd, no: 106 / 1, s. 62 (hüküm: 147), s.65 (hüküm: 158), s. 78 (hüküm: 178).
187 BOL, A.DVXDVEd, no: 106 / 1, s. 14-15, (Evasit-~~Ra 1251 / 7-15 Temmuz 1835).
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amac~yla bat~l~~devletlere imtiyazlar vererek devletlerden birisini di~erine kar~~~kullanmay~~tercih etmi~ tir. Mesela, Venedildiler ile mücadelede destek sa~lamak amac~yla di~er Italya devleti Cenova'ya 1352'de Manisa bölgesindeki ~ap tekeli verilmi~ti. Daha sonra ise Fatih Sultan Mehmet, Venediklilere Anadolu'dan ve Rumeli'den
bu~day ihrac~na izin vermi~tir. Istanbul'un fethinden sonra ise Venedikli tüccann
Istanbul'da oturmas~ na müsaade edildi~i gibi % 2 gibi dü~ ük bir gümrük vergisi ile
de ticaret yapma hakk~~sa~lanm~~t~. Ayn~~~ekilde Frans~zlar da zaman içinde Osmanl~~
co~rafyas~nda bir tak~m haklar elde etmi~lerdi. Frans~ zlar, Memluk Sultanlan'ndan
elde ettilderi kapitiilasyonlan Osmanhlar'dan da elde etmeyi ba~ard~klar~~gibi Kanuni Sultan Süleyman tahta ç~k~ nca bu imtiyazlan da onaylam~~ t~. 1536'da ise Osmanl~~
Devleti ile Fransa aras~nda bir ahidname imzaland~. Buna göre Frans~z tüccar, Osmanl~~tebaas~n~ n ödemek zorunda oldu~u vergiler d~~~ nda herhangi bir vergi ödemeyecekti. Dolay~s~~ile bu ahidname veya kapitülasyon sonradan di~er Avrupa devletlerine örnek te~kil etmi~tir. Mesela, Ingilizler ile Osmanl~~Devleti aras~nda imzalanan
1583 tarihli bir ticaret antla~ma ile ~ngiliz tüccann % 3 gümrük vergisi ödemesi
kabul edilmi~tir188. Daha sonraki süreçte di~er Avrupa devletleri de bu anda~malan
örnek alarak kendileri aç~s~ ndan faydal~, Osmanl~~Devleti'nin ticari faaliyetleri aç~s~nda pek çok zarar~~ olan bu antla~malan imzalam~~lard~r. 19. yüzy~l ba~lar~nda
Osmanl~~tebaas~~tüccar % 12 oran~nda vergi öderken yabanc~~veya müstemin tüccann °A, 3 oran~nda vergi ödemesi üzerine Avrupa tüccarl~~~~ihdas edilmi~ti. Osmanl~~
tebaas~~olan Avrupa Tüccan da art~k yüzy~l~n ba~~ndan itibaren yabanc~~tüccann
sahip oldu~u haklardan yararlanmaya ba~lam~~t~.
Gümrüklerdeld uygulamalarda zaman zaman sorunlar glanaktayd~. Yeni~ehir-i
Fenâr, T~rhala, T~rnovi ve Galos kazalar~ nda mütemekkin olan Avrupa Tüccan,
sunduklar~~arzuhallerinde Avrupa'dan Galos iskelesine getirdikleri emtia, e~ya ve
erzak için % 7,5 kuru~~gümrük vergisi ödedikleri halde, kendilerinden getirdilderi
mallar~n luymetlerinin daha çok göstefilerek fazla vergi istendi~ini bildirmi~lerdi.
Bunun üzerine Divan-~~Hümayun'dan ve Istanbul Gümrük Emini Mehmed Tahir
Be~'den bu hususta bilgi istenmi~ti. Yap~lan incelemede Avrupa Tüccan'run Avrupa'ya götürecelderi veya Avrupa'dan getirecekleri ticaret maddeleri için müstemin
tüccar gibi % 3 gümrük vergisi ödemeleri gerekti~i bildirildi. Ayr~ ca memleket içinde
al~n~p sat~lan mallar için müste'min tüccar ve Osmanl~~Devleti tebaas~~di~er tüccar
gibi iç ticarette uygulanan gümrük tarifesine göre belirlenen vergileri ödeyecelderdi.
Bunun d~~~ nda Avrupa Tüccan'run sat~ n ald~ldan mallar~~Avrupa'ya götürmek yerine yine memleket içinde satmalan halinde iç ticarette uygulanan gümrük tarifesini
ödemekle mükellef olduklar~~belirtilerek bunlar~n d~~~ nda hiç kimseden fazla ve gereksiz vergi al~nmamas~~ferman buyruldu188. Ayn~~ ~ ekilde Berath Avrupa Tüccan
Artin, Istanbul'dan sat~ n ald~~~~emtia ve e~yan~n girmrü~ünü ödedi~i halde Trabzon

Ba~~~, a.g.e., s. 1-16; Kut~lko~lu, a.g.e., cilt: 1, s. 23-24.
BOA., ADVN.DVE.d., no: 106 / 1, s.44, (Evail-i Ra 1254 / 25 May~s-3 Haziran 1838).
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gtimrü~ünde tekrar gümrük vergisi istendi~ini ve elinde bulunan ödeme belgesine
itibar edilmedi~ini bildirmi~ ti. Bunun üzerine Trabzon naib ve gümrükçüsüne gönderilen fermanda ticaret nizam~~gere~ince memleket içinde al~n~ p-sat~lan mallar için
% 3 gümrük vergisinin ödenmesi gerekti~i, bunun d~~~ nda gümrük harc~, masdariye
ve reftiye nam~yla ba~kaca bir ad alt~nda bir akçe para al~ nmamas~~ve bu türden
hareketlerden kagn~lmas~~istenmi~tir190 . Bu hususa dair bir ba~ka belge ise Kemer-i
Edremid Kazas~ 'na aittir. Belgede belirtildi~ine göre Avrupa Tüccan kendilerine
bask~~yap~ld~~~ ndan ve fazla vergi al~ncl~~~ndan ~ikayetçi olmu~tu. Gönderilen yaz~da
Ticaret Nezareti'nin talebi üzerine daha önce memleketin farkl~~yerlerine tüccara
bask~~yap~lmamas~, fazla vergi al~nmamas~~ve müste'min tüccann sahip oldu~u imtiyazlardan aynen Avrupa Tüccan ve hizmetkarlann~n da yararlanmas~~gerekti~i
hususunun bildirildi~i, fakat Kemer-i Edremid Kazas~'na bu ferman~n ula~mad~k~~
ifade edilmi~ ti. Kemer-i Edremid Kazas~ 'nda ikamet eden tüccann talebi üzerine
gönderilen fermanda, yeni tesis edilen Tanzimat-~~ Hayriye usulü gere~ince hiç kimseden fazla ve gereksiz yere vergi talep edilmemesi, reayarun korunmas~~ve vergilendirme hususunda ticari nizamlara aylun davramlmamas~~gerekti~i belirtilmi~ti191.
Ancak Tanzimat'~n ilan~~sonras~nda sürekli bu hususa dair uyar~lar yap~lmas~na
ra~men Bursa'da mütemeldcin olan Avrupa tüccar' bir arzuhal sunarak nizama ayk~r~~~ekilde eski vergilerden daha fazla olmak üzere kendilerinden vergi istendi~ini ve
bask~~yap~ld~~~n~~~ikayet etmi~ ti. Gönderilen hükümde Tanzimat Ferman~~gere~ince
herkesten emlak, arazi ve gelirine göre vergi al~nmas~, hiç kimseden bir akçe fazla
vergi al~nmamas~~gerekti~i hat~rlatdm~~ tr°92.
Devletin fazla ve gereksiz vergi al~nmamas~na dair tembihatlanna kar~~n, Avrupa Tüccan berat alan ~ah~slar ise hemen her türlü vergiden muaf olduklann~~belirterek ticari faaliyetleri d~~~ nda ödemek zorunda olduklan ihtisab vergisi gibi baz~~vergileri bile ödemeyi reddediyorlard~. Mesela Gelibolu'da mütemekkin dört be~~Avrupa
Tüccan, tüccarl~k berat ald~ ktan sonra dükkanlan için ayl~k vermedikleri gibi, emtia
ve e~yalan için de ihtisab vergisi vermeyi reddetmi~lerdi. ~stanbul'a gönderilen arzuhalde tüccarm ellerindeki beratlarda bu türden vergilerden muaf olduldanna dair
herhangi bir bilgi olmad~~~, bu durumun devletin gelirlerini azaltt~~~~ve düzeni bozdu~~~~dolay~s~yla bu hususta acilen kendilerine bir cevap verilmesi istenmi~tir. Gönderilen cevapta bu ki~ilerden ihtisab vergisi al~ nmas~n~n usulden oldu~u belirtilerek
bundan sonra da vergilerini ayn~~~ekilde ödemeleri gerekti~i emredilmi~tir°93.

190
191

BOA., ADVN.DVEd., no: 106 / I, s. 50, (Evas~t-~~L 1254 / 28 Aral~k 1838-6 Ocak 1839).
BOA., A.DVN.DVE.d., no: 106 / 1, s. 55-56, (Evas~t-~~ B 1255 / 20-29 Eylül 1839); Tanzimat

Ferman~, 3 Kas~m 1839'da ilan edilmi~~olmas~na ra~men, Sultan Abdülmecid'in tahta ç~kmas~n~n hemen
sonras~nda yeni uygularnalann Tanzimat-~~Hayriye düzenlemeleri çerçevesinde de~erlendirildi~ini ve bu
belgenin tarihinin 20-29 Eylül 1839 oldu~una dikkat etmek gerekir.
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Avrupa Tüccar' ile ilgili deftere yans~yan bir ba~ka husus ise tüccardan ba~ka
ba~ka adlar alt~nda fazla ve haks~z vergi talep edilmesidir. Manasur'da mütemekkin
Avrupa Tüccan ve hizmetkârlan bir arzuhal sunarak emlak ve arazilerine dair kendilerine tarh edilen vergilerini ödedikleri halde kendilerinden ödeyebilecelderinden
daha fazla vergi istendi~ini ~ikayet etmi~lerdi. Ayr~ca, bir yerden ba~ka bir yere gelip
giden devlet görevlilerinin köy ve kasabalar~na geldilderinde kendi hanelerinde kald~klanm, paras~z yem ve yiyecek ald~klar~n~~ve kendilerine bu hususta bask~~yap~ld~~~m da bildirmi~lerdi. Bunun üzerine Manast~r naibine gönderilen emr-i ~erifte,
Evas~t-~~~aban 1249 / Aral~k 1833 tarihli bir fermanda hiç kimseden haks~z ve fazla
~ekilde vergi istenmemesi, kimsenin hayvardannur zorla al~narak devlet hizmeti için
kullandmamas~ , devlet görevlilerinin köy ve kazalara u~rad~klar~nda sudan ba~ka
paras~z hiçbir ~ey almamalan, ki~isel ihtiyaçlar~n~~paras~n~~ödemek suretiyle kendilerinin kar~~lama& ve kimseye bu hususta bask~~yap~lmamas~~gerekti~inin ernredildi~i
belirtilerek bu hususlara aynen riayet edilmesi istendi. Fakat tüm bu uyar~lara ra~men ya~anan olumsuzluklar nedeniyle bir kez daha ay~n hususlan içeren ferman
Manastr'a gönderilmi~tir194. Fakat Tanzimat'm ilan~~sonras~~bu hususa dair ~ikâyetlerin arkas~~kesihnemi~ti. A~ustos 1847 tarihinde Köprülü Kazas~~idarecilerine hitaben gönderilen fermandan anla~~ld~~ma göre Köprülü Kazas~'nda mütemekkin
Avrupa Tüccan ve çocuklar~n~n hanelerine kazalar~ndan gelip geçen devlet görevlilerinin misafir olduklar~~ve kendilerinden nizama ayk~r~~~ekilde paras~z yem ve yiyecek al~nd~~~~~ikayet konusu edilmi~ti. Bunun üzerine gönderilen fermanda tebaanm
her suufin~n devletin korumas~~alt~nda oldu~u hat~rlat~larak, devlet memurlar~n~n
herhangi bir köy veya kazaya u~rad~klar~nda hanlara veya münasip mahallere yerle~tirilmeleri, tüm ihtiyaçlar~n~~kendi paralan ile karplamalan ve halktan sudan ba~ka
paras~z yem ve yiyecek almamalan gerekti~i ifade edilerek, Tanzimat'm ruhuna
ayk~r~~bu tür hareketlerin cezaland~r~laca~~~bildirilmi~firi95.
Avrupa Tüccan'run ~ikayetçi oldu~u bir di~er husus ise alacak verecek davalar~nda kendilerinden fazla vergi istenmesidir. Bergama'da mütemekkin Avrupa Tüccan ve hizmetkârlan bir arzuhal sunarak baz~~kirnselerde olan alacaklar~n~n tahsili
s~rasmda tüccar nizamma ayk~r~~~ekilde % 2'den daha fazla vergi istendi~ini, kendilerine tazir ve tekdir uygulanarak itibarlanmn dü~ürüldü~ünü bildirmi~lerdi. Gönderilen fermanda alacak verecek davalarmda talep edilen tutar üzerinden % 2 oran~nda
vergi al~mnasma, tüccar nizamma ayk~r~~~ekilde fazla vergi talep edilmemesine, tüccann itibarlann~n korunmas~na ve alacak davalar~n~n mahkemelerde görülmesi
nedeniyle def-i res~n na~myla para almmasma müsaade edilmemesi gerekti~i bildirilZa 1250 / 11-20 Mart 1835); Gelibolu naibine
194 BOA., A.DVXDVEd, no: 106 / 1, s. 11, (Evas~t-~~
hitaben gönderilen ferman sureti için bkz. BOA., A.DVXDVE.d, no: 106 / 1, s. 11, (Evail-i Z 1250 / 31
Mart-9 Nisan 1835); Aydm ve Saruhan sancaldan ile Silivri Kazas~~tüccanndan fazla vergi istendi~ine
dair yap~lan ~ikâyeder üzerine gönderilen ferman için bkz. BOA., A.DVXDVEd, no: 106 / 1, s. 40, (~ubat
1838).
63 / 4-12 A~ustos 1847).
195 BOA., ADVXDVEd., no: 106 / 1, s. 92, (Evahir-i ~~
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mi~tir~96. Ayn~~ ~ekilde Edrernid Kazas~
'nda mütemekkin Berath Avrupa Tüccan ve
hizmetkârlan vekilleri vas~tas~yla verdilderi dilekçede her türlü kanun ve nizama
uygun ~ekilde ticaretlerini yapt~klar~n~~ve vergilerini ödedilderini belirterek kendilerine bask~~ve zulüm yap~ld~~~ ndan ~ikayetçi olmu~lard~ . Bunun üzerine gönderilen
fermanda, tüccann i~lerinin ticari nizamlara uygun ~ekilde görülmesi, alacak verecek
davalannda `)/0 2'den fazla vergi talep edilmemesi, ticaretleri Avrupa memleketlerine
oldu~undan yabanc~~tüccar ile olan davalar~n~ n Ticarethane'de Ticaret Nezareti
bünyesinde görülmesi ve tüccann toplum içerisindeki saygml~~~n~n korunmas~~gerekti~i bir kez daha hat~rlat~lm~~t~r197 .
Za~ra-i Atik Kazas~ 'nda mütemekkin Berath Avrupa Tüccan ve hizmetkârlan
ise kendilerinden serçin perçin vergisi198 istendi~ini belirten bir ~ikayet dilekçesi vererek
buna engel olunmas~n~~istemi~lerdi. Bunun üzerine yap~lan incelemede tüccann
hayvan al~p satt~~~, bunun d~~~ nda kendi ihtiyaçlar~~için de hayvan besledilderi tespit
edildi~inden serçin perçin mukataas~~mültezimlerinin hiçbir suretle kendi ihtiyaçlar~~
için hayvan besleyenlerden serçin perçin vergisi almamalan bildirilmi~tir199.
Ayval~k Kazas~ 'nda mütemekkin Avrupa Tüccan ise Istanbul'a gönderdi~i arzuhalde kendi nam ve adlar~na dü~en vergileri ödedilderi halde Ayval~k Kazas~~
kocaba~~lan taraf~ndan nizama ayk~r~~~ekilde kendilerinden garaz akçesi namyla para
istendi~ini ve kendilerine bask~~yap~ld~~~n~~bildirmi~lerdi. Ayval~k Kazas~~naib ve
Voyvodas~ na hitaben gönderilen fermanda bu türden hareketlere müsaade edilmemesi istenmi~tirm.
Avrupa Tüccan'n~n ~ikayetçi oldu~u bir di~er husus da sat~n aldildan mallann
gümrük vergisini mahalli gümrü~e ödedikleri halde bir ba~ka gümrü~e gittiklerinde
tekrar kendilerinden vergi istenmesiydi. Mesela Gerube, Sogomon ve Bedros Hanna
adl~~Avrupa Tüccan, Ba~dat'tan 2192 miskal201 1 dirhem inci, 19 adet ketf~ye2" ve 3
€ BOA., A.DVXDVEd., no: 106 / I, s. 14, (Evas~t-~~Ra 1251 / 6-15 Temmuz 1835).

19

'97 BOA., A.DIW.DVE.d., no: 106 / 1, s. 87-88, (Evas~t-~~N 1261 / 13-22 Eylül 1845).
198 Serçin perçin resmi, ash serçin derçin resmi olup kesilen hayvanlardan al
~nan vergi manas~nda
kullan~lan bir tabirdir. Buna mürde bac~~veya zebhiye resmi de denir. Eskiden ~ehir ve kasabalarda salhane ve lcasaphanelerde kesilen ve etleri yenen hayvanlardan hayvan ba~~na al~nan vergilerden birisidir.
Ayr~ca serçin derçin, perakende rüsumat veya canavar resmi suretinde kullan~lm~~t~ r. Serçin derçin resmi
~stanbul ve Rumeli'de mürde bac~, Anadolu ve Arabistan'da ise zehbiye resmi ~eklinde kullan~l~rd~.
Bu
vergi ayr~~bir mukataa olup mukataat hazinesi gelirlerindendi. Mehmet Zeki Pakalm, Osmanl~~Tarih Deyimkri ve Terimleri Sözlü~ü, Cilt: IH, ~stanbul 1993, s. 178; Ayverdi, a.g.s., s. 1087.
'99 BOA., ADVXDVE.d., no: 106 / 1, s. 17, (Evail-i S 1251 / 29 May~s-7 Haziran 1835).
299 BOA., A.DWV:DVEd., no: 106 / 1, s. 42, (Evail-i S 1254 / 26 Nisan-5 May
~s 1838).
20 ' Alt~n, gümü~~ve inci gibi k~ymetli maden ve mücevherleri tartmakta kullan
~lan ve kullan~ld~~~~
zaman ve yere göre de~i~en, yakla~~k 1,3 veya 1,5 dirhem; yahut 20 veya 24 larat; yahut 4,009 veya 4,80
gr. kar~~l~~~nda kullan~lan a~~rl~k ölçüsü bi~i~nidir. Ayverdi, a.g.s., s. 828.
202 Araplar~n kulland~~~, omuzlan örtecek
~ekilde ba~a san~lan püsküllü ipek örtünün ad~d~r. Ayverdi,
a.g.s., s. 663.
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adet bo~ça ~al sat~n al~p tarifesi gere~ince gümrük vergilerini ödedikleri ve ellerinde
buna dair 12 adet gümrük tezkeresi oldu~u halde Istanbul gümrü~ünde tekrar kendilerinden vergi istendi~ini bildirmi~lerdi. Fakat ticaret nizam~~gere~ince ta~radan
getirilen bu tür emtia ve e~yan~ n kefalet suretiyle Istanbul'a gönderilmesi, gümrük
vergilerini ta~ rada de~il ~stanbul gümrü~ünde ödemeleri gerekirken Diyarbak~r
gümrü~ünde nizama ayk~r~~ ~ekilde 7675 kuru~~resm-i gümrük ve 5429,5 kuru~~
ihtisabiye olmak üzere toplam 13.104,5 kuru~~vergi al~nm~~t~ . Yine belgede ifade
edildi~ine göre baz~~tüccann da ticaret amaçl~~sat~n ald~~~~inciler Diyarbak~ r gümrü~ünde al~konulmu~tu. ~stanbul Gümrük Emini Mehmed Tahir Efendi'den bu durum
soruldu~unda ticaret nizam~~gere~ince inci vesair e~yalar~n gümrük vergilerinin
ta~rada de~il ~stanbul gümrü~ünde ödenmesi gerekti~ini ifade etmi~ti. E~er böyle
olmaz ise ~stanbul gümrü~ünün bo~~kalaca~~n~~ve hazinenin zarar edece~ini dolay~s~yla bir müba~ir vas~tas~~ile Diyarbak~r gümrü~ünde al~nan 13.104,5 kuru~~tutanndaki gümrük vergisi ile al~ konulan incilerin Istanbul'a getirilmesi gerekti~ini belirtmi~ ti. Bunun üzerine Sivas mü~irine ve Diyarbak~ r gümrükçüsüne gönderilen fermanda Diyarbak~r gümrü~ünde al~ nan gümrük vergisinin ve al~ konulan incilerin
Istanbul'a gönderilmesi ve bundan sonra bu tür davran~~lardan kaç~mlmas~~istenmi~ti203. Yine Avrupa Tüccan Ni~li Kosti, Vidin Sanca~-~'mn Lom Kazas~~iskelesinden
sat~n ald~~~~ve resm-i gümrü~ünü ödemek suretiyle Istanbul'a götürdü~ü bir adet
battal ve bir adet orta kilim ile iki adet seccade ve üç adet kuzu postu için Lom Kazas~~iskelesi gümrükçüsü taraf~ ndan tekrar vergi istendi~ini ~ikayet etmi~ti. Yap~lan
incelemede Ni~li Kosti'nin 3 Haziran 1850 tarihinde gerekli vergileri ödedi~i tespit
edilmi~ti. Zaten bu e~yalara ait verginin gümrük nizam~~gere~ince iskelede de~il
mal~n en son vard~~~~nokta olan Istanbul'da ödenmesi gerekiyordu. Gönderilen yaz~da Lom Kazas~~iskelesi gümrükçüsünün bundan sonra bu tür e~yalardan gümrük
vergisi almamas~~gerekti~i bildirilmi~ti204.
Ankara ve Kayseri'de mütemekkin Avrupa Tüccan, Istanbul'dan sat~n al~p ~stanbul gümrü~ünde vergisini ödedi~i kahve vesair emtia ve e~yay~~Kastamonu ve
~skilib taraf~ na götürmek üzere Sinop iskelesine getirmi~ti. Ellerindeki her bir gümrük tezkeresi için Sinop gümrük memuruna k~ rkar (40) para resim verdikten sonra
mallar~n~~nakletmek istediklerinde bu sefer de kendilerinden e~yalar~n~n her denki için
bir kez daha k~ rkar para resim (vergi) istenmi~ ti. Yine bu tüccar grubu Istanbul'a
götürmek üzere Sinop iskelesine getirdi~i ve Sinop gümrü~ünde vapura yükleme
s~ras~ nda 3-4 saat bekleyen e~yalar~n her biri için de ayr~ ca dariba205 namyla k~rk para
vergi istendi~ini ~ikayet etmi~ti. Yap~ lan incelemede Istanbul'dan Sinop gümrü~üne

203

BOA., A.DVXDVE.d., no: 106 / 1, s. 54, hüküm no: 126 ve 127, (Evail-i S 1255 / 16-25 Nisan

