HAYRIYE TÜCCARI ELHAC MEHMET A~A'NIN TEREKES~~
ERDO~AN KELE~*
Giri~~
XIX. yüzy~l ba~lar~nda Avrupa devletleri sanayi devrimi ve ticari alanda yapt~ klar~~
at~l~mlar ile büyük geli~me göstermi~lerdi. Sanayi devriminin etkisiyle ucuz hammadde
bulma giri~imlerine h~z veren bu devletler sömürgecilik faaliyetlerini de art~rm~~lard~.
Osmanl~~ Devleti ise XVIII. yüzy~l boyunca Rusya ve Avusturya ile giri~ti~i harplerde
ald~~~~yenilgilerin sonucu olarak eski gücünden epeyce uzakla~m~~t~. Bunun yan~nda
kapitülasyonlar~n Avrupa devletleri lehine yeniden düzenlenmesi ve bunun Osmanl~~
Devleti'ne kar~~~bir silah olarak kullan~lmas~~ da olumsuz etki yaratan di~er bir etkendi.
Çünkü, kapitalist Avrupa devletleri sanayisi geli~memi~, ucuz ve bol hammaddeye sahip
olan Osmanl~~ topraklar~n~~ kendilerine yay~lma alan~~ olarak seçmi~lerdi. Bunun sonucu
olarak da kapitülasyonlar~n verdi~i haklarla Osmanl~~ ekonomisini Avrupa ekonomisine
ba~~ml~~ hale getirmeye ba~lam~~lard~. Sultan III. Selim (1789) tahta ç~kt~~~nda, devletin
d~~~ticareti tamamen Avrupa devletlerinin yani yabanc~~ tüccarlar~n (müste'min tüccar)
eline geçmi~~bulunuyordu. Bu tüccar s~n~f~mn yan~nda bir de Avrupal~~ devletlerin
himayesine girerek ticaret yapma hakk~ n~~ elde eden Beratl~~ Tüccar s~ n~f~~ ortaya
ç~ km~~t~. Osmanl~~ ticaretini ellerinde bulunduran gayrimüslim Osmanl~~ tüccar~~ ise
ancak yabanc~~ tüccar ile halk aras~nda arac~l~ k yapmaktayd~. Zaten sermaye birikimi
olmayan, bilgi ve teknikten yoksun, dil bilmeyen Müslüman tüccarlar ise bu alanda hiç
söz sahibi de~illerdi. Dolay~s~~ ile III. Selim'in müste'min ve Beratl~~ Tüccar s~n~f~n~n
etkisini azaltmak amac~yla gayrimüslimlerden olu~an Avrupa Tüccar~; II. Mahmud'un
da Müslüman tüccarlardan olu~an Hayriye Tüccar~~ müessesesini te~kil etmesi, Osmanl~~
ticaretindeki yabanc~lar~n hâkimiyetini k~rma aray~~lar~n~n bir sonucudur.
Osmanl~~Devleti'nde Hayriye Tüccarl~~~~Müessesesinin Ortaya Ç~k~~~~
Osmanl~~ Devleti'nin ekonomik sistemi ve ekonomisinin temel prensipleri, antik
dönemlerden beri Yak~n Do~u imparatorluklar~ n~n sahip oldu~u geleneksel devlet ve
toplum yap~s~na dayanmaktad~r. Dolay~s~~ ile Müslüman bir devlet, en eski
dönemdekiler dahi, toplumun tüm s~ mflarm~~ ve bütün zenginlik kaynaklar~ n~~ korumak
ve onlar~~ kanunlar çerçevesinde geli~tirmekle yükümlüydü. Bu nedenle tüm siyasi ve
sosyal kurumlar ve her türlü ekonomik faaliyet, bu amaca ula~mak için devlet
taraf~ndan düzenlenirdi. Halk~~olu~turan iki ana grup vard~. Birincisi, idareci, asker ve
din adamlar~n~n olu~turdu~u yönetici s~ n~f, di~eri ise reaya olarak adland~r~lan
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yönetilen s~n~ft~. Birinci grupta yer alanlar üretime kat~lmaz ve vergi vermez iken, ikinci
grupta yer alan reaya ise hem üretime kat~l~r hem de vergi öderdi. Toplumsal hiyerar~i
içinde bu ikinci grubu olu~turanlar topra~~~i~leyen çiftçi, tüccar ve zanaatkarlard~.
Devlet, siyasi ve toplumsal düzeni korumak için herkesin kendi s~n~f~~içinde kalmas~n~~
temel ko~ul olarak kabul etmi~ti'. Dolay~s~~ ile ilk zamanlarda s~n~flar aras~~ geçi~~
mümkün de~ildi. Özellikle toplumun ikinci grubunda yer alan bezirgân veya tüccar
olarak adland~r~lan ticaret erbab~~ devletin ekonomisinin geli~imine büyük katk~~
sa~lamaktayd~.
Osmanl~~Devleti'nde ticaret denilince akla iki tür faaliyet gelmektedir. Birincisi ehl-i
hiref denilen sanatkârlann ürettiklerini pazarlama biçimi, di~eri ise ba~ka bir beldeden ya
da ülkeden getirdiklerini satan veya satmak üzere götüren tüccann yapt~~~~ i~lemdir.
Özellikle ikincisi, baz~~ s~n~rlanmalar~n d~~~nda bir anlamda devletçe özendirilerek
sürdürülmü~tür. Fakat bu özendirme Bat~'daki merkantilist yani ithalat~~yasaklay~p
ihracat~~te~vik eden bir dü~ünceye dayanmaktan ziyade, reayan~n s~k~nt~ya dü~memesini
sa~lamay~, varl~~~n~n temel nedeni sayan Orta-Do~u devlet gelene~inden kaynaklamr. Bu
nedenle, Osmanh Devleti'nde köylü ya da sanatkar~n üretim tekniklerinde özgürce
de~i~iklik yapmas~na izin verilmezdi. Onlar etkinliklerini konan kurallar çerçevesinde
sürdürmek durumundayd~'.
Osmanl~~Devleti, kurulu~undan itibaren ticari hayat~n içinde yer alm~~~ve sahip
oldu~u iktisadi imkanlarla beylik halinde iken bile di~erlerine kar~~~bir üstünlük elde
etmi~tir. Özellikle büyük ticaret yollar~n~n üzerinde kurulmu~~olmas~~ve co~rafi ~artlar
bu üstünlü~ün ele geçirilmesindeki belli ba~l~~etkenlerdendir. Osmanl~larda ticaret
temel olarak reayay~~s~k~nt~ya dü~ürmeyecek bir faaliyet olarak görülmü~~ve sürekli bir
devlet denetiminde tutulmu~tur. Dolay~s~~ ile kâr ve rekabete aç~k bir ticaret
geli~memi~tir. Ayr~ca, bu nedenlerden dolay~~ bir tüccar ve i~adam~~ s~n~fi da
olu~mam~~t~r. Tüm bunlara kar~~n Osmanl~~Devleti'nin, klasik dönemde Do~u-Bat~~
ticaretini desteklemesi, Karadeniz'in yabanc~~ tüccara kapal~~hale getirilmesi, önemli
kara ticaret yollar~n~n denetim alt~na al~nmas~~ve ~ehirlerin ia~esinin sa~lanmas~~ile ilgili
önlemleri ticari faaliyetlerinin önemini art~rm~~t~r3.
Osmanl~~ Devleti'nin kurulu~~devrinde Anadolu'daki mevcut ekonomik yap~n~n
devam~n~~ amaçlayan bir iktisadi politika izlenmi~, bu yüzden yabanc~~ tüccarlar~n
faaliyetleri engellenmemi~tir. Devletin fetihlerle h~zla büyümesi ve Do~u-Bat~~
yönündeki kara ticaret yollar~n~n ele geçirilmesi ile yollar boyunca konak yerleri in~a
ettirilmi~~ve ula~~m güvenli hale getirilmi~tir. Ancak devletin as~l kurucusu olan
Müslüman Türklerin idari ve askeri faaliyetleri yan~nda ekonomik faaliyetleri ihmal
etmeleri sebebiyle, bu alan gayrimüslimler ve yabanc~lar taraf~ndan doldurulmu~tur.
I Halil ~ nalc~k, "Capital Formation in the Ottoman Empire", The Joun~al of Eccrnomic History, Vol. 29,
No: 1, (The Tasks of Economic History), (Mar. 1969), s.97.
2 Özer Ergenç, "XVIII. Yüzy~lda Osmanl~~Sanayi ve Ticaret Hayat~na ili~kin Baz~~Bilgiler", Belleten,
Cilt: LII, Say~: 203, (A~ustos 1988), s.501.
3 ~ennur ~enel, "Osmanhlarda Ticaret Anlay~~~~ve Ticaret Te~kilaunda Yeni Bir Yap~lanma: Hayriye
Tüccar~", Türkler, Cilt: 10, (Editörler: H.C. Güzel, K. Çiçek, S. Koca), Ankara 2002, s.736.
