VENED~K'TE TÜRK TICARET MERKEZI
(Fondaco dei Turchi)
~ERAFETTIN TURAN
Venedik'te, ~ehre ayak bas~lan Piazzale Roma (Roma Meydan~)
veya Ferrovia (Demiryolu istasyonu)'dan vaporetto'ya binilip Canal
Grande (Büyük Kanal) üzerinden San Marco'ya do~ru yol al~nd~~~nda,
ilk iskele olan sa~~k~y~daki Riva di Biasio'dan biraz sonra, cephesi
mermer sütunlarla süslenmi~~büyük bir bina dikkati çeker. Daha
ilk görünü~te, Bizans - Arap ve Ortaça~~Italyan mimarisinden izler
ta~~d~~~~sezilen bu güzel yap~, bugün Museo Civico di Storia Naturale
(Tarih-i Tabii Müzesi) olarak kullan~ld~~~~halde, hâlâ geçen yüzy~llardaki adiyle, Fondaco dei Turchi diye an~l~r.
Fondaco, Türk-islâm dünyas~ndaki han, kervansaray kar~~l~~~nda
kullan~lan bir deyim oldu~una ve bir "otel - ma~aza" karakterini
ta~~d~~~na göre, Venedik'teki Fondaco dei Turchi, Türk tüccarlar~n~n
oturduklar~~bir otel, mallar~n~~ muhafaza alt~na ald~ klar~~bir depo ve
ayni zamanda al~~-veri~~yapt~klar~~bir ticaret merkezi demekti. Kendilerine böyle toplu bir i~~yerinin ayr~lmas~~için de, Venedik'e gelen
Türk tacirlerinin say~s~n~n hayli kabar~k olmas~n~n gerekti~i tabii idi.
Dolay~siyle Fondaco dei Turchi, Türklerin ticaretle u~ra~mad~klar~,
Osmanl~~Imparatorlu~u devrinde ticaretin tamamiyle gayri müslim
tebaan~n elinde bulundu~u ve yabanc~~devletlerle imzalanan ticaret
anla~malar~n~n hep tek tarafl~~i~ledi~i, Avrupal~lar ticaret için Osmanl~~
ülkelerine boyuna gelip gider, hattâ buralarda yerle~irlerken, Türklerin Imparatorluk s~n~rlar~ndan d~~ar~~ ç~kmad~klar~~ hakk~nda ötedenberi tekrar edilegelen mütalâalar~n hayli mübalâ~al~~ oldu~unu
göstermekte ve bina, Türk tacirlerinin, Avrupa'n~n en canl~~ pazar
yerlerinden biri olan Venedik'te yüzy~llar boyunca bir koloni te~kil
edercesine ya~ad~klar~~hayat~n âbidevi ~ahidi hüviyetini ta~~maktad~r.
I — TÜRKLERE VENEDIK TOPRAKLARINDA TICARET
HAKKINI VEREN ANLA~MALAR:
Türk tüccarlar~n~n Venedik'e gidip yerle~meleri için, Cumhuriyet'in hâkimiyeti alt~nda bulunan yerlerde Osmanl~~ tebaas~na ticaret
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serbestisi hakk~n~n tan~nm~~~olmas~~gerekli idi. Bilindi~i gibi, Venedik
Cumhuriyeti daha 998 y~l~nda Bizans ülkelerinde tebaas~~için ticaret
hakk~ n~~ elde etmi~~ve IV. Haçl~~Seferi ile Imparatorluk topraklar~ n~n 1/4 ünü ele geçirirken, buna paralel olarak Anadolu'da ve Do~u
Akdeniz k~y~lar~nda hüküm süren bütün devletlerle ayr~~ayr~~imzalam~~~oldu~u anla~malarla 2 Levante'deki ticaret imparatorlu~unun
temellerini atm~~t~.
Osmanl~~Devletinin sür'atle geni~lemesi kar~~s~nda, do~udaki eski
imtiyazl~~durumunu korumak endi~esine kap~lan Cumhuriyet, çok
geçmeden Türk topraklar~nda da ticaret hakk~n~~elde etme~e muvaffak
olmu~tu. Gerçekten, Y~ ld~ r~ m Bayezid'in, Doc Antonio Veni e r'e yazd~~~~ 21 Mart 1390 tarihli mektupla, Venedik tebaas~na,
mutad vergileri ödemeleri ~artiyle Osmanl~~ s~n~rlar~~dahilinde serbestçe ticaret yapma hakk~~ tan~nm~~ t~~3. Ancak, Fetret devrinde
Süleyman Çelebi'nin Bizans Imparatoru ile yapt~~~~anla~mada
yer alan 4 ve Musa Çelebi'nin verdi~i 12 A~ustos 1411 tarihli ahidCamillo Manfroni, Le Relazioni fra G~nova, l'impero Bizantino e i Turchi,
Genova, 1898, s. ~ o.
2 Venedik, Küçük Ermenistan Krall~~~nda ilk ticaret imtiyaz~n~~ 1201 de
alm~~t~~ (bk. G. I. Bratianu, Recherches sur le commerce Ch~ois dans la mer Noire au
JiiIIe sihle, Paris, 1929, s. 16o). Bunu Anadolu Selçuklu Sultan' I. Alâaddin
Keykubad'la yap~lan Mart 1220 tarihli (kr~. Osman Turan, Türkiye Selçuklulan
Hakk~nda Resmi Vesikalar, Ankara, 1958, s. 143-146), Trabzon Rum imparatorlu~u
(bk. G. I. Bratianu, ayn. ~s~.. 174), Ilhanl~~Hükümdar~~ Ebu Said Han'la imzalanan 2 2 . XI I.132o tarihli (Mas Latrie, Privillge Commercial accord‘ en 1320 a la
R6publique de Venise par un roi de Perse. Faussement attribui a un roi de Tunus. Extrait de
Bibliothlque de l'Ecole d~s Charles, 1870) ve nihayet Mente~e-o~lu Ilyas Bey'le yap~lan
1403 ve 1414 tarihli anla~malar (kr~. Mas Latrie, Commerce d'Ephhe et de Milet
au moyen ~ige. Traiti VEnitien en de 1403 avec ['Emir de Palatcha, Bibliothlque de l'Ecole
des Charles, XXV, 1864, ss. 219-231 ve ayn. mil. Pacte pour la paix et le Commerce entre
La Rip:1611qm de Venise et l'Emir de Mile: en Asie Alineure, BEC, LII, 1891, ss. 422-425)
takip etmi~ti.
3 Osmanl~~ Imparatorlu~u ile Venedik Cumhuriyeti aras~nda ilk ticaret anla~mas~~ mâhiyetinde olan bu mektubun zaman~nda yap~lm~~~olan italyanca tercümesinde ~öyle deniliyordu: "El comanda la mia segnoria che d'anchuo in avanti,
che in tuto quelo mondo ch'io signorizo in Grecia et in la Turchia, et in lo mar
et in terra, che tuti i Viniziani et chj Viniciani se spaza, cum tuto so haver, ch'i
possa mercar in li luogi de la mia segnoria senza dubio et contradicion.." (Diplomatanum Veneto-Levantinum, II, nr. 134, S. 222 Vd. ).
4 Bu anla~ma ile Osmanl~~ ülkelerinde sadece Venedikliler için de~il, Cenoval~lar, Rodos ~övalyeleri, Grekler ve bütün Franklar için de ticaret serbestisi tan~n~yordu (Italyanca metin için bk. ayn. esr. II, nr. 159, s. 290-293).
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nâme 5 ile de teyid olunan bu ticaret serbestisi, tek tarafl~~olup, sadece
kara veya deniz yoluyla Osmanl~~topraklar~na gelen Venedik tebaas~~
gözönüne al~nm~~t~~ve Osmanl~~tebaas~n~n da Cumhuriyet'e tabi yerlerde ticaret yapabilecekleri hakk~nda herhangi bir hüküm tesbit
edilmemi~ti. Iki devlet aras~nda, mütekabiliyet esas~na dayanan ticaret serbestisi ise, 1416 - 1418 Osmanl~~- Venedik sava~~ndan sonra
düzenlenebilmi~ti. Çelebi Mehmed'in Doc Tommaso Mocenigo'ya hitaben kaleme al~nm~~~olan 6 Kas~m 1419 tarihli ahidnâmesinde, Venediklilere tan~nan ticaret serbestisine kar~~l~k olarak
Türk tacir ve tebaas~n~n da Signoria'ya âit bütün yerlerde hiç bir
tazyik ve engelle kar~~la~maks~z~n ticaret hakk~ na sahip olacaklar~~
aç~kça belirtilmi~ti 6.
1419 anla~mas~~ile, Serenissima Repubblica'ya tabi Ege Adalart'ndan
ba~layarak terra-ferma ve ana ~ehir Venedik'e kadar uzanan Signoria
ülkeleri ticaretle u~ra~an Türk tebaas~na aç~lm~~t~. Çelebi Mehmed zaman~nda elde edilen bu hakka âit hüküm, ondan sonra Venedik'le yap~lan bütün anla~malarda, özellikle II. Murad'~n 1430 ve
Fatih Mehmed'in 1451, 1454 ve 1479 tarihli ahidnâmelerinde
tekrar edilerek daimi bir mâhiyet alm~~t~~ 7. Fakat Yavuz Selim
devrinde, iki devlet tebaas~na, kar~~l~kl~~ olarak di~erinin topraklar~nda ticaret hakk~~ tan~yan madde hükmü, borcunu ödemeden kaç~p
giden tüccarlar~n durumlar~~gözönüne al~narak yeni bir ~ekle ba~lanm~~t~. Nitekim Yavuz'un, cülüsundan sonra, babas~~ II. Bayezid
zaman~nda Venedik Cumhuriyeti ile yap~lm~~~olan 1503 anla~mas~n~~
5
6

Italyanca metin: ayn. esr. II, nr. 164, s. 302-304.
"•. . ma che i suo homeni e mercadanti possa intrar et insir in tuti luogi de