1839).
BOA., A.MKINZD., 81 / 31, (11 X1269 / 18 Haziran 1853).
Kelimenin asl~~erdib olup erdeb diye de m~d~r. M~s~ r ve Hicaz'da kullan~lan bir cins zahire
ölçüsü. M~s~ r'da pirinç ölçümunde kullan~l~p 8 erdeb veya 945 kg a~~ rl~~~nda idi. Hicaz'da ise 100-120
okka aras~nda de~i~irdi. Istanbul'da ise 9 Istanbul kilesine e~itti. Ünal, a.g.s., s. 182, 228.
2"
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getirilen e~yadan her bir tezkere için 40 para al~nd~ ktan sonra ikinci defa her denk
için 40 para istenmesi ve Sinop gümrü~üne getirilen ve Istanbul'a götürülmek üzere
birkaç saat içinde vapura yüldenecek e~ya için ise dariba nam~yla para al~nmas~n~n
gümrük nizam~na ayk~r~~oldu~u tespit edilmi~ ti. Ancak, Sinop gümrü~üne getirilen
ve vapur ile Istanbul'a götürülecek e~yan~n Sinop liman~ nda 5-10 gün kalmas~~halinde gümrükçü taraf~ ndan dariba nam~yla bir miktar para al~nmas~n~n adet oldu~una
da vurgu yap~lm~~t~. Dolay~s~~ile limanda 5-10 gün bekleyecek e~ya için Avrupa Tüccan'~nn giimrükçü ile belirleyecelderi bir miktar paray~~vermesi ve bunlann d~~~ nda
hiçbir ~ekilde fazladan gümrük resmi al~nmamas~~ferman buyrulmu~tu".
4. Tüccara idari Görev Verilmemesi
Avrupa Tüccar ve hizmetkârlanmn tabi olduklar~~nizamlannda kesinlikle
kocaba~~l~k gibi idari görevleri alamayacaldan ifade edilmi~ti. Bu husus 1805 tarihli
Hatt-~~Hümayun'da "...ashâb-t berdvât olan tüccar ve hizmetkiirlan umür-~~vildyet ve
kocaba~~l~k misüllü hususata vechen minel-viicüh müdahale oleme..."2°7 ~eklinde belirtilmi~ti. Buna ra~men zaman zaman Avrupa Tüccan olan ~ah~slar~ n idari görevler üstlendilderi ve bu görevlerini icra ederken bir tak~m yolsuz ve uygunsuz davran~~lar sergiledilderi ~ikayet konusu olmu~ tur. Isparta mütemekkinlerinden Avrupa Tüccan
ilyaso~lu Estefan, bir iki defa Sancak sand~k emini olmu~~fakat yolsuz ve uygunsuz
davran~~lar~~oldu~u gerekçesi ile ahali ve esnaf tarafindan ~ikayet edildi~inden görevinden al~nm~~t~ . Ilyaso~lu Estefan sand~k erninli~-i görevinden al~nm~~~olmas~na
ra~men tekrar bu memuriyete tayin olabilmek için bir tak~ m yolsuz hareketlere ba~vurmaktan geri kalmam~~t~ r. Bunun üzerine Isparta Kazas~~halk~~bu ki~inin bir daha
sand~k emini tayin edilmemesi için dilekçe vermi~tir. Isparta ahalisinin ba~vurusu
üzerine Divan-~~Hümayun kay~tlar~~ve tüccar nizam~~tekrar incelenmi~ tir. Bu hususta
tüccar nizam~= içeri~i k~saca ~öyledir":
- Berath tüccar ve hizmetkârlann~n umur-~~vilayet ve kocaba~~l~k gibi memuriyedere kesinlikle müdahale etmemeleri
- Ancak baz~~mahallerde berath tüccar d~~~nda reaya aras~nda kocaba~~~olabilecek kimse bulunmamas~~durumunda idari i~lerin aksamamas~~ve ahalinin mezalimden korunmas~~için halk~n iste~i ve cümlenin nzas~yla kocaba~~~tayin olunabilmeleri
- Bu ~artlar alt~nda kocaba~~~tayin olunan Avrupa Tüccan di~er tüccara göre
bir tak~m imtiyazlara sahip olaca~~ ndan, tüccann bu imtiyazlan di~er reayaya kar~~~
bask~~ve zulüm arac~~olarak kullanmamas~~

BOA., A.DVXDVE.d., no: 106 / I, s.74, (Evail-i M 1260 / 22-31 Ocak 1844).
Ba~~~, a.g.e., s. 123.
208 BOA., ADVXDVE.d., no: 106 / I, s.16, (Evail-i R 1251 / 27 Temmuz-5 A
~ustos 1835); BOA., C.
DH., 341 / 17023, (1 R 1251 / 27 Temmuz 1835).
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-Ancak memuriyetini kullanarak di~er reayaya kar~~~bask~~ ve zulüm yaparsa gerekli cezai i~lemin yap~lmas~.
Avrupa Tüccan ilyaso~lu Estefan hakk~nda yap~lan ~ikâyet yukar~ da belirtilen
tüccar nizam~~çerçevesinde de~erlendirilmi~~ve bundan sonra bu ki~iye bir daha
devlet idaresinde memuriyet verilmemesi ve kendisinin bundan sonra i~leri ile me~gul olarak kimseye kar~~~uygunsuz davran~~lar sergilememesine dair ferman gönderilmi~tir.
Yine Bilecik Kazas~'n~ n Küplü Köyü ahalisi Avrupa Tüccan ve Küplü Köyü
kocaba~~s~~ bulunan Karao~lano~lu Mihalaki'den, ticari ili~kileri ve kilise mütevellisi
olmas~~nedeniyle 100.000 kuru~~alacaklar~~oldu~u gerekçesi ile davac~~olmu~lard~r.
Dava, mahalli mahkemede çözülemedi~i için Istanbul'a ta~mm~~t~r. Istanbul'da
yap~lan muhakemede Kocaba~~~Mihalaki'nin 100.000 kuru~~tutanndaki borcunu
ahaliye ödemesine ve kilise mütevellisi olmas~~nedeniyle kilise hesaplar~n~n Patrikhane arac~l~~~~ile görülmesine karar verilmi~tir. Mihalaki, kiliseye ait oldu~u iddia edilen hamam ve binalar~ n kendi mülkü oldu~unu iddia ederken, ahali ise bu mülklerin
kiliseye ait oldu~unu iddia etmi~tir. Mahkeme son karar olarak kocaba~~~
Mihalaki'nin bütün mülk ve gelirlerinin Bilecik'te olmas~~ nedeniyle bir müba~ir tayin
edilmesine ve müba~ir vas~tas~yla sat~lacak mülklerden elde edilen gelirler ile borçlar~n~ n ödenmesine; ayr~ ca Patrikhane taraf~ ndan da bir memur tayin edilmesine ve
Bilecik'te yap~lacak incelemeler sonunda hamam ve di~er binalar~ n kilise gelirleri ile
yap~ld~~~~tespit edilirse bunlar~ n kiliseye mülk yaz~lmas~ na, tam tersi bir durum tespit
edilir ise Mihalald'ye mülk kaydeclilmesine karar vermi~tir209. Ayr~ca Küplü Köyü
ahalisi ile tüccar Mihalaki'nin muhasebesinin görülmesi neticesinde 100.000 kuru~~
borçlu oldu~u ortaya ç~kt~~~ ndan tüccar naz~n bu paran~ n köy ahalisine pe~inen
ödenmesi konusunda taraflar~n anla~malar~ n~~sa~lanm~~t~r. Köy ahalisi muhasebelerinin görülmesinden sonra Mihalald'ye kocaba~~hk gibi görevler verilmemesi, kendi
halinde olarak ya~ amas~, memleket i~lerine kan~mamas~, hissesine dü~ en vergileri
ödemesi ve ahali ile iyi geçinmesi konusunda bir lut'a emr-i ~erif verilmesi talebinde
bulunmu~ tur. Bu talebin tüccar nizam~na uygun olmas~~ve Tüccar Naz~ n Beylikçi
~brahim Sanm'~n da uygun görmesi üzerine Bilecik Kazas~~naibine hitaben gönderilen fermanda yukar~ da belirtilen hususlara yer verilerek bundan sonra bu konuya
gerekli dikkat ve özenin gösterilerek Avrupa Tüccan Mihalald'ye kocaba~~hk gibi idari
görevler verilmemesi tembih edilmi~tirm. Bir ba~ka hükümde ise Ni~~Kazas~~
kocaba~~s~~olarak Avrupa Tüccan Kosta'n~n ad~~geçmektedir211.
Avrupa Tüccan ve hizmetkârlanna idari görev ve memuriyet verilmemesi nizamlar~n~n gere~i olmas~na ra~men zaman zaman yukar~da belirtilen ~artlar~n orta-

BOA., A.DVXDVE.d., no: 106 / 1, s. 30, (Evail-i B 52 / 12-21 Ekim 1836).
BOA., ADVXDVE.d., no: 106 / 1, s. 31, (Evahir-i B 1252 / 1-10 Kas~m 1836).
BOA.,
ADVXDVEd., no: 106 / 1, s. 102-103, (Evail-i Ca 67 / 4-13 Mart 1851).
211

209
210

248

ERDO~AN KELE~~

ya ç~kmas~~halinde baz~~istisnalar olabilmekteydi. Beyrut mütemekkinlerinden Avrupa Tüccan Mir Nikola Mudavver, tüccar vekili tayin edilirken ayn~~zamanda bütün
tiiccann i~lerini görmek ve Istanbul'da uygulanan protesto usulünü icra etmek üzere
kendisine tüccarba~~~görevi [memuriyeti] verilmi~tirm.
5. Tüccarm Tasarrufundaki Mülklere Müdahale Edilmesi

Avrupa Tüccan'n~ n mahkemeye yans~yan sorunlar~ ndan biri de tasarruflannda
olan tarla, arsa, dükkân ve asiyab gibi müllderine kanuna ayk~n ~ekilde müdahale
edilmesidir. Ayval~ k'ta mütemekkin Beratl~~ Avrupa Tüccan Aci Nikola veled-i
Estrati, Ayazmend Kazas~ 'na tabi Arablar Köyü'ndeki 2000 dönüm arazisinin her
y~l tapu resmini ödeyerek tasarruf etti~ini, ancak Yörükan taifesinden ve Ka~~kç~~
cemaatinden baz~~ ki~ilerin kanuna ayk~r~~ ~ ekilde müdahalede bulunarak topra~~n
tasarrufuna mani olduklar~n~~ ~ikayet etmi~ ti. Bunun üzerine Divan-~~ Hümayun kay~tlan incelenmi~~ve tüccann 3 y~l ziraat etmeyerek boz b~ rakt~~~~topra~~ n tapu ile bir
ba~kas~ na verilebilece~i bunun d~~~ nda ziraat edilen, a~ar ve tapu resmi her y~l düzenli ~ekilde ödenen topra~a müdahale edilmesinin yasak oldu~u anla~~lm~~t~.
Ayazmend Voyvodas~~ve naibine gönderilen fermanda yukanda belirtilen kanun
maddesinin uygulanarak Avrupa Tüccan'n~ n tasarrufunda olan topra~a kimsenin
müdahale etmemesi bildirilmi~ti21 3 .
Bursa'da mütemekkin Avrupa Tüccan Estrati ise Bursa'n~n Burgos Köyü'nde
sat~n ald~~~~bir k~ta arsas~n~ n kimse ile bir ilgisi olmad~~~~halde Halilo~lu Memi~'in
arsas~n~~fuzuli yere zapt ederek kullanmas~na engel oldu~una dair ~ikayet dilekçesi
vermi~ ti. Bunun üzerine 4-13 Haziran 1838 tarihinde gönderilen emr-i ~erif ile meselenin mahallinde ~er'-i ~erif huzurunda görülmesi istenmi~~ve yap~lan muhakemede
arsaya kimsenin müdahale etmemesine karar verilmi~ti. Fakat Halilo~lu Memi~'in
arsan~n kullan~m~ na müdahalesi devam etmi~ tir. Dolay~s~~ile tüccar Estrati bir kez
daha ~ikâyetçi olmu~ tur. Bunun üzerine Bursa naibine gönderilen emr-i ~erifte meselenin erbab-~~vukuf taraf~ ndan iyice tahkik edilerek bu müdahalenin nedeninin ehl-i
islam arsas~n~ n Gayrimüslim birisine sat~lmas~ndan m~~kaynakland~~~~yoksa gerçekten garez amac~yla m~~ yap~ld~~~ = tespit edilerek en k~sa zamanda Istanbul'a bildirilmesi istenmi~tirm.
Draç kasabas~ nda mütemekkin Avrupa Tüccan Anasta~~veled-i Kostanti, kasaba dahilinde bir ev arsas~~ile arsaya biti~ik bir bab dükkân ve birbirine biti~ik di~er iki
dükkan~~ üzerinde hiç kimsenin hakk~~ yokken kasaba sakinlerinden baz~~ ki~ilerin

BOA., ADVNDVE.d., no: 106 / I, s. 116, (Evas~t-~~M 72 / 23 Ey1u1-2 Ekim 1855).
BOA., A.DVN.DVE.d., no: 106 / 1, s. 16, (Evahir-i C 1251 / 14-22 Ekim 1835); Benzer bir dava
için bkz. BOA., A.DVXDVE.d., no: 106 / I, s. 88, (Evail-i Za 61 / 1-10 Kas~ m 1845); s. 95-96, (Evail-i N
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264 / 1-10 A~ustos 1848).
214

BOA., ADVN.DVEd., no: 106 / 1, s. 52, (Evahir-i Za 54 / 5-14 ~ubat 1839).
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müllderinin kullan~m~na müdahale ettilderini ve buna engel olunmas~n~~istemi~tir.
Bunun üzerine yap~lan incelemede arsa ve dükkanlar üzerinde hiç kimsenin hakk~~
olmad~~~~tespit edilmi~~ve Draç naibine gönderilen fermanda bu konuda gerekeni
yapmas~~ve mülklere yap~lan müdahalelere engel olmas~~bilciirilmi~ti215.
Midilli adas~~mütemeklcinlerinden Tar~~adl~~zimmi mülldyet üzere tasarruf etti~i
bir k~ta zeytin bahçesini 1826 senesinde yine Midilli adas~~sakinlerinden tüccar
Baliloo~lu'na satm~~tr. Baliloo~iu bir süre sonra ölmü~~ve zeytin bahçesi Avrupa
Tüccan hizmetkân olan o~lu Dimitri'ye intikal etmi~tir. Ancak bahçenin ilk sahibi
Tar~'m k~z~~ve kans~~bu san~tan pi~manl~k (nadim) duyarak zeytin bahçesinin tasarrufuna engel olmu~lar ve bahçenin sat~~~mn iptalini istemi~lerdir. Fakat yap~lan inceleme sonucunda sat~~~üzerinden 15 y~l geçti~i ve ~er'en sat~~m iptalinin mümkün
olmad~~~na karar verilmi~tir216. Ayn~~ ~ekilde Za~ra-i Atik Kazas~'nda oturan Hac~~
Mirza, tapu ile tasarruf etti~i tarlalanrn 1845 senesinde Berath Avrupa Tüccan
Bogo'ya satnu~tr. Fakat bir süre sonra Hac~~Mirza, pi~man oldu~unu ve sat~~tan
vazgeçti~ini söyleyerek tarlalara müdahale etmeye ba~lam~~t~r. Avrupa Tüccar'
Bogo, Hac~~Mirza'dan tapusu ile sat~n ald~~~~ve ziraat edip her y~l ö~rünü ödedi~i
tarlalara yap~lan müdahalenin önlenmesini talep etmi~ tir. isye Kaymakam, naib
ve müftüsüne hitaben gönderilen fermanda, Hac~~Mirza'n~n meclis-i memlekette
mahkemesinin görülerek kanuna aylun davran~~l~-1m önlenmesi istenmi~tirm. yine
Avrupa Tüccar' Bogo, 1845 senesinde Ç~rpan Kazas~~sakinlerinden Halimo~lu
Meluned'den bir bab asiyab sat~n ald~~~m, ancak Mehmed'in sau~tan vazgeçerek
asiyaba müdahale etti~ini beyan ederek bunun önlenmesini isteyen bir dilekçe sunmu~tur. Yap~lan inceleme sonucunda kanunlara ve nizama ayk~r~~bu durumun önlenmesi hususunda Filibe Kaymakam, naib ve müftüsüne hitaben bir ferman gönderilmi~tirm.
6. Tüccarm Çal~nan ve Zarar Verilen Mallar~n~n Bedelinin Kar~~lanmas~~Talebi
Avrupa Tüccan'~un mahkemeye yans~yan bir ba~ka hukuki sorunu ise sald~r~ya
u~rad~klar~~ve müllderinin zarar gördü~üne dairdir. Berath Avrupa Tüccar' Aci
Nikola veled-i Estrati, Ayazmend Kazas~ ' na tabi Arablar Köyü'ndeki bir k~ta mülk
ambar ve samanli~~n~n 1245 senesinde (1829-1830) Yörükan taifesinden ve Ka~~kç~~
cemaatinden birkaç ki~i taraf~ndan yaluld~~~m ve çe~itli cinsteki 200 keyl kadar tohumluk zahiresi ile 100 araba samamn~n çahnd~~nu ileri sürerek yak~lan samanl~k ve
ambar ile saman ve zahirenin bedelinin ödenmesini talep etmi~tir. Bunun üzerine
Tüccar Naz~n Divan-~~Hümayun Be~likçisi ~brahim Sanm taraf~ndan Seyyid Abdi,
BOA., A.DVN.DVEd., no: 106 / I, s. 60, (Evahir-i ~~56 / 18-26 Ekim 1840).
BOA., A.DVX.DVEd., no: 106 / I, s. 90, (Ev-ahir-i S 62 / 8-18 ~ubat 1846).
217 BOA., ADVXDVE.d., no: 106 / 1, s. 120, hüküm: 278, 279, (Evahir-i S 73 / 21-29 Ekim 1856).
218 BOA, A.DVN.DVEd., no: 106 / I, s. 120, (Evahir-i S 73 / 21-29 Ekim 1856).
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müba~ir tayin edilmi~tir. Müba~ir Seyyid Abdi'ye verilen fermanda meselenin mahallinde meclis-i ~er'de görülmesi, yak~lan samanl~k ve ambar ile çal~nan saman ve
zahirenin k~ymetlerinin tespit edilerek olay~n faillerinden al~nmas~, e~er mesele mahalli mahkemede çözülemez ise taraflar~ n Sadrazam huzurunda yap~lacak muhakeme için Istanbul'a getirilmesi emredilmi~tir219.
7. Avrupa Tüccar' ve Hizmetkâr Terekeleri
Avrupa Tüccan olan bir ~ah~s öldü~ünde tabi olduklar~~nizamlan gere~ince terekeleri ~er'i mahkeme ve tüccar naz~ n tarafindan tespit edilip var ise varislerine
verilecek, ama varisi yok ise mal ve mülkü hazineye intikal ettirilecekti. Buna dair
Temmuz 1802 tarihli ilk nizamnâmedeki madde aynen A~ustos 1805 tarihli
nizamnâmede de yer alm~~t~ . Avrupa Tüccan nizam~~ gere~ince, ölen beratl~~ tüccar
veya fermanl~~hizmetkânn bütün mal~~ve mülkü ~er'i mahkeme ve naz~n taraf~ndan
ayr~~ayr~~yaz~ld~ktan sonra ~ahs~n varisi var ise tüm tereke naz~r vas~tas~yla taksim
edilecek olup buna devlet tarafindan herhangi bir suretle müdahale edilmeyecekti.
Özellikle ölen ki~ilerin terekelerinden fazla vergi talep edilmesi gibi bir tak~m uygunsuz hareketlere göz yumulmayacakt~ . Aynca terekenin tespiti varisler tarafindan
talep edilmez ise zorla terekenin yaz~m~~ yap~lmayacakt~ . Fakat tüccar veya hizmetkânn hazineye veya bir ba~ka ki~iye borcu var ise yap~lan tereke tespiti sonras~~borçlar~~
ödenip kalan mal~~ve mülkü varislerine verilecekti. Bu hususa naz~ rlann~n son derece
dikkat etmesi gerekiyordu220.
Tüccar nizam~~gere~ince terekelere müdahale edilmemesi gerekir iken zaman
zaman terekelere müdahale edildi~ine dair ~ikayetler meydana gelmi~ti221. Mesela
Mihaliç Kazas~'nda mütemekkin Berath Avrupa Tüccan Çakalo~lu Dimitri, öldü~ünde varisi yoktu. Bu hususta Mihaliç Kazas~~naibine gönderilen Aral~k 1835 tarihli
fermanda, Avrupa Tüccan'mn öldü~ünde dükkân, oda ve di~er emlailan ile bütün
gelirlerinin naz~rlan ve ~er'-i ~erif tarafindan ayr~~ ayr~~ yaz~lmas~, hazine taraf~ndan
asla bu yaz~ma müdahale edilmemesi bildirilmi~ti. Ayn~~fermanda, ölen ki~inin varisi
var ise ~er'an al~nmas~~gerekli olan miktardan fazla vergi al~nmamas~~ve varissiz ölen
bir ki~inin terekesinin talep olunmad~~~~takdirde zorla yaz~lmamas~ na dair tüccar
nizam~~hat~rlat~larak bu nizama göre tüccar terekeleri hakk~nda i~lem yap~lmas~~
istenmi~ ti222. Fakat ölen tüccann varisi var ise terekesi naz~n ve ~er'-i ~erif taraf~ndan ayr~~ayr~~yaz~l~r, terekenin taksimi için de bir müba~ir tayin edilerek müba~ir
vas~tas~~ile terekenin taksimi yap~l~rd~ . Berath Avrupa Tüccar' Mihaliçli Sonbero~lu
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BOA., A.DVXDVE.d., no: 106 / 1, s.16-17, (Evahir-i Ca 1251 / 14-23 Eylül 1835).
BOA., KIC.d., no:7538, s. 8-9; Ba~~~, a.g.e., s. 65, 124.

221 Tüccar ve hizmetkâr terekeleri ile ilgili örnekler için bkz. BOA., ADVXDVE.d., no: 106 / 1, s. 43,
47, 53, 66-68, 69-71, 75-77, 78, 81, 86, 92-93, 96-98, 100-101, 103-104, 117, 127-128.
222 BOA., A.DVXDVEd., no: 106 / I, s. 19, (Evahir-i ~~
1251 / 11-20 Aral~k 1835); Benzer örnekler
için bkz. BOA., ADVXDVE.d., no: 106 / I, s. 24,
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ve fermanh hizmetkânmn ölmesi üzerine Mihaliç Kazas~~naibine gönderilen ~ubat
1836 tarihli fermanda her iki ki~iye ait terekenin ayn ayn yaz~lmas~~ve müba~ir tayin
edilen ~ahs~ n nezaretinde terekenin taksim ettirilmesi istenmi~tir223.
Midilli adas~ nda mütemekkin Berath Avrupa Tüccan Mand~rao~lu Vasil, tüccar naz~n arac~l~~~yla takdim etti~i arzuhalinde babas~ndan kendisine miras kalan
yanm dönüm arsa ile bir sabunhanenin ve bir zeytinya~~~de~irmeninin yan hisselerine bu müllderin önceki sahibi Aci Panapot'un varislerinin müdahale ettiklerini
ifade etmi~tir. Midilli naibine hitaben gönderilen Eylül 1837 tarihli fermanda Avrupa Tüccan' n~n nizamlan gere~ince her türlü bask~~ve taarruzdan korunmalan gerekti~i hat~rlat~larak bu hususta gerekli özeni göstermesi ve Mand~rao~lu Vasil'in ~ikâyederine bu nizam çerçevesinde çözüm bulmas~~istenmi~tir224.
Istanbul'da mütemekkin Zafhari, Ilyas Hod, Fethale Gazban ve Bedalo~lu adl~~
Avrupa Tüccan'mn hizmetkâr~~Bursa'da mütemekkin Naum veled-i Busbek, ticari
i~leri nedeniyle gitti~i Adapazan'nda ölmü~~ve terekesine beytii'l-mal taraf~ ndan el
konulmak istenmi~ti. Ad~~geçen Avrupa Tüccan grubu hizmetkârdan alacaldan
oldu~u gerekçesi ile terekenin Istanbul'a getirtilmesini ve hesaplann~n görülmesini
talep etmi~ lerdi. Adapazan naibine gönderilen Aral~k 1836 tarihli fermanda, tayin
edilen müba~ire terekenin tamamen teslim edilerek Istanbul'a gönderilmesi hususunda gere~ini yapmas~~ve hizmetkâr terekesine nizama ayk~n ~ekilde hiç kimse
taraf~ ndan müdahale edilmemesi bildirilmi~ tir225.
Edirne'de mütemekkin Avrupa Tüccan Ba~ç~vano~lu Karabet, ölmeden evvel
tüm mal ve mülkünü kans~~ile yedi çocu~u aras~nda hibe ve taksim etmi~ tir. Edirne
naibine gönderilen hükümde, Ba~ç~vano~lu Karabet'in ölmeden önce miras~n~~kar~s~~
ve çoculdan aras~nda taksim etmi~~oldu~undan tüccar naz~ n veya hükümet tarafindan terekeye herhangi bir müdahalede bulunulmamas~~ve e~er bir müdahale vuku
bulursa da bunun tüccar nizam~na ayk~r~~ oldu~u ifade edilmi~tir226. Yine ayn~~~ekilde
Amasya'da mütemekkin Avrupa Tüccan Mozio~lu Karabet ölmeden önce miras~n~~
yedi çocu~u aras~nda taksim etmi~~ve hepsi de bu taksime raz~~olmu~~iken, ölümünden sonra terekenin tekrar yaz~lmas~~ve vergi talep edildi~i gerekeçesi ile ~ikâyette
bulunmu~lard~ r. Amasya naibine gönderilen ~ubat 1838 tarihli fermanda tüccar
nizam~~ hat~rlat~larak terekeye herhangi bir müdahalede bulunulmamas~~gerekti~i
hat~rlat~lm~~t~r227.