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Osmanl~~Devleti, ticari alanda yabanc~lar~~ te~vik ve ticaretin canland~r~lmas~~amac~yla
baz~~devletlere bir tak~m kapitülasyonlar vermi~tir'. Bu kapitülasyonlar~n verilmesinde
mali ve politik olmak üzere ba~l~ca iki amaç güdülmü~tür. Mali amaç, ülkeden geçen
ticaret yollar~ndan ve ihraç edilen mallardan al~nacak vergilerle hazineye gelir elde
etmek; politik amaç ise, kendi emniyet ve güvenli~ini sa~lamak arzusuyla Bat~l~~
devletlere verdi~i imtiyazlarla devletlerden birini di~erine kar~~~kullanmak ~eklinde
agklanabilir5. Kapitülasyonlar~n ekonomik önemi ise, Osmanhlarla antla~ma imzalayan
devlet tüccarlar~n~n baz~~vergilerden muaf tutulmas~yd~. Himaye sistemi denilen bu
yöntem nedeniyle, Osmanh tebaas~~ gayrimüslim tüccar~n büyük bir k~sm~~yabanc~~
konsolosluklann hizmetine girerek bu muafiyetlerden yararlanma yolunu seçmi~tir. Bu
~ekilde Osmanl~~tebaas~~ tüccar~n ödemekle mükellef oldu~u vergiyi ödemeyen yerli
tüccar, hazineyi de zarara u~ratm~~~oluyordu'. Ancak, her devlete ayn~~ zamanda
kapitülasyonlar verilmemi~tir. Zaten Osmanl~~ülkesinde ticaret yapabilmek Bab~âli'nin
siyasi lütuf ve karanna ba~l~yd~. XVI. yüzy~l~n ikinci yar~s~na kadar kapitülasyon
alamam~~~Bat~~ ülkeleri dahi, ya kapitülasyon sahibi bir ülkenin bayra~~~alt~nda seyahat
ve ticaret yapabilme ayr~cal~~~ ndan veya ticarette imtiyaz sahibi Cenova, Dubrovnik ve
Venediklilerin arac~l~~~ndan yararlanmak suretiyle faaliyet göstermi~lerdi'''.
Osmanl~~Devleti'nde ticari faaliyetler uzun bir zaman lonca te~kilat~~içinde cereyan
etmi~tir. Zaten XV. yüzy~l~n ortalar~ndan XVI. yüzy~l ortalar~na kadar geçen zamanda
Osmanl~~ Devleti'nin ekonomik hayat~, loncalarda grupla~m~~~ esnaf taraf~ndan
düzenlenmi~tir. Böylece Bat~'da ortaya ç~kan burjuva s~n~fin~n fonksiyonunu, Osmanl~~
~ehirlerinde esnaf loncalar~~icra etmi~tir. K~sacas~~esnaf, üretici ve toptanc~~ile tüketici
aras~nda bir arac~~rolünü üstlenmi~tir. ~lk zamanlarda Osmanhlarda canl~~ bir ticaret
hayat~~ mevcutken, XVI. yüzy~lda Avrupa'da ya~anan geli~melere ayak uydurulamamas~~
ekonomik hayat~~olumsuz yönde etkilemi~tir. Bunun bir di~er nedeni de Müslüman
tebaamn ticarete bak~~lar~nda, geleneklere ba~l~l~~~n d~~~nda bir zihniyetin yer
almamas~~ idi. Türklerin bu tutumlar~, ticaret hayat~nda yabanc~lar~n etkinliklerini
art~rmalar~na neden olmu~tur'.
XVI. yüzy~ldan itibaren Osmanl~~ticareti ve maliyesi Yahudi, Rum ve Ermenilerin
eline geçmeye ba~lam~~t~r. Buna kar~~~bu yüzy~lda ya~anan teknolojik geli~meler, co~rafi
ke~ifler ve dü~ünce alan~ndaki geli~meler ile birlikte Do~u-Bat~~ yönündeki ticaret
yollar~~ de~i~mi~, Amerika ve Ümit Burnu'nun ke~fiyle daha önce dünya ticaretinin
merkezi olan Akdeniz önemini yetirirken, Bat~~Avrupa ekonomide üstünlük
kazanm~~t~r. Bu durum ise Osmanl~~ ekonomisinde derin izler b~rakm~~t~r. Ticari
faaliyetlerin yeni yerlerin ke~fi ile yön de~i~tirmesiyle Osmanl~~ticari hayat~~olumsuz
yönde etkilenmi~tir. Özellikle XVII. yüzy~lda Hint pamuklulann~n dünya pazarlar~n~~
~enel, a.g.m., s.736.
Halil ~nalc~k, Osmanl~~imparatorlu~u, Kliisik Ça~~(1300-1600), (Çeviren: Ru~en Sezer), ~stanbul 2003,
s.139-145; Halil ~nalc~k, Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, Cilt: 1 (1300-1600), ~stanbul
2000, s.238.
6 ~ennur ~enel, Osmanl~larda Ticaret ve Hayriye Tüccan, Ankara 1995, s.27.
~nalc~k, Osmanl~~~mparatorlu~u'nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, s.237.
~enel, a.g.e., s.8-9.
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istila ederken, Osmanl~~dokumalar~n~n kar~~s~na güçlü bir rakip olarak ç~ km~~~yine bu
yüzy~l~n ikinci yar~s~nda Akdeniz ticari önemini kaybetmi~tir. Böylece Osmanl~~
ticaretinin bundan sonraki örgütlenmesi zorunlu ihtiyaç maddelerinin kar~~lanmas~~
~eklinde geli~me gösterirken, milli üretimin geli~tirilmesi ve d~~~pazarlar~n kazan~lmas~~
gibi çabalar da görülmemi~tir. Buna kar~~l~k yabanc~lara sa~lanan imtiyazlar ve
kolayl~klar ba~ka hiçbir yerde görülmeyen ölçüde faaliyetlere ortam haz~rlam~~t~r. Ba~ta
~ ngiltere, ~spanya, Portekiz, Fransa ve Rusya gibi Avrupa devletleri gümrükleri
yükseltmek suretiyle kendi iç-d~~~ticaret dengelerini korumak ve milli ekonomilerini
olu~turmak gayretinde iken Osmanh Devleti bu tedbirleri de alamam~~t~r. Yabanc~~
tüccarlar, bu ülkelerde Osmanh ülkesindeki kadar serbest ticaret yapma olana~~~
bulamam~~lard~r9.
Osmanl~~yönetimi aç~s~ndan yabanc~~tüccar topluluklar~, birer millet veya taife, yani
belirli bir temsilci veya konsolosa ba~l~~ olarak örgütlenmi~~özerk birer grup veya
topluluk durumunda idi. Konsoloslann sultandan ald~klar~~ beratlarda söz konusu
topluluklar~n ayr~cal~klar~~onaylan~r, konsolosun kararlar~n~n Osmanl~~makamlar~n~n
i~birli~iyle yürütülmesi taahhüt edilirdi. Osmanl~~Devleti, bu topluluklar~~ s~k~~ kontrol
alt~nda tutuyor, ba~~ms~z koloniler kurmalar~na ve toprak almalar~na kesinlikle izin
vermiyordu. Fakat, 1600'lerin ba~~ndan itibaren ~ ngiliz ve Frans~zlar~n etkinliklerinin
artmas~~ve Osmanl~~ Devleti'nin gitgide Bat~l~~devletlere ba~~ml~~hale gelmesi ile birlikte,
ülkedeki insanlar~n baz~lar~n~n o ülkenin kanunlar~na ba~~ml~~olmayabilecekleri anlay~~~~
yayg~nl~k kazand~. Dolay~s~~ile zaman içinde konsoloslar yetki alan~ndaki bütün tüccar
toplulu~unun i~lerini gözetme konumuna yükseldi'. Bu durum yabanc~~tüccarlar~n
daha rahat hareket etmelerine ve Osmanl~~ekonomik hayat~nda etkinliklerinin
artmas~na vesile oldu.
Osmanl~~ Devleti'nde devlet i~lerinin Müslümanlara aç~k bulunmas~, H~ristiyan
tebaa için yükselme yolu olarak ticari ve mali i~lere yönelme zorunlulu~unu
do~urmu~tur. Ayr~ca, Müslümanlar~n yapmakla mükellef olduklar~~ uzun süreli askerlik
hizmeti onlar~n ekonomik faaliyetlere kat~l~mlann~~ engellerken, bu vazifeden muaf
tutulan gayrimüslim unsurlara ise avantajl~~ bir durum sa~lam~~t~r. Ticari ve mali i~lerle
u~ra~man~n verdi~i uyan~kl~kla, bu unsurlar Avrupa dillerini ö~renmi~ler, sefaretler
hizmetine girmi~lerdir. Sefaretlere mensup görünerek yabanc~~ tüccar yani müste'min
tüccar gibi kapitülasyonlardan yararlanma yoluna ba~vurmu~lard~r11.