la mia signoria, se in ponente como in levante, e che i faza de la mercadantie, e che
da algun i non habia algun impazo dove che se trovasse, ni in mar ni in terra; e
similmente sia ii homeni e li mercadanti de la mia signoria in tuti i luogi de Veniziani,
si in mar como in terra, senza danno et senza impazo." (ayn. esr. II, nr. 172, ss.
318 vd.).
7 4 Eylül 1430 ve ~ o Eylül 1451 ahidnâmelerinde, Osmanl~~ tebaas~n~n mütekabiliyet esas~na dayanan ticaret hakk~~ a~a~~-yukar~~ayni ifadelerle yer alm~~t~ : "...
E lo simel faza a la mia signoria la glorissimo fradello de ma signoria el Doxe con
lo illustrissimo comun de Venexia." (bk. ayn. esr. II. nr. 182, s. 344 vd. nr. 209,
ss• 382-384)•
18 Nisan 1454 ahidnâmesinde de bu hususta, "e cosi i sudditi del Sultano
nelle terre veneziane" deniliyordu (Metin: Z inkeis en, Geschichte des Osmanischen
Reiches in Europa, II, 33-35).
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yenilemek gayesiyle gelen elçi Antonio Giustiniani'ye verdi~i
17 Ekim 1513 tarihli ahidnâmede bu konuda ~öyle deniliyordu :
‘,... Ve Venedik'den bir kimesne gelüb benim memâlik-i mal~rüsemde bir kimesne ile satu-bazar etse, akçesin tamam edâ etmedin
hile ile kaçub gider ise, ol kimesne bulunursa ki benüm hükm-i hümâyünumla varub taleb oluna, sahibine r~zk~n al~vireler ve benüm
memâlik-i mahrüsemden bir kimesne varub Venedik'de bir kimesne
ile satu-bazar idüb akçesin tamam edâ etmedin hile idüp kaçub
geldü~i sabit olur ise ben dahi al~virem." 8
Bu madde, gene Yavuz Selim'in, M~s~r'~n zapt~ndan sonra
8 Eylül 1517 de Kahire'de Venedik elçileri Bartolomeo Contarini
ile Alvise Mocenigo'ya verdi~i fermanda, ufak bir-iki ifade de~i~ikli~i ile aynen tekrarland~~~~gibi 9 , Kanuni Süleyman'~n cülüsundan sonra eski anla~malar~~teyid etmek gayesiyle verilen 17 Aral~k
1521 tarihli ahidnâmede de yeralm~~t~ ". Nihayet, Osmanl~~Imparatorlu~u ile Venedik Cumhuriyeti aras~nda buhranl~~bir dönem olan
Korfu ku~atmas~~ ve Preveze sava~~n~~ takiben elçi Alvise Badoer'in
2 Ekim 1540 da Kanuni Süleyman'dan alma~a muvaffak oldu~u
ahidnâmede de ayni hükme yer verilincen, art~ k klâsikle~en bu madde,
bundan sonraki bütün anla~malarda tekrar edilerek Serenissima
Repubblica'n~n y~k~l~~~na kadar devam edecekti 12 .
9 Venedik Devlet Ar~ivi (L'Archivio di Stato di Venezia. K~saltma: ASV), Documenti Turchi, Busta I, fasc. 3.
9 ASV, Documenti Turchi, Busta I, fasc. 5 te bulunan bu ferman~n Türkçe metninde tarih, sadece ~a'bas~~923 (19.VIII - 16.IX.1517) diye yaz~lm~~sa da, gene
ayni ar~ivde mevcut italyanca nüshas~ nda (Busta XVII, nr. 217) tarihler "22 ~aban"
ve "8 Eylül" diye her iki takvime göre ayr~~ayr~~gösterilmi~tir (Bu ahidnâme hk.
bk. B. Moritz, Ein firman des Sultan Selim L fiir die Venetianer, Fest-schrift Saclzau
422 vd. d.).
i° ASV, Documenti Turchi, Busta I, b. 6, fasc. 3.
" "Ve benim mernalik-i mahrüsemden bir kimesne varub Venedik'den bir
kimesne ile satu-bazar idüb akçesin tamam eda itmeden kaçub gelürse sabit olan
hakk~~ al~vireler." (Wi 1 h elm Lehma n, Der Friedensvertragzwischen Venedig und
der Türkei vom 2 oktober 1540. Stuttgart, 1936)..
12 Mesela, 1753 te Hersek'te Venedikliler taraf~ndan katledilen Osmanl~~
tebaas~ndan baz~~ kimselerin durumlar~n~~ tesbit için kullan~lan ahidnâmenin XI.
maddesinde, 154o ahidnâmesi hükmünün aynen yerald~~~~görülmektedir (Ba~vekâlet Ar~ivi, Cevdet, Hariciye, nr. 4205).
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II — VENED~ K'TE ~ LK TURK TACIRLER~~:
1419 anla~mas~~ ile Signoria'n~n hâkimiyeti alt~ndaki ~ehir ve
limanlar Osmanl~~tacirlerine aç~lm~~~olmakla beraber, elimizde XV.
yüzy~ la Sit yeteri kadar belge bulunmad~~~~için °3 Türk tebaas~n~n
hangi tarihten itibaren Cumhuriyet'in ba~~ehri olan Venedik'e gitme~e
ba~lad~klar~n~~ kesinlikle söyliyecek durumda de~iliz. Fakat Osmanl~~
tüccarlar~n~n, yollar~n~~ Venedik'e kadar uzatmadan evvel, A~r~ boz'dan
ba~layarak Mora ve Dalmaya sahillerinde Cumhuriyet'e .it yerlere
ve limanlara gidip geldikleri de muhakkakt~r. Bu hususta, Osmanl~~
tebaas~~bulunan yahudi, rum ve bosnal~~gayr-i müslimlerin, müslüman
Türk tacirlerine öncülük etmi~~olmalar~~da mümkündür.
Bugünkü bilgimize göre, Venedik'e yerle~en Türk tacirleri hakk~ndaki en eski kay~t 1571 e kadar ç~kmaktad~r 14. Ancak Türklerin bu
tarihten çok evvel Signoria'n~n ba~ kentine gidip geldikleri ve say~ lar~n~n zamanla artt~~~~~ üphesizdir. Meselâ, 1486 da, Frenk ~ skender
ad~ ndaki bir bezirgân ile "Padi~ah kulu olduklar~n~~söyleyen" ~~ o - 5
gayr-i müslimin, Kuzey ~talya'da ba~ ka bir Cumhuriyetin merkezi
olan Cenova'da yerle~tiklerini ve kuma~~ticaretiyle u~ra~t~klar~n~~biliyoruz 15. F â ti 11 Mehmed zaman~ndaki ~~6 y~ll~k uzun sava~~dönemi
sona erdi~ine ve 1479 ahidnâmesi ile Osmanl~~Imparatorlu~u ve
Venedik Cumhuriyeti aras~ nda samimi bir bar~~~havas~~yarat~ld~~~na
göre, Cenova'da yerle~ip dükkân açacak derecede ~talya içerilerine
giden Türk tacirlerinin, yar~ m-adan~n do~u'ya aç~lm~~~kap~s~~mâhiyetinde bulunan Venedik'e de gittiklerini hakl~~ olarak dü~ünebiliriz.
XV. yüzy~l sonlar~nda Osmanl~~ülkeleri ile Venedik aras~nda
münferit bir ~ekilde ba~layan bu gidi~-geli~ lerin, Kanuni Süleyman devrinde Venedik sava~~ na son veren ~~540 anla~mas~ndan sonra
s~kla~t~~~, di~er taraftan Türk tüccarlar~n~n art~k gruplar halinde
Venedik'e gittikleri görülmektedir. Burada göze çarpan özellik, ticaret
13 Ar~ ivlerimizde bu devreye ait belgeler çok az say~da oldu~u gibi, birkaç
defa yanan Venedik Ar~ ivinde de XIV. ve XV. yüzy~llara ait belgelerin ço~u elden
ç~km~~t~ r.
14 Ça~da~~bir anonim Venedik kroni~inden naklen Agostino Sagredo Federico Berchet, Il Fondaco dei Turchi in Venezia, Studi storici ed artistici, Milano,
186o, S. 24.
13 Bu hususta bk. bizim Barak Reis'in Sehzdde Cem mes'elesiyle ilgili olarak Savoie-'
ya gönderilmesi, Belleten, 103, s. 547.
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için tek ba~~ na Vened~k'e giden Türklerin, genellikle, ba~ta bizzat
Padi~ah olmak üzere Osmanl~~saray~~mensuplar~~nam~na özel sipari~lerde bulunmak, yahut devrin ileri gelen idarecileri taraf~ndan belirli
bir mal~~ satmak veya sat~n almak gayesiyle gönderildikleri, buna
mukabil as~l tacirlerin gruplar halinde hareket ettikleridir.
Türk tüccarlar~n~~birlikte seyahat etme~e zorlayan ba~l~ca iki
sebep vard~~ :
— Mallar~n~, çe~itli milletlere mensup korsanlar~n ba~l~ca
faaliyet alanlar~~olan Akdeniz'de ve bilhassa Adriatik'te emniyet alt~nda
nakledebilmek ".
2 — Tek ba~~na bir gemi kiralay~p fazla navlun ödeme~e mecbur
olmamak.
Bütün Yeniça~lar boyunca Venedik dokumas~~yünlü ve ipekli
kuma~lar, Avrupa'da oldu~u gibi Yak~n Do~u'da da aranan k~ymetli
bir metâ oldu~u için, Osmanl~~saray adamlar~~ve di~er devlet ricali
Venedik'teki tezgâhlara özel sipari~ler veriyorlar, hattâ kuma~~getirtmek için oraya adamlar gönderiyorlar& Mesela, III. Murad, Doc
Pasquale Cicogna'ya yazd~~~, evâil-i Ramazan 997 (14-23 Temmuz 1589) tarihli mektupta, Osmanl~~hazinesi için gerekli altun i~lemeli kuma~lar~n, eskiden beri Venedik tezgahlar~nda özel surette dokutturuldu~unu belirterek, bu defa istenen 2.000 zira kuma~~n, bu i~~için
gönderilen Hazinedar Mustafa'ya teslim edilmesini dilemekte idi 17
Vezir ve Beylerbeyi gibi yüksek rütbeli devlet memurlar~~da Padi~ah
saray~n~~taklid ederek Venedik kuma~lar~n~~giyme~i tercih ediyorlard~. 1554 de, M~s~r Beylerbeyi Dukakin-zâde Mehmed Pa~ a,
seçti~i motiflere göre kuma~~dokutturmak için Cumhuriyet'in Kahire'deki bailo'suna ba~vurmu~ tu 18.
" Osmanl~~limanlar~~ile Venedik aras~nda gidip gelen ticaret gemileri XVI.
yüzy~l~n ortalar~nda Adriatik'te ba~l~ca ‘2' grup korsanlar~n sald~r~lar~na u~ruyorlard~ : Güney'de Malta'da yerle~mi~~olan St. Jean ~üvalyeleri ve kuzeyde Dalmayya
sahilindeki S~gna (Senj)'y~~ üs edinen Uskoklar. Yüzy~l~n sonlar~na do~ru bunlara
Ispanyol, Toskana Gran Dukal~~~~ve Ingiliz korsanlar~~da kat~lm~~lard~~(Korsanlar~n Venedik ve dolay~siyle Türk ticaretine verdikleri zararlar için bk. Alberto
Tenenti, Venezia e i corsari, 1580-1615, Bari, 1961).
17 Bahis konusu 2.000 zira "efrenci ~eyb" kuma~~n (drappo d'oro) bedeli
Dubrovnik harac~nda~~~bdenecekti (ASV, Busta IV, nr. LXIII de bulunan bu karakteristik nâme-i humâyünun metni için bk. Ek. IV).
18 Mehmed Pa~ a'n~n bu husus için eski Haleb Bailo'suna yazd~~~~mektup:
Tayyib Gökbilgin, Venedik Devlet Ar~ivincleki Vesikalar Külliyat~nda Kanunt Sultan
Süleyman Devri Belgeleri, Belgeler, c. I, Say~. 2, Vesika. 99, s. 219 vd.
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Bunlar~n d~~~nda, sadece kuma~~getirtmek için de~il, Avrupa
pazarlar~ nda aranan Türk mahsullerinden herhangi birini satmak ve
kar~~l~~~ nda ba~ka bir mal sat~ n almak için de saray ve devlet ricali
taraf~ndan Venedik'e özel adamlar gönderilmekte idi. Mesela, Rumeli
Beylerbeyi Semiz Ali Pa~ a, adamlar~ndan H u rre m'i ibri~im satmak için 1546 da Venedik'e yollam~~ t~ ". Bunun gibi, hassa tacirlerinden Dergâh-i Mi Çavu~ u Cafer'in, Hasan ve Mehmed adlar~ndaki iki adam~ , saray için "ba<z~~ metâ< almak için" 1589 da 14,5
yük ham ipek ile Cumhuriyet'in ba~kentine gönderilmi~lerdi 20.
Ancak bütün bunlar, ticaret alan~ na da girse, resmi devlet görevlileri ad~na yap~lan al~~-veri~ler olup, do~rudan do~ruya Türk tüccarlar~n~n faaliyetlerinin d~~~nda kal~yordu. Konumuz bak~m~ ndan önemli