1836); Benzer örnek2"BOA., ADVXDVE.d., no: 106 / 1, s. 20, (Evas~t-~~L 1251 / 30 Ocak-8 ~ubat
ler için bkz. BOA., ADVXDVE.d., no: 106 / 1, s. 31, 36.
224 BOA., A.DVN.DVEd., no: 106 / 1, s. 35.
225 BOA., ADVX.DVE.d., no: 106 / 1, s. 32-33.
1253 / 20-28 Kas~m 1837).
226 BOA., ADVXDVEd., no: 106 / 1, s. 38, (Evahir-i ~~
227 BOA., ADVXDVE.d., no: 106 / 1, s. 40-41.
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Avrupa Tüccan veya hizmetkârlarm~n terekelerinde neler vard~r? Mesela Kula
Kazas~~mütemekkinlerinden Avrupa Tüccan hizmetkân Had Toma ölmeden önce
tüm mal~~ve mülkünü Avrupa Tüccar' olan o~lu Tma~'a hibe etmi~tir. Haci
Toma'run ölümünden sonra ise kar~s~~ve dört k~z~~terekeden kendi paylarma dü~en
hisseyi istemi~lerdir. Dava edilen tereke, bir bab menzil, iki k~ta gerumu ba~, 300 res
koyun, 500 res keçi, 10 res deve, 100 res karas~~~ r inek ve öküzü, 100 vulnyye evani
nühas, 20 adet kilim, 10 adet yorgan, 10 adet dö~ek, 20 adet yasd~k, 100.000 kuru~~
nakit para ve 200.000 kuru~~ahaliden olan alacaklardan ibaretti228.
Bir ba~ka hükümde ise tüccar terekesi ile ilgili daha ayr~nt~l~~bir liste vard~r.
Ni~de kasabas~nda sakin tüccar Astarc~~Piretamos ve Berath Avrupa Tüccan Ba~c~~
Aci Yevan, birlikte ~irket kurmak suretiyle bir süre ticaretle u~ranu~lar, ancak bir
müddet sonra ~irkederini fesh ederek muhasebelerini görmü~lerdi. Her iki tüccann
ölümünden sonra Avrupa Tüccar' Ba~c~~Aci Yevan'~n iki o~lu ~irket muhasebesinden dolay~~babalar~n~n 12.500 kuru~~alaca~~~oldu~unu iddia ederek tüccar
Pirematos'~m terekesinden hisselerini talep etmi~lerdir. Terekeye bahsi olan e~yalar
ve müllder ~öyle idi: Ni~de'nin Sungur Camii mahallesinde bir bab menzil, Kenise
Köyü'nde 40 kank, De~irmen önü nam mahalde 30 kank ve Kilise nam mevkiide 60
kank olmak üzere üç parçadan ibaret 130 kank gerumu mülk ba~lar~n üçte bir hissesi, Kabaa~aç Köyü'nde bir ta~~devran eder un de~irmeninin (asiyab-~~dakik) dörtte
bir hissesi, Istanbul Uzunçar~~ 'da öriciler içinde astarc~~dükkan~~ve dükkan içinde
120 sehim astarc~~gedi~inin 23 sehimi, Yolgeçen harunda bir bab oda ve bir bab
ma~azarun herbiri 120'~er sehim gedik hisseli olup toplam 240 sehimin 40 sehimi,
330 adet dirhem sim, 82 vuluyye evani nühasiye, 6 adet hah, 5 adet çubuk asma, 5
adet dühan çubu~u, bir bak~r mangal, bir keçe kese, 5 minder, bir adet cedid kilim, 8
yast~k, 8 K~br~skâri yorgan, 6 müstamel kilim, 3 Zilekâri keçe, 5 dö~ek, 3 yün ~ilte,
bir le~en, ibrik, 3 kahve ibri~i ve 5 adet basma Rumi kitap229.
8. Avrupa Tüccarl'~un imar Faaliyetleri
Ni~de'nin Çamard~~Kazas~'na tabi Fertek Köyü'nün içme suyu Dilmasun Köyü
taraf~ndan gelmekte olup köyün bundan ba~ka herhangi bir içme su kayna~~~yoktur.
Zaman zaman bu içme su kayna~~na yap~lan müdahaleler neticesinde köyde su
s~k~nt~s~~çekilmektedir. Semt pman denilen içme su kayna~~~ise harap vaziyette oldu~undan onun suyu da bo~a akmaktadn-. Bu nedenle Fertek Köyü'nde 4 adet çe~me
yap~lmak suretiyle köye gelen suyun bu çe~melere da~~t~lmas~~ve köyün su ihtiyac~n~n
kar~~lanmas~~ dü~ünülmü~tür. Ancak köye getirilecek suyun çe~melere da~~t~lmas~~
neticesinde su kayna~mdan faydalanan ba~~ve bahçeler ile dvar köylerin zarar görüp görmeyeceklerinin ve yap~lacak çe~melerin masrafnun nas~l kar~danaca~~n~n
2"Bu konuda iki ayr~~hülcii~n vard~r. BOL, A.DVN.DVE~l, no: 106 / 1, s. 100-101 (Eavil-i Za 265 /
18-27 Eylül 1849); s.103-104 (Evahir-i Receb 67 / 22-31 May~s 1851 ).
229 BOA., ADVADVE~L, no: 106 / 1, s. 21-22, (Evas~t-~~S 252 / 28 May~s-6 Haziran 1836).
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tespit edilmesi istenmi~~ise de buna dair herhangi bir cevap verilmemi~tir. Bu s~rada
Berath Avrupa Tüccan Anasti bir arzuhal sunarak suyun kendi tarlas~ndan ç~kt~~~m
ve köye yap~lacak çe~melerin masraf~m kendisi kar~~lamak suretiyle suyu köye getirmek istedi~ini ifade etmi~ tir. Bunun üzerine gönderilen fermanda Fertek Köyü her
ne kadar Çamard~~Kazas~'na ba~l~~ise de Ni~cle'ye yar~m saat mesafede oldu~undan
mutemet bir memur tayin edilmesi, köy ahalisi ile civar köylefin ileri gelenlerinin
toplanarak suyun köye getirilmesinin bir mahzurunun olup olmad~~~m tespit edilmesi istenmi~tir. Aynca Avrupa Tüccan Anasti'nin yap~lacak 4 adet çe~menin masraflanm kar~~lama iste~i uygun bulunarak buna dair masraf defterinin düzenlenmesi ve
köy ahalisinden bir kuru~~talep edilmemesi gerekti~i belirtilmi~tir230. Bu suyun köye
getirildi~ini ve köyün su ihtiyac~n~n bu ~ekilde kar~~land~~~n~~bir ba~ka belgeden ö~reniyoruz. Beratl~~Avrupa Tüccan Yorgi ile karde~leri Anasti ve Yevan, babalar~n~n
Ç amard~~Kazas~'mn Dilmasun Köyü'nde oturan Mehmed ~erif ten içme suyu sat~n
ald~~~n~~ve Fertek Köyü'ne in~a ettikleri üç bab evleri ile hayrat olarak yapt~racaldan
çe~ meye bu suyu getirmek istedilderinde köy ahalisinden Deli Ahmed'in kendilerine
engel oldu~unu belirterek gere~inin yap~lmas~n~~istemi~lerdir. Bunun üzerine gönderilen emr-i ~erifte bu suyun eskiden Haci Anasti taraf~ ndan köye getirilen su olup
olmad~~~n~ n ve köy ahalisinin sudan faydalan~p faydalanmad~~~mn tespit edilmesi
istenmi~tir. Gerekli inceleme yap~lm~~~ve Istanbul'a gönderilen cevabi yaz~da suyun
köye eskiden getirilen su olmad~~~, bu suyun Fertek Köyü'ne getirilmesi ile özellikle
yaz aylar~nda köyde suya duyulan ihtiyac~~kar~~lamak hususunda son derece yaran
olaca~~~belirtilmi~tir. Bunun üzerine gönderilen fermanda suyun köye getirilmesine
kimse taraf~ndan engel olunmamas~na karar verilmi~tir231.
Bir ba~ka Avrupa Tüccan Panapot veled-i Saldari ise, Yanya Kazas~'mn
Korondos nahiyesine ba~l~~Aglir veled-i Yani Köyü'nde tasanufunda olan bir bab
de~irmenin suyunun köy ahalisinden Mustafa ve Halil taraf~ndan kesildi~ini fakat
suyun kendisine ait oldu~unu belirten bir ~ikâyet dilekçesi vermi~tir. Bunun üzerine
Defterhane-i Amire kay~tlar~~incelenmi~~ve o köyde vergisi ödenen iki bab de~irmen
oldu~u tespit edilmi~ tir. Gönderilen fermanda gerekli incelemelerin yap~lmas~~ ve söz
konusu edilen suyun tüccar Panapot'un de~irmenine mi yoksa di~er de~irmene mi
ait oldu~unun taraflar~n huzurunda tespit edilmesi ve e~er iddia edildi~i gibi
Panapot'un de~irmenine gelen su ise eskiden oldu~u gibi yine bu de~irmene akmas~n~n temin edilmesi istenmi~tir232.
Evlerin in~as~nda dikkat edilecek husus evlerin birbirinin bak~~ve cephesini kapatmamas~~ve kom~usunun hakk~m gasbetmemesidir. Ayr~ ca gayrimüslirnlerin evlerinin pencerelerinin Müslüman evlerinin pencerelerine bakmamas~, Müslüman kad~nlar~~ve Müslüman evlerinin içlerinin rahatl~kla görülemeyecek ~ekilde bina edilBOA., ADVXDVE.d., no: 106 / 1, s. 24, (Evail-i Ra 1252 / 16-25 Haziran 1836).
BOA., ADVXDVE.d., no: 106 / I, s. 108-109, (Evasit-1 L 1268 / 29 Temmuz-7 A~ustos 1852).
232 BOA., ADVXDVE.d., no: 106 / 1, s. 104, (Evahir-i Z 1267 / 17-26 Ekim 1851).
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mesi gerekiyordu. Hatta gayrimüslimlerin kendi aralannda bile yeni in~a edilen
binalann balu ve cephesi ile ilgili ~ikayetlerin sözkonusu oldu~u görülmekteydi. Avrupa Tüccan Kosta, Ni~~kasabas~n~n Varo~~mahallesindeki üç bab menzilinin biti~i~ine yine ayn~~mahallede mütemekkin Nikola Zoter'in otlakhane ve ah~ r in~a etti~ini
ve yeni in~a edilen bu binalann kendi mülklerine zarar verdi~ini ileri sürerek buna
engel olunmas~n~~ istemi~ti. Divan-~~ Hümayun kardan incelendi~inde in~a edilen
otlakhane ve ah~nn gerçekten Avrupa Tüccan Kosta'n~ n müllderine zarar verdiginin
memleket meclisinin tahkikat~~sonucunda tespit edilmesi halinde yeni in~a edilen
mekânlara engel olunmas~mn gerekti~i anla~~lm~~t~. Bunun üzerine Ni~~Eyaleti Valisi
ile Ni~~Kazas~~naib ve müftüsüne hitaben gönderilen fermanda gerekli incelemelerin
yap~lmas~~ve yeni in~a edilen binalann iddia edildi~i gibi di~er mülldere zarar verdi~inin tespit edilmesi halinde gere~inin yap~lmas~~bildi~ilmi~tir233.
Ayval~k Kazas~ 'nda mütemekkin Avrupa Tüccan Nikola Bandozpolo, Orta
mahallede sahibi oldu~u dükkan~n~~ tamir etmek istedi~inde Ayval~k Kazas~~
Kocaba~~s~~Aci Anastas tarafindan engellendi~ini ifade etti~i bir arzuhal sunmu~tu.
Bunun üzerine tamir edilen dükkân yeri incelenmi~~ve hiç kimseye bir zaranrun
olmad~~~~tespit edildi~inden tamiratm devam etmesine karar verilmi~tir. Fakat Aci
Anastas'~n tamiratm kendisine zarar verdi~ine dair iddias~nda ~srarc~~olmas~~üzerine
Ayval~k naibi ve voyvodas~ na hitaben gönderilen fermanda daha önce yap~lan incelemede tamiratm kimseye bir zarann~n olmad~~~n~n tespit edildi~i hat~rlat~larak Aci
Ansastas'~n müdahalesinin önlenmesi emredilmi~tir234.
Ni~de'ye ba~l~~Çamard~~Kazas~'n~ n Fertek Köyü'nde mütemekkin Avrupa Tüccan Haci Anasti veled-i Haci Aleksi, ~ehiryolu denilen mahalde bir bab hamam in~a
etmek için izin istemi~tir. Hamam in~a edilecek arsan~n ~ahs~n kendisine ait olup
olmad~~~n~ n, eskiden beri ziraat edilmesi için tapu ile verilen miri arazi olup olmad~~~n~n, halk~n hamama ihtiyac~n~n bulunup bulunmad~~~n~n ve in~a edilecek hamam~n ahaliye bir zarann~n bulunup bulunmad~~~n~n ~er'-i ~erif ve meclisce etrafl~ca
incelenmesi ve tespit edilen hususlann Istanbul'a bildirilmesi istenmi~tir235.
9. Mülk Sat~~~n~n Önlenmesi

Islam hukukunda gayrimüslimlerin Müslümanlarla birarada oturmalann~~ yasaldayan ~er'i bir hüküm yoktu. Zaman içinde Müslümanlar ile Gayrimüslim mahallelerinin ayr~lmas~~gibi bir durum ortaya ç~km~~t~r. Ama bu ~er'i olmaktan daha çok
örf~~bir uygulaman~ n sonucudur. Hem Müslümanlar~ n hem de gayrimüslimlerin
kendi mahallelerinde oturmalan sosyal ve dini geleneklerini koruma e~iliminin bir
yans~mas~d~r. Bu husustald tek ~art Yahudi ve H~ristiyanlann cami yak~nlannda ev ve

BOA., ADVN.DVEd., no: 106 / I, s. 95, (Evail-i ~~64 / 3-12 Temmuz 1848).
BOA., ADV.N.DVE.d., no: 106 / I, s. 34, (Evahir-i Za 1252 / 27 ~ubat-8 Mart 1837).
235 BOA., ADV1V:DVE.d., no: 106 / 1, s. 80, (Evas~t-~
Receb 1260 / 27 Temmuz-5 A~ustos 1844).
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dükkan sat~n almalanmn yasak olmas~d~r. Ayr~l ~ekilde Müslümanlann da kilise ve
sinagog yak~nlannda oturmalanna izin verilmemi~tir. Müslüman mahallesinde gayrimüslimlerin oturabilmesinin temel ~art~~ise Müslüman cemaatin azalmas~na sebebiyet verilmeyecek ~ekilde iskan edilmeleridir. E~er Gayrimüslim yerle~inderi Müslümanlar~ n azalmasma sebebiyet verecekse, ister kendi mülkleri olsun isterse kiralam~~~olsunlar kesinlilde evlerinden ve müllderinden ç~kar~l~p, bu mekânlann de~erleri
ödenmek suretiyle Müslümanlara sat~lmas~~hususunda fetvalar verilmi~tir. Böyle bir
durumda gayrimüslimler kendi istekleri ile müllderini satmazlarsa devletçe de~erleri
kar~~l~~~nda zorla Müslümanlara satt~nlmas~~hususu verilen fetvalarda ifade edilmi~tir. Ancak bu sat~~~ i~lemlerinde kesinlikle gayrimüslirnlerin zarara u~rat~lmamas~~ve
rencide edilmemeleri gereldiydi. Bu durum 1 9. yüzy~la kadar aynen devam etmi~tir.
Bu yüzy~la ait bir belgede ~slam mahallesinde olan Müslüman hanelerinin tasarruf
hakk~n~n reayaya verilmesinin yasaldand~~~~belirtilmektedir236.
~slam hukukuna göre Müslümanlar~n gayrimüslirr~lere mülk satmas~~~er'i olarak
olmasa bile örfi olarak yasakt~. Bir kimse mülkünü satacak ise ~uf a hakk~~gere~ince
ilk önce kom~usuna teklif etmesi gerekirdi. Kom~u di~er bir yabanc~ya göre sat~lan
mülkü öncelikle alma hakk~na sahipti. Bu durum gayrimüslimler için de aynen geçerliydi237. Dolay~s~~ile gayrimenkul sat~~lar~nda öncelikle sat~n alma hakk~~kom~unun
olup, kom~unun bu hakk~m kullanmad~~~~durumlarda mülk ba~ka birisine sat~labilirdi. Fakat mülkü sat~n alan ki~inin Müslüman veya Gayrimüslim olmas~~önemli bir
husus olup, zaman zaman bu türden mülk sat~~lar~na itiraz edilmekteydi.
Tekfurda~~'nda mütemekkin Avrupa Tüccar' Angil veled-i Afton adl~~tüccann hizmetkân Dimitrald, Malkara Kazas~'mn K~r~k Ali Köyü'nde Ali adl~~~alustan bir ev
sat~n alm~~t~r. Köy ahalisi ald~klar~~bir fetvay~~gerekçe gösterip mülkün Müslüman
birisine sat~lmas~~gerekti~ini ileri sürerek yap~lan bu sat~~a itiraz etmi~lerdi. Hizmetkar Dimitrald ise mülkü oturmak için almad~~~n~, çiftlik olarak kullanaca~~m, bu
nedenle içine hayvanlar koydu~unu ve tarlalar açt~~~m, hukuken ödemesi gereken
tüm vergilerini ödedi~ini belirtip; e~er köy ahalisi tüm bunlara raz~~de~ilse mülkünün
ve hayvanlanmn de~eri ile sat~n al~nmas~n~~talep etmi~tir. Köy ahalisi ise çiftli~i sat~n
alamayacaldanm ama yine de çiftlik ve mülkün Dimitraki'den al~nmas~~talebini yenilemi~lerdi. Bunun üzerine Divan-~~Hümayun kay~tlar~~incelenmi~~ve eskiden beri
Müslüman müllderinin gayrimüslimlere sat~~~n~n ~er'-i ~erif ve nizama ayk~r~~oldu~unun tespit edilmesi üzerine verilen fermanda zaten köyde kadimden beri reaya emlak
ve arazisi olmad~~~~hususunun dikkate al~narak müllderin de~eri ile Müslüman bir
talibine sat~lmas~~ve Dimitrald'nin hiçbir surede zarara u~rat~lmamas~~emredilmi~tir238.

M. Macit Kenano~lu, Osmanh Millet Sistemi: Mit ve Gerçek, Istanbul 2004, s. 317-327.
Ery~lmaz, a.g.e., s. 23.
238 BOA., ADVX.DVEd, no: 106 / 1, s. 24, (Evahir-i S 1252 / 1-15 Haziran 1836).
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Tüccann ~llas~~
Filibe'de mütemeldcin Berath Avrupa Tüccar' M~g~rd~ç'm, yine Filibe'de mütemekkin David ve o~lu Mardros'tan dört k~ta tahvilden dolay~~265.250 kuru~~alaca~~,
buna kar~~l~k pek çok kimseye de 202.080 kuru~~borcu b~dunmaktayd~. Mardros'un
iflas etti~ini belirterek borcunu ödememesi nedeniyle kendisi de müflis konumuna
dü~en M~g~rd~ç, alacakhlarmdan Yahudi Bohas'~n ~ikayeti üzerine 3 ay hapis cezas~~
alm~~t~r. Avrupa Tüccan M~g~rd~ç, borcunu ödeyecek ba~ka bir mal~~olmad~~~m ve
borçlann~~ancak Mardros'tan olan alaca~~m tahsil etmesi halinde ödeyece~ini belirtti~inden mahkemece sal~verilmi~tir. Ayr~ca tüccar nizam~~gere~ince alacakhlarm
paran~n tahsili halinde paralanm alabilecekleri buna raz~~olmayanlann ise uzun bir
süre beldemeleri gerekti~i Ticaret Nezareti taraf~ndan ifade olunmu~tur. Bunun
üzerine Filibe Pa~as~~ve naibine gönderilen fermanda muteber tüccardan bir meclis
akd olunarak Avrupa Tüccan M~g~rd~ç ile alacaldllann~n sulh edilmesi ve tüccar
nizam~~gere~ince borcun taksitlendirilerek tüccarm rencide ve rahats~z edilmemesi
istennü~tir239.
Emlak Sat~~~n~n Gerçekle~medi~i iddias~~
Tüccar ile ilgili bir di~er hukuki mesele ise emlak sat~~~n~n gerçekle~ip gerçekle~medi~idir. Midilli adasmda mütemekkin Berath Avrupa Tüccan Haci Lofaki,
bütün ernlak~n~~ölünceye kadar kendisine bakmas~~(görüp gözetmek) ~art~yla yine
Midilli mütemekkinlerinden Tabib Kiryako'ya 1839 senesinde satnu~t~r. Fakat ~er'an
bu türden bir sat~~m mümkün olmad~~~n~n tespiti üzerine tüccar Haci Lofaki müllderini geri almak istedi~imde Tabib Kiryako buna engel olmu~~ve mülklere el koymu~tur. Bunun üzerine meselenin mahallinde ~er'i mahkemede görülmesi gerekti~inden
Midilli Kaymakam', naibi ve müftüsüne hitaben gönderilen emr-i ~erifte, Tabib
Kiryako'nun mahmede haz~r edilmesi, tayin edilecek müba~irin bütün masraflarm~n
yine onun taraf~ndan kar~~lanmas~~ve ayr~ca Avrupa Tüccan Haci Lofaki'nin tüccar
nizam~~gere~ince himaye edilmesi gerekti~i ifade edilmi~tim.
H~rs~zl~k ve Gasb Meselesi
Bilecik Kazas~'nda mütemekkin Berad~~Avrupa Tüccan hizmetkân M~g~rd~ç
veled-i Estefan, Evanis adl~~adanuna ipek (harir) sat~n almas~~amac~yla 1843 senesinde 15.000 kuru~~para vererek Yeni~ehir-i Bursa taraflanna göndermi~tir. Evanis,
Leflce Kazas~'na tabi ~ncirli Köyü civar~nda hayma-ni~in K~btiyan taifesinden
Kürdo~lu Hüseyin, Hur~id, ~smail ve Feyzi adl~~ ~ah~slar~n salchnsma u~ram~~~ve
yan~nda bulunan para gasbedilmi~tir. Evanis'in ~ikayeti üzerine yakalanan ~ah~slar
Bursa'da ç~kar~ld~klar~~mahkemede suçlar~n~~inkar etmi~ler, fakat Evanis'in gösterdi~i
239
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~ah~slar~n te~hisi sonucu paray~~çald~klan sabit görülerek geri ödemelerine karar
verilmi~tir. Hüdavendigar mü~iri, Bursa mollas~~ve müftüsüne hitaben gönderilen
fermanda paramn ad~~geçen ~ah~slardan tahsil edilerek Avrupa Tüccan hizmetldn
M~g~rd~ç'a ödenmesi istenmi~tir241.
Rehin Mülkler Meselesi