Özellikle, XVIII. yüzy~lda Osmanl~~ Devleti'ndeki ticari faaliyetlerini art~ran Avrupa
devletleri, de~i~ik ~ehirlerde konsolosluklar açmak zorunda kalm~~lard~. Mahalli
idareciler ve tüccarlarla ticari münasebetlerini sa~lamak üzere de yabanc~~ dil bilen
gayrimüslim Osmanl~~ reayas~n~~tercüman olarak istihdam etmeye ba~lad~lar. Osmanl~~
Devleti, merkezde ve eyaletlerde bulunan elçilik ve konsolosluklarda her devletin kendi
tayin etti~i miktarda tercüman bulundurmas~n~~ bir prensip olarak kabul etmi~ti. Buna
kar~~n bu tercümanlar~n ba~ka i~lerle me~gul olmalar~~yasakt~. Fakat XVIII. yüzy~l~n
~enel, a.g.m., s.737.
~nalc~k, Osmanl~~~mparatorlu~u'nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, s.239.
11 Do~an Avc~o~lu, Türkiye'nin Düzeni (Dün-Bugün-Yar~n), Ankara 1969, s.129.
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ortalar~ ndan itibaren bu durumun elçilikler tarafindan ihlal edilmesi ile Osmanl~~
Devleti bir tak~ m önlemler ald~. Her konsolosun Osmanl~~tebaas~ ndan iki tane beratl~~
tercüman kullanmas~~ esas~~ kabul edildi. Bunlar~ n ayr~ca iki~er hizmetkâr~~ vard~. Bir elçi
veya konsolos tercüman olarak bir gayrimüslimi istihdam etmek istedi~inde belli bir
ücret ödeyerek tercümanl~k berat~n~~ al~rd~. Bu ~ekilde tercümanl~k hakk~n~~ elde eden
Osmanl~~ tebaas~~ gayrimüslimler de müste'min tüccarlar gibi ticaretle u~ra~maya
ba~lad~lar. ~~te, XVIII. yüzy~ ldan itibaren gayrimüslim Osmanl~~ tebaas~ndan Avrupa
devletlerinin himayesine girerek müste'min tüccar gibi iç ve d~~~ticarette, Avrupal~~
tüccarlar~n sahip oldu~u her türlü hukuki ve siyasi haklardan yararlanarak imtiyazl~~ bir
~ ekilde ticaret yapma hakk~n~~ elde eden bu zümre Beratl~~ Tüccar olarak
adland~r~lmaktayd~ 12. Ayn~~ zamanda yabanc~~ devletler ad~ na tercümanl~ k yapan ve
Beratl~~ Tercüman ad~n~~ alan gayrimüslim Osmanl~~ tebaas~~ reaya, kapitülasyonlar~n
müste'min tüccar ve elçilik görevlilerine tan~d~~~~ayn~~ hak ve imtiyazlara sahip
olacaklard~ . Öncelikli olarak haraç ve cizye vergisinden muaft~lar. Ayr~ca bunlara has
bir k~yafete sahip olmakla di~er zimmilerden de farkl~~ bir giyime kavu~mu~~oluyorlard~~
ki, daha sonra bundan da vazgeçerek baz~lar~~ Frenkler gibi giyinmeye ba~lam~~lard~r.
Yanlar~ nda sürekli olarak kendilerinin bu görevle vazifelendirildiklerini gösteren
belgeyi ta~~ mak ve soruldu~u zaman yetkililere göstermek zorundayd~lar.
Kapitülasyonlarla gümrük vergisinin müste'min tüccar için % 5'den % 3 dü~ürülmesi
üzerine yabanc~~ devletlerin elçiliklerinde tercümanl~ k yapmak tüccar olan gayrimüslim
Osmanl~~reayas~~ için cazip bir hale gelmi~ ti. Çünkü, müste'min bir tüccar ihracat ve
ithalat için % 3 gümrük vergisi öderken; zimmi tüccar % 5 gümrük ve Osmanh
tebaas~n~ n ödemek zorunda oldu~u di~er vergileri de ödemek zorunda oldu~u için bu
oran % 10'u bulmaktayd~. Dolay~s~yla zimmiler Osmanl~~ tebaal~~~ ndan kurtularak
elçiliklerin himayesine girmek suretiyle Beratl~~ Tüccar olmay~~ tercih etmi~lerdir".
XVIII. yüzy~l~n sonlar~nda ise reayan~ n elçiliklerin himayesine girmek suretiyle
Beratl~~ Tüccar olmalar~ , özellikle Rusya'n~ n Ege Adalar~ 'nda dahi konsolosluklar açmak
suretiyle Rumlar~~ ve di~er reayadan isteyenleri de himayesine alarak, onlara beratlar
verip Beratl~~ Tüccar s~n~f~ na dahil etmesi gibi uygulamalar i~in ç~~~r~ndan ç~kmas~na
neden olmu~tu. Ayr~ ca beratlar büyük paralar kar~~l~~~nda sat~lmaya ba~lam~~t~. Hatta
bu ki~ilerden baz~lar~~ berat~nda yaz~l~~ ~ehre hiç gitmemi~ , ticaretle u~ra~an ve lisan
bilmeyen kimselerdi. Tercümanl~k berat~~ suiistimalinin önlenmesi için zaman zaman
giri~imlerde bulunulmu~~ise de bir sonuç almamam~~ t~. I. Abdülhamit beratlar~ n büyük
paralarla zimmilere sat~ lmas~~ kar~~s~ nda gerekli tedbirlerin bir an önce al~nmas~n~~istedi.
Bunun üzerine 11 May~s 1786'da bütün elçiliklere verilen notada ticaretle u~ra~an
kimselere de~il, gerçekten tercüman olan kimselere beratlar~n verilmesi istenerek
'Ali ~ hsan Ba~~~, Osmanl~~Ticaretinde Gayri Müslimler: Kapitülasyonlar-Beratl~~Tüccarlar, Avrupa ve Hayriye
Tüccarlar~~(1750-1839), Ankara 1983, s.25-26; B. Lewis, "Beratl~", El2. Vol. 1, s.1171; Mübahat S. Kütüko~lu,
"Avrupa Tüccar~", D~A., Cilt: 4, s.159; Cengiz Orhonlu, "Tercüman", I.A., Cilt: 12 / I, s.180-181.
13 Ba~~~, a.g.e., s.26-28; XVIII. yüzy~l sonlar~ nda gayrimüslim Osmanl~~ tebaas~n~
n Avrupa devletlerinin
koruyuculu~unu talep ederek bu hakk~~ kazanmalar~ na dair bkz. 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.579; ~enel, a.g.e., s.34.
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bunun uygulanmas~~için iki ay süre verildi. Tan~ nan sürenin bitmesine ra~men
durumda bir de~i~iklik olmad~. Bu s~rada Osmanl~-Rus Sava~~~(1787-1792) patlak
vermi~~ve bu konuda bir netice ahnamam~~t~rm.
Sultan III. Selim (1789-1807), tahta geçti~inde Osmanl~-Rus Sava~~~halen devam
ediyordu. O da selefi I. Abdülhamit gibi mali ve ticari hayattaki yabanc~~tüccarlar~n
tekelini k~rmak ve Berath Tüccar meselesine bir çözüm bulmak için harekete geçti.
Bunun için ilk olarak Ekim 1791'de Selanik, ~zmir, Akdeniz ve Ege adalan gibi
suiistimalin yo~un oldu~u yerlerin idari amirlerine talimat göndererek beratlann para
kar~~l~~~nda al~n~p sat~lmas~= önlenmesini ve bunlara engel olunmas~n~~istedi. Ancak
hem bu i~ten faydalanan yabanc~~devlet sefirlerinin hem de onlarla i~birli~i yaparak
zenginle~en tüccarlar~n giri~imleri neticesinde Sultan III. Selim'in giri~imleri istenilen
sonuçlar~~vermemi~tir. Zira, 1801'de ~zmir Molla ve Voyvodas~'na gönderilen bir
hükümde daha önceki emirlerin yeterince uygulanmad~~~ndan ve suiistimallerin halen
devam etti~inden ~ikayet edilmektedir15.
Sultan III. Selim'in yabanc~~ tüccarlara kar~~~harekete geçmesini nedeni, geçmi~~
zamanlarda yabanc~~tüccarlara imtiyaz olarak ihsan edilen kapitülasyonlann, art~k bu
tüccarlar tarafindan Osmanh kanun ve nizamlanm hiçe sayma ve kendileriyle rekabete
giren Osmanl~~tüccarlar~na kar~~~avantaj elde etme arac~~ haline gelmi~~olmas~d~r.