olan, Sadrâzam Rüstem Pa ~ a'n~n, Venedik'e giden Türk tüccarlar~na seyahatleri esnas~ nda ve mal satma veya sat~ n alma hususlar~nda gerekli kolayl~~~ n gösterilmesi için, 1546 da Doc Francesco
Dona'ya bir mektup göndermi~~olmas~d~r 2'. Zirâ, Osmanl~~Vezir-i
zamm~ n böyle bir mektup yazmak lüzumunu duymas~~ için, Cumhuriyet'in ba~ kentine ticarete giden Türklerin say~lar~n~n hayli ço~alm~~~
olmas~n~n gerekece~i tabii idi. Esasen mektupta tek bir tüccar veya
münferit bir olaydan de~il, "her-gâh memâlik-i mahrûse-i Padi~ahiden
ol câniblere ticaret içün varan tüccar ve re`aya" dan bahsolunuyordu.
Nitekim bu tarihlerde bezirgân Ani Çelebi'nin Venedik'te bulundu~unu ve Innocenzo adl~~bir tacirden Ceneviz kadifesi sat~n ald~~~n~~22, 1551 de ise, kendi gemisi ile Venedik'e silah götüren Sinan
19 Pa~a'n~ n, Hurrem'e kolayl~ k gösterilmesi ricasiyle Doc Francesco Donato'ya yazd~~~, Evâs~t-i Cemâziü'l-evvel 953 (Temmuz 1546 ortalar~) tarihli mektubu: T. Gökbilgin, aya. esr. S. 172.
20 III. Murad'~ n, "zikr olunan mikdar~~ gönderilen hariri de~er bahasiyle
bey' idüb, dahi al~nmas~~ferman olunan metâ'~~bahasiyle ald~klar~ndan sonra mezburân Hasan ve Mehmed' in" geri dönmelerinin sa~lanmas~~ için Doc Pa squale
Cicogna'ya yazd~~~~Evâhir-i Muharrem 998 (Aral~k 1589 ba~lar~) tarihli nâmesi:
ASV, Busta IV, nr. LXIV.
21 Venedik Devlet Ar~ ivinde (ASV) Busta VII, b. 2,
fasc. 20 de bulunan bu
mektup asl~nda tarihsiz olmakla beraber Ar~iv kay~tlar~nda 1546 olarak tarihlenmi~tir. Önemi dolay~siyle ileride gene temas edece~imiz bu mektubun metni için
bk. Ek. I.
22 Ani Çelebi ad~na, geriye kalan 21 top kadifeyi Innocenz o
)'nun vekilinden teslim alan Çavu~~Hac~~Cafer'in verdi~i 27 Receb 953
(23.IX 1546) tarihli temessük senedi: ASV, Busta XIV, b. 2, fasc. 18.
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Reis'in bunlar~~orada serbestçe satt~~~n~~ biliyoruz 23. Hele 25 Türk
tacirinin Si gnoria' n~n ba~kentinden sat~n ald~ klar~~6o yük akçe de~erindeki mallar~~ nakletmek için kiralad~klar~~bir Venedik kad~rgas~n~n
yolda tecavüze u~rad~~~n~~bildiren 1568 tarihli bir belge 24 , ticaret
için Venedik' e giden Türklerin say~s~n~n kalabal~k gruplar te~kil edecek
derecede artt~~~n~~göstermektedir.
III — TICARET EMTIASI VE YOLU:
Türk tacirlerinin Venedik pazarlar~nda revaçta olan do~u memleketlerine Sit emtiay~~oraya götürüp satt~klar~~ve bunun kar~~l~~~nda
Osmanl~~ ülkelerinde aranan Venedik mahsüllerini sat~n ald~klar~~~üphesizdi. Çe~itli belge ve kay~ tlardan anla~~ld~~~na göre, Osmanl~~Imparatorlu~u ile Venedik Cumhuriyeti aras~ndaki ticari al~~-veri~~ise
ba~l~ca ~u maddeler üzerinde yap~l~yordu :
A) Osmanl~~ülkelerinden Venedik'e ihraç olunan emtia :
— Hububat
2 — Baharat (biber, karanfil, zencefil, hindistan cevizi)
3 — Yapa~~~
4 — Ham ipek
5 — Pamuk
6 — Sof
7 — Deri, kürk
8 — ~ap, balmumu
9 — Kenevir.
B) Venedik'ten Osmanl~~ ülkelerine ithal olunan emtia :
~~ — Yünlü kuma~lar
2 - ~pekli kuma~lar
3 — Ka~~t
4 — Bak~r, kalay
5 — Cam e~ya ve di~er mamuller.
Görülüyor ki, Türkiye'den Venedik' e genellikle ham madde ihraç
olunmakta ve kar~~l~~~ nda kuma~~ve ka~~t gibi mamul maddeler ithal
edilmekte idi.
23 Sinan Reis'in silâh bedelini ald~'gma dair Cemaziyü'l-evvel 958 (May~s
1551) tarihli temessükü: T. Gökbilgin, ayn. esr. Vesika 9o, S. 2 14.
24 Ayn. esr. Vesika 87, S. 21 ~~ vd.
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Ihraç listesinin ba~~nda yeralan hububat, Venedik için hayati bir
önem ta~~d~~~~halde 25, "tereke", s~k s~k ihrac~~yasaklanan maddeler
aras~na kat~ld~~~~ve ancak özel müsaade ile Imparatorluk s~n~rlar~ndan
d~~ar~ya ç~kar~labildi~i için, tüccarlar için daimi bir i~tigal metâ~~
say~lm~yordu. Baharat ise, daha Haçl~~Seferleri s~ras~nda do~rudan
do~ruya Italyan tacirleri taraf~ ndan Avrupa'ya nakledildi~i ve esasen
Türk men~eli olmad~~~~için, Türk tüccarlar~n~n Venedik'e ihraç ettikleri
mallar~n ba~~nda yapa~~~geliyordu. O kadar ki, Venedik'e yerle~en
Türklerin yüzy~llar boyunca bilhassa yapa~~~ticaretiyle u~ra~t~klar~~
görülmektedir 26. Pamuk, ham ipek, sof ve deri gibi di~er ihraç mallar~~
da yapa~~n~n yan~ba~~nda yer al~yorlard~ . Türk tacirlerinin Venedik'ten
sat~n al~p Osmanl~~ülkelerine getirdikleri veya sevkettikleri mallara
gelince, bunlar~n ba~~nda, Avrupa'da oldu~u kadar Levante pazarlar~nda da revaçta olan çe~ itli yünlü ve ipekli kuma~ lar, kadifeler,
satenler, damaskolar, simli ~ayaklar geliyordu 27.
Türk tüccarlar~~ Venedik'e ihraç veya ordan ithal ettikleri mallar~~
ba~l~ca 2 yoldan sevkediyorlard~~ :
— Osmanl~~ limanlar~~ile Venedik aras~ndaki mutad deniz yolu.
2 — Edirne - Kocani - risküb - Saray Bosna - Mostar üzerinden Dalmaçya sahilindeki Spalato (Split) liman~na varan kara yolu ve oradan
Venedik'e kadar Adriatik hatt~.
25 Venedik'te, "Camera del frumento" (Bu~day dairesi) ad~n~~ ta~~yan özel bir
daire, hergün ~ehirde sarfedilen ve ~ehre ithal olunan bu~day miktar~n~~gösteren bir
liste haz~ rlay~ p Doc'a vermek mecburiyetinde idi (Guido P e r al e, Venezia, la
ninfea del paludo, Bologna, 1962, s. 122).
26 bk. A. Sagredo - F. Berchet, li Fondaco dei Turchi in Venezia, S. 29. XVIII.
yüzy~lda bile Türk tüccarlar~n~n Venedik'e ihraç ettikleri mallar aras~nda yapa~~~
büyük bir yer tutmaktayd~ . Meselâ, tüccar Molla S alih'in 207 balya yapa~~s~~
Av~~sturyal~lar taraf~ndan Trieste'de al~konulup müzayede ile satdm~~t~~(Bu konuda
Avusturya elçisi taraf~ndan yaz~ lan 15 Cemâziu'l-âhir 1177/21. XII. 1763 tarihli
takrir: Ba~vekâlet Ar~ivi, Cevdet, Hariciye, nr. 1°16).
27 XIV. yüzy~ ldan itibaren Venedik'in ihracat~ n~n ba~~nda çe~itli kuma~lar
yer al~yordu. XV. yüzy~lda ~ehirde 3.000 ipekli kuma~~ve 16.000 ~ayak ve dimi
dokumac~s~~ bulunuyordu ( Jules Sottas, Les Messaggeries Maritimes de Venise aux
XIVe et XVe siPcles, Paris, 1938, s. 50). Ancak XVII. yüzy~ldan itibaren Ingiltere,
Fransa ve Hollanda kuma~lar~ n~n rekabeti yüzünden Venedik kuma~lar~n~n Do~u'daki sürümü azalm~~t~~ (kr~. Tommaso Ber tele, Il Palazzo degli ambasciatori di
Venezia a Costantinopoli, Bologna, 1932, S. 224)•
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Biribirini takip eden sava~lar ve XVI. yüzy~l sonlar~na do~ru gittikçe artan korsan faaliyeti yüzünden denizlerde pek emniyet kalmad~~~~ve ticari e~ya ta~~yan gemileri kad~rgalarla himaye etmek gerekti~i için, Türk tacirleri, büyük bir k~sm~~Osmanl~~topraklar~~içinden
geçen Istanbul - Spalato - Venedik yolunu tercih ediyorlard~. Spa/ato ile
Venedik aras~ndaki kar~~l~kl~~sevkiyat ta, genellikle kiralanan Venedik
band~ral~~ kad~rgalarla yap~l~yordu. Zirâ Venedik ticaret gemileri
ticari emtiamn emniyetle nakli için daha elveri~li oldu~u ve bunlara
ayr~ca muhafaza kad~ rgalar~~da refakat etti~i gibi, K~br~s'~n zapt~~ve
Inebahti (Lepanto) sava~~ndan sonra imzalanan 7 Mart 1573 tarihli
anla~maya göre de, Osmanl~~sava~~gemilerinin Adriatik'e girmemeleri
kar~~l~~~nda Cumhuriyet, burada ula~~m emniyetini sa~lamay~~taahhüt
etmi~~bulunuyordu. Bu yüzden Türk tüccarlar~, Adriatik'te mallar~n~,
korsan taarruzlar~na kar~~~techiz edilmekle kalmay~p gerekti~inde
sava~~gemileri ile de korunan Venedik ticaret kad~rgalar~~ile nakletme~i tercih ediyorlard~ . Mesela, 25 Cemaziul-ahir ~~o4.1 (18 Ocak
1632) de, Spa/ato iskelesi emini ile 16 Türk taciri, Venedik'te ticaret
i~lerini tanzimle görevli olan ve Osmanl~~belgelerinde "Venedik Be~~
Be~leri" diye an~lan Cin que Savii alla Mercanzia'ya müracaat ederek,
ora iskelesinde bekleyen 1.500 denk mum, sahtiyan, sof ve ipek ile,
Saray-Bosna, Bana-Luka (Banja-Luka), Mostar ve Koça (Koçani) de bulunan di~er emtiamn Venedik'e sevkedilebilmesi için sür'atle kad~rga
gönderilmesini dilemi~lerdi 28.
Böyle oldu~u halde korsanlar~n, özellikle Uskok'lar~n, içinde Türklere ait ticari e~ya bulunan Venedik kad~rgalar~ na tecavüzlerinin
önü tamamiyle almamam~~t~. Hattâ Venedikli kaptan ve gemicilerin
Uskok'larla anla~malar~~ da ara s~ra görülen olaylardand~. Nitekim
5 ~ubat 1586 da Gabela iskelesinde Giovanni Fontana ad~ndaki
Venedikli kaptan~ n gemisine yüklenen S eyyid Abdi'ye ait 38 yük
sof, gemiyi muhafazaya memur Venedik kad~rgas~~mensuplar~n~n
Uskoklarla anla~mas~~sonucunda zaptedilerek, tüccar Ab d i'nin
adamlar~ndan biri öldürülmü~~ve Piy al e adl~~di~eri de esir al~n~p
Segna (Senj) 'ya götürülmü~tü 29 .
22 3-4 aydan beri Spalato'da kad~rga bekleyen tüccarlar, "olanca sermayelerin
masraf" ettiklerini belirterek, "kat~ rga eglenüb vaktiyle gelmezse niceleri <avdet
idüb Dubrovnik'e gitmek mukarrerdir" diye ilave etmi~lerdi (ASV Busta X, b. 9.
Metin: Ek. VI).
29 Mallar~n~n geri verilmesi veya bedelinin ödenmesi için Seyyid Abdi'nin
Venedik Docuna ~ikayet mektubu: ASV., Documenti Turchi, Busta IX, fasc. 28.
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IV — VENEDIK'TE TÜRK TACIRLERININ OTURMALARI IÇIN AYRILAN YERLER:
Saray veya devlet ricali ad~ na özel bir mübayaada bulunmak
veya herhangi bir mal~~ satmak gayesiyle gönderilen görevlilerin
d~~~nda, do~rudan do~ruya ticaretle u~ra~ an Türklerin büyük gruplar
halinde Venedik pazarlar~ nda görünmelerine paralel olarak, onlar~n
Cumhuriyet ba~ kentinde oturma süreleri de uzama~a balam~~t~.
Zirâ Türk tüccarlar~n~n ço~u, getirdikleri mallar~~satmak ve kar~~l~~~nda sat~n alacaklar~~mamulleri sevkedebilmek için aylarca Venedik'te
kalma~a mecbur oluyorlard~. Üstelik içlerinden bir k~sm~ , Osmanl~~