Midilli adas~~mütemelddnlerinden Kara Panapot k~z~~Balgo, mülkiyet üzere tasarruf etti~i bir bab kulübe ile biti~i~indeki evi ve ba~~~-~~~ 15.000 kuru~luk borcuna
kar~~l~k Berath Avrupa Tüccan Aci Lofaki veled-i Yevan Cambor'a rehin olarak
vermi~tir. Buna dair tüccarm eline bir k~ta hüccet-i ~er'iye dahi verilmi~tir. Bir süre
sonra Avrupa Tüccan Aci Lofald, Balgo'nun kendisine rehin olarak verilen müllderi
Hekim Kiryako'ya hibe etti~ini fakat kendisine olan borcunu da ödemedi~ini, böyle
bir hibenin mümkün olamayaca~nu beyan ederek buna engel olunmas~n~~talep etmi~ tir. Gönderilen fermanda bu durumun önlenmesi ve taraflann ma~dur edilmemesi bildirilmi~tir242. Gemlik Kazas~~mütemekkinlerinden Nikola veled-i Todori adl~~
zimmi ise Gazi Sultan Ahmed Han-~~salis vakf~~gelirlerinden Gemlik Kazas~ 'ndaki üç
adet boyac~~gedi~inden bir adedini mütevelli izniyle tasarruf etmekte iken 3000 kuru~luk borcuna kar~~l~k Berad~~Avrupa Tüccan Nikola'ya rehin olarak vermi~tir. Bir
süre sonra Nikola, borcunu ödeyerek rehin verdi~i boyac~~gedi~ine ait hissesini geri
talep etti~inde Avrupa Tüccar! Nikola, sat~n ald~~~m ifade ederek boyac~~gedi~i hissesini iade etmemi~tir. Divan-~~Hümayun kay~dan incelendi~inde Gazi Sultan Ahmed
Han-~~salis vak~flanndan olup Enderun-~~Hümayun'da bulunan kütüphaneye tahsis
edilen Gemlik Kazas~ 'ndaki boyac~~gedi~inin üç adedinden bir adedinin Nikola'ya
tasarruf etmek üzere verildi~i tespit edilmi~tir. Avrupa Tüccan'~un 4000 akçeden az
davalanmn mahalli mahkemelerde görülmesi nizamlan gere~i oldu~undan dolay~~
meselenin mahalli meclis tarafindan görülmesine ve taraflann kar~~l~kl~~olarak ma~dur edilmemesine dair ferman gönderilmi~tir243.
Ni~an ~çin Verilen De~erli Hediyelerin iadesi Talebi

Ayval~k Kazas~~mütemekkinlerinden M~srio~lu Nikola'n~n kar~s~~Ardif~le, k~z~~
Marya'y~~ Avrupa Tüccan Anasta~~Fakarca ile ni~anlam~~t~r. Tüccar Anasta~~
Fakarca, Marya'ya ni~an s~ras~ nda bir adet yüzük ve bir miktar e~ya hediye etmi~tir.
Marya, bir süre sonra öldü~ünden dolay~~tüccar Anasta~~Fakarca, ni~an s~ras~nda
verdi~i hediyelerin iadesini talep etmi~~fakat hediye edilen yüzü~ü ve e~yay~~Marya'mn sa~l~~~nda kaybetti~i söylenerek iadesinin mümkün olmad~~~~cevab~~verilmi~tir. Bunun üzerine Avrupa Tüccar' Anasta~~Fakarca 1835 senesinde, Marya'mn

BOA., ADP[DVE.d., no: 106 / 1, s. 79, (Evail-i Receb 60 / 17-26 Temmuz 1844).
242 BOA., A.DVJV:DVE.d., no: 106 / 1, s. 62, (Evahir-i R 57 / 12-20 Haziran 1841).
243 BOA., A.DYN.DVE.d., no: 106 / 1, s. 72-73, (Evahir-i R 59 / 21-30 May~s 1843).
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annesi ve karde~lerinin mülkiyetinde olan tahminen yedi gözlü ve içinde 200 kök
zeytin a~ac~~bulunan bir zeytin bahçesine el koymu~~ve o tarihten itibaren bahçe ile
içindeki zeytin a~açlar~n~n ürünlerini tasarruf etmeye ba~lam~~t~r. Marya'mn annesi
ve karde~leri bir ~ikâyet dilekçesi vererek kendilerine ait bahçe ve zeytin a~açlar~na
yap~lan bu haks~z müdahalenin önlenmesini istemi~ledir. Mesele sab~k Anadolu
Kazaskeri Mehmed Raif e sorulmu~, kazasker hediye olarak verilen e~yalar~n Marya'run sa~l~~~nda zayi edilmi~~olmas~ndan dolay~~aynen veya bedelen ödenmesinin
~er'an uygun olmad~~~~cevab~m vermi~ tir. Bunun üzerine Eylül 1844 tarihli ilamda,
Anasta~~Fakarca'mn bahçeye el koymakta haks~z oldu~una hükmedilerek meselenin
mahalli mahkemede görülmesine, e~er burada çözülemez ise Istanbul'da hakla~t~rmamn yap~lmas~na karar verilmi~tir244.
15. Avrupa Tüccar~'na Dair Baz~~Hususiyeder
Avrupa Tüccar~ 'mn belirli bir mekk~da oturmak suretiyle ticaredefini yapmalan nizarnlan gere~iydi. Tüccarl~k beran almak isteyen bir ki~inin en az 6 ay süre ile
takip edilmesi ve ticaretle u~ra~~p u~ra~mad~~unn tespiti gerekirdi. Tüccar naz~rlan
Avrupa Tüccan berat almay~~hak kazanan ki~inin ad~m ve hangi handa ikâmet
etti~ini deftere kaydetmek zorundayd~. Incelemeye tabi tuttu~umuz defterde özellikle
Istanbul'da çe~itli vesileler ile ismi zikredilen ticaret mekânlan ~unlard~: Valide Ham245, Büyük Yeni Hal1246
, Küçük Yeni Han247, Yolgeçen Harn244, Sünbüllü Han249,
Yald~zh Han250, Rüstem Pa~a Ham251, Bayezid Ham252, Astaralar Ham253, Kumru
Han254 ve Mahmud Pa~a Harn255. Bunlar~n d~~~nda memleketin farkl~~ ~ehirlerinde
Avrupa Tüccan'mn ikâ.met etti~i hanlar da mevcuttu. Bunlardan baz~lar~~ise ~unlard~: Bursa'da Harir Ham (Han-~~Harir)256, Tokat'ta Voyvoda Harn257, Erzurum'da
Erzurum han~258, Ni~'te Yolcu Ham ve Zincirli Har1259. Yine ticari faaliyetlerin en

BOA., A.DIW.DVE.~i, no: 106 / 1, s. 81-3, hüküm: 187, 188, (Evail-i M 261 / 10-19 Ocak 1845).
BOA., A.D1W.DVEd., no: 106 / 1, hüküm: 3, 5, 102, 118, 151, 251, 259, 267, 275, 286.
246 BOA., A.DINDVEd., no: 106 / 1, hüküm: 45, 46, 73, 102, 118, 231, 259, 267, 275, 286.
247 BOA., A.DVXDVE.d, no: 106 / I, hüküm: 3, 45, 158, 251.
2"BOA., A.DW.DVEd, no: 106 / 1, hüküm: 37, 160, 161.
249 BOA., A.DVAr.DVEd, no: 106 / 1, hüliun: 231.
256 BOA., A.DVXDVEd., na: 106 / 1, hükürn: 274.
251 BOL, ADVXDVEd, no: 106 / I, hüküm: 8.
252 BOA., A.DVN.DVEL, no: 106 / 1, hüküm: 36.
255 BOA„ A.DVX.DVEcL, no: 106 / 1, hüküm: 38.
254 BOA., A.DVN.DVE.d, no: 106 / I, hüküm: 107
255 BOA., A.DVXDVEd, no: 106 / 1, hüküm: 147.
256 BOA., A.DPIDVEd, no: 106 / 1, hüküm: 133.
257 BOA, A.DWDVEd, no: 106 / 1, hüküm: 178.
258 BOA., A.DVXDVEd., no: 106 / I, hüküm: 312.
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önemli mekânlan çar~~lard~ . Defterde zikredilen çar~~lar ise Istanbul'da Mercan
çar~~s~260, Uzunçar~1261, Büyük Çar~~~(Çar~~-y~~Kebir)262, Per~embe Pazan263 ve
Odunkap~264; Ni~ 'te ise Bakkallar çar~~s~~ve Atpazan265. Yine tüccann ikâmet etti~i
yerler dikkate al~nd~~~nda Istanbul'da Galata266 ve Beyo~lu267 di~er ticaret merkezleri olarak kar~~m~ za ç~kmaktad~ r.
Ticaretle ilgili bir di~er kurum ise gümrüklerdi. Defterde yer alan pek çok hükümde ticaret sayesinde gümrük gelirlerinin artaca~~~ifade edilmi~ti268. Defterde
gümrülderle ilgili olarak ~stanbul gümrü~ü ve Istanbul gümrük emini Mehmed Tahir Be~'il1269 ve ~zmir dühan gümrü~ü emini Elhac Mustafa'mn27° adlan zikredilmi~tir. ~stanbul gümrü~ü d~~~ nda Ga1os271, Trabzon272, Diyarbalurm, Sinop274 ve Erzurum'da273 da gümrük oldu~u çe~itli hükümlerde zikredilmi~tir.
Avrupa Tüccan ile ilgili davalara yans~yan ticari mekânlar aras~nda zeytinya~~~
de~irmeni (revgân-~~asiyab)276, un de~irmeni (asiyab-~~dakik)277 , sabunhanem, cehri280, boyahane281 ve
lik279, dükkân (bakkal-terzi-attar-keçeci), meyhane (arald~ane)
BOA., ADVXDVE.d., no: 106 / I, hüküm: 218.
BOA., ADVN.DVE.d., no: 106 / 1, hüküm: 274.
261 BOA., ADVXDVE.d., no: 106 / 1, hüküm: 37.
262 BOA., A.DVJVDVE.d., no: 106 / I, hüküm: 37.
263 BOA., A.DVIVDVE.d., no: 106 / 1, hüküm: 151.
264 BOA., A.DVIV:DVE.d., no: 106 / 1, hüküm: 37.
265 BOA., A.DV.N.DVEd., no: 106 / 1, hüküm: 218.
266 BOA., ADVN.DVE.d., no: 106 / I, hüküm: 3, 4, 45, 70, 151.
267 BOA., ADVIVDVE.d., no: 106 / 1, hüküm: 58.
izhâr-z hdhi~~ve ar2" Bu durum "Elhdletü hazihe berren ve bahren Avrupa ticdrehyle melüf okm ve bundan böyle
zu iden Devlet-i ~I4yyem reilyahn~n ticdretleri tâht-~~rabt ve nizâma &Mi oldu~u sürette ticdretlerine viisât gelüb hem tdife-i
mersürnoy ve hem de gümrüklerin irddma menâfi-i kesir9,i mücib olaca~~..." ~eklinde ifade edilmi~tir. BOA.,
A.DVN.DVE.d., no: 106 / 1, hüküm: 3, 6, 12, 14, 15, 16, 28, 45, 73, 80, 97, 102, 112, 113, 118, 120, 125,
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BOA., ADVXDVE.d., no: 106 / 1, hüküm: 20, 47, 90, 91, 94, 99, 100, 126, 127, 163, 175.
BOA., A.DVXDVE.d., no: 106 / 1, hüküm: 41.
271 BOA., ADVXDVE.d., no: 106 / 1, hüküm: 100.
272 BOA., A.DVXDVE.d., no: 106 / 1, hüküm: 116.
273 BOA., ADV.N.DVE.d., no: 106 / 1, hüküm: 126, 127.
274 BOA., ADVXDVEd., no: 106 / 1, hüküm: 175.
275 BOA., ADVIV:DVE.d., no: 106 / I, hüküm: 312.
276 BOA., ADVJV:DVE.d., no: 106 / I, hüküm: 72.
277 BOA., A.DVIV:DT/E.d., no: 106 / 1, hüküm: 37.
278 BOA., ADVJV:DVE.d., no: 106 / 1, hüküm: 72.
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~ndan, küçük, ye~ilimsi,
279 Cehri, kabuk ve meyvelerinden boya elde edilen, cehrigiller familyas
saruns~, beyaz~ms~~çiçekli, dikenli bitkilerin cins ad~d~r. Ayverdi, a.g.s., s.187; Bu bitkiden boya elde etme
BOA., A.DVXDVEd., no: 106
i~ine ise cehrilik ad~~ verilirdi. Burada bahsi geçen cehrilik Tokat cehriligidir.
/ 1, hüküm: 131.
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astarc~~dükkam282 ile kirahane283 gibi mekanlan saymak mümkündür. Ayr~ca boyac~~
gedi~i284 ve astarc~~gedi~i285 olarak ifade edilen ticari hususlar da hükümlere yans~m~~t~r.
Avrupa Tüccan ile ilgili hükümlerde ticari ili~ kileri nedeniyle adlar~~zikredilen
esnaflar aras~nda sarraf, iplikçi, kürkçü, astarc~, kabz~mal, bast~ rmaa, çiçekçi, bezzaz,
mintanc~, celeb, basmac~, bakkal, ekmekçi, zahireci, kasab, damgac~, dühanc~, zeytinya~a, francalac~~ve abac~~esnalim saymak mümkündür. Bunlar~n d~~~ nda bakkal,
de~irmen, arakhane (meyhane), sabunhane, cehri, terzi, attar, keçeci ve boyac~~dükkânlan ile ldrahaneci terimlerini dikkate ald~~~m~ zda Avrupa Tüccan'mn hem bizzat
kendilerinin icra ettikleri hem de ticaret amac~yla münasebetleri olan esnaf gruplar~n~n say~s~~artmaktad~r.
Avrupa Tüccan'n~n devletin en önemli gelir kalemleri arasmda yer alan mukataalan iltizam yoluyla ald~~~n~~görüyoruz. Izmir'de mütemelckin Avrupa Tüccan
M~g~rd~ ç veled-i Nopan, bir arzuhal vererek sab~k Izmir Ba~ayam Mansurizade
Emin'den 1830 senesi Izmir Bal~khanesi mukataas~ ndan ve baz~~ticari hususlardan
dolay~~80.000 kuru~~alaca~~~oldu~unu; Mansurizade Emin'in Bozdo~an ve Derince
kazalar~~ahalisinden olan alacaldann~~kendisinin tahsil etmesi yönünde 1835 senesinde anla~t~ldanm ancak bir akçe para tahsil edemedi~ini belirterek alaca~~mn tahsil
edilmesini istemi~tir286. Bir di~er hüküm de ise Istanbul'da mütemekkin tüccar Hatim, Yeni~ehir-i Fenâr (T~rhala) sakinlerinden Dilber Mehmed Arif zimmetinde
1827, 1828 ve 1829 seneleri Yeni~ehir-i Fenâr cizye ve gümrük m~~kaatas~~ile Avrupa'ya yapt~klar~~ticaretten dolay~~161.210 kuru~~alaca~~~oldu~unu belirten bir arzuhal
vermi~tir287 . Yine Istanbul'da mütemekkin Avrupa Tüccan Bervano~lu bak, iltizam
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BOA., A.DV.N.DVEd., no: 106 / 1, hüküm: 218.
ADVN.DVE.d., no: 106 / I, hüküm: 170.

281 BOA.,

BOA., A.DVN.DVEd., no: 106 / I, hüküm: 37.
Osmanl~~Devletinde eskiden beri merkezle ta~ra aras~ndaki haberle~me menzilhaneler vas~tas~
yla
sa~lan~ yordu. Ancak menzilhane te~kilaanda Temmuz 1824 tarihinde yap~
lan düzenleme ile menzilhaneler iltizama verilmeyerek, kira usulü ile yönetilmeye ba~lanm~~t~ r. Bkz. Musa Çad~rc~, "Posta Te~kilat~~
Kurulmadan önce Osmanl~~~mparatorlu~u'nda Menzilhane ve Kirac~ba~il~k", Tanzimat Sürecinde Türla:ye:
ülke Yönetimi, imge, Ankara 2007, s. 45-54; Burada söz konusu edilen Düzce Kazas~~
kirahanesidir. BOA.,
A.DVXDVE.d., no: 106 Al, hüküm: 83.
284 Gedik, Osmanl~~hukukunda imtiyaz ve inhisar esas~na
dayanan tasarruf hakk~d~r. Say~s~~belli ve
de~i~mez say~ da olan bir toplulukta vazife gören kimselerin i~tigal etti~i meslek veya esnafl~~~~
ifade ederdi.
Her cins esnaf için muayyen adette i~~yeri ve dükkan tespit edilmi~ti. Bunlann satt~~~m ba~kas~~
satamaz ve
i~ledi~ini i~leyemezdi. Gedik tevcihi s~ras~nda para al~n~ r ve ellerine ferman verilirdi. Ünal,
a.g.s., s.264;
Burada söz konusu edilen Gemlik kasabas~nda Gazi Sultan Ahmed Han-~~salis valcfina ait boyac~~
gedi~i
idi. BOA., A.DVN.DVE.d., no: 106 / 1, hüküm: 170.
285 BOA., A.DVN.DVE.d., no: 106 / 1, hüküm: 37.
288 Bu konuda üç ayr~~hüküm vard~r.
BOA., ADVA:DVE.d., no: 106 / 1, hüküm: 20 (29 May~s-7 Haziran 1835), hüküm: 47 (5-13 A~ustos 1836), hüküm: 69 (17-26 ~ubat 1837).
287 BOA., A.DVNDVE.d., no: 106 / 1,
hüküm: 123. (Evahir-i Zilhicce 54 / 7-16 Mart 1839).
282
283
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yoluyla ald~~~~ ~zmir ve tevabi enfiye288 mukataas~na ba~l~~ ~zmir, Akhisar, Manisa,
Kasaba, Ayd~n, Tire ve Ödemi~~enfiyecilerinden 1831 ve 1832 senelerine ait olmak
üzere farkl~~miktarlarda alaca~~~oldu~u gerekçesi ile ~ikâyetçi olmu~tur289.
Avrupa Tüccan ile ilgili defterde ticari ili~kilerde kullan~lan a~~rl~k ölçü ve tart~~
birimi olarak denk290, desti291, dirhem292, batman293, miska1294 ve luyye/vuluyye295
terimleri kullan~lm~~t~ r. Para birimi olarak pek çok hükümde para, kuru~, akçe, kese
ve yük terimleri geçmektedir. Bunun yan~nda para çe~idi olarak Florin alt~m298,
Mahmudiye alt~n~, Mecidiye alt~n~ , Adliye alt~n~, Hayriye alt~n~, Y~ld~z alt~n~, F~nd~k
alt~n~~ve gümü~~(halis sim) ticari ili~ kilerde kullan~lm~~t~r297.
Avrupa Tüccan ile ilgili hükümlerde alacak-vereceklerde faiz oran~~onu on bir
buçuk yani 0/0 15 olarak ifade edilmi~tir. E~er borç verilmesi esnas~ nda faiz oran~~
tespit edilmemi~~ise faiz olarak al~nan paran~n as~l borçtan dü~ülmesi gerekti~i de
hükümlere yans~m~~t~r298. Aynca pek çok belgede borç olarak verilen paraya uygulanacak faiz, güze~te299, devr-i ~er'i30° ve ribh301 olarak ifade edilmi~tir.
Avrupa Tüccar' ile ilgili hükümlere yans~yan ticari emtia aras~nda pirinç, kahve,
kalita, zeytinya~~, inci, ~ayak, alt~ n bilezik, mücevher, yakut yüzük ve elmas yüzü~il
sayabiliriz.
Avrupa Tüccan'n~n ticaretleri yabanc~~ ülkelere yönelik oldu~undan dolay~~ zaman zaman yabanc~~tüccar ile aralannda alacak-verecek davas~~zuhur etmekteydi.
Mesela Rusya Devleti tebaas~ ndan Kostaki, Beratl~~ Avrupa Tüccan Argiri'den
600.000 kuru~~alaca~~~oldu~unu iddia etmi~ti302 . Yine Latin reayas~ndan Tabib
Cevlani, Berath Avrupa Tüccan ve Silivri mütemekkinlerinden Keçecio~lu

na çekilen keyif verici bir
208 Enfiye, burun otu. Toz haline getirilmi~~tütün. Di~e sürülen veya bu~maddedir. Ünal, a.g.s., s.227; Enfiye mukaatas~~Dühan Gümrü~ü gelirleri aras~nda olup, iltizama verilmek
suretiyle i~letilirdi
1836).
289 BOA., ADVIV:DVE.d., no: 106 / 1, s. 22-24'deld dört hüküm, (May~s-Haziran
BOA., A.DVIV:DVEd., no: 106 / 1, hüküm: 175.
A.DVXDVE.d., no: 106 / 1, hüküm: 173, 203, 205, 221, 305.
292 BOA., A.DVXDVEd., no: 106 / 1, hüküm: 37, 126.
29' BOA., ADVIV:DVE.d., no: 106 / I, hüküm: 104.

290

291 BOA.,

A.DVXDVE.d., no: 106 / 1, hüküm: 126.
BOA., ADVN.DVEd., no: 106 / I, hüküm: 34, 173, 218, 224.
296 BOA., ADV1V:DVEd., no: 106 / 1, hüküm: 255.
297 Bu para çe~itleri için bkz. BOA., ADVXDVE.d., no: 106 / I, hüküm: 218, 274.

2"BOA.,
295

BOA., A.DVXDVEd., no: 106 / 1, s. 71-72, 80.
BOA., ADVIV:DVE.d., no: 106 / 1, s. 10, 19, 28, 48, 71, 80, 121.
39° BOA., ADVXDVE.d., no: 106 / 1, s. 19, 71, 80, 118.