Rekabet ortam~n~n yok oldu~u bu ortamda, d~~~ticaretle u~ra~an Osmanl~~tüccarlar~,
ço~unlukla gayrimüslim az~nl~ klar, ya kendilerine yak~n Avrupah sefirlerden yabanc~~
uyrukluk elde ederek veya Avrupa himayesi alt~na girerek rekabet gücünü art~rmak
zorunda kal~yorlard~. Tercüman veya di~er kadrolara atanmak suretiyle himaye hakk~~
kazanan bu tür ki~iler ve aileleri vergiden muaf oluyor, sadece kapitülasyon
antla~malan gere~ince yabanc~lara uygulanan dü~ük vergileri ödemekle mükellef
tutuluyorlard~. Yabanc~~konsoloslarda bu durumu kötüye kullanarak tercümanlik
beratlann~~ yüksek fiyattan sat~yorlard~. Sultan III. Selim, bu tür suiistimalleri
engellemek üzere çe~itli tedbirler ald~. 1794 y~l~ndan itibaren yabanc~~ elçilerin
ihtiyaçtan fazla say~da tercüman istihdam edemeyeceklerini ve kapitülasyon
antla~malar~ndan ifade edildi~i ~ekilde hizmet vermeyen ki~ilerin Osmanh
vatanda~l~~~ ndan kaynaklanan her türlü kanun ve vergiye tabi olduklar~na dair ferman
ç~kard~. Yabanc~~tüccarlar~n en az~ndan vermekle mükellef olduklar~~ % 3 gümrük
vergisini ödemelerini sa~lamak ve rü~vet kar~~l~~~nda yasal oranlar~n çok alt~nda vergi
alan bir tak~ m sahtekar gümrük memurlanna kar~~~önlemler ald~rd~. Osmanh vatanda~~~
olan ki~ilerin, yabanc~~ uyru~a veya bu türden himaye alt~na girmek isteyenlere
s~mrlama getirdi. Osmanl~lar~ n ticarete olan ilgisini art~rmak için zengin ki~ilerin gemi
in~a ederek ticaret filosu olu~turmalar~m te~vik etti~6. Sultan III. Selim, Osmanl~~tebaas~~
olduklar~~ halde ba~ ka bir devletin himayesine girmek suretiyle konsolos tercüman~~
saydarak vergi vermekten kaç~nan ve çe~itli imtiyazlardan yararlanma yoluna ba~vuran
"Ba~~~, a.g.e., s.36-38; Kütüko~lu, a.g.m., s.159.
'Ba~~~, a.g.e., s.41 vd.
16 Stanford J. Shaw, Eski ve Yeni Aras~nda Sultan III. Selim Yönetiminde Osmanh imparatorlu~u, (Çeviren:
Hür Güldü), ~stanbul 2008, s.239-241.
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bu unsurlarla mücadeleyi b~ rakmam~~~ve bu sözde tercümanlar~ n beratlar~n~~ ellerinden
al~rken, gerçek tercümanlar~ n da ticaretle u~ra~ malar~na engel olmu~tur'.
Müste'min tüccarlara ve gayrimüslim reayan~n berat veya ba~ ka yollarla yabanc~~
devletlerin himayesinde ticaret yapmalar~na engel olunamayaca~~ m gören Sultan III.
Selim, yüzy~llard~r ayr~~ bir statüde bulunan H~ ristiyan ve Yahudi gayrimüslim tüccar~~
1802'de Avrupa Tüccar~~ ad~yla imtiyazl~~ bir s~n~ f haline getirdi". Bunlar Avrupa ile
ticaret yapt~klar~ ndan dolay~~ art~k Beratl~~ de~il Avrupa Tüccar~~ olarak adland~r~lacaklar
ve müste'min tüccar~ n sahip oldu~u bütün haklara kavu~acaklard~. Avrupa tüccarlar~~
da müste'min tüccar gibi ihracat ve ithalatta % 3 gümrük vergisi ödeyecekler, bunun
yan~ nda kendilerine mahsus elbise giymek gibi pek çok hak ve imtiyaza da sahip
olacaklard~. Ayr~ ca ticari faaliyetlerinde kendilerinden fazla vergi al~nm~~~ise bu iade
edilecekti. Kendilerine Avrupa Tüccar~~ olduklar~ na dair bir berat verilecek, ancak bu
berat verilirken s~k~~ bir incelemeye tabi tutulacaklard~ . Berat al~n~ rken güvenilir ve
Istanbul'da oturan iki ki~ inin vekil gösterilmesi gerekirdi. Giri~~ücreti olarak 1500
kuru~~ödeyeceklerdi. Ayr~ca i~lerin takibi için iki hizmetkâr kullanabilir, bunlardan
birisini ticaret merkezi olan ~ehirlerde devaml~~olarak görevlendirebilirlerdi'.
Sultan III. Selim'den sonra tahta ç~ kan II. Mahmud da (1808-1839) Avrupa
tüccarlar~n~ n sorunlar~yla yak~ndan ilgilenmi~, onlar~ n müste'min tüccarlar kar~~s~ nda
haks~z rekabetten kurtar~lmas~~ için çaba sarf etmi~ tir. 1815'te 412 olan Avrupa Tüccar~~
say~s~, 1835'de ise 1344 ki~ iye ula~m~~t~r'.
III. Selim'in te~kil etti~i Avrupa tüccarl~~~~müessesesinden de ekonomik anlamda
beklenen fayda elde edilememi~ti. Çünkü Avrupa tüccarli~~~imtiyaz~~ sadece reaya
tüccar~na tan~nm~~~ve Müslümanlar yine ya gayrimüslim veya yabanc~~ tüccara belli bir
ücret ödemek suretiyle ticaret yapabilmi~ lerdir. Bu nedenle Müslüman tüccarlar
Avrupa tüccarlar~na tan~nan haklar~ n kendilerine de verilmesini talep etmeye
ba~lam~~lard~r21. Hayriye tüccarl~~~mn te~ ekkülünün bir di~er sebebi ise, elçi ve
konsolosluklara iltica ederek serbest ticaret yapma hakk~n~~ elde eden Beratl~~ ve Avrupa
Tüccar~'mn Osmanl~~Devleti aleyhine bir tak~ m faaliyetlerinin tespit edilmi~~olmas~d~r'.
Osmanl~~ Devleti'nde müste'min ve Avrupa Tüccar~~ kar~~s~ nda, yüksek vergi
oranlar~~ ile baz~~ haklardan yoksun olarak ticaret yapmak zorunda kalan yerli
Müslüman tüccarlar da ayn~~ haklara sahip olmak için talepte bulunmu~lard~. Sultan II.
Avc~o~lu, a.g.e., s.129.
' Avrupa Tüccar~~ hakk~nda bkz. Ba~~~, a.g.e., s.63; Mübahat S. Kütüko~lu, Osmanl~-~ngiliz iktisadi
Münasebetleri (1580-1838), Cilt: I, Ankara 1974, s.71-73; Musa Çad~ rc~ , "II. Mahmut Döneminde (1808-1839)
Avrupa ve Hayriye Tüccarlan", Türkiye'nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi (1071-1920) Birinci Uluslararas~~
Türkiye'nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi Kongresi Tebli~leri (11-13 july 1977), (Ed. Osman Okyar-Halil ~nalc~k),
Ankara 1980, s.238; Ali Aky~ld~z, Tanzimat Dönemi Osmanl~~Merkez Te~kilât~nda Reform, ~stanbul 1993, s.129;
Gülnihal Bozkurt, Alman-~ngiliz Belgelerinin ve Siyasi Geli~melerin I~~~~~ Alt~nda Gayrimüslim Osmanl~~
Vatanda~lar~n~ n Hukuki Durumu (1839-1914), TTK, Ankara 1996, s.142; Masters, a.g.m., s.581.
19 Ba~~~, a.g.e., s.63-70; B. Lewis, a.g.m., 8.1171; Masters, a.g.m., s.581-582; ~enel, a.g.e., s.34.
20 Ba~~~, a.g.e., s.93.
2 ' Kütüko~lu, a.g.e., s.71-72.
22 ~enel, a.g.e., s.38.
17
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Mahmud, bu iste~i hakl~~ bularak Müslüman tüccarlar~~Avrupal~~ tüccarlar~n sahip
oldu~u statüye kavu~ turmak için onlara Hayriye Tüccar~~ ad~n~~ vererek ayn~~ hak ve
imtiyazlara sahip k~lm~~ t~r (1810). Bu s~n~ f, devletin, ekonomisini canland~rmak ve
ticareti kendi lehine çevirmek gayretinin bir sonucu olarak ç~km~~t~r. Ticaretle u~ra~an
Müslümanlar~n say~s~n~n azl~~~~dü~ünülerek ~ehirlere göre bir kontenjan belirlenmi~ti.