ülkeleri ile Venedik aras~ nda boyuna gidip gelmektense Cumhuriyet'in
merkezinde yerle~ip ticarethane açma~~~tercih ediyorlard~. I~te bu
yüzden Venedik Hükümeti, ötedenberi yabanc~lar için uygulanagelen usul gere~ince Türk tacirlerine de, birarada oturacaklar~~özel
bir ikametgâh göstermek lüzumunu hissetmi~ ti. Çünkü XIII. yüzy~ldan itibaren ~talya yar~madas~n~n d~~~ndan Venedik'e gelen yabanc~lar,
hep birarada oturtuluyor ve kendilerine birer mahalle, ticaretle me~gul olanlara ise birer fondaco tahsis olunuyordu. Bunda, dil, adet,
hattâ din ayr~l~~~~dolay~siyle, ~ehre da~~lacak yabanc~larla yerli halk
aras~nda ba~göstermesi muhtemel anla~mazl~klar~~ önlemek kadar,
yabanc~~devletler tebaas~n~~kontrol alt~nda bulundurmak kayg~s~n~n
da rol oynad~~~~ ~üphesiz idi. Yabanc~lar~ n, milliyetlerine göre ayr~~
ayr~~ gruplar halinde ikamet ettirilmeleri yüzünden ~ehrin birçok
semtleri ve sokaklar~ , o civarda oturan yabanc~lar~ n adlar~n~~ ta~~yordu. Mesela, Ruga Giuffa (Ialfa), Ermenilere; Calle degli albanesi,
Arnavutlara ve Campo de Tedeschi, Almanlara izafeten verilmi~~isimlerdi. Yahudilere gelince, onlar Ghetto ad~~verilen bir mahalle halinde
ayr~lm~~lard~.
Bunun d~~~ nda Arap ve Alman tüccarlar~na ayr~~ayr~~ fondaco'lar
tahsis olunmu~tu. Saraceni diye an~lan Araplar~n fondaco'su Madonna
deli' Orto kilisesi yak~n~nda, Almanlar~nki ise San Bartolomeo'da bulunuyordu 30. Bunlar~n içerisinde, Venedik'in ticari hayat~ nda önemli bir
yer i~gal edeni Fondaco dei Tedeschi, yâni Almanlara ayr~lm~~~olan
fondaco idi. 1268 de ihdas edilen bu fondaco, Venedik ile merkezi Av30 A. Sagredo - F. Berchet, ayn. esr. 24. Venedik'teki yabanc~~koloniler
için bk. G in o L u z z a t t o, Storia Economica di Venezia dall' XI al XVI secolo, Venedik,
1961, ss. 58-61.
Belleten, C. XXXII, 17
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rupa memleketleri mahsul ve mamullerinin mübadele edildi~i bir
ticaret merkezi durumunda idi. Yaln~z Alman tüccarlar~~de~il, Avusturyal~, Macar, Isviçreli, Hollandal~~ve Danimarkal~~ tacirler de bu
fondaco'da kal~yor ve kendi memleketlerinden getirdikleri mallar~~
burada sat~yorlard~. Bu önemi dolay~siyle Fondaco dei Tedeschi'ye
Visdomini denilen yüksek dereceli bir memur nezaret ediyordu 31.
) Cannaregio'da Barbaro'lar~n evi :
XVI. yüzy~l ortalar~nda, Venedik'e gelen Türk tüccarlar~n~n
ikametleri için Cannaregio semtinde bir evin tahsis edilmi~~oldu~u anla~~lmaktad~r. Ça~da~~bir anonim kronikte, 1571 de Curzolari (Lepanto)
sava~~~hakk~ndaki haberler Venedik'e ula~t~~~~zaman, ~ehrin ticaret
muhiti olan Rialto köprüsünde bulunan Türk tüccarlar~n~n, halk~n
tepkisiyle kar~~la~mamak için kaç~p, oturmakta olduklar~~ Cannaregio'daki Barbarolar~n evine s~~~nd~klar~~nakledilmektedir 32. Bahis konusu
evin hangi tarihte Türk tüccarlar~n~n ikametine ayr~ld~~~~kesinlikle
bilinmemekle beraber, bunun 157 ~~den pek gerilere gidemiyece~ini ve
~~54o Osmanl~~- Venedik anla~mas~ndan önceki devreye geçemiyece~ini san~yoruz.
Di~er taraftan Cannaregio'da sadece bir "ev" bahis konusu oldu~una göre, Türk tacirlerinin bu evi yaln~z otel olarak kulland~klar~,
Venedik'e ithal ettikleri mallar~~ ~ehirdeki umumi depolarda muhafaza ettikleri, ticarethane veya ma~azalar~= ise ba~ka semtlerde
—büyük bir ihtimalle Rialto'da— bulundu~u anla~~lmaktad~r.
2) Santa Giovanni e Paolo'daki ev (1579 - 1592) :
Türk tüccarlar~ n~n Cannaregio'daki evde oturmalar~~uzun zaman
devam etmemi~ti. K~br~s'~n Türklerin eline geçmesini takip eden
Lepanto sava~~~ s~ ralar~nda Osmanl~~ülkeleri ile Venedik aras~ndaki
ticaret ili~kileri de sekteye u~rad~~~~için, i~~göremiyen, üstelik hristiyan
halk~n bask~s~yle kar~~la~an Türk tacirleri ~ehirden ayr~lmay~~ daha
uygun bulmu~lard~. Ancak ~~573 te K~br~s buhran~na son veren anla~ma
31 1268 de ihdas olunan "Visdomini al Fondaco dei Tedeschi", Venedikli
asillere verilen imtiyazl~~ bir memuriyetti. (Jules Sottas, ayn. esr. 41, kr~. G. Perale, ayn. esr. 123).
Venedik'in en eski ve büyük binalar~ndan olan Fondaco dei Tedeschi bugün merkez
Postahanesi olarak kullan~lmaktad~r.
32 Galliccioli, Memorie T, 102 den naklen A. Sagredo- F. Berchet, ayn.
esr. 24.
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yap~ld~ktan sonra tekrar Venedik' e dönme~e ba~lam~~lard~. Bu defa
gelenler, ya tek ba~lar~ na hareket ettikleri veya çok küçük gruplar
halinde bulunduklar~~için, kendilerine birlikte oturacaklar~~belirli bir
yer gösterilmemi~~ve onlar da ~ehrin çe~itli yerlerine da~~l~p halk aras~na kar~~m~~lard~.
Müslüman Türk tüccarlar~n~n ~ehirde da~~mk bir halde bulunmalar~, çok geçmeden dil, din, adet ve görenekleri farkl~~Venedik
yerlileri ile aralar~nda baz~~ anla~mazl~klara sebep olmu~tu. ~ehirde
ba~gösteren ~ikayetler üzerine, aslen bir grek olan Francesco di
Dimitri Lettino (Litino), 1574 de, Consiglio de' Dieci (~ o'lar
Meclisi)'ye müracaat ederek, Türk tüccarlar~n~n, eskiden oldu~u
gibi topluca bir otel veya evde oturtulmalar~n~~dilemi~ti 33. Le ttino,
ayn~~zamanda Türk tacirlerinin dükkanlar~n~n da ayr~lmas~~gerekti~ini öne sürmü~tü. Bu tekliflerine kar~~l~k o, Türklerin oturtulaca~~~
otel veya evin muhaf~zl~~~n~ n kendisine verilmesini istiyordu".
Bu müracaata ra~men Türk tacirleri daha 5 y~l ~ehrin çe~itli
yerlerine da~~lm~~~olarak ya~ama~a devam ettiler. Hac~~ H~z~r-o~lu
Hüseyin'in, bu tarihlerde Venedik' te ticaretle u~ra~t~~~n~~ve orada
katledildi~inde 120.000 akçelik muhallefat~~kald~~~m biliyoruz 35.
Nihayet 1579 da Santa Giovanni e Paolo Kilisesi civar~nda bir ev
"geçici" olarak Türklere tahsis olunarak onlar~n bir arada oturmalar~~
sa~land~ ". Fakat bu "geçici" lik, 1579 dan 1592 ye kadar 13 y~l
devam edecekti. ~~te Hac~~Ahmed ad~ndaki tacirin, orta~~~Acem
Ali ile birlikte Venedik' te ticaretle me~gul bulundu~u 37, S eyyid
33 Venedik'te ticari faaliyeti düzenleme ve buna nezaretle görevli 5 uzman
(Cinque Savii alla Marcanzia)'~n Fondaco dei Turchi hakk~nda haz~rlad~klar~~ ~ o Temmuz 1740 tarihli rapor: Scrittura dei V Savj alla Mercanzia, circa il Fontico de' Turchi e
suo ristauro. 1740, ~ o luglio, Venedik, 1874, s. 6.
34 Muhaf~zl~~a göz diken Le ttino, Türk tüccarlar~n~n satacaklar~~mallar~n
her bir balya veya denginden, al~c~~taraf~ndan ödenecek '4' soldi (soldo = 5 santimlik
mang~r)'den ba~ ka bir ücret istemiyordu. Bu, Türk tacirlerinin getirdikleri mallar~n
hayli fazla oldu~unu göstermesi bak~m~ndan dikkate de~er (A. Sagredo - F.
Berchet, ayn. esr. s. 25) .
35 Hüseyin'in muhallefat~n~n Istanbul'daki Venedik bailo'su vas~tasiyle
getirtilmesi için Galata Kad~s~n~ n 25 Muharrem 985 (14.IV. 1577) tarihli sicil sureti (ASV, Docu~nenti Turchi, Busta XIX. Metin: Ek.!!).
36 A. Sagredo - F. Berchet, ayn. esr. S. 25..
37 Orta~~~hristiyan oldu diye mallar~~zaptedilen Hac~~Ahmed'in mallar~n~n
iadesi için III. Murad taraf~ndan Doc Nicolo da Ponte'ye yaz~lan Evâhir-i
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Abdi'nin, Anadolu'dan Venedik'e sof sevk~yatiyle u~ra~t~~~~38, inayetullah - o~lu Hasan'~n, tüccar Hac~~ Murad - o~lu Hüseyin
nam~na 10.000 altunluk emtia getirdi~i" ve ilsküb tacirlerinden
Kara Hac~'mn kölelerinden Ahmed ve Hurrem'in, efendileri
ad~na onun i~lerini takip ettikleri" tarihler, Türk tüccarlar~n~n
Santa Giovanni e Paolo civar~nda oturduklar~~bu döneme rastlamaktad~r.
3) San Matteo' da Osteria dell' Angelo (ilk Fontico di Turchi: 1592 1621)
Santa Giovanni e Paolo, ~ehrin ticaret merkezine hayli uzak bulundu~u 41 ve buradaki ev pek kullan~~l~~olmad~~~~için Türk tüccarlar~n~n
~ikâyetlerine yol açmakta idi. Bu yüzden Venedik Senatosu, 28 Mart
1589 tarihli bir decreto (kararname) ile, Magistrato de' Cinque Savij
alla Mercanzia'ya, daha müsait bir ba~ka bina aranmas~n~~emretmek
zorunlu~unu duymu~tu 42. ~~te Senato'nun bu karar~~üzerinden '3' y~l
geçtikten sonra Rialto'da harap San Matteo Kilisesine biti~ik olan ve
Ser Bortolo Vendramin'in osteria (han) olarak kulland~~~~ev bulundu. Osteria dell' Angelo diye tan~nan bu ev, müstakil, geni~~ve
rahat oldu~u kadar, Türkler için önem ta~~yan hamam ve abdest
alma yerleri ilâvesine de müsait idi.
Türk tüccarlar~~1592 de Santa Giovanni e Paolo' dan buraya nakledilirken, binan~n muhaf~zl~~~~vazifesi de, Türklerin h~ristiyanlar aras~ndan ç~kart~l~p topluca oturtulmalar~~fikrinin öncüsü olan Francesco di Dimitro Lettino'nun o~lu Zorzi Lettino (Litino)'ya
verilmi~ti 43. Francesco D. Le ttino'nun 1574 den beri tâlibi bulun~evvâl 991 (Kas~m 1583 ba~lar~) tarihli nâme-i humâyün: ASV, Documenti Turchi,
Busta IV, fasc. LVIII.
38 15 Safer 994 (5. 11.1586) da Gabela iskelesinden bir Venedik gemisine yükletilen '38' yük sofunun Uskoklar taraf~ndan zaptedilmesi üzerine Seyyid Abdi'nin
Doc'a arz~hali: ASV. Documenti Turchi, Busta IX, fasc. 28.
39 Hasan'~n katlinden sonra Venedik'te el konulan muhallefat~n~n geri verilmesi için III. Murad'~n Doc'a Evâil-i ~evvâl 987 (1579 Kas~m sonlar~) tarihli
nâmesi, ASV. Documenti Turchi, Busta III, nr. XLIX.
40 Ahmed ve Hurrem'in ölümleri üzerine el konulan mallar~n~n iadesi
için III. Murad'~n Doc Pasquale Cicogna'ya Evâil-i Receb 997 (May~s 1589)
tarihli nâmesi: ASV. Documenti Turchi, Busta IV, nr. LXII.
41 Venedik'te Türk tüccarlar~n ikametlerine ayr~lan yerler için ekteki haritaya
bak~labilir.
42 Scrittura dei V Savj alla Mercanzia circa il Fontico de' Turchi, s. 8.
43 Ayn. esr. s. 7; kr~. A. Sagredo - F. Berchet, an. esr. S. 25.