298

299

301 BOA., A.DVIV:DVE.d., no: 106 / 1, s. 19, 71-72, 118.
302 BOA., ADVXDVE.d., no: 106 / 1, s. 78-79, 85-86.
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istimaetan 6000 kuru~~alaca~~~oldu~unu ileri sürmü~tü303. Bir ba~ka hükümde ise
Karabet, Ketseli ve Zohrab adl~~üç Frans~ z tüccann Fransa himayesinde bulunan
Ispir ve Dimitri adl~~ki~ilere satt~ldan mallann bedelini alan~ad~ldan için davac~~olduldan ve Frans~z elçili~inin olaya müdahil oldu~u ifade edilmi~tir3"
Tüccar ile ilgili davalara zaman zaman patrikhanelerin de i~tirak etti~ini görüyoruz. Arabgir Kazas~~mütemekkinlerinden Haci Bogos öldükten sonra terekesi o~lu
Berath Avrupa Tüccan Haci Ohannes'e intikal etmi~tir. Fakat Kürelio~lu Halil, ad~~
geçen ki~inin mal~m~~ üçte birini vasiyet etti~ini ve kendisini de vasi tayin etti~ini
belirterek terekeye müdahale etmi~~ve davac~~olmu~tur. Yap~lan incelemede Halil'in
~edid ve yalanc~~tafesinden oldu~unun ortaya ç~kmas~~üzerine davan~n reckline kara
verilmi~tir. Bu dava vesilesi ile ~stanbul ve tevabi Ermeni Patriki Ma0,us Piskopos'un ismi
de zikredilmi~tir305. Berath Avrupa Tüccan Komrac, Gekbüze Kazas~' n~n Danca
Köyü'nde mütemekkin Yako veled-i Nikola'dan 15.000 kuru~~alaca~~~oldu~unu ve
bir sene içinde ödemek üzere kans~~taraf~ndan kendisine Rum Patrikhanesi'nde senet
verildi~ini, fakat sürenin bitmesine ra~men borcun ödenmedi~ini belirten bir dilekçe
vermi~tir. Görüldü~ü üzere Rum Patrikhanesi borcun ödenmesine arac~~olmu~tur306.
Bilecik Kazas~ 'run Küplü Köyü'nde Kocaba~~~olan Berath Avrupa Tüccan
Karao~lano~lu Mihail'in mütevellisi oldu~u kilise gelirlerini zimmetine geçirdi~i ve
yolsuzluk yapt~~~ na dair ~ikayet üzerine yap~lan incelemede ahaliye 100.000 kuru~~
ödemesine karar verilmi~tir. Ayr~ ca mütevellisi oldu~u kilisenin hamam ve bahçe gibi
emlaldann~ n Küplü Köyü'nde olmas~~nedeniyle mahallinde inceleme yap~lmas~na ve
bunun için de Patrikhanenin bir müba~ir tayin etmesine karar verilmi~tir307.
Avrupa Tüccan'n~n ticari ili~kilerinde alacak-vereceklerine kar~~l~k olarak birbirlerine teminat olmak üzere senet, tahvil, temessük ve poliçe vermeleri adetti. Fakat borçlann ödenmemesi halinde bu evraldarla mahkemelere alacak davas~~aç~labiliyordu. Defterdeki hükürnlerden anla~~ld~~~ na göre tüccar, senet ve poliçe benzeri
belgelere ra~men alacaldann~~tahsil edemedi~i zaman borçluya borçlann~~ödemediklerine dair resmi bir yaz~~göndererek durumu bildiriyorlard~~ki buna protesto veya
ihtarname çekmek deniyordu. Protesto çekilmesine ra~men alacaklann yine ödenmemesi halinde mahkeme yoluyla tahsil etme yoluna müracaat ediliyordu. Yine
defterdeki hükürnlerden protesto usulünün icras~~için Istanbul'da Avrupa Tüccan kanç~la9,as~~ kuruldu~u anla~~lmaktad~r308. Tüccar aras~ndaki poliçe evralumn kar~~l~ld~~
olarak al~~-~~p verilmesi halinde icap eden protesto usulünü icra etmek için Istanbul'da

BOA., ADVN.DVE.d., no: 106 / I, s. 56.
BOA., A.DVIV:DVEd., no: 106/1, s. 30-31.
305 BOA., ADVN.DVEd., no: 106 / 1, s. 81.
308 BOA., ADVN.DVEd., no: 106 / 1, s. 39, 55.
307 BOA., A.D1,7N.DVE.d., no: 106 / 1, s. 30, 56-57.
303

304

308 Kanç~larya, konsoloshanelerde vatanda~lara ait muamelelerin yap~ld~~~~yer. Bir nevi noterlik
i~lerinin yürütülmesinden sorumlu ki~iye ise kanç~lar deniyordu. Ayverdi, a.g.s., s. 617.
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kurulmu~~olan Avrupa Tüccar' kanglaryas~nda oldu~u gibi ayn~~usulü tatbik etmek
üzere Beyrut'ta tüccar vekili tayin edilen Nikola veled-i Mudavver ayn~~ zamanda
Byut kanç~lan olarak görevlendirilmi~ ti". Nikola veled-i Mudavver tüccar vekilli~i
ve kanç~ larya görevi sona ermesine ra~men Beyrutlu Avrupa Tüccar~'mn iste~i üzerine 23 Eylül-2 Ekim 1855 tarihinde Tüccarba~i unvan~~verilerek bir kez daha ayn~~
göreve tayin edilmi~ti310 . Dolay~s~~ile ~stanbul d~~~ nda da ticari konulara bakmak
üzere Avrupa Tüccan kanç~~laryas~~tayin edilmekteydi.
Avrupa Tüccan ile ilgili defterde yer alan hükümlerde borç davalannda mahkemeye yans~yan resmi belgeler aras~nda senet31 1, poliçe312, tahvil/tahvilat3" ve
temessük3" yer almaktad~ r. Avrupa Tüccan toprak ve arazi davalannda mahkemeye
ellerindeki tapu, tapu senedi veya tapu temessükü belgelerini sunmak suretiyle hakl~l~klann~~ispat etmeye çal~~ m~~t~r313.
Sonuç
III. Selim'in tahta ç~kt~ktan sonra uygulamaya koydu~u idari, adli ve mali reformlann bir sonucu olarak müste'min ve berath tüccar grubunun ticaret alan~ndaki
tekelini k~ rmak ve alternatif bir tüccar s~n~fi yaratma dü~üncesinin sonucu olarak
Avrupa Tüccan s~ mfi ihdas edilmi~ti. Ayn~~ dü~ üncenin bir tezahürü olarak da II.
Mahmud, Hayriye Tüccan s~n~ f~n~~te~kil etmi~ ti. Her iki tüccar s~mfm~ n te~kilinde de
yabanc~lann Osmanl~~ticareti üzerinde kurduklar~~tekelin lunlmas~~ve yerli tüccar
s~n~f~~yaratma dü~üncesi hakimdi. Fakat, zaman içinde her iki tüccar s~n~f~nda da
beklenen ba~ar~~elde edilememi~ tir. Bunun sebepleri aras~ nda yabanc~~tüccann ticaret anda~ malan ile daha avantajl~~haklar elde etmesi, yabanc~~dil bilmeleri ve yabanc~~devletlerin s~k s~k meselelere müdahil olmas~~en ba~ ta gelmektedir. Ayr~ ca, 1840
senesinde Ticaret Nezareti bünyesinde Ticaret Mahkemesi ad~yla bir ticaret meclisi

BOA., A.DVJV.DVE.d, no: 106 / 1, s. 110, (Evail-i L 69 / 8-17 Temmuz 1853).
BOA., ADVN.DVEd., no: 106 / 1, s. 116, (Evas~t-~~M 72 / 23 Eylül-2 Ekim 1855).
imzalanan belge. Ayverdi,
3" Bir borcun, mal veya emlalun kime ait oldu~unu belirtmek için yaz~l~~
a.g.s., s.1083; BOA., A.DVN.DVE.d., no: 106 / 1, hüküm: 36, 41, 85, 99, 111, 129, 166, 172, 173, 198, 212,
221, 228, 240, 271, 274, 281, 297.
~ka ~ahsa ödemesi için kendi312 Bir alacaldm~n, belli bir paray~~belli bir tarihte kendisine veya bir ba
sine borçlu olan kimseye bildirdigi yaz~l~~ödeme emrine denir. Ayverdi, a.g.s., s. 1000; BOA., ADVN.DVE.
3°9
3

d., no: 106 / 1, hüküm: 11, 176, 253, 270.
BOA., A.DVN.DVE.d, no: 106 / 1, hüküm: 2, 5, 8,
313 Borç senedi demektir. Ayverdi, a.g.s., s. 1191;
33, 40, 51, 52, 53, 55, 60, 63, 64, 77, 93, 101, 104,110, 111, 121, 131, 150, 157, 159, 161, 167, 174, 177,
199, 212, 221, 223, 225,228, 246, 254, 271, 274.
a.g.s., s.1232; BOA.,
314 Borç senedi, anla~ma belgesi, mühürlü belge demektir. Ayverdi,
hüküm:
2,
8,
20,
33,
37,
38,
47,
49,
50,
51,
53,
54,
56,
57,
60, 63, 64, 66, 68,
A.DVN.DVEd., no: 106 / 1,
76, 77, 83, 85, 87, 93, 104, 114, 121, 131, 145, 153, 160, 161, 166, 176, 181, 190, 196, 198, 199, 208,
212,221,225, 246,264,271,277.
hüküm: 22, 162, 164, 183, 197, 216, 217, 218, 220, 278, 310.
315 BOA., A.DVN.DVEd., no: 106 / I,
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kurulmas~na kadar geçen süre zarf~ nda tüccann hukuki davalanna bakacak ihtisas
mahkemesinin olmamas~ n~n kan~~kh~a neden olmas~, tüccann imtiyazl~~oldu~unu
öne sürerek ~er'i mahkemeye gitmeyi reddetmesi de bir di~er nedendir. Yine tüccar
grubunun hukuki sorunlar~~kar~~s~nda "biz Avrupa Tüccan"y~z diyerek mahkemeye
gitmeyi reddetmesi ve kendilerinin ayncal~kh oldu~u izlenimini vermeye çal~~malar~~
da bu tüccar grubundan beklenen ba~ar~n~n gerçekle~ memesine neden olmu~tur.
Avrupa Tüccan s~n~f~ m' te~kilinde yabanc~lar~n Osmanl~~ticareti üzerinde kurduldan tekelin lunlmas~, yerli tüccar s~n~f~~yaratma ve yerli sanayi olu~ turma dü~üncesi hakimdi. Fakat, yabanc~~devletlerle yap~lan ticaret anda~ malan ile yabanc~~tüccann yerli tüccara kar~~~daha uygun ~artlarla ticaret yapma olana~~m elde etmesi ve
sanayi alan~nda kullan~lacak hammaddenin ülke d~~~na ç~kar~lmas~~yerli sanayi kurulmas~na engel olu~turmu~tu. Bu hususa dair incelemeye tabi tuttu~~~muz defterde
herhangi bir belge veya bilgiye rastlanmam~~t~r.
Osmanl~~Devleti, Avrupa Tüccan'ndan beklenen ba~ar~y~~elde edemeyince çözüm aray~~lanna yönelmi~tir. Ilk ba~ta gerekli ~artlar~~ta~~yanlara tüccar berat~~verilerek, Avrupa Tüccan say~s~n~n art~r~lmas~~yoluna gidilmi~ tir. Bunun yan~nda Ticaret
Nezareti'nin kurulmas~~sonras~~Avrupa Tüccan'n~n i~leri bu nezaretin uhdesine
verilerek merkezi bir yap~~kurulmu~tur. Yine ticaret alan~ ndaki hukuki sorunlar~n
çözümü için Istanbul'da Ticaret Mahkemesi, ta~ ra da ise ticaret meclisleri veya
memleket meclisleri kurularak davalann buralarda görülmesi usulü benimsenmi~tir.
Fakat ~er'i konular~n yine ~er'i mahkemelerde görülmesine devam edilmi~tir. Tüccar
s~n~fin~n yabanc~~dil bilmemesi nedeniyle ortaya ç~kabilecek ma~duriyetin önlenebilmesi için mahkemelerde tercüman bulundurulmas~~zorunlu k~l~nm~~t~r. Ayr~ca
tüccar s~n~f~= te~kilinde itibaren 4000 akçeden fazla olan alacak davalar~n~n ta~ra
da de~il Istanbul'da Sadrazam huzurunda arz odas~nda görülmesi kural~na sad~k
kalmm~~t~r.
Özellikle tüccann nizamlan gere~ince sahip olduklar~~hak ve imtiyazlanna aykin bir durumla kar~da~tildar~nda derhal buna engel olunmas~~için hukuki yollara
müracaat ettiklerini ve s~k s~k gönderilen fermanlar vas~tas~yla ta~ ra idarecilerine bu
yönde tembihatlann yap~ld~~~n~~tespit ettik. Ayr~ ca Avrupa Tüccan'mn i~lerinin
yürütülmesi hususunda naz~r, ~ehbender, muhtar ve tüccar vekili gibi temsilciler son
derece etkin ~ekilde çal~~m~~lard~ r. Özellikle tüccar vekili seçimi ile ilgili kay~tlar son
derece iyi muhafaza edildi~inden, önceki ve sonraki tüccar vekillerinin kimler oldu~unun tespiti mümkün olabilmi~tir.
Avrupa tüccarl~~~n~n ihdas~ndaki as~l amaç yabanc~~ve müste'min tüccar grubunun etkisini k~rmak oldu~undan ülkenin hemen her ~ehir ve kasabas~nda Avrupa
Tüccan var olmu~tur. Avrupa Tüccan olabilmenin temel ~art~~Avrupa'yla ticaret
yapmak, güvenilir, ~ rz sahibi ve zengin olmak oldu~undan bu vas~flan ta~~mayanlara
tüccarl~k berat~~verilmemi~~ve tüccar berat~~verilirken s~k~~bir kontrol sistemine tabi
tutulmu~larchr. Tüccar ile ilgili bir di~er husus ise tüccarl~~~ n babadan okula geçen
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bir durum arzetti~i gibi tüccar hizmetUrlann~n da akrabal~k ili~kisi gözeülmek suretiyle tayin edilmi~~olmas~d~r.
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Ek 1: Avrupa Tuccan ve Hizmetkârlannm Listesi (BOA., A.DVN.DVE.d., no:

106 / 1)
~ehir

Avrupa Tüccar'

Hüküm Tarihi

Defter
sayfa
no

Midilli3 I6

Ad Lofalci veled-i Aci Yuvan

Evas~t-~~ L 250 / 10- 19
~ubat 1835
Evahir-i Za 250 / 21-30
Mart 1835
Evail-i Za 50 / 1-10 Mart
1835

s.8

~stanbul

Cambor317
Bihorbalt~~

~stanbul

~stanbul
T~rnovi

-Dimitri Zafiro~lu
-Nikola veled-i Yani Aci Çe~meli
-~plikçi Kostantin
-Kilfor veled-i Mihaki Mirasyedi318
-Fethale veled-i Pobos Gazban
-Fenerli Aleksand~r veled-i
Yorgi319
-Jozef Haccar32°
M~g~ rd~c veled-i Haccardor

~stanbul

-Esteban veled-i Aci Nikola321
-Simon veled-i Aci Niko
Acio~lu Artin

Kayseri

Agob veled-i Toros

Edirne

Melfak

Evas~t-~~ Za 250 / 11-20
Mart 1835
Evas~t-~~ Za 250 / 11-20
Mart 1835
Evail-i Z 250 / 1-9 Nisan
1835
Evail-i Z 250 / 1-9 Nisan
1835
Evail-i Z 250 / 1-9 Nisan
1835

s.9
s.9

s.10
s.10
s.11
s.12
s.12

316 Aci Lofaki veled-i Aci Yuvan Cambor'un tuccarl~~a atanma tarihi Evahir-i Receb 233 / 22-31
Ekim 1808'dir. Hizmetkârlar~~ise Yorgi veled-i Yuvan Cambor, BOA., A.DVN.DVE.d., no: 106 / 1, s. 8;
Nikola veled-i Yorgi ile Yanko veled-i G~rman'd~r. BOA., ADVXDVEd., no: 106 / I, s. 46.
317 Ayn~~tüccar ile ilgili di~er hukümler için bkz. BOA., ADVXDVE.d., no: 106 / I,
s. 46, (Evas~t-~~ Ca
54/ 2-11 A~ustos 1838); BOA., A.DVIV:DVE.d., no: 106 / 1, s. 62, (Evahir-i R 57 / 12-20 Haziran 1841);
BOA., A.DVXDVE.d., no: 106 / 1, s. 100, (Evahir-i Z 64 / 18-27 Kas~m 1848).

318 Kilfor veled-i Mihaki Mirasyedi adl~~tüccann ad~~di~er hükümlerde Kirkor veled-i Mihaki Mirasyecli ~eklinde yaz~lm~~t~r. Bkz. BOA., ADVX.DVE.d., no: 106 / 1, s. 25 ve 65.

Fethale Gazban ve Fenerli Aleksand~r için bkz. BOA., ADVXDVEd, no: 106 / 1, s. 25, 35, 41, 42.
Jozef Haccar ve Fenerli Aleksand~ r için bkz. Bkz. BOA., ADVXDVE.d., no: 106 / 1, s. 35, (Evail-i
C 253 7 2-11 Eylül 1837); BOA., ADVXDVE.d., no: 106 / 1, s. 45, (Evahir-i Ra 54 / 14-23 Haziran 1838);
BOA., A.DVIV:DVE.d., no: 106 / I, s. 51, (Evahir-i Za 254 / 5-14 ~ubat 1839); BOA., A.DVXDVEd., no:
106 / 1, s. 63, (Evail-i B 57 / 19-28 A~ustos 1841).
321 Bir ba~ka hükümde tüccann ad~~Esteban veled-i Haci Nikola ~eklinde verilmi~tir. Bkz.
BOA.,
A.DVN.DVE.d., no: 106 / 1, s. 108.
319

320
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Ni~~
Ni~de

-Kostantin veled-i Todori322
-Adam veled-i Kostantin
T~rl~o~lu Aci Yevan veled-i
Nikola323

10-19

s. 1 2

Evas~t-~~ L 250 / 9 ~ubat
1835
Evas~t-~~ L 250 / 9 ~ubat
1835

s.13

Evas~t-~~ Z 250
Nisan 1835

/

s.13

Ni~de

Yevan324

Bergama

-Aci Simon veled-i Mardebros
-Dimitri veledi Poliwani325
-Dimitri veled-i Palopolo326

Evail-i Ra 251 / 27 Haziran-6 Temmuz 1835

s.13

Filibe

Evail-i Ra 251 / 27 Haziran-6 Temmuz 1835

s.1 3-14

Ayval~k

-Evanis veled-i Pedros Ipliyan
-Petro Babazaki
-Nikola veled-i Pander Frilo327
-Dimitri veled-i Aci Kostanti
Manconi

Bergama

Evas~t-~~ Ra 251
Temmuz 1835

/

7-15

s. 14

-

Evas~t-~~ Ra 251
Temmuz 1835

/

7-15

s. 14

Izmir

M~g~rd~ç veled-i Nopan328

Isparta

Ilyaso~lu Estefan

Ayazmend
(Ayval~k)
Za~ra-i Atik

Aci Nikola veled-i Estrati329

Evail-i S 51 / 29 May~s-7
Haziran 1835
Evail-i R 251 / 27 Temmuz-5 A~ustos 1835
Evahir-i C 251 / 14-22
Ekim 1835
Evail-i S 51 / 29 May~s-7
Haziran 1835

-

s.15-16
s.16
s.16
s.17

BOA., ADVIV:DVE.d., no: 106 / 1, s.92-93, (Evail-i N 63 / 13-22 A~ustos 1847).
Rumiyan mahallesinden Ba~c~~ Aci Yevan veled-i Nikola veled-i Atam için bkz. BOA.,
A.DVXDVE.d., no: 106 / 1, s.21-23, (Evas~t-~~S 252 / 28 May~s-8 Haziran 1836).
324 Ni~deli tüccann ad~~hükürnlerde farkl~~~ekillerde zikredilmi~tir. T~rho~lu Aci Yevan veled-i Nikola'n~n o~ludur. Bkz. Yevan için BOA., A.DVADVE.d., no: 106 / 1, s.13, (Evas~t-~~ L 250 / 9 ~ubat 1835);
Yevan veled-i Aci Yevan için bkz. BOA., A.DVN.DVEd., no: 106 / 1, s.15, (Evas~t-~~Ra 251 / 7-15 Temmuz 1835); Aci Yevan için BOA., ADVN.DVEd., no: 106 / /, s.21-23.
325 Bir di~er hülciimde tüccarlann adlar~~ Dimitri veled-i Poli~yani ve Haci Simon ~eklinde
Bkz. BOA., A.DVIV:DVE.d., no: 106 / I, s.117, (Evahir-i S 72 / 2-10 Kas~m 1855).
326 Bkz. BOA., A.DVXDVEd., no: 106 / 1, s.117, (Evahir-i S 72 / 2-10 Kas~m 1855); Tüccann
ad~n~n Dimitri Panpolo ~eklinde verilmesine dair bkz. BOA., A.DVN.DVEd., no: 106 / I, 5.132, (Evail-i
Zilkade 281 / 28 Mart-6 Nisan 1865).
327 Ayval~k'ta Avrupa tüccan olan bu ki~inin ismi farkl~~ ~ekillerde yaz~lm~~t~r. Bkz. Nikola veled-i
Pander Frilo. BOA., A.DVADVEd., no: 106 / 1, s.14 veya Nikola Bandozpolo için bkz. BOA.,
A.DVN.DVE.d., no: 106 / 1, s.34 veya Nikola Pandezdilo için bkz. BOA., ADVN.DVEd., no: 106 / 1, s.38.
328 M~g~rd~ç veled-i Nopan ile ilgili bkz. BOA., ADVXDVE.d., no: 106 / /, s.26, (Evahir-i R 252 / 513 A~ustos 1836); BOA., ADVN.DVE.d., no: 106 / I, s.33, (Evas~t-~~Za 252 / 17-26 ~ubat 1837).
329 Bkz. BOA., ADVN.DVE.d., no: 106 / 1, s.16-17, (Evahir-i Ca 251 / 14-23 Eylül 1835).
322

323
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Edirne330

-Karabet veled-i Kirkor
-Banako veled-i Yorgi
-Karabet veled-i Aci Agob
Banat~rbekyan331

Evail-i N 251 / 30 Aral~k
1835

s.18

Izmir

-Aci Hristo veled-i Aci Musa
Folani332
-Filboz veled-i Markos
-Anasta~~veled-i Yako333
-Todori Gebe~o~lu
-Haci Panapot veled-i Haci Musa334
-Tekfur veled-i Bogos335

Evail-i L 251 /29-29 Ocak
1836

s.18

Bursa

-Terpot veled-i Nikolayeti
-Aci Karabet veled-i Bedros
Zaviso~lu

Evail-i ~~51 / 22 Kas~m-1
Aral~k 1835

s.18

Lefko~e

Evail-i N 51-30 Aral~k 1835

s.18

Mihaliç

-Artin veled-i Aci Bogos
-Nikola Hey! Trablus
Çakalo~lu Dimitri

Evahir-i ~~ 251 / 11-20
Aral~k 1835

s.19

Filibe

Kirkor veled-i Mesrub

s.19

Filibe

Yako veled-i Çarkç~o~lu Danib

Mihaliç

Sonbero~lu Yorgi

Edirne

Malkon veled-i Oseb

Ni~de

Astarc~~ Piretamos veled-i Anasta~~
veled-i Atam

Evas~t-~~N 251 / 1-10 Ocak
1836
Evas~t-~~N 251 / 1-10 Ocak
1836
Evas~t-~~L 251 / 30 Ocak-8
~ubat 1836
Evas~t-~~Za 251 / 28 ~ubat8 Mart 18356
Evas~t-~~S 252 / 28 May~s-6
Haziran 1836

330

59, 65.

s.19
s.20
s.20
s.21-23

Karabet veled-i Kirkor ve Banako veled-i Yorgi bkz. BOA., A.DV.N.DVEd., no: 106 / 1, s. 11, 20,

331 Karabet veled-i Aci Agob Banat~ rbelcyan ve Banako veled-i Yorgi için bkz. BOA., A.DVN.DVE.d.,
no: 106 / 1, s.59, 65 (Evahir-i M 58 / 4-13 Mart 1842).
332 Haci Hristo, Aci H~ risto veya Haci Hristo Canbazo~lu için bkz. BOA., A.DVNDVE.d., no: 106 /
1, s. 59-60, 105.
333 Ayn~~tüccar için bkz. BOA., A.DVXDVE.d., no: 106 / I, s. 48-49, (Evas~t-~~ N 254 / 28 Kas~m-7
Aral~k 1838); BOA., A.DVN.DVE.d., no: 106 / 1, s. 59-60, (Evahir-i S 56 / 24 Nisan-2 May~s 1840); BOA.,
A.DVJV:DVE.d., no: 106/1, s. 105; Ayn~~tüccar için bkz. BOA., ADVJV:DVE.d., no: 106 / 1, s. 112, (Evahir-i
Za 69 / 26 A~ustos-4 Eylül 1853).
334 Ayn~~tüccar için blcz. BOA., A.DV.N.DVE.d., no: 106 / I, s. 105, 112.