Bu kontenjan ~stanbul için 40, ~zmir, K~br~s, Bursa, Halep ve ~am gibi ~ehirler için de
10'ar ki~iydi. Fakat bu say~~zaman içinde art~r~lm~~ t~r. Hayriye tüccarlar~~ayn~~Avrupal~~
tüccarlar gibi bu i~i yapt~klar~ na dair bir berata sahiptiler. Hayriye Tüccan olmak
isteyen ki~i ilk önceleri Divan-~~Hümayun Beylikçisi'ne, daha sonralar~~ise Ticaret
Nezareti'ne müracaat ediyordu. Tüccarlar ba~l~~ bulunduklar~~ yerin kad~~ ve
idarecilerinden iyihal ka~~d~~ ald~klar~~ gibi iki ki~ inin kefaletine sahip olduklar~n~~
belgelemek zorundayd~lar. Ayr~ca Istanbul'da bir ~ ehbender ve iki muhtar tarafindan
temsil edileceklerdi. Yine Avrupa tüccarlar~~gibi iki hizmetkâr istihdam edebilecekler,
isterse bunlardan birisi ba~ka bir ~ehirde oturabilecekti. Ayr~ca giri~~paras~~olarak 1500
de~il 1200 kuru~~ödeyeceklerdi. Ehl-i ~rz ve dindar bir ki~ili~e sahip olanlar aras~ndan
seçilen Hayriye tüccarlar~n~ n uygunsuz bir hareketi tespit edilirse berat~~iptal edilecek,
ölen tüccar~n büyük o~lu isterse babas~ na ait beratla ticarete devam edebilecek aksi
takdirde yerine taliplileri aras~ ndan yeni bir Hayriye Tüccar~~seçilecekti".
~stanbul ve di~er ~ehirlerde Hayriye Tüccar~~ say~s~~ ilk ba~larda kontenjan
dahilinde s~n~rl~~ tutulmu~~iken zaman içinde bu say~n~ n art~r~lmas~ na dair talepler
gelmeye ba~lam~~ t~ r. 1829 tarihli bir belgeye göre Hayriye Tüccar' kontenjan~~ ilk
ba~larda ~stanbul için 30, ~am, Haleb, Bursa ve ~zmir gibi ta~ra ~ehirleri için 10 ki~i
olarak belirlenmi~~iken zaman için bu kontenjanlar dolmu~~ve ehl-i ~slam tüccar
kontenjan~n art~r~lmas~~ için mektuplar yazmaya ba~lam~~t~ r. Yine belgede ifade
edildi~ine göre, Müslüman tüccar s~n~f~~olan Hayriye tüccarlar~ na, Avrupa tüccarlann~ n
sahip olduklar~~ hak ve imtiyazlar verilince, Müslüman tüccarlar~n Avrupa ticaretinde
Frenklere olan ba~~ml~l~~~~ortadan kalkm~~ , kendilerine ~evk ve heves gelerek ticaretteni
geli~me göstermi~tir. Dolay~s~~ ile Müslüman tüccarlar~ n desteklenmesi ve ticari alandaki
etkinliklerinin daha da artmas~~ için kontenjanlar~n 20'~er ki~i art~r~larak ~stanbul için
60, di~er ta~ra ~ehirleri için de 30 ki~iye ç~kar~lmas~ na karar verilmi~tir".
Hayriye tüccarlar~ na verilen beratlar~n 10 y~lda bir yenilendi~i görülmektedir.
1257 / 1841 tarihli bir belgeye göre Beyrutlu Hayriye Tüccan Esseyyid Said Dervi~'e
Temmuz [ba~lar~] 1831'de [Evahir-i Muharrem 1247] verilmi~~olan berat~n Ticaret
Nezareti taraf~ndan yap~ lan yoklamadan sonra yenilendi~i ifade edilmi~tir". Ayr~ca bu
s.1171; Masters,
23 Kütüko~lu, a.g.e., s.7I-72; Çad~rc~, a.g.m., s.239; Ba~~~, a.g.e., s.96-99; Lewis, a.g.m.,
a.g.m., s.585-586; Hayriye tüccarlar~n~ n seçilme ~artlar~~hakk~nda bkz. ~enel, a.g.m., s.738-739; Ayn~~ yazar,
a.g.e., s.38-42.
24 Ba~bakanl~k Osmanl~~ Ar~ivi (BOA.), Hatt-~~Hümayun, 488 / 23951 ve 488 / 23951-A, [29 Z 1244 / 2
Temmuz 1829]; Ayn~~belgenin k~sa bir özeti için bkz. ~enel, a.g.e., s.42-43.
~t-~~Kavânin, no: 4788, (Evas~ t Rebiü'l-ahir 1257 / 1-10 Haziran 1841); Ayr~ca
25 Karakoç Sarkis, Külliy
Istanbul'da Alaca Han'da sakin Trabzoni el-Hac Mehmet Ha~im veled-i el-Hac Ahmet'e Hayriye Tüccar'
berat~~verilmesine dair bkz. Karakoç Sarkis, Külliyât-~~Kavânin, no: 6100, (Evail-i Rebiü'l-evvel 1251 / Haziran
sonu 1835).
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belgelerde Hayriye tüccarlar~n~ n sahip olduklar~~ hak ve imtiyazlar ~u ~ekilde izah
-Hayriye tüccarlar~ na, ticari hak ve imtiyazlar~~ile kendilerinin Hayriye Tüccar~~
olduklar~n~~ gösteren bir berat verilecektir.
Hayriye tüccarlar~ na verilen tüccar berat~mn ayn~s~, hizmetkârlar~~ve adamlar~na
da verilecek ve bu belgeyi o ki~iler sürekli yanlar~nda ta~~yacaklard~ r.
-Hayriye tüccarlar~, onlar~n hizmetkâr ve adamlar~ na ticaret için bir yerden ba~ka
bir yere gitmeleri halinde ~ehbender veya muhtar~n onay~~ ile ellerine mühürlü yol
emirleri verilecektir.
Hayriye tüccar~'mn hizmetkârlar~ ndan birisi Istanbul'da ikamet edebilecekti.
-Hayriye tüccar~, 1200 kuru~~berat harc~m vererek tüccarl~k berat~n~~ alabilecekti.
-Hayriye tüccadn~ n elinde senedi oldu~u halde borçludan alaca~~n~~ tahsil
edemedi~i durumda, bu senedi hakime ibraz etti~inde alaca~~~tahsil edilecek fakat %
2'den fazla vergi al~ nmayacakt~.
-Hayriye tüccar~ mn mahkeme-i ticarete veya Bab~âli'ye getirilmeleri gerekirse,
zab~tan taraf~ndan zorla ve küçük dü~ürücü ~ekilde getirilmeyecek, bunun yerine
Ticaret Naz~r~~ taraf~ndan tayin edilecek müba~ir vas~tas~yla getirilecektir.
Hayriye tüccarlar~~ genellikle yabanc~~ülkelerle, müste'min ve yabanc~~ tüccar ile
ticaret yapt~ klar~ndan, taraflar aras~ ndaki hukuki davalar, Ticaret Naz~r~' n~n onay~~ ile
~ehbenderleri, muhtarlar~~ ve muteber tüccarlardan olu~an Ticaret Mahkemesi'nde
görülecektir. E~er hukuki davan~n konusu ~ er'i bir mesele ise bu durumda da Meclis-i
Nafia Müftüsü huzurunda yap~ lacak mahkeme de bir netice al~namaz ise dava
~eyhülislam huzurunda karara ba~lanacakt~r.
-Hayriye tüccarlar~n~ n ticarete dair tüm hesap ve i~lemleri Ticaret Nezareti
taraf~ndan takip edilecektir.
-Hayriye tüccarlar~n~ n 4000 akçeden fazla olan davalar~~ ta~ra mahkemelerinde
de~il ~ stanbul'da Sadrazam huzurunda arz odas~nda görülecektir.
-Hayriye tüccarlar~~ile yabanc~~devlet tüccarlar~~aras~ ndaki meseleler ise iki devlet
aras~ndaki ticaret antla~malar~na göre çözümlenecektir.
-Hayriye tüccarlar~~dahili gümrüklerden muaf tutulmu~lard~ r. Bu nedenle ticaret
muahedeleri ve tanzim olunan tarifeler gere~ince d~~ar~ ndan getirdikleri mal ve erzak
için % 3 amediyye ve % 2 muntazam (damga, reftiye ve rüsumat-~~ saire yerine) vergi
ödeyeceklerdi. Buna kar~~ n ihraç edecekleri mal ve erzak~ n üretildi~i veya sat~n al~nd~~~~
yerde bayi taraf~ndan ö~ ür ve resm-i damga vergisi ödendikten sonra ba~ka hiçbir vergi

Külliyât-~~Kavanin, no:
26 Hayriye tüccarlar~n~ n hak ve imtiyazlar~~ hususundaki iki belge için bkz. Sarkis,
6788 ve no: 6100; Ayr~ca bkz. ~enel, a.g.e., s.47-53.
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ödenmeksizin % 9 amediyye ve % 3 reftiye vergisinden ba~ka hiçbir ödeme
yap mayacaklard~.
-Hayriye tüccarlar~~al~p satt~~~~mal ve erzak~ n vergisini ödedikten sonra kendisine
eda tezkeresi verilecektir. Bu tezkereye ra~men mükerrer veya fazla vergi talep
olunmayacakt~r. E~er fazla ve mükerrer vergi al~nm~~~ise bu mebla~~kendisine iade
edilecektir.