VENED~K'TE TÜRK TICARET MERKEZI

261

du~u bu hizmet kar~~l~~~ nda, ücret olarak sadece Türk tüccarlar~n~n
satt~klar~~mallar~n her denk veya balyas~ ndan cüz'i bir para almak
hususundaki müracaat~~ve neticede muhafizl~~~n onun o~luna verilmesi, San Matteo civar~ndaki evin Türkler taraf~ndan yaln~z bir ikametgâh olarak de~il, ayni zamanda ma~aza ve i~~yeri olarak kullan~ld~~~n~~göstermektedir. Kald~~ki, ii Ocak 1612 tarihli bir emirnâmede
bu osteria'dan Fontico di Turchi (Türklerin Fondakosu) diye, bahsedilmesi 44, buran~n bir otel ve ticari i~~yeri oldu~unun aç~k delilini te~kil
etmektedir. Bu yüzdendir ki, ii Ekim 1613 tarihli ba~ka bir emirnâme
ile, Venedik'te ticaret komisyonculu~u vazifesini gören Azzalini'ler,
~ehre gelen Türk tüccarlar~ na âit mallar~~bu eve sevketme~e mecbur
tutulmu~lard~~45.
4) Casa dei Duca di Ferrara (Fondaco dei Turchi: 1621 - 1838) :
Çok geçmeden San Matteo'daki ilk Fontico di Turchi binas~, say~lar~~
gittikçe artan Türk tacirlerine dar gelme~e ba~lam~~t~. Bundan dolay~~
Türkler için fondaco olacak yeni bir binan~n in~as~~fikri ortaya at~lm~~t~. Nitekim, Collegio' 46 flUfl 4 Ocak ~~600 tarihli talimat~~ile Cin que
Savii alla Mercanzia, Türklerin evvelce oturmakta olduklar~~ Santa
Giovanni e Paolo ile Rio deha Pana aras~nda müsait bir yer bulma~a ve
içinde hamam ve sarn~ c da olacak büyük bir binan~ n kaça malolaca~~n~~tesbite memur edilmi~lerdi 47. Ancak, Cumhuriyet'in içinde
bulundu~u mali s~k~nt~lar yüzünden yeni bir bina in~as~~fikri tatbikat
alan~na konulamam~~t~. Bir müddet sonra, bir in~aat firmas~n~n sahibi
bulunan Domenico (Giambattista) Bosello, 1618 de, kendisine
gerekli kredi sa~land~~~~takdirde, Türk tacirleri için Fondaco dei Tedeschi'yi and~ran büyük bir fondaco in~a edebilece~ini bildirmi~se de,
bu teklif te Z or zi Le t tino'nun muhalefeti yüzünden bir sonuç
Consiglio di XL (4o'lar Meclisi)'nin bu emirnâmesi için bk. Ayn. esr. 26.
45 Göst. yer.
45 Venedik devlet te~kilat~ na göre çe~itli kurumlar~n temsilcilerinden meydana gelen ve Meclisler'e, bilhassa Senato'ya havale edilecek i~leri taksim etmekle
görevli kurul. Doc'un ba~kanl~~~ nda toplanan Collegio'ya, asillerden 26 üye ile,
Cumhuriyetin '6' büyük mü~aviri (consigliere) Senato'yu temsil eden '6' Büyük
uzman (Savii grandi), Capi di Quaranta denilen '40' lar Meclisi'nin 3 ~efi ile TerraFer~na ve Deniz a~~r~~ ülkeler i~lerine bakan di~er '5' er uzman kat~lmakta idi (bk.
Amelot de la Houssaie, Histoire du gouvernement de Venise, I, Amsterdam, 1705
S. 4°)•
47 Scrittura dei V Sa~~j alla Mercanzia, s. 7.
44 Il
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vermemi~ti. Türklerin San Matteo'daki fondaco'lar~n~n muhaf~z~~ bulunan Z. L e t tino'ya göre, kubbeli ve kemerli olarak yap~lmas~~ dü~ünülen böyle bir bina, Türkler için müstahkem bir kale halini alacak
ve Cumhuriyet'in ba~~ na hayli gaileler ç~karabilecekti 45 !
Türk tüccarlar~~için yeni bir bina yap~lmas~~i~i böylece sürüncemeye girerken, Venedik halk~n~n 12 Mart ~~62o de bir dilekçe ile
Senato'ya ba~vurarak Osteria deli' Angelo'da oturan Türklerin baz~~
olaylara sebebiyet verdiklerini öne sürmeleri ve onlar~n San Matteo
kilisesine biti~ik olan bu evden ç~kart~lmalar~n~~dilemeleri 49, mes'eleye
biran evvel bir çözüm ~ekli bulunmas~n~~gerektirmi~ti. Bunun üzerine,
esasen 28 Mart 1589 Decreto'su ile Türk tacirlerinin ikametlerine elveri~li bir bina seçme~e memur edilmi~~bulunan Alagisrato dei Cinque
Savj alla Mercanzia, ara~t~rmalar~n~~ h~zland~rma~a mecbur kalm~~~
ve nihayet ~~~~Aral~k 162o tarihli bir yaz~~ ile, evvelce Ferrara Dukas~na
âit olan San Giovanni Decollato Kilisesi'nin kar~~s~ndaki evin her bak~mdan istenen vas~fta oldu~unu arzetmi~ti. Canal Grande üzerinde bulunan bu bina, Venedik'in en büyük yap~lar~ndan biri oldu~u gibi,
ticari e~yarun kolayl~ kla nakline ve bilhassa müslüman Türklerin
~ehir halk~~ile münasebetlerini mümkün oldu~u kadar azaltmak için
her taraftan tecrit edilme~e de müsait idi. ~~te bütün bunlar~~gözönüne
alan Collegio, ii Mart 1621 de, binan~ n sahibinden kiralanarak Türk
tacirlerine fondaco olarak tahsis olunmas~na karar vermi~ti 5°.
V

FONDACO DEI TURCHI BINAS~N~ N TARIHÇES~~:

O tarihlerde Casa dei Duca di Ferrara (Ferrara Dukas~n~n Evi)
diye an~ lmakta olan bina, XIII. yüzy~l~ n birinci yar~s~nda, Pesaro'dan
Venedik'e nakleden zengin ve asil Palmieri ailesi tarafindan in~a ettirilmi~ti. Ortaça~~~ talya tarihinin en karakteristik olaylar~ndan biri
olan Guelfi-Ghibellini mücadelesi Pesaro'da da ~iddetlenip, i~~ba~~na
geçen Ghibellini'ler, siyasi rakipleri Guelfi'leri ~ehirden sürme~e ba~lay~ nca, Console (Konsül) Giacomo Palmieri de Venedik'e s~~~nma~a mecbur kalm~~t~. Venedik vatanda~l~~~ na kabul olunan Giacomo Pal mi eri'nin Büyük Kanal k~y~s~nda yapt~rd~~~~binaya, onun
4°

A. Sagredo - F. Berchet, ayn. ~sr. s. 27.
Scrittura dei V Savj alla Mercanzia, s. 7 vd.
5° Ayn. esr. s. 8.
4.
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aslen Pesaro'lu olu~u dolay~siyle Il Palazzo dei da Pesaro (Pezarolu'nun
Saray~) ad~~verilmi~ti 51.
1230 dan sonra in~a edildi~i tahmin olunan bina, 1382 ye
kadar Palmieri ailesinin mülkiyetinde kalm~~~ve o tarihte Venedik
Hükümeti saray~~ sat~n alarak Ferrara Markisi'ne hediye etmi~ti.
Marki II. Nicolö da Este, biri Venedik'te, di~eri de Treviso'da
olmak üzere 2 ev sat~n almas~na müsaade olunmas~~ için 1364 de
Cumhuriyete ba~vurmu~tu. Yabanc~lar~n Venedik topraklar~nda
mülk edinmelerini istemiyen Senato, bu teklifi kabul veya reddetmek
hususunda tereddüte dü~mü~~ve i~i ~~7 y~l boyunca sürüncemeye sokmu~tu. Ancak Venedik ile Cenova aras~ndaki me~hur Chioggia sava~~nda
(1378-81) Marki II. Nicolö'nun daima Venedik taraf~n~~tutmas~~ve
bar~~~yap~lmas~nda ona yard~mc~~olmas~~kar~~s~nda Signoria, 1382 de
Il Palazzo dei da Pesaro'yu, 10.000 altun duka'ya o zamanki sahiplerinden sat~n alarak kendisine hediye etmi~ti 52 . Art~k Pesarolar'~n
elinden ç~kan bina, bu tarihten itibaren Casa dei Marcheze (Marki'nin
evi) ve Estensi'lerin Papa'dan dukal~k serpu~unu almalar~~üzerine
de Cam (yahut Palazzo) dei Duca di Ferrara (Ferrara Dukas~n~n evi)
ad~~ile aruhr olmu~tu 53.
Bina, bir ara Venedik Senatosu taraf~ndan geri al~nmakla beraber
1618 e kadar Este "'ailesinin mülkiyetinde kalm~~t~. Ferrara Dukas~~
I. Alfonso (1505 - 1534), Papa II. Giulius (1503 - 1513) ile birle~ip
Cumhuriyet'e kar~~~cephe al~nca Senato, 1509 da Palazzo dei Duca di
Ferrara'yi istirdat etmi~, fakat bir müddet sonra Signoria ile Papal~k
aras~nda bar~~~yap~l~p Duka Alfonso da Imparator V. K arl'a kar~~~
kurulan Kutsal ittfak (Santa lega)' da Fransa, Papahk ve Venedik'in
yan~ba~~nda yeral~nca saray kendisine iade olunmu~tu 54.
Ferrara Dukas~n~n Saray~~devrin en büyük ve ihti~aml~~binalar~ndan biri oldu~u için, Venedik'i ziyaret eden ünlü devlet adamlar~ndan bir ço~u burada misafir edilmekte idi. Bunlar aras~nda, Bizans
Imparatoru II. Manuel (1403) ile VIII. Yuannis (1438), Alman
51 Il Fondaco dei Turchi in Venezia
(Estratto daha Gazzetta di Venezia, nr. 148,
1869), s. ~ ; kr~. A. Sagredo - F. Berchet, ayn. esr. s• 4.
52 Ayn. esr. s. 9.
53 Il Fondaco dei Turchi in Venezia (Est. Gazzetta di Venezia) S. 2.
54 Giuseppe Tassini, Alcuni appunti storici sopra Il Palazzo dei Duchi di Ferrara
in Venezia, poscia Fondaco dei Turchi, (Estratto dall' Archivio Veneto, t. VI, parte II,
1873, s. 8).
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Imparatoru III. Friedrich (1452 ve 1469 da), K~br~s'ta hükümranl~k hakk~ n~~ Cumhuriyet'i devreden Kraliçe Caterina Cornaro
(1489), Polonya Kraliçesi Bona Sforza (1556) ve Avusturya Ar~idükü Maximilien (1581) de vard~ ".
Estensi'ler Ferrara Dukal~~~m kaybedince Venedik'teki saray da
tamamiyle ellerinden ç~km~~t~. Erkek çocu~u olmayan Duka II.
Alfonso (1559 - 1597), kendine halef olarak ye~eni Cesare da
Este'yi seçmi~ti. Fakat öteden beri Ferrara'r kendi hâkimiyeti alt~na
alma~a çal~~an Papal~k, bu f~ rsat~~kaç~rmak istememi~~ve Alfonso'nun
ölümünden (1597) sonra toplanan Curia Romana (Vatikan Divan~),
gayr-i me~rü bir ~ahs~n o~lu olan Cesare'nin" Dukal~k makam~n~~
i~gal edemiyece~ini ve Ferrara hâkimiyetinin Camera Apostolica (Kilise
Devleti)'ya geçmesi gerekti~ini ilan etmi~ti. Böylece Ferrara'dan mahrum edilen Cesare da Este, Modena'ya çekilme~e mecbur kalm~~,
1598 de yap~lan Faenza anla~mas~~ ile Bertinoro dukal~~~n~n kendisine
b~rak~laca~~~vaadi ile avutulan II. Alfonso'nun k~zkarde~i Urbino
Dü~esi Lucrezia, Ferrara'nin tasarrufunu Papall'~a devretme~e
zorlanm~~t~. Bunu takibcn ~~ Mart 1602 de noter huzurunda yap~lan bir mukavele ile de Este ailesinin elinde bulunan di~er malikaneleri Papa VIII. Clementus (1592 - 16o5)'a b~ rakm~~t~. Bu arada
"Venedik'te Canal Grande üzerinde bulunan saray" da Papan~n ye~eni
Kardinal Pietro Aldobrandini'ye verilmi~ti. Bununla beraber
bu mukaveleyi tan~m~yan Cesare, vaktiyle Signoria taraf~ndan Este
ailesine hediye edilmi~~olan Casa del Duca di Ferrara'yt, Cavaliere
Antonio Priuli'ye satmak için te~ebbüse geçti~inden, Kardinal
Aldobrandini de ayni yola ba~vurmu~~ve binay~~1618 de 24.000
duka'ya A. Priuli'ye devretmi~ti 57 .
I~te Venedik Collegio'su 1621 Mart~nda binan~n Türk tüccarlar~na fondaco olarak tahsis edilmek üzere kiralanmas~na karar verdi~i
zaman Casa del Duca di Ferrara'run sahibi bulunan Antonio Priuli,
ayni zamanda 1618 den beri Cumhuriyet'in devlet ba~kanl~~~~demek
olan Doc (Doge)'luk makam~na yükselmi~~bulunuyordu ( ~~6~~8 - 1623).
Collegio'nun karar~ndan sonra 26 Temmuz 1621 de mal sahibi s~fatiyle
Göst. yer. kr~. Il For~daco dei Turchi in Venezia (Est. Gazzetta di Venezia) s. 3.
Zira Cesare'nin babas~, Duka I. Alfonso'nun gayri me~ru bir o~lu idi.
51 A. Sagredo - F. Berchet, ayn. esr. s. 14 vd.; Il Fondacodei Turchi in Venezia
(Est. Gazzetta di Venezia), s. 3.
55
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A. Priuli ile bir kira mukavelesi yap~larak, San Matteo civar~ndaki
ilk Türk Fondaco'su Osteria deli Angelo'da oturmakta olan Türk tüccarlar~n~n buraya nakli için gerekli tadilâta ba~lamlm~~t~.
VI — VENEDIK'TEKI TÜRK TACIRLERININ DURUMU:
~ ) Fondaco Nizam~ :
Türk tacirlerine tahsis olunan Casa dei Duca di Ferrara'~un, ortas~nda kuyulu bir avlu bulunan zemin kat~~depo ve dükkanlara ayr~lm~~t~. Tahta bir merdivenle ç~k~lan di~er 2 katta ise, Türklerin kald~klar~~odalar bulunuyordu. Her odaya birer ocak ile yatak konulacak
birer ranza yap~lm~~t~. Do~u cephesinde avluya bakan büyük bir oda
mescit haline getirilmi~ti. Zemin katta bir k~s~m da abdest almak için
ayr~lm~~, buraya bir s~ra çe~meler yerle~tirilmi~ti 58. Bundan ba~ka
binan~n Canal Grande'ye bakan cephesinde de tadilat yap~lm~~, ön
k~sm~~ticari e~yamn kolayl~kla yükletilme ve bo~alt~lmas~na evleri~li
duruma sokulurken, çat~~kat~nda '9' tane mazgal yapt~r~lm~~t~~59.
Bu arada art~k Fondaco dei Turchi adiyle an~lacak olan Türk ticaret merkezi için '33' maddelik bir tüzük te yap~lm~~~ve bunun uygulanmas~~i~i Cin que Savii alla Mercanzia'ya verilmi~ti. Buna göre, Türk
tüccarlar~~ Magistrato dei Cin que Savii alla Mercanzia'n~n tesbit edece~i
tarifeye göre kira bedelini vererek binada oturabilecek ve mutad
vergileri ödemek ~artiyle serbestçe ticaret yapabileceklerdi Bu yeni ve
daimi fondaco'da da muhaf~zl~k vazifesi Zorzi (Giovanni) Ba t tis ta
Le t tino'nun üzerinde b~rak~lm~~t~. Muhaf~z, kira i~lerini düzenle
yürütmek ve gerekli tadil ve tamirleri yapt~rmakla mükellefti. Ancak
bina içinde yap~lacak geni~~çaptaki tadilat için mal sahibinin muvafakat~mn al~nmas~~zorunluydu. Muhaf~z, toplad~~~~kiramn 2/3 ünü
mal sahibine teslim edecekti. Binan~n su, kandil ya~~, temizlik vs...
gibi günlük masraflar~~geriye kalan ~~/3 ile kar~~lanacakt~. Mal sahibi,
bir ticaret yeri olan Fondaco'da meydana gelebilecek kazalar için hiç
bir tazminat iste~inde bulunam~yacakt~. Muhaf~zl~k ücretine gelince,
G. B. Le t tino, mal sahibinin verece~i y~ll~k bir miktar paran~n
d~~~nda, kira tahsilât~~üzerinden de bir pirim alacakt~~6°.
kr~. A. Sagredo - F. Berchet, ayn. esr. s. 68.
Fondaco'nun 1720 tarihi~ndeki d~~~görünü~ü için Resim I.'e bak~n~z.
88 bk. Scrittura dei V Saz~j alla Mercanzia circa il Fontico de' Turchi, s. 9 vd. Gerek
binan~n bak~ m ve idaresinde, gerekse Türklerden kira bedellerini tahsil etmede
gösterdikleri gayret yüzünden Fondaco muhafal~~~n~n hep Lettino ailesinden
gelenler aras~nda devredildi~i görülmektedir.
58
58
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2) Türk tüccarlar~n~n ~ehir halk~~ ile ili~kilerinin k~s~tlanmas~ :
"Casa del Duca di Ferrara", Fondaco dei Turchi olacak ~ekilde
tadil edilirken, binan~n adeta tecridine çal~~~ld~~~~görülmektedir.
Gerçekten bu s~rada, binan~n Canal Grande'ye bakan ön k~sm~, arada
bir kap~~ b~rak~ larak sahil boyunca oldukça yüksek bir duvarla çevrilmi~ti. Bu duvar~n bir taraf~nda, Fondaco'da görevli Venedikli muhaf~zlara ayr~lm~~~olan daire bulunuyordu. Salizzada del Fontego denilen
do~udaki ana yol taraf~ nda da yüksek bir duvar örülmü~~ve Fondaco'nun kara ile irtibat~n~~ sa~lamak için burada tek bir giri~~yeri b~rak~lm~~t~. Ayni zamanda Rivo del miglio boyunca uzanan eski irtibat yolu
da y~kt~r~lm~~t~. Bütün bunlar~, birkaç y~l sonra, binan~n çat~~kat~n~n
ön k~sm~nda bulunan iki küçük kulenin y~kt~r~lmas~~ takip etmi~i.
Filhakika, Fondaco'nun iç talimat~n~~ve burada kalacak Türk lüccarlar~ = ödiyecekleri ücretleri, yâni kira bedelini tesbit eden 27 May~s
1627 tarihli Decreto'nun 17. maddesi ile, bu kulelerin ya içten ve d~~tan
olmak üzere tamamiyle kapat~lmas~ , yahut ta y~kt~r~lmas~~öngörülmü~tü 61 • öyle anla~~l~yor ki Venedik Senatosu kuleler için ald~~~~bu
kararla, Fondaco'da oturan Türklerin ~ehri gözetlemelerinin ve zadegân ile iktidar sahiplerinin durumlar~n~~ ö~renmelerinin önüne
geçmek istemi~ti.
Bina etraf~nda al~nan bu tedbirlerle, adeta ~ehir ile irtibat~~kesilen
Fondaco'da ya~ayan Türk tacirlerinin günlük hayatlar~~bile s~k~~kay~tlar
alt~na al~nm~~t~ . Bunda, müslüman Türklerle hr~stiyan yerli halk
aras~nda, dil, din ve görenek fark~ndan do~an bir çok anla~mazl~klar
ve eskiden beri süregelen kar~~l~kl~~ ~ikayetlerin etkisi bulundu~u ~üphesizdir. Ancak, anla~mazl~k ve ~ikayetlere yol açan olaylara sadece
Türklerin sebebiyet vermedikleri, Venedik halk~n~ n da daha ba~lang~çtan itibaren Türk tüccarlar~na mal satma veya sat~n alma ve mallar~n~~sevketme hususunda çe~itli engeller ç~kard~klar~~dikkati çckmektedir. Bu yüzdenclir ki Sadrâzam Rüstem Pa ~ a, daha 1546 da
Venedik Doc'u Francesco D o na'ya bir mektup yazarak Türk
tüccarlar~n~n kar~~la~t~klar~~muameleden dolay~~~ikayette bulunmu~tu.
Rüstem Pa~ a, bu mektubunda, her iki devlet tebaas~na kar~~l~kl~~
olarak di~erine ait topraklarda serbestçe ticaret yapma hakk~n~~ veren
ahidnâme, yâni 2 Ekim 1540 ahidnâmesi hükümlerini hat~rlatarak,
"Devletlû Padi~ah-i alem-penah hazretleri Venediklüye bu derilü
61