BOA., ADVN.DVEd., no: 106 / 1, s. 112, (Evahir-i Za 69 / 26 A~ustos-4 Eylül 1853).
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~stanbul

Bervano~lu Isak336

Yanbolu

Zilani veled-i Gebrete

Tekfurda~~~

Angil veled-i Efton

Ni~de

Anasti

Manisa337

-

Kala-i
Sultaniye
Kala-i
Sultaniye
Yanya

Yahudan338

Bursa

Aleko veled-i Panafo ~p1ikçio~1u339

Bursa

Yorgi veled-i Filo340

Edirne

Aci Nanyo

Siroz

Panaki ~stiko

Edirne

Esvador341

Ankara

~erito~lu Evanis veled-i Karib342

M~g~rd~ç
Esterbo Namco veled-i Estamo

Evail-i S 252 / 18-27 May~s
1836
Evas~t-~~S 252 / 28 May~s-6
Haziran 1836
Evahir-i S 252 / 7-15 Haziran 1836
Evail-i Ra 252 / 16-25
Haziran 1836
Evas~t-~~Ra 252 / 26 Haziran-5 Temmuz 1836
Evail-i Ca 252 / 14-23
A~ustos 1836
Evail-i Ca 252 / 14-23
A~ustos 1836
Evail-i Ca 252 / 14-23
A~ustos 1836
Evas~t-~~ Ca 252 / 24 A~ustos-2 Eylül 1836.
Evas~t-~~Ca 252 / 24 A~ustos-2 Eylül 1836.
Evail-i C 52 / 13-22 Eylül
1836
Evail-i C 52 / 13-22 Eylül
1836
Evas~t-~~C 252 / 23 Eylül-2
Ekim 1836
Evahir-i C 252 / 1-10
Kas~m 1836

s.23
s.24
s.24
s.25
s.26
s.26
s.27
s.27
s.27-28
s.27-28
s.28
s.28
s.29
s.29-30

s-6 Haziran 1836);
338 Bkz. BOA., A.DVNDVE.d., no: 106 / 1, s.23-24, (Evas~t-~~ S 252 / 28 May~
Hizmetkân ise Yordan'd~r.
337 Tüccann ad~~belli de~ildir. Hizmetkân ise Fethan veled-i Lafom'dur.
~ustos
338 Hizmetkân Nifos'dur. BOA., A.DVN.DVE.d., no: 106 / 1, s. 27, (Evail-i Ca 252 / 14-23 A
1836).
Ca 252 / 24 A~ustos-2
339 Ayn~~tüccar için bkz. BOA., A.DVNDVE.d., no: 106 / 1, s. 28, (Evas~t-~~
Eylül 1836).
Ca 252 / 24 A~ustos-2
340 Ayn~~tüccar için blcz. BOA., A.DVN.DVE.d., no: 106 / 1, s. 28, (Evas~t-~~
Eylül 1836).
s. 61-62, (Evahir-i S 57 /14-22 Ni341 Bir ba~ka hüküm için blcz. BOA., ADVNDVE.d., no: 106 / 1,
san 1841).
Hizmetkân Katolik Eva342 Tüccarm berat tarihi Evahir-i ~aban 241 / 31 Mart-8 Nisan 1826'd~r.
nis veled-i Armiye (ölmü~)'nin berat tarihi Evahir-i Muharrem 1242 / 25 A~ustos-3 Eylül 1826, di~er
hizmetkân ise Aci Bigados veled-i Aci sardehim'dir.
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Bilecik
Küplü
Karyesi
Bursa

Ankara

/

Karao~lano~lu Mihalaki343
-Aci Mihalaki

Evail-i B 52 / 12-21 Ekim
1836

s.30

-Nikola Kesafi veled-i Kayti
veled-i Kiryako
-K~rmizo~lu Aci Kiryako
-Aci Karabet
-Pave
-Panapot veled-i Nikolanbi
-Katorto veled-i David
K~rmizo~lu Ohannes

Evail-i B 52 — 12-21 Ekim
1836

s.30-31

Evail-i N 252 / 10-19 Aral~k
1836
Evas~t-~~ N 252 / 20-29
Aral~k 1836
Evas~t-~~ N 252 / 20-29
Aral~k 1836
Evas~t-~~ N 252 / 20-29
Aral~k 1836
Evas~t-~~ N 252 / 20-29
Aral~k 1836

s.31

Edirne

Vartan

Ayval~k

T~nlo~lu Aci Luzi

Ayval~k

Macono~lu Dimitri

Istanbul

Bursa

-Zafhari
-Ilyas Hod
-Fethale Gazban
-Bedalo~lu
Mesfum

Bursa

Halebli Çorbac~~

Galata

Dalkoco~lu Sava veled-i Allta~344

Edirne

Ba~gvano~lu SarrafKarabet345

Midilli

Mand~rao~lu Vasil

Kapuda~~
/Erdek
Kasabas~346
Kayseri
Telcfi~ rda~~~

-Kazganc~o~lu Artin
-Kesiso~lu Agya
Etmekçi Yani veled-i Dimitri

Evas~t-~~ Za 252 / 17-26
~ubat 1837
Evas~t-~~ Za 252 / 17-26
~ubat 1837
Evas~t-~~ Z 252 / 1-28 Mart
1837
Evas~t-~~ Ca 253 / 13-22
A~ustos 1837
Evahir-i Ca 253 / 23 A~ustos-1 Eylül 1837
Evas~t-~~C 253 / 12-21 Eylül
1837
Evail-i B 53 / 1-10 Ekim
1837
Evas~t-~~ B 53 / 11-20 Ekim
1837

s.32
s.32
s.32
s.32-33

s.33
s.33
s.34
s.34
s.35
s.36

s.36
s.36-37

Ayn~~tüccar için bkz. BOA., A.DVXDVE.d., no: 106 / I, s. 31, 53, 56-57.
Tüccann berat tarihi Evahir-i Rebiül-ahir 250 / 27 A~ustos-4 Eylül 1834, Hizmetkân Vasil
veled-i Aci Esdon'un berat tarihi ise Evas~t-~~Cemaziye'l-evvel 1250 / 15-24 Eylül 1834'dür.
345 Bir ba~ka hüküm için bkz. BOA., ADVXDVEd., no: 106 / 1,
s. 38.
346 Tüccann ad~~belli olmay~ p hizmetkân ise Toluo~
lu Toblu Yorgalci'dir.
343

344
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•

Erzurum

Kiyork

Tokat347

Cirasono~lu Musa348

Edirne
Ayval~k
Bolu

-Mihal veled-i Estoban
-Bogos veled-i Tosyan
-Mihail Çoka
Ednas

Tokat

-Tokatl~~Oseb veled-i Artin

~stanbul/
Ge~büze/
Danca
karyesi
Silivri349

Komrac

Ayd~n
eyaleti
Amasya

Logom
Mozio~lu Karabet350

~stanbul

Vasfi

Filibe

Manok

Siroz
Ni~de

-Tifo veled-i Tomba
-Aci Ramo veled-i Aci Razaro
Yordan veled-i Legaviç

~stanbul

Vicoo~lu Bogos

Elviye-i
Hamse351,
Yeni~ehir-i
Fenar,
T~rhala,

Tüccar ismi belirtilmemi~~

-

Evas~t-~~B 53 / 11-20 Ekim
1837
Evahir-i B 53 / 21-30 Ekim
1837
Evahir-i ~~ 253 / 20-28
Kas~m 1837
Evahir-i N 253 / 19-28
Aral~k 1837
Evahir-i L 253 / 18-26
Ocak 1838
Evahir-i L 53 / 18-26 Ocak
1838

s.37

Evas~t-~~Za 53 / 6-15 ~ubat
1838
Evas~t-~~Za 53 / 6-15 ~ubat
1838
Evahir-i Za 53 / 16-25
~ubat 1838
Evas~t-~~M 54 / 6-15 Nisan
1838
Evas~t-~~M 54 / 6-15 Nisan
1838
Evahir-i S 54 / 16-24 May~s
1838
Evail-i S 54 / 26 Nisan-5
May~s 1838
Evail-i Ra 54 / 25 May~s-3
Haziran 1838
Evail-i Ra 54 / 25 May~s-3
Haziran 1838

s.40

s.37
s.38
s.38
s.38-39
s.39
s.39, 55

s.40
s.40-4 1
s.42
s.42
s.43
s.43
s.44
s.44

BOA., ADVXDVE.d., no:
347 Hizmeticân Yanik Filibe'de, Istefan ise Islimiye'de mütemekldndir. bkz.
106 / 1, s.37.
3"Ayn~~tüccar için bkz. BOA., ADVXDVE.d., no: 106 / 1, s. 39.
3" Bu hükümde Avrupa tüccan ismi belirtilmemi~~ve bu hüküm ikinci defa mükerrer olarak
kaydedihni~tir. BOA., ADVIV.DVE.d., no: 106 / 1, s.40.
~~253 / 20-28
350 Ba~ka bir hüküm için bkz. BOA., A.DVJV:DVEd., no: 106 / I, s. 38, (Evahir-i
Kas~m 1837); Bu ki~i ayn~~zamanda Edime'de tüccar vekilidir.
351 Elviye-i Hamse: T~ rhala, Yanya, Delvine, Avlonya ve Selanik sancaldann~~kapsard~.
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T~rnovi,
Galos
Kayseri
Tokat
Alaiye
/Alanya
Istanbul
Amasya
Kayseri
Mihaliç
Edirne
Midilli
Selanik

ERDO~AN KELE~~

Gümü~o~lu Serlcis
-Dibeko~lu Kokas
-Iskendero~lu Kigorak
-Agob veled-i Bogos
-Karalca~o~lu Minas
Halebli ilyas veled-i Anton
Ho11352
Kemikcio~lu Karabet
-Kazanc~o~lu Arti
-Nifokez
-Çalcalo~lu Yani
-Yorgi Bekçio~lu
-A~-tin Yalcio~lu
Estrati

Trabzon

-Arkiri
-Bekmezo~lu Anton
Artin

Haleb

Malui353

Filibe
Istanbul

-Civani Papa Yorgi
-Haci Mihalald Papa Dirnitri
Haccardor

Bursa

Estrati

Istanbul

Hatem

Tekfurda~~~

-A~-tin veled-i Agob Tarakc~o~lu
-Angili veled-i Aci Andon
Alfanosti
-Gerube
-Sogomon
-Beciros Hanna

Diyar-~~
Belcr
(Diyarbalur)

Evas~t-~~Ra 54 / 4-13 Haziran 1838
8 Ca 54 / 30 Temmuz 1838

s.45-46

8 Ca 54 / 30 Temmuz 1838

s.45-46

s.44-45

Evahir-i C 254 / 11-19 s.47
Eylül 1838
Evas~t-~~ Receb 54 / 30 s.47
Eylül-9 Ekim 1838
Evahir-i Receb 54 / 10-19 s.48
Ekim 1838
Evahir -iReceb 54 / 10-19 s.48
Ekim 1838
Evahir-i N 254 / 8-1 7 s.49
Aral~k 1838
Evahir-i N 254 / 8-17 s.49
Aral~k 1838
Evas~t-~~ L 54 / 28 Aral~k s.50
1838-6 Ocak 1839
Evas~t-~~ L 54 / 28 Aral~k s.50
1838-6 Ocak 1839
Evail-i Za 54 / 16-25 Ocak s.50-51
1839
Evahir-i Za 254 / 5-14 s.51-52
~ubat 1839
Evas~t-~~Za 54 / 26 Ocak-4 s.52
~ubat 1839
Evahir-i Za 54 / 5-14 ~ubat s.52
1839
Evahir-i Zilhicce 54 / 7-16 s.52-53
Mart 1839
Evail-i S 255 / 16-25 Nisan s.53
1839
Evail-i S 255 / 16-25 Nisan
1839

s.54

352 Tüccann berat tarihi Evail-i Cemaziye'l-evvel 223 / 25 Haziran-4 Temmuz 1808'dir.
Hizmetkârlan ise Yosef veled-i Anton Holl ve Cermanos veled-i Yosef Holl'dür.
"3 Tüccann berat tarihi Evas~t-~~M 232 / 1-10 Aral~ k 1816, hizmetkân ise Ay~
ntabh Menasil veled-i
~brahim'dir.
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Midilli

-Vasilyos veled-i Dimitri
-Simo veled-i Fotino
-~skendero~lu Kigorak355
-Karabet
-Keçecio~lu istimat
-Boyac~~Sonberi
-Markober
-Yani Nikola

Kayseri

Gülabi veled-i Folbek356

Edremid

Draç

-Aci Yorgi veled-i Aci Dimitri
-Vasil veled-i Mandre
-Yorgi veled-i Pavlidi
-Karabet Menaso~lu
Anasta~~veled-i Kostanti

Ayazmend

Dimitrald

Ayazmend

Midilli354
Tokat
Silivri

Bursa357

Evas~t-~~Ra 55 / 25 May~s-3
Haziran 1839

s.55

Evail-i Receb 55 / 10-19
Eylül 1839

s.56

Evahir-i Receb 55 / 30
Eylül-9 Ekim 1839

s.56

Evas~t-~~Za 55 / 16-25 Ocak
1840
Evail-i S 56 / 4-13 Nisan
1840

s.58
s.58
s.59
s.60
s.60

-Mihail veled-i Haci Angiliçoga
-Nikola veled-i Manol

Evahir-i ~~56 / 18-26 Ekim
1840
Evas~t-~~N 56 / 6-15 Kas~m
1840
Evas~t-~~ L 57/ 26 Kas~m-5
Aral~k 1841

Kemer-i
Edremid
~stanbul

Yani

Evail-i ..? 57 / 1841

s.61

Panapot veled-i Estemdebri358

s.62

Amasya

Mozo~lu Agamcan358

Evahir-i Ra 57 / 13-22
May~s 1841
Evahir-i Ra 57 / 13-22
May~s 1841
Evahir-i Ra 257 / 13-22
May~s 1841
Evail-i C 57 / 21-20 Temmuz 1841

s.63

Haleb
Konya

-Dellaloglu Abdullah
-Macisio~lu Neton
-Sava
-Anasti

s.60
s.60

s.62
s.62

er hükümde Vasil veled-i Dimitri ve Simon veled-i Konilto ~eklinde
354 Tüccarlar~n adlar~~bir di~
yaz~lm~~t~r. BOA., A.DVIV:DVEd., no: 106 / 1, s. 60.
s. 45-46
355 Ayn~~Avrupa Tüccar' için bkz. BOA., A.DVIV:DVE.d., no: 106 / 1,
ustos
1833,
hizmetIcân ise Erzurum'da
~
Tüccarm
berat
tarihi
Evahir-i
Rebiül-evvel
249
/
8-17
A
356
mütemekkin Evadik veled-i Folbek'dir.
357 Ayn~~tüccar için bkz. BOA., A.DEN.DVE.d., no: 106 / 1, s. 84-85.
358 Tüccann berat tarihi Evail-i Receb 255 / 10-19 Eylül 1839, hizmeticân ise Ankara'da ikamet
edecek olan Evanis veled-i Hanarnis'dir.
71-72.
359 Ayn~~tüccar için bkz. BOA., A.DVXDVE.d., no: 106 / 1, s.
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~stanbul

Midilli360

Tokat

-Nibodos veled-i Foti (Galata)
-Agob veled-i Bedros Davido~lu
(Per~embe Pazar~)
-Kominaki veled-i Andon
Razo~lu
-Andon
-Tatoso~lu Magdisi Agob

Bursa

Anafosti

Bursa

Paloo~lu Haci Apostol

Edirne

Edirne362
Konya

-Karabet veled-i Aci Agob
Banat~rbekyan
-Banako veled-i Yorgi361
-Haci Karabet
-Haci Melga~ib
Haci Anasti

~stanbul

Kirkor veled-i Mihalci363

Yanya

istavri Konboti

~stanbul

Haci Todori364

Midilli

Pra~ükuh365

Midilli

Panapot366

Evail-i B 57 / 19-28 A~ustos 1841

s.63

Evail-i B 57 / 19-28 A~ustos 1841

s.64

Evahir-i ~~57 / 8-16 Ekim
1841
Evail-i Za 57 / 15-24 Aral~k
1841
Evail-i Za 57 / 15-24 Aral~k
1841

s.64
s.64-65
s.64-65
s.59.

Evahir-i M 58 / 4-13 Mart
1842
Evail-i Ra 58 / 12-21 Nisan
1842
Evail-i Ra 58 / 12-21 Nisan
1842
Evail-i Ra 58 / 12-21 Nisan
1842
Evail-i Ra 58 / 12-21 Nisan
1842
Evail-i R 58 / 12-21 May~s
1842
Evahir-i R 58 / 1-9 Haziran
1842

s.65
s.65
s.65
s.65-66
s.66
s.67
s.67-68

36° Kominalci veled-i Andon Razo~lu adl~~
Avrupa Tüccan bu hukümde Miclilli adas~n~n Molova
Kazas~'ndan ~eklinde kaydedilmi~~iken birkaç hükümde ise Kemer-i Edremid Kazas
~'ndan ~eklinde
kaydedilmi~tir. BOA., A.DVA:DVE.d., no: 106 / I, s. 69-71, s. 73, s. 74; Bir ba~
ka hülcumde ise Midillili
olup ticari i~leri gere~ince Edremid'de ikamet etti~i belirtilmi~tir.
BOA., A.DVN.DVE.d., no: 106 /
(Evas~t-~~S 260 / 2-11 Mart 1844), s. 75-77.
361 Ayn~~ tüccarlar için bkz. BOA., A.DVN.DVE.d., no: 106 / 1,
s. 65, (Evahir-i M 58 / 4-13 Mart
1842).
362 Bu tüccarlann isimleri bir ba~
ka hukümde Haci Karabet veled-i Ohannes ve Haci Margarid
~eklinde verilmi~tir. BOA., ADVNDVE.d., no: 106 / I, s.107, (Evail-i Receb 68 / 21-30 Nisan 1852).
363 Tüccann berat tecdidi tarihi Evas~t-~~
Rebiü'l-evvel 1258 / 22 Nisan-1 May~s 1842 olup
hizmetkârlan ise istefan veled-i Sahald ve istefan veled-i Parsinc'tir.
364 Ayn~~tüccarla ilgili bir ba~ka hüküm için bkz.
BOA., ADVN.DVEd., no: 106 / 1, s. 66.
365 Bu tiiccann ad~~hükümlerde Pra~ ükuh Aci Debrakol ~eklinde
geçmektedir. BOA., A.DVN.DVEd.,
no: 106 / I, s. 66-68.

366Avrupa

Tüccan Panapot'un babas~n~n ad~~ Aci Nikola'd~ r. Bu tüccarla ilgili hükümler için bkz.

BOA., A.DVN.DVE.d., no: 106 / I, s. 66-68; BOA., A.DVN.DVEd., no: 106 / I, s. 87.
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Konya

Aleksio~lu Anasti

Filibe

Aci Vasil

Gemlik

Nikola

Edrernid
Filibe

-Mihail veled-i Haci Panaki367
-Istoraki veled-i Haci Anfenosti
M~g~rd~ç

Ankara

-

Kayseri

-

Tokat

Penbeci Ohano~lu Bogos

Arabgir

Haci Ohannes3"

Selanik369

-Argiri
-Bekmezo~lu Anton
M~g~rd~ç veled-i Estefan

Bilecik
Kemer-i
Edremid
Çamard~~
kazas~~
Midilli

-

Ayval~k

M~srio~lu Nikola379

Midilli

-Mihail veled-i Haci Dimitri
Alaca
-Manol isaki
-Mihail Papaso~lu
-Simo Kobnez37 1

Haci Anesti veled-i Haci Aleksi
Nikola

Evail-i S 59 / 3-12 Mart
1843
Evail-i R 259 / 21-30 May~s
1843
Evail-i R 259 / 21-30 May~s
1843
Evas~t-~~ C 259 / 9-18
Temmuz 1843
Evail-i Z 59 / 23-31 Aral~k
1843
Evail-i M 1260 / 22-31
Ocak 1844
Evail-i M 1260 / 22-31
Ocak 1844
Evail-i Ca 260 / 19-28
May~s 1844
Evail-i Ca 260 / 19-28
May~s 1844
Evail-i Ca 260 / 19-28
May~s 1844
Evail-i Receb 60 / 17-26
Temmuz 1844
Evahir-i Receb 260 / 6-15
A~ustos 1844
Evas~t-~~ Receb 60 / 27
Temmuz-5 A~ustos 1844
Evas~t-~~~~60 / 26 A~ustos-4
Eylül 1844
Evahir-i Za 60 / 2-11 Aral~k 1844
Evahir-i M 61 / ~ubat ba~~~
1845

s.69
s.72
s.72-73
s.73
s.74
s.74-75
s.74-75
s.77
s.78
s.78-79
s.79
s.79
s.80
s.80
s.81-82
s.83

Bir ba~ka hükümde niccann ad~~Mihail veled-i Panaki Arslan ~eklinde verilmi~tir. bkz. BOA.,
5.106; Aynca bir ba~ka hüküm için bkz. BOA., A.DVN.DVE.d., no: 106 / 1,
s. 124-125.
368 Di~er hüküm için bkz. BOA., A.DV.N.DVE.d., no: 106 / 1, s. 81.
s.85-86, (Evail-i Receb 61 / 6-15
366 Ayn~~tüccarlar için bkz. BOA., A.DVN.DVEd., no: 106 / 1,
Temmuz 1845).
s. 82, (Evail-i M 261/10-19 Ocak 1845).
376 Di~er hülcüm için bkz. BOA., A.DWDVE.d, no: 106 / 1,
~lu ve Simo Kobnez için bkz. BOA.,
Mihail
veled-i
Haci
Dimitri
Alaca,
Mihail
Papaso
371
A.DVJV:DVEd., no: 106 / 1, s. 89-90, 98-99, 105.
367

A.DV.N.DVE.d., no: 106 / 1,
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Bursa

-Anasta~~Karao~lano~lu
-Abdullah veled-i Anton372
Arslano~lu Evakim

Tokat
Bal~kesir

-Mihail veled-i Haci Banald
-Estoralci veled-i Anafosti
Dimitri

Trabzon
Selanik

-Toma
-Filibeli Vasilaki
Kosta373

Ni~~kazas~~
Gürün
kazas~~
Midilli

Ficono~lu Varnavar
-

Ayval~k374
K~br~s
Lefko~e
Izmir

/

-Estefani Kominaki
-Mihail Haci Alaca
-Mihail veled-i Habbaz
-Estefani veled-i Kirkor
Serbesio~lu Apostol

Harput

-

Yanya

-Yani Daci
-Nikolaki veled-i Kostantin

Evail-i Receb 61 / 6-15 s.84-85
Temmuz 1845
Evas~t-~~Receb 61 / 16-27 s.86
Temmuz 1845
Evahir-i ~~61 / 25 A~ustos- s.86-87
2 Eylül 1845
Evas~t-~~ Za 61 / 11-20 s.88
Kas~m 1845
Evahir-i Za 61 / 20-29 s.89
Kas~m 1845
Evail-i Za 61 / 1-10 Kas~m s.88
1845
Evail-i M 262 / 1-9 Ocak s.89
1846
Evahir-i S 62 / 8-18 ~ubat s.90
1846
Evail-i Ca 62 / 27 May~s-5 s.91
Haziran 1846
Evas~t-~~Za 62 / 31 Ekim-9 s.91
Kas~m 1846
Evas~t-~~Za 63 / 21-30 Ekim s.93
1847
Evail-i Ca 64 / 5-14 Nisan s.94
1848
Evas~t-~~ Ca 64 / 15-24 s.94
Nisan 1848