Hayriye tüccarlar~~vergilerini ödememek gibi bir tak~ m hile ve uygunsuzluklara
müracaat ederse, bundan ~ehbender ve muhtarlar~~sorumlu tutulacak ve gerekli
cezalara çarpt~r~lacaklard~ r. Bu nedenle ~ehbender ve muhtarlar tüccarlar~ n hile veya
uygunsuzlu~a müracaat~n~~engellemekle mükelleftirler.
-Hayriye tüccarlar~~ ticaret maksad~~ile gemi tedarik ve in~a edebileceklerdi. Fakat
geminin evsaf~~ hakk~ nda Tersane-i Amire ile mutabakata varacaklard~.
Hayriye tüccarlar~~ve hizmetkârlar~n~n yabanc~~ devlet iskelelerindeki ticaretleri
Osmanl~~Devleti'nin o devlet nezdindeki ~ehbenderlerin sorumlulu~undad~ r. Bunun
d~~~nda yabanc~~ devletlerle yap~ lan ticarette iki devlet aras~ ndaki ahidnâmeler ve
antla~malar geçerli olup, bir tüccar hakk~nda herhangi bir ~ikayet halinde gerekli
incelemeler yap~ lacak ve suçlu bulunan tüccar~n berat~~iptal edilecektir.
Hayriye Tüccadn~ n ölümü halinde tüm terekesi ~er'i mahkeme ve Ticaret
Nezareti tarafindan ayr~~ ayr~~ yaz~lacakt~r. E~er ölen tüccar~ n varisi var ise terekesi
onlara intikal edecek, varisi yok ise tereke hazineye intikal ettirilecektir. Terekenin
varislere taksimine naz~rlar~~olan Divan-~~ Hümayun Beylikçisi bizzat nezaret edecek,
kad~lar taraf~ndan gere~inden fazla vergi talep edilmeyecektir.
Ölen bir Hayriye Tüccar~' n~n o~lu, babas~n~n tüccar berat~n~~alarak ticaret yapmak
isterse kendisine Hayriye Tüccar~~ berat~~ verilecektir. E~er ölen tüccar~n ticaretini
sürdürecek o~lu yoksa tüccarl~k berat~~ ba~ ka bir taliplisine verilecekti.
-Hayriye tüccarlar~n~n seçiminden ~ehbender ve muhtarlar sorumlu olup, tüccarhk
vasf~n~~ ta~~mayan birine tüccar berat~~ verilmi~~ise berat~~ iptal edilecek ve bundan
~ehbender ve muhtarlar~~sorumlu tutulacakt~r. Ayr~ca ~ehbender ve muhtarlar~n da
cürm ve kabahatleri zuhur ederse Ticaret Nezareti tarafindan görevden al~nacaklar ve
yerlerine cümlenin "muteber ve müntehibi" olan ba~kalar~~tayin olunacakt~r.
Avrupa ve Hayriye tüccarlar~n~ n, merkezle olan ili~ kilerini düzenlemek üzere naz~r
vekili tayin edilmekte idi. Fakat baz~~ durumlarda her iki tüccar s~n~f~ mn bir tek
temsilcisi olabiliyordu. Mesela, ~ zmir'de bulunan Hayriye Tüccan için Kapanizâde elHâc ~brahim, Avrupa Tüccar~~için de ~zmir Voyvodas~~ Hüseyin Be~~naz~r vekili tayin
edilmi~lerdi. Fakat, Avrupa Tüccar~~ naz~r vekili olan ~zmir Voyvodas~~ Hüseyin Be~'in
voyvodal~k görevinden ayr~lmas~~ üzerine bu vazife bo~~kalm~~t~. Bunun üzerine her iki
tüccar s~n~f~n~n i~lerinin tek bir elden yürütülmesinin i~ leri kolayla~t~raca~~~dü~ünülerek
Avrupa Tüccar~'mn naz~r~~olan Divan-~~ Hümayun Be~likçisi vekilinin de onay~~al~narak
bu görev ~zmir Voyvodas~~ tayin olunan Mustafa A~a'ya ihale edilmi~tir. Voyvoda
Mustafa A~a'ya hitaben verilen emr-i ~erifte, ~zmir'de bulunan Avrupa ve Hayriye
tüccarlar~n~ n ellerinde bulunan berat ve emirlerin ihtiva etti~i ~artlar~n ve ticaretle ilgili
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i~lerinin ~ürut ve nizamlara uygun ~ekilde yerine getirilmesine, herhangi bir
olumsuzluk durumunda ise as~l naz~rlar~~ ile haberle~erek onlardan gelecek izin
dahilinde gere~inin yap~lmas~~bildirilmi~tir". Yakla~~k bir y~l sonra bu görev tekrar
~zmir Voyvodas~~ ve ihtisab naz~r~~ tayin edilen Hüseyin Be~'e verilmi~tir. ~zmir
~ehrindeki "ehl-i ~slam Hayriye ve Avrupa Tüccar~'n~n..." i~lerini birlikte yürütmek
üzere Hüseyin Be~'in naz~r vekili tayin edildi~i bildirilmi~tir'.
Osmanl~~ Devleti, Hayriye ve Avrupa tüccarlar~ ndan fazla vergisi al~nmas~~nedeniyle
ortaya ç~kan olumsuzluklar~~çözüme kavu~turarak tüccarlar~n zarar görmesini ve hazine
gelirlerinin sekteye u~ramas~ na engel olmaktayd~. Mesela, eskiden beri Beratl~~Avrupa
tüccarlar~n~n ~stanbul'a getirdikleri incilerin icap eden gümrükleri emtia gümrü~üne
verilirken, Hindistan ve Ba~dat'tan getirilen incilere Diyarbak~r gümrü~ünde el
konuldu~u ve vergi talep edildi~i hususu ~ikayet edilmi~ti. Bunun üzerine gönderilen
emr-i ~erifte, bunun gibi ta~radan ~stanbul'a getirilen emtia ve e~yadan ta~ra
gümrüklerinde gümrük vergisi al~nmamas~~ ve bunlar~n vergilerinin ~stanbul
gümrü~ünde al~naca~~n~n gümrük nizam~ndan oldu~u ifade edilmi~tir. Ayr~ca, Berath
Avrupa ve Hayriye Tüccar~'n~n ~stanbul'a getirecekleri bu tür emtia ve e~yadan
gümrük vergisi talep edilerek mallar~na el konulmas~n~n ~stanbul gümrük gelirlerine
sekte vuraca~~~gibi tüccar ~ürut ve nizam~na ayk~r~~ oldu~u bildirilerek, Diyarbak~r
gümrü~ünde el konulan incilerin derhal müba~ir ile ~stanbul'a gönderilmesi
istenmi~tir'.
Vergi hususunda Hayriye tüccarlar~n~n bir tak~m ayr~cahklar~~ vard~. E~er ellerinde
ticaretini yapt~klar~~mallar~ n gümrük vergisini ödediklerine dair tezkereleri var ise yeni
bir vergi ödemeden o mal~~istedikleri yere götürüp satabilirlerdi. Fakat zaman zaman
Hayriye ve Avrupa tüccarlar~ ndan fazla vergi talep edilmekteydi. Ayezmend Kazas~~
naib, müftü, muhass~ l ve idarecilerine hitaben gönderilen bir emirde, tüccar ve
hizmetkârlar~n ellerindeki beratlar~nda yaz~landan fazla vergi talep edildi~inin
memleket içinde sat~n al~n~p bir yerden ba~ ka bir yere götürülen mallar için Avrupa
Tüccar~'n~n % 5, Hayriye Tüccar~'n~ n ise % 4 masdariye vergisi ödemekle mükellef
oldu~u belirtilerek, bunun d~~~ nda kendilerinden herhangi bir ad alt~ nda vergi talep
edilmemesi bildirilmi~ti. Tüccar~n vergisini ödedi~ine dair elinde gümrük tezkeresi var
ise mükerrer ve fazla gümrük ve ihtisap vergisi al~nmamas~~ e~er böyle bir durum
olmu~sa al~nan paran~n derhal iade edilmesi emredilmi~tir".
Bir Hayriye Tüccar~'n~n elindeki mal~~bir yerden ba~ ka bir yere götürmesi halinde
iki defa vergi ödememesi için mal~ n en son gitti~i yerde vergisinin ödenmesi bir usuldü.
Mesela, Mihaliç'te bulunan bir Hayriye Tüccar~'n~n ~stanbul'a götürece~i ipek için vergi
27
BOA., Düvel-i Ecnebiye Defteri [Avrupal~n~ n Ahkam Defteri] (A.DVN.DVE.d), no: 106 / 1, s.46, [hüküm
tarihi: Evahir-i M 253 / 27 Nisan-6 May~s 1837]; BOA. Cevdet, iktisat (C. ~KTS.), 24 / 1195, [25 M 53 / I May~s
1837].
BOA., A.DVN.DVE.d., no: 106 / 1, s.47, [hüküm tarihi: Evail B 254 / 20-29 Eylül 1838]; BOA. C.
~KTS., 42 / 2069, [hüküm tarihi: 29 B 254 / 18 Ekim 18381.