A. Sagredo - F. Berchet, gyn. tur. s. 75.
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<inayet idüb <ahid-nâme-i ~eriflerin virmekden emr-i hümâyûnlar~~
bunun üzerinedir ki, mahzâ iki cânibin dahi re <ayas~~eyyâm-i sa <adetlerinde emin ve amân ve refahiyyet ve itminan üzre" olmalar~n~~sa~lamak gayesini güttü~ünü belirtmi~, ayni zamanda, Türk tacirlerine
Venedik'te "bu vechile ta'addiler" de bulunulmas~n~ n sonunun "iyi"
olm~yaca~~n~~ilave etmek zorunlulu~unu da duymu~tu 62 .
Rüstem Pa ~ a'n~n tehdit dolu bu ~ikayet mektubunun, Osmanl~~
imparatorlu~unun en kudretli devirlerini ya~ad~~~~o tarihlerde Venedik'teki Türk tüccarlar~na kolayl~k gösterilmesi bak~m~ndan müsbet
etkiler yapt~~~~muhakkakt~r. Böyle oldu~u halde Venedik halk~~ile
Türkler aras~nda üzücü baz~~ hadiselerin önü tamamiyle al~namam~~t~. Hatt ~~ara s~ra katil olaylar~~da meydana gelmekte idi. Mesela
Hac~~ H~ z~ r - o~lu Hüseyin 63 ile Tokat tüccarlar~ndan Hac~~
Murad - o~lu Hüseyin'in adam~~ Inayetullah-o~lu Hasan 64,
1576 - 1579 y~llar~nda Venedik'te katledilmi~lerdi. 1583 te ise, orta~~~
Acem Ali ile birlikte Venedik'e gelen tüccar Hac~~ Ahmed'in,
orta~~~hr~stiyanl~~~~kabul etti diye bütün para, mal ve hattâ zati:
e~yalarma el konulmu~~ve Istanbul'a dönen Hac~~Ahmed'in ~ikayeti
üzerine III. Murad, Doc Ni colö da Ponte'ye bir mektup yazarak
ad~~geçenin mallar~n~n iadesini istemi~ti. Padi~ah bu mektubunda,
Türk tüccarlar~n~n biribirini takip eden ~ikayetlerine de temasla,
"memâlik-i mahrûsemiz taraf~ ndan metâ< ve esbâb ile varub kendü
halinde bey < ve ~ ira üzre olan tüccar tâifesine havza-i hükûmetinizde
kimesnei hiç veçhile zulm ve ta'addi etme~e ma gösterilmeyüb mabeynimizde mün<akid olan sulh ve salah emrini kemâkân ri<ayet
etdirmek bab~ nda enva<4 mesâ'i-i cemilenüz vücude" getirilmesini
dilemekten de geri kalmam~~t~~65.
Bu zapt ve katiller d~~~nda, Venedik halk~n~n Türklere, hattâ
onlar~n oturduklar~~yerlerin yerli muhaf~z ve bekçilerine bile sözle
veya fiilen hakaret ve tecavüzde bulunduklar~~da dikkati çekmektedir.
Mesela Türk tacirlerinin San Matteo'ya biti~ik Osteria deli 'Angelo'da
oturduklar~~devre âit olan ii Ocak 1612 tarihli ~u emirnâme bunun
aç~ k bir delilini te~kil etmektedir :
62 Rüstem Pa~ a'n~n evvelce de bahis konusu etti~imiz bu mektubunun
metni için bk. Ek: I.
ASV. Documenti Turchi, Busta XIX. Metin: Ek. II.
64 ASV. Documenti Turchi, Busta III, nr. XLIX.
6 .5 ASV, Documenti Turchi, Busta IV, fasc. LVIII.
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"Serenissimo Principe bildirir ve Avvogador da Ponte 66'ye emr eder
ki: Mutad üzere ~ehirdeki Osteria veya Fontico di Turchi'de oturup bu
~ehirde ticaretle u~ra~an Türklere, hiç kimse ne hakaret edebilir, ne
de sözle veya fiilen tecavüzde bulunabilir. Aksine hareket edenler,
e~er yeti~kin kimseler ise, `15' ay kürek cezas~na çarpt~r~lacak, ~ayet
henüz rü~tünü ispat etmemi~~ça~da ise, kamç~, hapis, sürgün, para
veya adaletin cevaz verdi~i di~er ihtiyari cezalardan biri ile tecziye
edileceklerdir." 67
Bunu takiben 1613 Ekiminde yay~nlanan di~er bir emirnâme ise,
Türk tacirlerinin ~ehir halk~~ile münasebetlerinin mümkün oldu~u
derecede k~s~tland~~~n~~göstermektedir. Il Consiglio di XL al Criminal'in"
ii Ekim 1613 tarihli bu emirnâmesinde ~öyle deniliyordu :
"Senato'nun karar~~ile, Zorzi Litino (L ettino) nun nezaretinde olmak üzre, sadece Türklerin ikametlerine ayr~lan Rialto'da
San Matteo'da bulunan evin muhaf~zlar~na ve hizmetçilerine, herhangi
bir kimsenin hakaret veya tecavüz etmesi yasak olup, aksine hareket
edenler, sürgün, hapis, kürek vs.. ile cezaland~r~lacaklard~r.
"Muhaf~zlar~n muhalefetine ra~men, ~eytani ve câniyâne i~ler
görmek gayesiyle, bahis konusu eve, genç çocuklar, kad~nlar ve kötü
tan~nm~~~ ~ah~slar~~sokan kimseler de ayni cezalara çarpt~nlacaklan
gibi, vazifelerinin s~n~rlar~n~~ a~an muhaf~zlar da ayni surette cezaland~r~lacaklard~r.
"Muhaf~zlar, güne~~do~unca kap~lar~~açma~a ve gurub vaktinde
kilitleme~e, bahiskonusu eve her nevi silah ve barutun sokulmas~na
engel olma~a mecburdurlar. ~ehirdeki simsar yahut mutavass~tlar da
~ehre gelen Türkleri ve onlara âit ticari e~yay~~bu eve sevketmek
zorundad~rlar." 69
Türk tacirlerinin ~ehir halk~~ ile olan ili~kilerini k~s~tlamak ve
bilhassa geceleri onlar~~binada tecrid etmek gâyesini güden bu tedbirlerin, Casa del Duca di Ferrara'n~n Fondaco olarak tahsisinden sonra
daha da art~r~ld~~~~görülmektedir. 5 Mart 1622 tarihli bir emirnâme
ile, genç delikanl~lar~n Fondaco dei Turchi'ye girmeleri yasaklanm~~t~.
Bunlardan, ticari bir i~~için Fondaco'ya gitmeleri gerekenler, her defaKöprü Avukat~. (Ticaret merkezi olan Rialto köprüsü).
bk. A. Sagredo - F. Berchet, ayn. esr. s. 26.
88 Cezai i~lere bakan "4o'lar Meclisi".
89 A. Sagredo - F. Berchet, ayn. esr. s. 26.
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s~nda Magistrato dei Cinque Savii alla Mercanzia'dan müsaade almak
zorunda idiler. Di~er taraftan Türkler, Fondaco'ya girerken üzerlerindeki her nevi silah~~emin bir yere b~rakma~a mecbur tutulmu~lard~.
Nihayet bütün bunlar yetmiyormu~~gibi, Fondaco'da oturan Türk
tüccarlar~~için günlük listeler düzenlenmesine de ba~lan~lm~~, ba~ka
bir yerde oturan veya geceyi d~~ar~da geçirenlerin cezaland~r~lacaklar~~
ilan olunmu~tu 7°. Böylece denilebilir ki Türkler, Fondaco dei Turchi'de
s~k~~ bir nezaret alt~na al~nm~~, güzel ve konforlu bir binada sanki bir
göz hapsine mahküm edilmi~~oluyorlard~. Zirâ, F ederi co Ber che t
ile birlikte Fondaco dei Turchi hakk~nda en derli-toplu etüdü yapm~~~
olan Agostino S agr e do'nun da belirtmekten kendini alamad~~~~
üzere, Türk tüccarlar~~için konulan hükümler "imtiyazdan bamba~ka
~eylerdi; bu, güzel ve iyi bir esaret idi." 71
Türk tüccarlar~na tan~nan haklar :
Osmanl~~Imparatorlu~u ile Venedik Cumhuriyeti aras~nda yap~lan anla~malara, yâni ahidnâmelere göre, Türk tacirleri Venedik'te
serbestçe ticaret hakk~na sahip idiler. Ahidnâmeler Türklerin Cumhuriyet'e ait yerlerde ticarette bulunurken ödiyecekleri vergiler hakk~nda herhangi bir hüküm ihtiva etmedi~i için Venedik'e giden ve
oraya yerle~en Türk tacirleri mutad vergileri ödemek zorunda idiler.
Türkler hakk~nda al~nan k~s~ tlay~c~~ kararlara ve arada s~rada
meydana gelen tats~z olaylara ra~men Türk tüccarlar~~ile Venedikliler
aras~nda ticaret konusunda samimi bir i~birli~i kurulmam~~~
Öyle ki daha XVI. yüzy~l sonlar~nda baz~~Türk tüccarlar~n~n Venedik
yerlilerinden özel vekilleri bulunuyor ve bu Türkler mallar~n~~vekilleri
arac~l~~~~ile satt~r~yor ve kar~~l~~~nda gene onlar vas~tasiyle mal getirtiyorlard~. Mesela sof ticaretiyle u~ra~an Hasan Ali Çelebi'nin
Venedik'te Messer Filip p o ad~nda umumi bir vekili vard~. Filippo,
Ali Çelebi'nin gönderdi~i 30.000 filorilik sofu satarak kar~~l~~~nda
onun nam~na çuha ve di~er kuma~lar sat~n alm~~t~~72.
Ba~lang~çta Fondaco dei Turchi, bütün Osmanl~~tebaas~~tacirlere
de~il, yaln~z müslüman Türklere tahsis edilmi~ti. Yahudi, Rum, Er3)