Attla~375

-Yevan Lambeyi

372 Bu tüccarlar~n adlar~~
bir ba~ka hülciimde Anasta~~Karao~lan ve Abdullah Parmaks~zo~lu ~eklinde
verilmi~tir. bkz. BOA., A.DVN.DVE.d., no: 106 / I, s. 105; Bir ba~ka hükümde ise Anasta~~Karao~lan ve
Abdullah Berdahco~lu ~eklinde verilmi~tir. BOA., ADVN.DVEd., no: 106 / I, s. 109, (Evas~t-~~ M 69 / 25
Ekim-3 Kas~m 1852); BOA., A.DVN.DVE.d., no: 106 / I, s.113, (Evas~t-~~Ca 71 / 30 Ocak-8 ~ubat 1855);
Abdullah Andon Berdahc~o~lu hakk~nda bkz. BOA., A.DVN.DVE.d., no: 106 / I, s. 125, (Evas~t-~~ Rebiülahir 276 / 7-16 Kas~ m 1859).
373 Bu ki~i ayn~~zamanda Ni~~
kocaba~~s~d~r. Bkz. BOA., A.DVN.DVE.d., no: 106 / 1, s. 95, (Evail-i ~~
64 / 3-12 Temmuz 1847); BOA., ADV.N.DVEd., no: 106 / 1, s.95-96, (Evail-i N 264 / 1-10 A~ustos
1848); BOA., A.DVN.DVEd., no: 106 / 1, s.96, (Evail-i N 264 / 1-10 A~ustos 1848); BOA., A.DVN.DVE.d.,
no: 106 / I, s.96-98, (Evail-i L 264 / 1-9 Eylül A~ustos 1848); BOA., A.DVN.DVE.d., no: 106 / 1, s.99,
(Evail-i Z 64 / 29 Ekim-7 Kas~m 1848); BOA., A.DVN.DVE.d., no: 106 / I, s.111, (Evail-i Ca 67 / 4-13
Mart 1851); BOA., A.DVN.DVE.d., no: 106 / 1, s.111, (Evail-i N 69 / 8-17 Temmuz 1853); BOA.,
A.DVN.DVE.d., no: 106 / I, s.111, (Evail-i Za 69 / 6-15 A~ustos 1853); BOA., A.DVN.DVEd., no: 106 / 1,
s. 127-128, (Evail-i Rebiül-ahir 1278 / 6-15 Ekim 1861).
"4 Ayn~~tüccarlar için bkz. BOA., A.DVN.DVEd., no: 106 / I,
s. 92, (Evail-i C 63 / 17-26 Nisan
1847).
375 Yevan Lambeyi ve triccann ad~n~n Nikola veled-i Kostandi Atna
~~~eklinde verilmesine dair bkz.
BOA., A.DVN.DVE.d., no: 106/1, s. 132-133, (Evas~t-~~Zilhicce 281 / 7-16 May~s 1865).
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Ni~~

Dimitri

Ni~~

Muynab Rasto veled-i Yanko

Midilli

Ayval~k

-Simo veled-i Fotino
-Baniko Mand~rao~lu376
-Nikola Haci Kondori
-Nikola Matrados

Yozgat

Aleksio~lu Yorgi

Kula kaza-

-

S1377

Gürün
kasabas~~
~zmir

-

Filibe

-Dimitri veled-i Saldarya
-Pavlaki veled-i Kavrido~lu
-Yanko veled-i Yorgi
-Dimitri veled-i H~ristovlo
T~na~~

Kula Kazas~~
~stanbul

Yanya
Konya379

-

-Toros
-Togodoski
-Ba~ç~vano~lu Dimitraki
-Sandalc~oglu Andon378
-Sava veled-i Yorgi
-Lazari (Lazaros Kokoniyozo~lu)
-Haci Sava veled-i Haci Yorgi
-Haci Yosef veled-i Haci Yani

Evail-i ~~63 / 3-12 Temmuz 1848
Evail-i L 64 / 31 A~ustos-9
Eylül 1848
Evail-i Za 64 / 29 Eylül-8
Ekim 1848

s.95

Evail-i Z 64 / 29 Ekim-7
Kas~m 1848
Evail-i M M 65 / 27 Kas~m-6 Aral~k 1848
Evail-i Za 265 / 18-27 Eylül
1849
Evail-i Muharrem 266 / 1726 Kas~m 1849
Evail-i Muharrem 267 / 615 Kas~m 1850
Evail-i C 67 / 3-12 Nisan
1851

s.99

Evahir-i Receb 67 / 22-31
May~s 185 1
Evahir-i Za 67 / 17-26
Eylül 1851

s.103104
s. 1 04

Evahir -iZ 67 / 17-26 Ekim
1851
Evas~t-~~Ra 68 / 4-13 Ocak
1852

s.104

s.96-98
s.98-99

s.100
s.100101
s.101
s.102
s.103

s.105

~ra için bkz. BOA.,
376 Tüccarlar Nikola veled-i Haci Kondola ve Baniko veled-i Mand
A.DVXDVE.d., no: 106 / 1, s. 105, (Evas~t-~~Ra 68 / 4-13 Ocak 1852).
~r. Bkz. ayn~~ ki~i ile ilgili BOA.,
377 Tüccann ad~~belli olmay~p hizmetkân ise Haci Toma'd
A.DVJV:DVE.d., no: 106 / 1, s. 103-104, (Evahir-i Receb 67 / 22-31 May~s 1851).
BOA., A.DVIV:DVE.d., no: 106 / 1,
378 Bagç~ vanoglu Dimitraki ve Sandalooglu Andon için bkz.
s.110, (Evas~t-~~Ra 69 / 23-31 Aral~k 1852).
~eklinde verilmesine dair
379 Konyal~~ Avrupa Tüccan Lazari'nin ad~ n~n Lazaroz Kokoniyozo~lu
bkz. BOA., A.DVXDVE.d., no: 106 / 1, s. 101-102, (Evail-i S 66 / 17-26 Aral~k 1849).

280

ERDO~AN KELE~~

Samakov38°

-Zaharya veled-i Haci Guro
-Budac~~veled-i Celbon

Evas~t-~~R 68 / 3-12 ~ubat
182

s.106

Edremid

-Yorgi Haci Karnicoo~1u381

Evahir-i R
~ubat 1852

Isparta
Selanik

-Yako Kapvano
-Doka veled-i Nikola

Edirne
Za~ra-i
Atik383
Manast~r384

-Yorgi Anasta~~Cebico~lu
-Nesim Musa E1fas382
-Yorgi veled-i Estevoto
-Hoys veled-i Necail
-Yorgi Coli
-Dimitri Pisita

Beyrut

Nikola Mudavver385

Gemlik
K~za/111k

-Todori veled-i Osteban
-Mihail Estafo

68

/

13-21

s. 1 06

Evahir-i Ca 68 /
Mart 1852

13-22

s.106

Evas~t-~~Receb 68 / 1-10
May~s 1852

s.106107

Evail-i Receb 68 / 21-30
Nisan 1852

s.107

Evas~t-~~ Receb 68 / 1-10
May~s 1852

s.107

Evahir-i Receb 68 / 11-20
May~s 1852

s.107

Evahir-i Receb 68 / 11-20
May~s 1852

s.107

Evail-i ~~68 / 21-30 May~s
1852

s.108

Evahir-i ~~68 / 10-16 Haziran 1852

s.108

T~rnovi

-Haci Minço veled-i Haci Caco

Ni~de
/
Çamard~~
kazas~~

Yorgi

Evas~t-~~L 68 / 29 Temmuz7 A~ustos 1852

s.108109

istanbul386

-Kirilos veled-i Pavlo-Valide hani
-Sakao~lu Mard~ ros veled-i Karabet-Küçük Yeni han

Evas~t-~~ Ra 69
Aral~k 1852

s.110

s.108

/

23-31

380 Ayn~~tüccarlar için Uz. BOA., A.DVADVEd., no: 106 / 1,
s. 125, (Evail-i M 277 / 23-29 Temmuz 1860).
381 Ayn~~ tüccar için bkz. BOA., A.DVXDVE.d., no: 106 / 1,
s. 124-125; BOA., ADVXDVEd., no: 106
/ 1, s.130.
382 Bir ba~ka kay~ tta tuccarlann adlan Nesim Elfas ve Cebico~lu
~eklinde geçmektedir. BOA.,
A.DVXDVE.d., no: 106 / I, s. 122-123.
383 Tüccarlarla ilgili bkz. BOA., ADVN.DVEd., no: 106/1,
s. 125, (Evas~t-~~Rebiül-evvel 276 / 8-17
Ekim 1859).
384 Tüccarlarla ilgili bkz. BOA., ADVN.DVE.d., no: 106 / I,
s. 124, (Evahir-i S 75 / 30 Eylül-8 Ekim
1858).
385 Bir di~er hukümde tüccann ad~~Mir Nikola Mudavver ~eklinde yaz~lm~~t
~r. BOA., A.DV.N.DVEd,
no: 106 / 1, s. 116, (Evas~t-~~M 72 / 23 Eylül-2 Ekim 1855).
386 Bu tüccarlarla ilgili bir di~er hüküm için bkz.
BOA., ADVN.DVE.d., no: 106 / 1, s. 112, (Evahir-i
Ca 270 / 19-21 ~ubat 1854).

AVRUPA TUCCARPNIN HUKUKI VE TICARI DURUMLARINA DAIR BAZI TESPITLER 281

Ankara
Konya382

Istanbul388
Antalya389
Bursa
Alaiye
/Alanya
Konya
Bursa

-Anasta~~Küpecio~lu
-Anasta~~Algon Topo~lu
-Hristafi veled-i Haci Lazari
-Haci Alelcsi veledi Kostanti
De~irmencio~lu
- Eftehim Kiryako-Valide hani
-Be~ilcta~ho~lu Agob-Büyük Han
-Efraim Danilo~lu
-Dimitri veled-i Vasil
Papaso~lu Simavni398

-Halebli Dimitri
-Samakoo~lu Anasta~~
-Serop Kirkor Celebciyan

Bursa
Tekfurda~~~

Atna~~

Darende391
ilbasan
kazas~~
Za~ra-i
Cedid

Haci Sotri
Haci Bogo392

Evail-i Receb 69 / 10-19
Nisan 1853

s.1 11112

Evahir-i Za 69 / 26 A~ustos-4 Eylül 1853

s.112

Evahir-i Ca 270 / 19-28
~ubat 1854
Evail-i Receb 70 / 30 Mart8 Nisan 1854

s.112

Evas~t-~~Ca 71 / 30 Ocak-8
~ubat 1855
Evahir-i Ca 71 / 9-18 ~ubat
1855
Evahir-i Ca 71 / 9-18 ~ubat
1855
Evas~t-~~ L 271 / 27 Haziran-6 Temmuz 1855

s.113

Evas~t-~~ S 72 / 23 Ekim-1
Kas~m 1855
Evail-i C 72 / 8-17 ~ubat
1856
Eva~st-~~ Receb 72 / 18-27
Mart 1856
Evahir-i Z 72 / 23 A~ustos1 Eylül 1856
Evail-i S 73 / 1-10 Ekim
1856

s 1 I 2113

s.114
s.114115
s.115116 ve
125
s.116117
s.1 17
s.117119
s.119
s. 1 20

382 Ayn~~tüccarlar için bkz. BOA., A.DVX.DVE.d., no: 106 / 1, s. 114-115, (Evahir-i Ca 271/ 9-18
~ubat 1855).
388 Tüccarlarla ilgili bkz. BOA., A.DVIV:DVEd., no: 106 / 1, s. 115, (Evail-i Receb 71/ 20-29 Mart
1855); BOA. A.DW.DVE.d., no: 106 / 1, s.119, (Evahir-i Za 72 / 24 Temmuz-2 A~ustos 1856); BOA.
A.DVN.DVE.d., no: 106 / I, s. 123.
389 Antalya'daki Avrupa tüccarlar~n~ n isimleri tüccar vekili tayini ile ilgili hülcümde Dimitri veled-i
Efraim Danilo~iu ve Vasil veled-i Dimitri ~eklinde yaz~lm~~t~r. Defterdeki 262. hüküm. Bkz. BOA.,
ADVXDVEd., no: 106 / 1, s. 113, (Evail-i ~~70 / 29 Nisan-8 May~s 1854).
398 Ayn~~tüccarla ilgili bkz. BOA., ADVN.DVEd., no: 106 / 1, s. 125, (Evas~t-~~Rebiül-ahir 276 / 7-16
Kas~m 1859).
391 HizmetUr~~~amilo~lu Nehabed veled-i MIgon'dur. Istanbul Yald~zl~~Han'da.
392 Ayn~~tüccarla ilgili bkz. BOA., A.DVXDVEd., no: 106 / 1, s. 120, (Evahir-i S 73 / 21-29 Ekim
1856).
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Ç~rpan
kazas~~
Filibe
~umnu

Mihaliç
Edirne
Trablus~am
Istanbu1393

Manast~r
Edremid
Za~ra-i Atik
istanbu1394
Bergama
Divri~i
kazas~~
Istanbul
Köstence
Edremid

ERDO~AN KELE~~

Bogo
Yagob Bazergan
-Kostaki veled-i Dö~mecio~lu
Haci Vasil
-Mako veled-i Raco
Akka~o~lu Abraham
-Margarid Haci Panço
-Filibeli Bogos
Müncebil Kofl
-Toradonuno~lu Agob
-Kirilos Pavlos-Valide hani
-Tokadho~lu Minas-Büyük Yeni
han
-Dimitri Rope
-Todo~aki Zani
-Lefter veled-i Yorgi
-Kirivanco
-Agir Estobanco
-Estefan Parsinciyan
-Cano Kostanidi
-Semizo~lu Serkiz395
-Istavraki Yevanidi
-Ohannes Seropyan
Hoca David
-Lefteri Yorgi
-H~risto Dölov Yorgi
-Yevakimo~lu Andon

Evahir-i S 73 / 21-29 Ekim
1856
Evahir-i Ra 73 / 19-28
Kas~m 1856
Evail-i C 73 / 27 Ocak-5
~ubat 1857

s.120

Evail-i Receb 73 / 25 ~ubat-6 Mart 1857
Evail-i Za 73 / 23 Haziran2 Temmuz 1857
Evail-i Ra 74 / 20-29 Ekim
1857
Evahir-i ~~274 / 6-14 Nisan
1858

s.122

Evahir-i S 75 / 30 Eylül-8
Ekim 1858
Evas~t-~~ C 275 / 16-25
Ocak 1859
Evas~t-~~Rebiül-evvel 276 /
8-17 Ekim 1859
Evail-i Rebiül-evvel 277/
17-26 Eylül 1860
Evahir-i ~evval 1277 / 2-10
May~s 1861
Evahir-i Muharrem 278 /
29 Temmuz-7 A~ustos 1861
Evas~t-~~Zilkade 278 / 10-19
May~s 1862
Evahir-i Muharrem 279 /
19-28 Temmuz 1862
Evail-i Rebiül-evvel 281 /
4-13 A~ustos 1864

s.124

s.121
s.122

s.122123
s.123
s.123

s.124125
s.125
s. 1 26
s.126127
s.127
s.128
s.129
s.130

393 Tüccarlardan Eftehim Kiryako ve Toradono~lu Agob için bkz. BOA., A.DVN.DVE.d., no: 106 / I,
s.115, (Evail-i Receb 71 / 20-29 Mart 1855); BOA., ADV.N.DVE.d., no: 106 / 1, s. 119, (Evahir-i Za 72 /
24 Temmuz-2 A~ustos 1856); Tüccarlardan Kirilos Pavlos ve Tokadho~lu Minas için bkz. BOA.,
A.DVN.DVE.d., no: 106 / I, s. 126, (Evail-i Rebiül-evvel 277 / 17-26 Eylül 1860).
394 Ayn~~tüccarlar için bkz. BOA., ADVN.DVE.d., no: 106 / 1, s. 128, (Evas~t-~~ Zilkade 278 / 10-19
May~s 1862).
395 Tüccann ad~n~n Serkiz Simonyan ~eklinde verilmesine dair bkz. BOA., A.DVN.DVEd., no: 106 /
1, s. 132, (Evail-i Zilkade 281 / 28 Mart-6 Nisan 1865).
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Kayseri
Ayval~k

-Gülbekyan Sahak
-Haci Mihailo~lu Anasta~~
Haci Nikola

Ala~ehir

-Anderya veled-i Haci Yani
-Espero veled-i Yani
Yorgi Haci Kaviko396

Lefko~e

H~rabet

~stanbul

Yorgaki veled-i Nikolos veled-i
Yorgi
Ma~clis Güllab

Bergama

Erzurum

Evas~t Rebiül-ahir 281 / 1322 Eylül 1864
Cemaziye'l-ahir
Evahir-i
283 / 21-29 Kas~m 1864
Evail-i Zilkade 281 / 28
Mart-6 Nisan 1865
2 Zilkade 1283 / 8 Mart
1867
14 Receb 1284 / 11 Kas~m
1 867
13 Ramazan 1284 / 8 Ocak
1868
7 Za 58 / 10 Aral~k 1842

s.130
s. 1 30132
s.132
s.133134
s.135136
s.136138
s.182

Ek 2: Avrupa Tüccan Vekilleri (BOA., A.DVN.DVE.d., no: 106 / 1)
~ehir

Eski tüccar vekilleriikamet Yerleri

Yeni tüccar vekille- Hüküm Tarihi
ri-Ikamet Yerleri

~stanbul

-Dimitri Zafiro~lu
(Valide hani)
-Nikola veled-i Yani
Aci Çe~meli

-~plikçi Kostantin
(Galata)
-Kilfor veled-i Mihaki
Mirasyedi (Küçük
Yeni han)397
-Esteban veled-i Aci
Nikola398
-Simon veled-i Aci
Niko
Karabet (Rüstem Pa~a
hani)
-Kostanti veled-i
Todori
-Adam veled-i
Kostantin
-Aci Simon veled-i
Mardebros
-Dimitri veledi
Poli~yani399

T~ rnovi

Edirne
-Kostanti veled-i
Todori
-Adam veled-i
Kostantin

Ni~~

Bergama

Defter
sayfa
no

Evail-i Za 50 / 1-10 s 9
Mart 1835

Evas~t-~~Za 250 /
11-20 Mart 1835

s.10

Evail-i Z 250 / 1-9 s.11
Nisam 1835
Evas~t-~~Z 250 / 10- s.12
19 Nisan 1835

Evail-i Ra 251 / 27 s.13
Haziran-6 Temmuz
1835

BOA., ADVX.DVE.d., no: 106 / I, s. 134-135, (14 Rebiül-evvel 1284 / 16 Temmuz 1867).
Kilfor veled-i Mihaki Mirasyedi adl~~tüccann ad~~di~er Iniktimlerde Kirkor veled-i Mihaki Mirasyedi ~eklinde yaz~lm~~t~r. BOA., A.DW.DVE.d., no: 106 / 1, s. 25 ve 65.
BOA.,
3"Bir ba~ ka hükümde tüccar vekilinin ad~~Esteban veled-i Haci Nikola ~eklinde verilmi~tir.
A.DVJV:DVE.d., no: 106 / 1, s. 108.
396
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Filibe

Izmir

Bursa

Edirne

Lefko~e

Istanbul

Istanbul

Edirne

Ayval~k

ERDO~AN KELE~~

-Evanis veled-i Bedros
~pliyan
-Petro Babazalçi
-Aci Hristo veled-i Aci
Musa Folani"
-Filboz veled-i Markos
-Terpot veled-i
Nikolayeti
-Aci Karabet veled-i
Bedros Zaviso~lu
-Karabet veled-i
Kirkor
-Banako veled-i
Yorgi401
-Artin veled-i Aci
Bogos
-Nikola Hey! Trablus
-Kirkor veled-i Mihaki -Fethale veled-i Pobos
Mirasyedi402
Gazban
-~plikçi Kostantin
-Fenerli Aleksandn
veled-i Yorgi"
-Fethale Gazban
-Jozef Haccar (Büyük
-Fenerli Alelcsancln
Yeni han)
veled-i Yorgi
-Fenerli Aleksandn
(Valide ham)"
-Mihal veled-i
Estoban
-Bogos veled-i Tosyan
-Mihail Çoka
-Nikola Pandezdilo"

Evail-i Ra 251 / 27 s.13-14
Haziran-6 Temmuz
1835
Evail-i L 251 /29s.18
29 Ocak 1836
Evail-i ~~51 / 22
Kas~m-1 Aral~k
1835

s.18

Evail-i N 51-30
Aral~k 1835

s.18

Evail-i N 51-30
Aral~k 1835

s.18

Evail-i Za 50 / 1-10 s.25
Mart 1835

Evail-i C 253 / 2-11 s.35
Eylül 1837

Evahir-i ~~253 / 20- s.38
28 Kas~m 1837
-

s.38

399 Bir di~er hükümde tüccarlar~n adlar~~ Dimitri veled-i Poli~yani ve Haci Simon ~eklinde
verilmi~tir. BOA., ADVN.DVE.d., no: 106 / 1, s. 117, (Evahir-i S 72 / 2-10 Kas~m 1855).
4°° Ayn~~tüccar vekili için bkz. BOA., ADVX.DVEd., no: 106 / 1, s. 59-60.
4°1 Ayn~~tüccarlar~n vekillikleri için bkz. BOA., A.DVN.DVEd., no: 106 / I, s.20, (Evas~t-~~Za 251 / 28
~ubat-8 Mart 1835).
402 Ayn~~tüccar vekillerine dair bkz. BOA., ADVA:DVEd., no: 106 / 1, s. 9.
4°' Fenerli Aleksandn veled-i Yorgi'nin tayinine dair hüküm için bkz. BOA., A.DV.N.DVE.d., no: 106
/ 1, s. 25, (Evail-i Za 50 / 1-10 Mart 1835).

4°4 Tüccar vekillilderi süresi bitmesine ra~men bir sene daha vekil tayin edilmelerine dair bkz. BOA.,
A.DVN.DVE.d., no: 106 / I, s.45, (Evahir-i Ra 54 / 14-23 Haziran 1838); BOA., A.DVN.DVE.d., no: 106 /
s. 51, (Evahir-i Za 254 / 5-14 ~ubat 1839); BOA., A.DVN.DVE.d., no: 106 / 1, s.63, (Evail-i B 57 /19-28
A~ustos 1841)
4°5 Ayn~~zamanda Ayval~k'ta Avrupa tüccan olan bu ki~inin ismi farkl~~ ~ekillerde yaz~lm~~t~r. Bkz.
Nikola veled-i Pander Frilo. BOA., A.DVA:DVEd., no: 106 / 1, s. 14 veya Nikola Bandozpolo için bkz.
BOA., A.DVN.DVEd., no: 106 / 1, s. 34.
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Siroz

~zmir

Edirne
Filibe4°7

Tekfurda~~~

Midilli408

~zmir409

Edirne

Edremid

Bursa411
Ayazmend

-Tifo veled-i Tomba
-Aci Ramo veled-i Aci
Razaro
-Anastas veled-i
yako406
-Todori Gebe~o~lu
-Yorgi Bekçio~lu
-Artin Yankio~lu
-Civani Papa Yorgi
-Haci Mihalald Papa
Dimitri
-Artin veled-i Agob
Tarakc~o~lu
-Angili veled-i Aci
Andon Alfanosti
-Vasilyos veled-i
Dimitri
-Simo veled-i Fotino
-Anasta~~veled-i Yako
-Haci Hristo veled-i
Haci Musa
-Karabet veled-i Aci
Agob Banat~rbekyan
-Banako veled-i
yorgo~o
-Aci Yorgi veled-i Aci
Dimitri
-Vasil veled-i Mandre
-Yorgi veled-i Pavlidi
-Karabet Menaso~lu
-Mihal veled-i Haci
Angiliçoga
-Nikola veled-i Manol

Evahir-i S 54 / 1624 May~s 1838

s.43

Evas~t-~~N 254 / 28 s.48-49
Kas~m-7 Aral~k
1838
Evahir-i N 254 / 8- s.49
17 Aral~k 1838
Evahir-i Za 254 / 5- s.51-52
14 ~ubat 1839
Evail-i S 255 / 1625 Nisan 1839

s.53

Evas~t-~~Ra 55 / 25 s.55
May~s-3 Haziran
1839
s.59.
Evahir-i S 56 / 24
Nisan-2 May~s 1840
s.59.

s.59

s.60
Evas~t-~~L 57/ 26
Kas~m-5 Aral~k
1841

s.60

406 Ayn~~tüccar vekili için bkz. BOA., ADVXDVE.d., no: 106 / 1, s. 58; Yine tüccar vekaleti için bkz.