BOA., A.DVN.DVE.d., no: 106 / 1, s.54, [hüküm tarihi: Evail S 255 / 16-25 Nisan 1839].
3° BOA., A.DVN.DVE.d., no: 106 / 1, s.55-56, [hüküm tarihi: Evas~t B 55 / 20-29 Eylül 1839].
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ödememesi ve kefalete ba~land~ktan sonra ipekleri Istanbul'a götürmesi ve ihtisap
vergisini orada ödemesine dair emir verilmi~ti'.
Ticaret Nezareti'nin te~kilinden önce Hayriye Tüccan olmak isteyen bir ki~i ilgili
dilekçesini Divan-~~Hümayun Beylikçi Kalemi'ne verirken nezaretinden te~kilinden
sonra ise dilekçe Ticaret Naz~rl~~~'na vefilmekteydi. Yap~lan incelemeden sonra uygun
görülenlere ve onlar~n iki~er adet hizmetkarlanna ticaret yapabilmelerine dair izin
beradan verilmekteydi. Böylece Hayriye Tüccan olanlar, berad~~Avrupa Tüccan'na ve
fermanh hizmetkârlarma tan~nm~~~olan imtiyaza, güvene ve izne sahip oluyorlard~.
Hayriye Tüccan olmak isteyen ki~iler hakk~nda gerekli incelemeyi Hayriye tüccan
~ehbender ve muhtarlar~~yapmaktayd~lar. ~ehbender, Ticaret Nezareti'nin te~kilinden
önce ticaret i~lerine bakmak ve tüccar aras~ndaki ihtilafian halletmekle vazifelendirilen
memurun unvan~~ idi. ~ehbender unvan~n~~alan ki~i, tüccara nezaret ve bunlar
aras~ ndaki ticari ihtilaflan çözmekle mükellef tutulmu~tur. Ba~lang~çta bütün Hayriye
Tüccan için sadece Istanbul'da bir ~ehbender tayin edilmi~ken, daha sonralar~~ di~er
yerlerde de Hayriye Tüccan için ayr~~ayr~~~ehbender tayin edilmi~tir. Hayriye tüccarlan
kendi aralar~ndan güvendilderi bir ki~iyi ~ehbender olarak seçip, Istanbul'a
bildiriyorlard~. Avrupa Tüccan ~ehbenderlerinin görev süreleri bir y~l iken, Hayriye
Tüccan ~ehbenderlerinin görev süreleri ile ilgili bir lus~dama yoktu. Bu vekillerin
olumsuz bir davran~~lar~~görülecek olursa yetki ve görevlerine son veriliyordun.
Mesela, Filibe'de bulunan Alaiyeli ~brahim A~a'n~n dürüsdü~üne ve güvenirli~ine
Hayriye Tüccan ~ehbenderi ve muhtarlar~~kefil olduklar~ndan dolay~~kendisine Hayriye
Tüccan berat~~verilmi~tir. Dolay~s~~ile bir ki~inin tüccarl~k berau alabilmesi için mutlaka
~ehbender ve muhtarlarm onay~~gerekliydi". Ayr~ca Hayriye Tüccan seçilen kimsenin
görevlendirdi~i hizmetkârlar~ndan birisi ~stanbul veya ba~ka herhangi bir ~ehirde
ikamet ve o Hayriye Tüccan'n~ n i~lerini takip etmek hakk~ na sahipti. Mesela, Hayriye
Tüccan Bilecikli Süleyman, hizmetkârlar~ndan birisini Bursa Yeni~ehir'de istihdam
etmek üzere berat istemi~tiTM. Yine ayn~~ ~ekilde Hayriye Tüccar~~Halebli Lütufzâde
Ömer Efendi kendisi ~am'da ikamet ederken, Osman veled-i ~brahim'i ~zmir'de
istihdam etmek için berat almak üzere müracaat etmi~tir35. Tüccar ~ehbenderleri ve
vekilleri, tüccarlar~n i~lerinin yürütülmesi hususunda mutlak yetkili olan kimselerdi.
Bazen görev süresi biten ve tüccarm kendisinden son derece memnun oldu~u
~ehbender ve vekiller tekrar görevlendirilirdi. Mesela, ~stanbul'da bulunan Avrupa
Tüccan vekilleri Jozef Haccar ve Fenerli Aleksandr'm bir y~ll~k görev sürelerinin
bitiminden sonra yerlerine yeni tüccar vekillerinin tayini gerekmi~ti. Ticaret nizam~~
gere~ince e~er vekiller hakk~nda herhangi bir ~ikayet yok ise görevlerine devam
etmelerinde de bir sak~nca yok idi. Dolay~s~~ile tüccann kendisinden son derece
memnun oldu~u Jozef Haccar'~n tekrar tüccar vekili tayin edilmesi istenmekteydi.
BOA. Cevdet, Maliye (C.ML.), 312 / 12783, [18 R 1256 / 19 Haziran 1840].
~enel, a.g.m., s.738-739; Ayn~~yazar, a.g.e., s.39-40.
33 BOA. C. ~KTS., 20 / 972, [27 B 50 / 29 Kas~m 1834]; Benzer bir örnek için bkz. BOA. C. ~KTS. 20 /
973, [27 Za 50 / 27 Mart 1835].
34 BOA. C. ~KTS., 2 /54, [21 S 52 / 7 Haziran 1836]
35 BOA. C. ~KTS. 2 /51 , [12 ~~
52 / 22 Kas~m 1836]
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Ancak Jozef Haccar'~ n Meclis-i Umur-~~ Nafia Azal~~~'na tayin edilmi~~olmas~ ndan dolay~~
tüccar vekilli~i görevini sürdüremeyecek olmas~ na çözüm bulmak amac~yla yap~lan
giri~imler sonucunda Hayriye Tüccarfr~da oldu~u gibi kendisi Avrupa Tüccar~~
~ehbenderi tayin edilmek suretiyle yine tüccar~n i~lerini takip etmekle mükellef
tutulmu~tur36.
Ticaret hayat~ nda tüccarlar aras~ ndaki ticaretle ilgili ihtilafl~~ konular~n çözüm yeri
ticaret meclisleri, memleket meclisleri veya Ticaret mahkemeleri; ~er'i hukukla ilgili
konular~n çözüm yeri ~er'iyye mahkemeleri ve müessese ile ilgili konular~ n çözüm
yerleri ise Ali meclislerdi". Ancak zaman zaman Beratl~~ Avrupa Tüccar~~ ve Hayriye
tüccarlar~ n~ n ticaretle ilgili davalar~ n~ n nerelerde görülece~i hakk~ nda anla~mazl~ klar
ortaya ç~ kmaktayd~. 1840 senesinde Ticaret Nezareti bünyesinde Ticaret
Mahkemeleri'nin kurulmas~ndan sonra tüccarlar~ n ticaretle ilgili davalar~ n~ n bu
mahkemede, di~er davalar~ n ise usulüne uygun ~ekilde ~er'i mahkemelerde görülece~i
ifade edilmi~ti. Osmanl~~ tebaas~~ tüccarlar~ n birbirleriyle veya müste'min tüccarlarla
aralar~nda meydana gelen ticari davalar~ na bakmak üzere kurulan Ticaret
mahkemelerinde Avrupa ve Hayriye tüccarlar~ n~ n ~ehbender, muhtar ve temsilcileri de
davalar esnas~nda haz~ r bulunurdu. E~er davan~ n ~er'i hukuku ilgilendiren bir yan~~
varsa bu sefer dava meclis-i nafia müftüsü huzurunda görülecekti". Ancak, rü~vet
almak ve benzeri adi suçlar~~ i~lemi~~olan Hayriye ve Avrupa tüccarlar~ n~ n ~er'i
mahkemelere git~ neyerek Ticaret mahkemelerine gideceklerini ifade etmeleri üzerine
10 ~ubat 1851 tarihinde Divan-~~ Hümayun'dan ç~ kar~lan irade konuya aç~ kl~ k getirmek
üzere her tarafa gönderilmi~tir. Buna göre, tüccarlar~ n ticaretle ilgili davalar~ n~n
Istanbul'da Ticaret mahkemelerinde, ta~ralarda varsa ticaret meclislerinde yoksa
memleket meclislerinde görülece~i; bunun d~~~ nda kalan ve ~er'i hukuku ilgilendiren
davalar~ n~ n ise ~er'iyye mahkemelerinde veya Meclis-i Vâlâ'da görülece~i
belirtilmi~tir". Ayr~ca gönderilen bir fermana göre Beratl~~ Hayriye ve Avrupa
Tüccar~'ndan Istanbul'da bulunan tüccarlar~ n ticaretle ilgili davalar~~ Ticaret Nezareti
bünyesindeki Ticaret Meclisi'nde ve ~er'i hukuka dair davalar~~ ise ~eyhülislam~ n
huzurunda görülecektir. Buna kar~~n ta~ralardaki tüccarlar~ n ise ticaretle ilgili
davalar~n~ n Ticaret Meclisi'nde veya Memleket Meclisi'nde görülmesi ve ta~ralarda
bulunanlar haklar~nda ticaret nizam~ na ayk~ r~~ muamele yap~larak tüccarlar~ n haks~z
yere kesinlikle rencide edilmemeleri emredilmi~tir". Buna dair Meclis-i Vâla karar~~
ülkenin her yerine günderilmi~tir'.