70 Ayn. esr. 27 .
Ayn, esr. 28.
72 Hasan Ali Çelebi'nin ölümünden sonra, kay~nbiraderi Seyyid Abdi
Çavu~'un, ad~~ geçen M. Filippo'ya yazd~~~~ ~ o Muharrem 1003 (25.IX.1594)
tarihli mektup: ASV, Documenti Turchi, Busta IX, b. 3, fasc. 40 (Metin için bk. Ek. V).
71
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meni gibi müslüman olmayan Osmanl~~tacirleri eskiden oldu~u gibi
gene ~ehrin muhtelif yerlerindeki evlerde kal~yorlard~. Her nekadar
Casa dei Duca di Ferrara'nin fondaco olarak kiralanmas~ndan bir y~l
sonra, 1622 de, "Büyük Sultan'~n tebaas~~bulunan hr~stiyanlar~n" da
burada oturmalar~na karar verilmi~se de 73, fiiliyatta bunun tatbiki
mümkün olmam~~~ve yaln~z gayr-i müslim Osmanl~~tacirleri de~il,
müslüman Bo~naklar bile Fondaco'ya yak~n evlerde kalma~~~tercih
ettikleri için bu hususta ~srar edilmemi~ti. Bunun gibi, Venedik'e gelen
iranl~~tacirlerin de mümkün oldu~u nisbette Fondaco dei Turchi'de,
fakat Osmanl~~ tebaas~ndan ayr~~ bölümlerde oturtulmalar~~yolunda
al~nan karar da 74, iki devlet tebaas~~aras~ndaki uyu~mazl~k yüzünden
tatbik olunamam~~t~.
Ticaret için Venedik'e giden Türklerin, ailelerini de beraberlerinde
götürdükleri anla~~lmaktad~r. Nitekim Fondaco'ya nezaretle görevli
Cinque Savii alla Mercanzia'nm 16 Haziran 1622 tarihli bir karar~nda,
"Türk kad~nlar~" n~n da Türk erkekleri ile birlikte Fondaco'da oturmalar~~gerekti~inden bahsedilmektedir. Böylece Fondaco dei Turchi,
son Türk tüccar~mn Venedik'ten ayr~ld~~~~1838 y~l~na kadar sadece
Türk tacirlerinin kald~klar~~bir otel ve ticaret merkezi mahiyetini
muhafaza etmi~ti.
Türk tüccarlar~n~n Osmanl~~ülkelerinden getirttikleri mallar do~rudan do~ruya Fondaco'ya naklolunuyor ve sat~~lar burada yap~l~yordu. Hatt ~~Fondaco'da oturmayan gayr-i müslim Osmanl~~tacirlerine
âit cmtian~n da buraya konulmas~~gerekiyordu. Mesela, ~~I Aral~k
1639 da, Levante'den Türkler nam~na gelen veya onlar taraf~ndan
getirilen bütün ticari emtia ile birlikte hristiyan tacirler ad~na gelen
mallar~n Fondaco dei Turchi'ye konulmas~na karar verilmi~ti".
Venedik'te Osmanl~~imparatorlu~unun daimi bir siyasi temsilcisi
veya Türk tüccarlar~n~ n i~lerine nezaret edecek resmi bir Türk memuru bulunmad~~~~için, eceliyle ölen veya katlolunan Türklerin mal
ve paralar~na, Cumhuriyet'in ticaret i~lerini yönetmekle görevli
Cinque Savii alla Mercanzia taraf~ndan el konuluyor, sonra bunlar ya
Istanbul'daki Venedik bailo'su vas~tasiyle ölen tacirin varislerine gön74 A. Sagredo - F. Berchet, ayn. esr. 28.
74 10 Haziran 1622 de Cinque Sadi alla Mercanzia'n~n ald~~~~bu karar, bir hafta
sonra, 16 Haziran'da uyulmas~~zorunlu bir hüküm haline getirilmi~se de bir türlü
uygulanamam~~t~~ (göst. yer.).
75 A. Sagredo - F. Berchet, ayn. esr. s. 27.

VENEDIK'TE TURK TICARET MERKEZI

271

deriliyor veya Padi~ah~ n bir hükmü ile gelen vekillerine teslim ediliyordu. Bu yüzdendir ki, 1577 de katledilen Hac~~ H~ z~ r - o~lu
Hüseyin'in 120.000 akçe olan muhallefat~~bailo vas~tasiyle Istanbul'a
getirtilmi~ 78, 1579 da öldürülen Inâyetullah - o~ lu Hasan'~n
zaptolunan para ve e~yas~n~n as~l mal sahibi Hac~~ Murad - o~lu
Hüseyin'e" ve 1589 da Rialto'da ölen Ahmed ve Hurrem ad~ndaki
kölelerine metrükât~n~ n da efendileri Usküblü tacir Kara Halil'in
çocuklar~n~ n vekili olan Yusuf'a teslim edilmesi 78 için III. Murad'~n
Doc'a birer mektup göndermesi lâz~m gelmi~ti. Ayni ~ekilde, 1628
y~l~~sonlar~nda ölen ~ aban ad~ndaki tüccar~n mallar~, vârisi olmad~~~~
için Osmanl~~hazinesine maledilirken, onun Venedik'e göndermi~~
Oldu~u ~~~~yük sofun bedeli de, '3' yükü 7.000 akçe hesabiyle vekili
Menahim'den al~nm~~~ve mezkür meblâ~~n ad~~geçen Menahim'e
ödenmesi için IV. Murad taraf~ ndan Venedik Doc'una mektup
yaz~lm~~t~~79 .
Venedik'te yerle~ en Türk tacirlerinin say~s~~hakk~nda bugün için
yeteri kadar bilgiye maalesef sahip de~iliz. Ancak 1740 tarihinde Doc
Alvise Pisani (1735 - ~ 741)'ye yap~lan bir müracaattan, o s~rada
Fondaco dei Turchi'de '50' Türk tüccar~n~ n kalmakta oldu~unu ö~reniyoruz 80. Ticaret yollar~n~n de~i~mesi sonucunda Akdeniz ticaretinin
önemini kaybetti~i ve Venedik'in art~k Avrupa'n~n en ba~ta gelen ticaret
merkezlerinden biri olmaktan ç~kt~~~~XVIII. yüzy~l ortalar~nda ~ehirde
hâlâ '50' Türk taciri bulundu~una göre, XVI. yüzy~l~ n ikinci yar~s~~
ile XVII. yüzy~lda onlar~n say~s~n~n daha da fazla oldu~unu hakl~~
olarak tasavvur edebiliriz.
Uzun zamandan beri bak~ms~z kald~~~ndan harap olma~a yüz
tutan Fondaco'nun tamir ettirilmesini sa~lamak için, 1740 da orada
76 Hüseyin'in paras~~getirtilinceye kadar Istanbul'daki Venedik dragoman~,
Hüseyin'in babas~~ H~ z~ r'a önce 48.000, sonra da 4.0.000 akçe ödemi~ti (Galata
kad~s~n~n bu husustaki 25 Muharrem 985/41N/3577 tarihli sicil sureti: ASV.
Documenti Turchi, Busta, XIX, Metin için bk. Ek. II).
77 ili. Murad'~n Evâil-i ~evvâl 987 (Kas~m 1579 sonlar~) tarihli mektubu:
ASV. Documenti Turchi, Busta III, nr. XLIX).
78 Evâil-i Recep 997 (May~s 1579) tarihli mektub, (ASV. göst. yer, Busta IV,
nr. LXII. Metin için bk. Ek III).
79 Evâil-i Cemâziü'l-evvel 1038 (1628 sonlar ~~ - 1629 ba~lar~) tarihli nâme-i
humâyün: ASV. Documenti Turchi, Busta, V, fasc. LXXXIX.
80 Scrittura dei V Savj alla Mercanzia circa il Fontico de' Turchi e suo ristauro. 1740,
10 luglio, s. 13.
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oturan '50' Türk tüccar~~mü~terek bir dilekçe ile do~rudan do~ruya
Doc'a ba~vurmak zorunlulu~unu duymu~lard~. Bu müracaat üzerine
Fondaco'yu gezen Cin que Savii alle Mercanzia, duvarlar~n yer yer çatlak,
odalar~n harap, dükkân kap~lar~n~n hemen hemen aç~k oldu~unu,
tezgâh diye bir~ey kalmad~~~n~, mallar~n rutubetten çürüme~e yüz
tuttu~unu, bilhassa kuyudaki suyun a~~r ve tuzlu olmas~~yüzünden
Türklerin hayli ~zt~rap çekmekte olduklar~n~~ ve bu gidi~le binan~n
y~k~l~p can kayb~na yol açmas~~ ihtimalinin de bulundu~unu tesbit
etmi~ti. Yap~lan ke~fe göre, Fondaco'nun oturulabilir bir hale sokulmas~~için 14.000 duka harcanmas~~gerekiyordu. Fakat cihaz suretiyle
binay~~tekrar ellerine geçirmi~~olan Pesaro ailesi, tamir için bu kadar
para sarfetmenin kendilerine bir menfaat sa~l~yam~yaca~~n~~öne sürerek Fondaco'nun tahliye edilmesini istemi~lerdi. Bu yüzden de Cin que
Savii alla Mercanzia, ~~o Temmuz 1740 tarihli raporlar~nda, Türk
tacirleri için daha az masrafla elveri~li hale sokulabilecek ba~ka bir
binan~n bir an evvel bulunmas~~ gerekti~ini teklife mecbur kalm~~lard~~81 .
Fakat ihti~aml~~devirlerini art~k çok gerilerde b~rakarak, siyasi
oldu~u kadar iktisadi zaaf içinde tarihinin sonuna yakla~makta olan
Serenissima Repubblica, Türk tacirleri için yeni bir bina tahsis edecek
durumda bulunmad~~~~için Türkler, yar~m yamalak onar~lan Fondaco
dei Turchi'de oturma& devam ettiler. XVIII. yüzy~l~n sonlar~na gelindi~inde Venedik Cumhuriyeti art~k tarihe kar~~m~~t~. 12 May~s 1797
de ilan edilen Demokrasiden '4' gün sonra General Na p ole on
Bonap ar te komutas~ndaki Frans~z kuvvetleri Venedik'e girmi~ler ve
17 Ekim 1797 de Fransa ile Avusturya aras~nda yap~lan Campo Formio andla~mas~~ile Cumhuriyet'e ait kuzey Italya topraklar~~Avusturya'ya b~rak~lm~~t~. 8 y~l süren bu ilk Avusturya hakimiyetinden
sonra, Imparatorlu~a yükselmi~~bulunan I. Na p ol eone, Presbourg
anla~masiyle geri ald~~~~ Venedik'i, kurmu~~oldu~u Italya Krall~~~'na
katm~~t~ . Ancak Restorasyon devrinde tekrar Avusturya hâkimiyetine
terkedilen Venedik, Longobardia ile mü~tereken Lombard - Venitien
Krall~~~~ halinde Viyana'ya ba~lanm~~t~.
Böylece Venedik, payla~~lam~yan bir metâ gibi Fransa ile Avusturya aras~nda devrediledururken, iktisaden de çökmü~tü. 1797 de
Cumhuriyet'in sona eri~iyle, ~ehirdeki ticaret faaliyeti eski can111181