BOA., A.DVXDVE.d., no: 106 / 1, s. 105, s. 112.
407 Derkenar kayd~nda tüccar vekillerinin görev sürelerinin Evahir-i Za 63 / 31 Ekim-9 Kas~m 1847
tarihinde bitti~i ve yerlerine ba~kalar~n~n tayin edildi~i belimilmi~tir.
408 Tüccar vekilinin ad~~ bir di~er hükümde Vasil veled-i Dimitri ~eklinde yaz~lm~~t~r. BOA.,
A.DVXDVE.d., no: 106 / 1, s.60.
4°9 Derkenar kayd~ nda tüccar vekillerinin görev sürelerinin Evas~t-~~ Ra 68 / 4-13 Ocak 1852 tarihinde bitti~i notu dü~ülmü~riir.
410 Ayn~~tüccar vekilleri için bkz. BOA., A.DVXDVE.d., no: 106 / I, s. 65, (Evahir-i M 58 / 4-13
Mart 1842).
411 Ayn~~tüccar vekilleri için bkz. BOA., A.DVIV:DVE.d., no: 106 / I, s. 84-85, (Evail-i Receb 61/ 6-15
Temmuz 1845.
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ERDO~AN KELE~~

Haleb
~stanbul

-Jozef Haccar
-Fenerli Aleksandn

Edirne

-Karabet veled-i Ad
Agob Banat~rbelcyan
-Banako veled-i
yorgien2

Edremid

-Mihail veled-i Haci
Panaki
-~storaki veled-i Haci
Anfenosti
-Mihail veled-i Haci
Dimitri Alaca
-Manol isaki
-Yorgi veled-i Pavlidi
-Karabet Menaso~lu

Midilli

Bursa

Edremid

K~br~s /
Lefko~e
Filibe

-

-Mihail veled-i Haci
Dimitri Alaca
-Mihail Papaso~lu413
-Anasta~~
Karao~lano~lu
-Abdullah veled-i
Anton
-Mihail veled-i Haci
Banaki
-Estoraki veled-i
Anafosti
-Mihail veled-i Habaz
-Estefani veled-i
Kirkor
-

-Mihail veled-i Haci
Dimitri Alaca
-Simo veled-i Fotino

-Yani Daci
-Nikolaki veled-i
Kostantin Atna~~
-Baniko Mand~rao~lu
-Nikola Haci
Kondori414

-Mihail veled-i Haci
Banaki
-Estoraki veled-i
Anafosti
-Mihail veled-i Habaz

Yanya

Midilli

-Dellalo~lu Abdullah
-Macisio~lu Neton
-Nibodos veled-i Foti
(Galata)
-Agob veled-i Bedros
Davido~lu (Per~embe
Pazan)
-Haci Karabet
-Haci Melgarib

Evahir-i Ra 257 /
s.62
13-22 May~s 1841
Evail-i B 57 / 19-28 s.63
A~ustos 1841

Evahir-i M 58 / 413 Mart 1842

s.65

Evas~t-~~C 259 / 918 Temmuz 1843

s.73

Evahir-i M 61 /
~ubat ba~~~1845

s.83

Evail-i Receb 61 / s.84-85
6-15 Temmuz 1845

Evahir-i ~~61 / 25
A~ustos-2 Eylül
1845

s.86-87

Evas~t-~~ Za 62 / 31 s.91
Ekim-9 Kas~m 1846
Evahir-i Za 63 / 31 s.93-94
Ekim-9 Kas~m 1847
Evas~t-~~Ca 64 / 15- s.94
24 Nisan 1848
Evail-i Za 64 / 29
Eylül-8 Ekim 1848

s.98-99

Aym tüccar vekilleri için bkz. BOA., ADVN.DVE.d., no: 106 / I, s. 59 ve 65.
Bir y~l sonra tüccar vekâleti süreleri bitmi~~olup Mihail veled-i Haci Dimitri Alaca görevine devam ederken Mihail Papaso~iu'nun yerine ise Simmo Fotino tayin edilmi~tir. BOA., A.DPIDVE.d., no:
106 / 1, s. 89-90, (Evail-i M 62 / 1-9 Ocak 1846).
414 Bir ba~ ka hükümde bu tüccar vekillerinin adlan Baniko veled-i Mand~ra
ve Nikola veled-i Haci
Kondola ~eklinde yaz~lm~~t~r. BOA., ADVXDVE.d., no: 106 / I, s. 105, (Evas~t-~~Ra 68 / 4-13 Ocak 1852).
412

413
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Konya

-Dimitri veled-i
Saldarya
-Pavlaki veled-i
Kavrido~lu

Filibe

-Sava veled-i Yorgi
-Lazaros
Kokoniyozo~lu
-Yanko veled-i Yorgi
-Dimitri veled-i
H~ristovlo

-Ba~ç~vano~lu
Dimitraki (Büyük
Yeni han)
-Sandalc~o~lu Andon
(Sünbüllü Han)
-Haci Sava veled-i
-Sava veled-i Yorgi
Konya
Haci Yorgi
-Lazari415
-Haci Yosef veled-i
Haci Yani416
-Haci Panapot veled-i
-Haci H~risto
~zmir' 7
Haci Musa
Canbazo~lu
veled-i
-Anasta~~
veled-i
Bakon
-Anasta~~
Bakon
-Mihail Papaso~lu
-Nikola veled-i Haci
Midilli
Kondola
-Baniko veled-i Man-Baniko veled-i Mand~- d~ra
ra
-Anasta~~Karao~lan
-Anasta~~
Bursa
Karao~lano~lu
-Abdullah
Parmaks~zo~lu
-Abdullah veled-i
Andon
-Zaharya veled-i Haci
Samakovi"
Guro
-Budac~~veled-i
Celbon

~stanbul

415

-Toros
-Togodoslci

Evail-i S 66 / 17-26 s.101102
Aral~k 1849
Evail-i C 67 / 3-12
Nisan 1851

s.103

Evahir-i Za 67 / 17- s.104
26 Eylül 1851

Evas~t-~~Ra 68 / 413 Ocak 1852

s.105

Eav~st-~~Ra 68 / 413 Ocak 1852

s.105

Evas~t-~~Ra 68 / 413 Ocak 1852

s.105

Evas~t-~~R 68 / 3-12 s.105
~ubat 1852

Evas~t-~~R 68 / 3-12 s.106
~ubat 1852

Ayn~~tüccarlar~n tüccar vekili tayinine dair ve tüccar Lazaros Kokoniyozo~lu'nun ad~n~n Lazari

~eklinde yaz~lmasma dair Uz. BOA., ADUDVE.d, no: 106 / 1, s. 105, (Evas~t-~~Ra 68 / 4-13 Ocak 1852).
s. 112, (Evahir-i Za 69 /
416 Ayn~~tüccarlar~n vekillikleri için bkz. BOA., A.DVA:DVEd., no: 106 / I,

26 A~ustos-4 Eylül 1853).
ustos-4 Eylül 1853 tarihinde vekillerin süresinin
417 Derkenar kayd~ nda Evahir-i Za 69 / 26 A~
doldu~u ve birisinin görevinde devam edece~i di~erinin yerine ise yeni bir vekil atand~~~~belirtilmi~tir.

BOA., A.DVN.DVE.d., no: 106 / I, s. 105.

i ancak görevlerine devam edecekle418 Derkenar kayd~nda tüccarlar~ n vekâletlerinin süresinin bitti~
rine dair not yaz~lm~~t~r. Tarih: Evail-i Muharrem 77 / 20-29 Temmuz 1860. BOA., A.DVN.DVE.d., no:

106 / I, s. 125, (Evail-i M 277 / 23-29 Temmuz 1860).
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Edremid419

ERDO~AN KELE~~

-Mihail veled-i Panaki
Arslan
-~storaki veled-i Haci
Anfenosti

Selanik
Edirne421

Zagra-i
Atik423
Manast~ r424
Beyrut 425
K~zanl~k

T~rnovi

-Haci Karabet veled-i
Ohannes
-Haci Margarid

-Mihail veled-i Panaki
Arslan
-Yorgi Haci Kamico
oglu420
-Yako Kapvano
-Doka veled-i Nikola
-Yorgi Anasta~~
Cebicoglu
-Nesim Musa E1fas422
-Yorgi veled-i
Estevoto
-Hoys veled-i Necail
-Yorgi Coli
-Dimitri Pisita
Nikola Mudavver
-Todori veled-i
Osteban
-Mihail Estafo
-Esteban veled-i Haci
Nikola426
-Haci Minço veled-i
Caco

Evahir-i R 68 / 1321 ~ubat 1852

s.106

Evas~t-~~Receb 68 /
1-10 May~s 1852
Evail-i Receb 68 /
21-30 Nisan 1852

s.106107
s.107

Evas~t-~~Receb 68 /
1-10 May~s 1852

s.107

Evahir-i Receb 68 / s.107
11-20 May~s 1852
Evahir-i Receb 68 / s.107
11-20 May~s 1852
Evahir-i ~~68 / 10- s. 1 08
16 Haziran 1852
s. 1 08

4, g Derkenar kayd~nda tüccar vekillerinin vekffletlerinin süresinin bitti~
i ancak birisinin görevine bir
di~erinin ise de~i~ tirilmesine karar verilmi~tir. Tarih: Evas~t-~~C 75 / 16-25 Ocak 1859.
"° Tüccar vekilleri için bkz. BOA., A.DVN.DVE.d., no: 106 / 1, s. 124-125, (Evas~t-~~C 275 / 16-25
Ocak 1859).
421 Bu tüccar vekillerinin isimleri bir ba~ka hükümde Haci Karabet ve Haci Melgarib
~eklinde
verilmi~tir. BOA., ADVN.DVE.d., no: 106 / 1, s. 65, (Evahir-i M 58 / 4-13 Mart 1842).
422 Evail Za 73 / 23 Haziran-2 Temmuz 1857 tarihli derkenar kayd~nda
tüccarlann vekâlet sürelerinin bitti~i ve yerlerine ba~kalann~n tayin edildi~i belirtilmi~tir. BOA., ADVXDVEd., no: 106 / I, s.107, s.
122-123.
423 Evas~ t Rebiül-evvel 76 / 8-17 Ekim 1859 tarihli bir derkenar kayd
~nda tüccar vekillerinin görev
sürelerinin bitti~i ve yerlerine ba~kalar~n~ n tayin edildi~i bilgisi vard~r. BOA., ADVJV.DVE.d., no: 106 / 1, s.
107.
424 Evahir-i S 75 / 1-9 Ekim 1858 tarihli bir derkenar kayd~
nda tüccar vekillerinin görev sürelerinin
bitti~i ve yerlerine ba~kalann~n tayin edildi~i bilgisi vard~r. BOA., A.DVN.DVE.d., no: 106 / I, s. 107.
425 Evail-i L 69 / 8-17 Temmuz 1853 tarihli bir derkenar kayd~nda
tüccar vekilinin görev süresinin
bitti~i ama görevine devam edece~i bilgisi vard~r. BOA., A.DVN.DVEd., no: 106 / 1, s. 107; Nikola Mudavver'in vekalet görevine bir kez daha tayin edildi~ine dair bkz. BOA., ADVN.DVEd., no: 106 / 1, s. 110,
(Evail-i L 69 / 8-17 Temmuz 1853); Tüccar vekilinin ad~n~n Mir Nikola Mudavver ~eklinde verilmesi ve
vekalet görevine tekrar atand~~~na dair bkz. BOA., ADVJVDVE.d., no: 106 / I, s. 116, (Evas~t-~~M 72 / 23
Eylül-2 Ekim 1855).
426 Bir ba~ka hükümde tüccar vekilinin ad~~ Esteban veled-i Aci Nikola
~eklinde verilmi~tir. Blcz.
BOA., A.DVJVDVE.d., no: 106 / I, s. 10 .

AVRUPA TUCCARIWIN HUKUKI VE TICARI DURUMLARINA DAIR BAZI TESPITLER 289

Bursa

Istanbul

-Anasta~~
Karao~lano~lu
-Abdullah veled-i
Parmaks~zo~lu
-Ba~ç~vano~lu
Dimitraki
-Sandaloo~lu Andon

Ankara

Izmir

Konya

Istanbul

-Anasta~~veled-i Yako
-Haci Panapot veled-i
Haci Musa
-Haci Sava veled-i
Haci Yorgi
-Haci Yosef veled-i
Haci Yani
-Kirilos veled-i Pavlo
-Sakao~lu Mard~ros
veled-i Karabet

Antalya429

Bursa

-Anasta~~
Karao~lano~lu

-Anasta~~Karao~lan
-Abdullah
Berdahc~o~lu427

Evas~t-~~M 69 / 25 s.109
Ekim-3 Kas~m 1852

-Kirilos veled-i Pavlo
(Valide hani)
-Sakao~lu Mard~ros
veled-i Karabet
(Küçük Yeni han)
-Anasta~~Küpecio~lu
-Anasta~~Algon
Topo~lu
-Anasta~~veled-i Yako
-Tekfur veled-i Bogos

Evas~t-~~Ra 69 / 23- s.1 10
31 Aral~k 1852

-Hristafi veled-i Haci
Lazari
-Haci Aleksi veledi
Kostanti
De~irmencio~lu
-Eftehim Kiryako
(Valide ham)
-Be~ikta~ho~lu Agob
(Büyük Yeni Han)428
-Efraim Danilo~lu
-Dimitri veled-i Vasil

Evail-i Receb 69 /
10-19 Nisan 1853

s.1 1 1112

Evahir-i Za 69 / 26 s.1 12
A~ustos-4 Eylül
1853
Evahir-i Za 69 / 26 s.1 12
A~ustos-4 Eylül
1853

Evahir-i Ca 270 /
19-28 ~ubat 1854

s.1 12

Evail-i Receb 70 / s.1 12113
30 Mart-8 Nisan
1854
-Anasta~~Karao~lan430 Evas~t-~~Ca 71 / 30 s.1 13
-Papaso~lu Simavni431 Ocak-8 ~ubat 1855

sürelerinin
'
4" Evail-i C 71 /19-28 ~ubat 1855 tarihli derkenar kayd~nda tüccarlann velcâletlerinin
bitti~i birisinin görevine devam edece~ini di~erinin ise de~i~tirildi~i bilgisi vard~r. BOA., A.DVN.DVE.d., no:
106 / 1, s. 109; Abdullah Berdahc~o~lu'nun yerine Papaso~lu Simavni tüccar vekili tayin edilmi~tir. BOA.,
A.DVA:DVE.d., no: 106 / 1, s. 113, (Evas~t-~~Ca 71 / 30 Ocak-8 ~ubat 1855).
428 Derkenar kaydmda Evail-i Receb 71 / 20-29 Mart 1855 tarihinde bu tüccarlann vekâletlerinin
devam~~için not dü~ülmü~tür. Bkz. BOA., A.DVN.DVEd., no: 106 / I, s. 112; Bu tüccarlarm vekâletlerinin
devam~~hakk~ndaki hüküm için bkz. BOA., A.DVIV:DVE.d., no: 106 / I, s. 115, (Evail-i Receb 71 / 20-29
Mart 1855).
hükürnde Dimi429 Antalya'dalci Avrupa tüccan için tayin edilen tüccar vekillerinin adlan bir di~er
tri veled-i Efraim Danilo~lu ve Vasil veled-i Dimitri ~eklinde yaz~lm~~t~ r. Defterdeki 262. hüküm. BOA.,
A.DVN.DVE.d., no: 106 / 1, s. 113, (Evail-i ~~70 / 29 Nisan-8 May~s 1854).
430 Tüccar vekili Anasta~~Karao~lan'~n tüccarlar~n i~leri hususunda gösterdi~i itina ve clikkatten
dolay~~görevine devam edece~ine dair bkz. BOA., ADVN.DVE.d., no: 106 / 1, s. 115, (Evail-i C 271 / 1928 ~ubat 1855); Yakla~~k alt~~ay sonra Anasta~~Karao~lan'~n ölümü ile yerine Samakoo~lu Anasta~~tayin
edilmi~tir. BOA., A.DVIV:DVE.d., no: 106 / 1, s. 115-116, (Evas~t-~~L 271 / 27 Haziran-6 Temmuz 1855).
Yine aym hüküm üzerine dü~ülen derkenar kayd~ nda tüccar vekilinin ölümü ile Evahir-i Ra 276 / 18-27
Ekim 1859 tarihinde yerine ba~kas~n~n tayin edildi~i belirtilmi~tir.
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Konya

Bursa
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-Abdullah veled-i
Parmaks~zo~lu
-Hristafi veled-i Haci
Lazari
-Haci Aleksi veledi
Kostanti
De~irmencio~lu
-Anasta~~Karao~lan

-Haci Aleksi veledi
Kostanti
De~irmencio~lu
-Halebli Dimitri

Evahir-i Ca 71 / 9- s.11418 ~ubat 1855
115

-Samakoo~lu Anasta~~ Evas~t-~~L 271 / 27
Haziran-6 Temmuz
1855
Bergama
-Haci Simon
-Dimitri veled-i
Evahir-i S 72 / 2-10
Pofi~yani
Kas~m 1855
-Dimitri veledi
-Dimitri veled-i
Pofi~yani
Palopolo432
Istanbul
-Eftehim Kiryako
-Eftehim Kiryako
Evahir-i Za 72 / 24
(Valide hani)
(Valide ham)
Temmuz-2 A~ustos
-Be~ikta~ho~lu Agob
-Toradonuno~lu
1856
(Büyük Yeni han)
Agob433
~umnu
-Kostaki veled-i
Evail-i C 73 / 27
Dö~mecio~lu Haci
Ocak-5 ~ubat 1857
Vasil
-Mako veled-i Raco
Edirne
-Cebico~lu
-Margrid Haci Panço Evail-i Za 73 / 23
-Nesim Elfas
-Filibeli Bogos
Haziran-2 Temmuz
1857
Trablus~am
Müncebil Kofi
Evail-i Ra 74 / 2029 Ekim 1857
~stanbu1434 -Eftehim Kiryako
-Kirilos Pavlos (Valide Evahir-i ~~274 / 6-Toradonuno~lu Agob ham)
14 Nisan 1858
-Tokadho~iu Minas
(Büyük Yeni han)435

s.115116
s.I 17

s.119

s.122

s.122123
s.1 23
s 123

431 Evail-i C 71 /19-28 ~ubat 1855 tarihli derkenar kayd~nda tüccarlar~
n vekâletlerinin sürelerinin
bitti~i birisinin görevine devam edece~ini di~erinin ise de~i~tnildi~i bilgisi vard~r. BOA., A.DW.DVE.d., no:
106 / 1, s. 109; Abdullah Berdahc~o~lu'nun yerine Papaso~lu Simavni tüccar vekili tayin edilmi~tir.
432 Bu iki tüccaru~~görev sürelerinin bitti~i, birisinin görevine devam edece~i, di~erinin
yerine ise
ba~kas~n~n tayin edildi~ine dair derkenar kayd~~için bkz. BOA., ADVX.DVEd, no: 106 / 1, s. 117, (Evahir-i
~evval 277 / 2-10 May~s 1861).
433 Derkaner kayd~nda ve defterdeki 276 numaral~~hülciimde tüccar vekilinin görev süresinin bitti
~i,
Evahir-i ~~74 / 6-14 Nisan 1858 tarihinde tekrar bu göreve tayin edildi~i belirtibni~tir. Bkz. BOA.,
A.DVXDI/Ed, no: 106 / 1, s. 119.
434 Tüccar vekillerinden Eftehim Kiryako ve Toradonuno~lu Agob için bkz.
BOA., A.DVXDVEd.,
no: 106 / 1, s. 115, (Evail-i Receb 71/ 20-29 Mart 1855); BOA., A.DVX.DVEd, no: 106 / 1, s. 119, (Evahir-i Za 72 / 24 Temmuz-2 A~ustos 1856).
435 Derkenar kayd~nda tüccar vekili olan Kirilos Pavlos ve Tokadl~o~lu Minas'
~n görev sürelerinin
bitti~i ve yerlerine ba~kalann~n tayin edildi~ine dair Evail-i Rebiül-evvel 277 / 17-26 Eylül 1860 tarihli bir
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-Yorgi Coli
-Dimitri Pisita
-Mihail veled-i Panalçi
Edremid
Arslan
-Yorgi Haci
Kamicoo~lu
Za~ra-i Atik -Yorgi veled-i Estevoto
-Hoys veled-i Necail

Manast~r

Bursa

-Papaso~lu Simavni
-Samakolu Anasta~~

~stanbul

-Kirilos Pavlos
-Tokadl~o~lu Minas

Bergama

~stanbul
Edremid

-Dimitri veled-i
Palopolo
-Dimitri veledi
Poli~yani
-Estefan Parsinciyan
-Cano Kostanidi
-Lefteri Yorgi
-H~risto DOloy Yorgi

Kayseri

Bergama

Yanya

-Dimitri veled-i
Panpolo
-Serkiz Simonyan437

-Dimitri Rope
-Todo~aki Zani
-Yorgi Haci
Kamicoo~lu
-Lefter veled-i Yorgi

s.124
Evahir-i S 75 / 30
Eylül-8 Ekim 1858
Evas~t-~~C 275 / 16- s.124125
25 Ocak 1859

-Kirivanco
-Agir Estobanco

s.125
Evas~t-~~Rebiülevvel 276/ 8-17
Ekim 1859
Evas~t-~~Rebiül-ahir s.125
276 / 7-16 Kas~m
1859

-Abdullah Andon
Berdahc~o~lu
-Serop Kirkor
Celebciyan
-Estefan Parsinciyan
-Cano Kostanidi
-Dimitri veled-i
Palopolo
-Semizo~lu Serkiz
-~stavraki Yevanidi
-Ohannes Seropyan436
-Yevakimo~lu Andon
-Yorgaki Haci
Kamico
-Gülbekyan Sahak
-Haci Mihailo~lu
Anasta~~
-Ande~-ya veled-i Haci
Yani
-Espero veled-i Yani
-Nikola veled-i
Kostandi Atna~~
-Yevan Lambeyi

Evail-i Rebiül-evvel s.126
277/ 17-26 Eylül
1860
s.126Evahir-i ~evval
1277 / 2-10 May~s 127
1861
Evas~t-~~Zilkade 278
/ 10-19 May~s 1862
Evail-i Rebiül-evvel
281 / 4-13 A~ustos
1864
Evas~t Rebiül-ahir
281 / 13-22 Eylül
1864
Evail-i Zilkade 281
/ 28 Mart-6 Nisan
1865
Eva~st-~~Zilhicce 281
/ 7-16 May~s 1865

s.128
s.130

s.130

s.132

s.132133

BOA.,
kay~t vard~r. BOA., A.DVIV:DVE.d., no: 106 / 1, s.123; Derkenar kaydundaki atama hükmü için bkz.
A.DVIV:DVE.d., no: 106 / I, s. 126.
~n yenilenmesi hakk~nda bkz. BOA.,
436 Abdülaziz'in tahta cülusu nedeni ile vekillik beratlann
A.DVJVDVEd., no: 106 / 1, s. 129, (Evail-i ~aban 280 / 11-20 Ocak 1864).
~lu Serkiz
437 Di~er bir hükümde tüccar vekillerinin isimleri Dimitri veled-i Palopolo ve Semizo
~s
~eklinde verilmektedir. BOA., A.DVN.DVE.d., no: 106 / 1, s. 126-127, (Evahir-i ~evval 1277 / 2-10 May
1861).

292

ERDO~AN KELE~~

Ek 3: Der-t `Aliyyede Mütemekkin Avrupa Tüccan Nazirlannin Mührüdür
(BOA., KK.d. no. 7538, s.27)