Doc'a hitaben kaleme al~nm~~~olan bu rapor 1874. de Venedik'te bas~lm~~t~r.
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~~ndan çok ~ eyler kaybetmekle beraber tamamiyle sönmemi~ti. Bu
devirde Fondaco dei Turchi'de oturma& devam eden Türkler, küçük
çapta da olsa gene yapa~~~ticareti yap~yorlard~~82 . Fakat Frans~z
hâkimiyeti s~ras~ nda N apoleone'un Ingiltere ile ticareti yasaklamas~~
ve buna kar~~l~k Ingiltere'nin de k~t'a Avrupas~n~~ abluka alt~na almas~, Venedik ticaretine son darbeyi indirmi~~ve onu sefalete sürüklemi~ ti. O kadar ki Napoleon Imparatorlu~u sona erip deniz yollar~~
tekrar ticarete aç~ld~~~~zaman, Venedik, ticaret âleminde kaybetti~i
yeri bir daha alamam~~~ve üstelik Italyan Risorgimentosu'na (186o) kadar
sürecek uzun bir devre için Avusturya taraf~ndan sömürülür bir hale
dü~mü~ tü. Bu yüzden Türk tacirleri de yava~~yava~~ Venedik'ten ayr~lma& ba~lam~~lard~ . Zirâ, az çok canl~l~~~n~~muhafaza eden yapa~~~
ticareti de bu s~rada Osmanl~~tebaas~~hristiyan Bosnal~lar~n eline geçmi~ti. Giderek Fondaco dei Turchi'de bir tek Türk tüccar~~kalm~~t~~ :
Sadreddin 83.
VII — SON TÜRK TOCCARININ VENEDIK'TEN AYRILMASI VE FONDACO DEI TURCHPNIN MÜZE HALINE
GETIRILMESI:
1621 de Türk tüccarlar~na Fondaco olarak kiralanan eski Casa
dei Duca di Ferrara, bir müddet sonra Priuli'lerden tekrar Pesaro âilesinir' eline geçmi~~ve 1838 de de Antonio Busetto Petich taraf~ndan sat~n al~nm~~t~ ". Fondaco'nun bu yeni sahibi, içinde tek bir
Türk tüccar~~oturdu~u için art~k kira getirmeyen binay~~tütün ve
sigara deposu olarak kullanmak istedi~ini bildirerek S a dr eddin'in
oradan ç~kmas~n~~dilemi~ti. Esasen Venedik Cumhuriyeti sona erdi~i
ve ~ehir Avusturya hâkimiyeti alt~na girmi~~bulundu~u için, Türk
tacirlerini Fondaco dei Turchi'de oturma~a zorlayan decreto ve emirnâA. Sagredo - F. Berchet, ayn. esr. S. 29.
83 Venedik'teki bu son Türk tüccann~n ad~, Italyan kaynaklar~nda Saddo Drisdi olarak geçmektedir. Bunun Sadreddin (zay~f bir ihtimalle de Sadeddin)
den bozulma oldu~unu san~yoruz.
84 Casa dei Duca di Ferrara'y~~ 1621 de Fondaco dei Turchi olarak kiraya veren
Doc Antonio Priuli, binay~~ o~lu Girolamo'ya b~ rakm~~t~. Girolamo'nun
k~z~~Maria, 1648 de Leonardo Pesaro ile evlenince saray cihaz olarak gene
Pesaro'lann eline geçmi~ ti. Bu durum 1830 a kadar devam etmi~ , o tarihte Pietro
Pesaro binay~~ ye~eni Kont Leonardo Manin'e b~ rakm~~~ve Manin de 1838
de Petich'e satm~~t~~ (Il Fondaco dei Turchi in Venezia, Est. Gazzetta di Venezia, s. 5).
82
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meler de hükümsüz kalm~~t~. Böyle oldu~u halde S adr e ddi n'in
Fondaco'dan ç~kmak istememesi, binan~n bo~alt~lmas~~ i~ini önemli bir
mes'ele haline getirmi~, dolay~siyle Venedik'teki bu Türk ticaret merkezi, üzücü baz~~olaylar sonunda kapanm~~t~.
Ça~da~~mü~ahitlerin naklettiklerine göre, 50 ya~lar~ nda olan
S adreddin, uzun zamandan beri Fondaco'da ya~ad~~~~için Venedik
dialektini mükemmel surette ö~renmi~ti. Bununla beraber muhafazakâr bir kimse olup II. Ma hmud'un ~slâhat hareketlerini benimsemedi~i için fes giymiyor, kaftan ve beyaz sar~kla dola~~yordu".
A. B. Petich, kendisinden binay~~tahliye etmesini istedi~i vakit
S adreddin, binan~n ~imdiye kadar birkaç sahip de~i~tirdi~i halde
Türk tüccarlar~n~n burada kalma~a devam ettiklerini belirterek,
"San Marco Cumhuriyeti, bu binay~~Türklere fontego olarak vermi~tir
ve ben fontego da oturmak istiyorum" cevab~n~~vermi~ti. Kendisine
San Marco Cumhuriyeti'nin art~k tarihe kar~~m~~~oldu~u hat~rlat~ld~~~~
vakit te, Venedik Comune'sinin tâbi bulundu~u Avusturya hükümeti nezdinde gerekli te~ ebbüse geçmesi için Viyana'daki Osmanl~~
elçisine müracaat etmekten çekinmemi~ ti! Neticede Sig. Petich,
binay~~tahliye ettirmek için mahkemeye ba~vurmu~, S adreddin
mahkemede de ayni ~eyleri söyliyerek, Türk tüccarlar~na fondaco olarak
tahsis olunan binan~ n bir ba~ka i~~için kullan~lam~yaca~~~görü~ünü
savunmu~ tu. Fakat sonunda davay~~kaybedece~ini anlayan S adreddin, bir gün ans~z~ n ortadan kaybolmu~tu 86 . Onun Venedik'ten ayr~lmas~~ile `2 ~~7' y~ ldan beri Türk tüccarlar~n~ n kalmakta olduklar~~ bina,
art~k Fondaco dei Turchi olmaktan ç~k~yor ve XVI. yüzy~l ortalar~nda
aç~lm~~~bulunan Türk Ticaret Merkezi kapan~yordu.
**
S adreddin'in ayr~lmas~ ndan sonra bina tütün ve sigara deposu
haline getirilmi~ ti. Venedik tarihinde önemli bir yeri bulunan bir
yap~n~n depo olarak kullan~lmas~ n~~ve yava~~yava~~harabiye terkolunmas~n~~do~ru bulmayan Venedik Comune'si, Giovanni Correr'in
Podestal~~~~s~ras~ nda, 31 Temmuz 1843 te binan~ n sat~n al~ n~p, Fon" A. Sagredo - F. Berchet, ayn. en-. 29 vdd.
84 fl Fondaco dei Turchi in Ven~zia, Est. Gazz~tta di V~n~zia, s. 4; A. Sagredo F. Berchet, ayn. ~sr. 30 vd.
87 Il Fondaco dei Turchi in V~n~zia, Est. Gazzetta di V~n~zia, s. 6.
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daco olarak kullaml~rken yap~lan ilâvelerin kald~r~larak asil' ~ekline
sokulmas~na karar vermi~ti. Ancak fiyat konusunda An to nio Bus e tto Petich ile anla~~lamad~~~~için y~llarca bir sonuç al~namam~~t~.
Nihayet binan~n tarihi ve mimari de~eri hakk~nda Kont Agostino
Sagredo ile mühendis Federico Berche t'nin Il Fondaco dei Turchi
in Venezia. Studi sorici ed artistici ad~n~~ ta~~yan iki lus~ml~k etüdleri
tamamland~ ktan (1859) sonra 1862 de restorasyona ba~lan~lm~~t~~87.
Ayn~~zamanda bu eski Türk Ticaret Merkezi'nin Civico Museo olarak
kullan~lmas~~uygun görüldü~ünden, F ederico Berchet'nin idare
etti~i restorasyon sona erince 88, Alessandro Pericle Ninni'nin
kolleksiyonu buraya nakledilerek Museo Civico di Storia Naturale (Tarih-i
Tabii Müzesi) nin nüvesi te~kil olunmu~tu.
Bugün bu müzeyi gezenler, ortas~nda küçük bir kuyu ile havuzun
yer ald~~~~iç avluda, derinli~ine ii, enine 5 sütunla ayr~lan bölmeler
aras~nda milli k~yafetleri içerisindeki eski Türk tacirlerinin hayallerini
görür gibi olurlar. Orta kap~~kemeri üzerinde ise latince ~u kitabe
göze çarpar :
Tempore quam prisco sedem teneurc Pisauri
Et Priolae atque ortum fertili Ateste genus
Turcarum emporio inde situ et squalore ruenti
Antiqui decoris forma novata redit 89.
Böylece, vaktiyle Pesaro ailesine âitken onlardan Priuli'lerin
mülkiyetine geçen binan~n, uzun bir süre Türklerin ikametine tahsis
olundu~u ve harap olma~a yüz tutmu~ken tamirden sonra bugünkü
halini ald~~~~anla~~l~r.

s" Restorasyonun özellikleri hakk~nda bk. Ayn. esr. s. 7 - 12.
'° Kitabedeki sözler ünlü latinist Prof. Zambaldi'ye âittir (Ayn. esr. s. 12).

276

~ERAFETT~N TURAN

Türk Tüccarlar~na Kolayl~k Gösterilmesi Hakk~nda
Sadrazam Rüstem Pa~ a'n~n Doc Francesco
Don'ya Mektubu
(ASV, Documenti Turchi, Busta VII, nr. 2 , fasc. 20)
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~~~
Venedik'te Katledilen Tüccar Hüseyin'in Muhallefat~~
Hakk~nda Galata Kad~s~n~ n 25 Muharrem 985
(14 Nisan 1577) Tarihli Sicil Sureti
(ASV, Documenti Turchi, Busta XIX)
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Venedik'te Ölen Türk Tüccarlar~~Hakk~ nda
III. Murad'~ n Doc Pasqualc Cicogna'ya
Evail-i Receb 997 (May~ s 1589) Tarihli Mektubu
(ASV, Documenti T~~ rchi, Busta IV, nr. LXII)
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Sipari~~edilen Kuma~lar Hakk~nda III. Murad'~n
Doc Pasqualc Cicogna'ya Evâil-i Ramazan 997
(14-23.VII.1589) tarihli Mektubu
(Archivio di Stato di Venezia, Documenti Turchi, Busta, IV
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Hünkftr Bezirgânt Seyyid Abdi Çavu ~'un
Venedik'teki Vekili Messer Filippo'ya Mektubu
(io Muharrem 1003 -= 25 Eylül 1594)
(ASV, Documenti Turchi, Busta IX, b. 3, fasc. 40)
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VI
Venedik'ten Kad~ rga Gönderilmesi için Spalato'daki
Türk Tüccarlar~ n~ n Cin que Savii atla Mercanzia'ya Müracaatlar~~ (25 Cemâziü'l-âhir 104.1 = 18 Ocak 1632)
(~1.517, Docurnenti Turchi, Busta X, nr. 9)
1 (S
j

241:JL.k..C. jij
2

j')k.5"-

‘35; 2.4;
2..4). L:y.1s- 414.1.‹,J
j

A.‹.4

3

j».0

JS
j.1,31

3.1.,$)

'JIJAJ I 4.1iLlji>.

6

L5-LLSJ.3
L>JJ J

j.G- 4.5
j L)J

j
41.(4)

£5ij L.s

L:9 J.4.4
i3jJ

olis1

LJJ

3-UY.3

.>.J'•""J"
£4.S

.

.
,,:).11.."1

-).- ""j, ‘3.)1j.

iJLt

J

L51)

)

cj y.t...
L".12j

jb. 1.5"ej3

Ç.51çj

SL

„~~
Venedik'te ticaret i~lerini yürütmekte görevli '5' ticaret uzman~ , özel deyimiyle Cinque Savii alta Mercanzia.
2 Split (Spalato~~
3 Saray-Bosna (Sarajevo)
1 Banja Luka.
Mostar.
Koçani.
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