BOA., A.DVN.DVE.d., no: 106 / 1, s.63, [hüküm tarihi: Evail B 57 / 19-28 A~ustos 18411.
Kütüko~lu,a.g.m., s.159.
Bkz. Aky~ ld~z, a.g.e., s.129-130; Mahkemenin kurulu~una ili~kin Bkz. Ahmet 1..ütf~~ Efendi, Vak'anüvis
Ahmet ',fiili Efendi Tarihi, Cilt: 6-7-8, (Yeni yaz~ya aktaran: Yücel Demirel), Tarih Vakfi8cYKY, ~stanbul 1999,
s.1051-1052.
" Karakoç Sarkis,
Kavânin, no: 5878, (irade tarihi: 8 Rebiü'l-ahir 1267 / 10 ~ubat 1851); BOA.
irade, Meclis-i Vâld (i. MVL.),200 / 6279, [8 R 267 / 10 ~ubat 1851]; BOA., Sadaret Mektubi Kalemi, Umum Vilayet
(A.MKT.UM.), 55 / 93, [13 C 67 / 15 Nisan 1851]; A.MKT.UM., 55 I 90, [13 C 67 / 15 Nisan 1851].
.") BOA., 1. MVL., 240/ 8571, [17 N 68 / 5 Temmuz 1852 ].
BOA., A.MKT.UM., 107 / 36, [30 Za 68 / 15 Eylül 18521; BOA., A.MKT.UM., 176 / 45, [23 Ra 71 / 14
Aral~k 1854]
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Hayriye ve Avrupa tüccarlar~n~n ticaretle ilgili davalar~n~n ta~ralarda ticaret
meclislerinde görülmesi ferman buyrulurken, baz~~ mahallerde bu meclislerin olmamas~~
kar~~~kl~~a neden olmakta idi. Bu nedenle ticaret meclisi bulunmayan yerlerde derhal
bu meclislerin te~kil edilmesi isteniyordu. Ankara valisine hitaben gönderilen bir
emirde Kengri'de bir ticaret meclisinin te~kilinin zorunlu~u oldu~u bildirilerek ticaret
nizam~~ gere~ince meclis ba~kan~n~n o yerin vali, mutasarr~f ve kaymakamlar~ndan
birisinin oldu~u, e~er meclis ba~kanl~~~~görevi bu ki~iler tarafindan bizzat yerine
getirilmez ise o zamanda bu görevin ~ehbender vekili taraf~ndan yerine getirilece~i
ifade edilmi~tir. Bunun yan~nda ticaret meclisinde görev alacak Hayriye Tüccan
~ehbender vekili ile Avrupa Tüccar~~ vekilinin beratl~~ tüccarlar aras~ndan seçilmesi,
bunlar~n d~~~nda yine mecliste yer alacak Müslüm ve gayrimüslim dört üyenin de
beratl~~tüccarlar aras~ndan seçilmesine itina gösterilmesi bildirilmi~tir'. Mesela, Beyrut
ticaret meclisi azas~~ ve Avrupa Tüccar~~ vekili bulunan Nikola Mudavvar, görev
süresinin bitti~ini, berat~n~n yenilenmesini ve kendisine ihsanda bulunulmas~n~~
istemi~tir. Hakk~nda yap~lan soru~turma neticesinde, kendisinin o civarda sevilen ve
tüccarlar~n i~lerini düzgün yapan bir ki~i olmas~~ nedeniyle Avrupa Tüccar~~ berat~n~n
yenilenmesine ve kendisine 3. rütbe ihsamna karar verilmi~tir".
Osmanl~~Devleti ticaret alan~nda önemli görevler üstlenen Avrupa ve Hayriye
tüccarlar~n~n hiçbir hususta zarar görmemeleri ve ellerindeki beratlar~nda yaz~l~~
imtiyazlar~~ tam olarak kullanmalar~~ hususuna son derece dikkat ederdi. Hatta bu
tüccarlar hakk~nda yap~lacak mahkemelerin adilane olmas~~için 1847 senesinde yap~lan
bir düzenleme ile yabanc~~ tüccarlar~n ~stanbul'da oturanlar~ndan seçilecek, 8-10
tüccar~n da duru~malarda bulunmak üzere geçici üye olarak atanmas~~ kararla~t~r~ld~.
Seçilerek tayin edilen geçici üyeler, mahkemeye gelemeyecek olurlarsa izin almak
zorundayd~lar. Fakat bu üyelerin devam~nda bir istikrar olmad~~~ndan daha sonra
yap~lan yeni bir düzenleme ile üç Müslüman ve üç de gayrimüslim 6 ki~inin seçilerek
mahkemede bulunmalar~~kararla~t~r~lm~~t~r (30 Nisan 1847). Ancak tüccarlarla ilgili
davalar~n adilane olmas~na son derece özen gösteren Bab~âli, mültezim, Avrupa ve
Hayriye Tüccar~~ ve de~i~ik milletleri temsilen seçilen birer sarrafin bir sene müddetle,
nöbetle~erek ve maa~s~z olarak meclis-i maliyeye gönderilmesini istenmi~ti".
Yine zaman zaman Hayriye ve Avrupa tüccarlanna dair baz~~ i~lerde zorluklar
ç~kar~ld~~~~ve memurlar~n nizama ayk~r~~ hareket ettikleri ~ikayet konusu olunca
gönderilen emirlerle memurlar~n keyfi uygulamalardan vazgeçmeleri, kanun ve
nizamlara uygun hareket etmeleri tembih edilmekteydi. Mesela, eskiden beri ~am-~~
~erif ve kazalar~nda bulunan Hayriye ve Avrupa tüccarlann~n davalar~~ ticaret memuru
ve tüccarlardan olu~an bir meclis tarafindan görülürken, son zamanlarda baz~~ engeller
ç~kar~larak tüccarlar~n i~lerinin çözümlenemedi~i ve ticarete sekte geldi~i ihbar
BOA., Sadaret Mektubi Kalemi, Mühimme Kalemi (A.MKT.MHM), 158 / 31, [9 Za 75 / 10 Haziran 1859].
BOA., Sadaret Amedi Kalemi Belgeleri (A.AMD.), 63 / 69, [1271 / 1855]; BOA., A.DVN.DVE.d., s.116,
[Evas~t M 72 / 23 Eylül-2 Ekim 1855].
44 Aky~ld~z, a.g.e., s.131.
BOA., Sadaret Mektubi Kalemi, Nezaret ve Devâir Belgeleri (A.MKT.NZD.), 273 / 27, [24 Ca 75 / 30 Aral~k
1858].
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edilmi~ti. Bunun üzerine gönderilen emirde Hayriye ve Avrupa tüccarlann~n i~lerinin
kanun ve nizamlara uygun yap~lmas~na, kimse hakk~nda nizama ayk~r~~ i~ler
yap~lmamas~na özen gösterilmesi bildirilmi~tir".
Hayriye tüccarlar~na di~er tüccarlarda oldu~u gibi Avrupa, ~ran ve Hindistan
ticareti yapma hakk~~verilmi~tir. Bu ülkelerle kara yoluyla oldu~u gibi deniz yoluyla da
ticaret yapma serbestiyeti tan~nm~~t~r. Ayr~ca vergi kolayl~klar~~ sa~lanm~~, ticaret
yapacaklar~~ürünleri ve e~yay~~do~rudan do~ruya yerinden sat~n alma hakk~~verilmi~tir.
Hayriye Tüccar!' na her ne kadar d~~~ticaret yapma serbestiyeti verilmi~~ve yeterli
kolayl~klar sa~lanm~~~ise de, bunlar~n gayrimüslim tüccarlarla rekabet edememeleri, dil
bilmemeleri ve uluslararas~~ ticarette yeterli tecrübeye sahip olmamalar~~ nedeniyle
faaliyetleri iç ticaretle s~n~rl~~ kalm~~t~r'.
Hayriye tüccarlar~n~n Osmanl~~ ekonomisinde ne kadar etkin olduklar~n~~ tespit
etmek zordur. Zira, 1838 Osmanl~-~ngiliz Balta Liman~~ Ticaret Anla~mas~'ndan" sonra
serbest ticaret kurallar~n~n geçerli olmas~yla Hayriye tüccarlar~n~n, müste'min ve
Avrupa tüccarlar~~ kar~~s~nda rekabete dayanamad~klar~~tahmin edilmektedir". Özellikle
1838 Balta Liman~~Ticaret Antla~mas~~ve ticari hayata dair yeni düzenlemeler sonras~~
devletin ticaret hayat~n~~ ellerinde tutan H~ristiyan ve Musevi tebaas~~ yeni bir rol
üstlenmek zorunda kalm~~t~r. Bu rol ise Avrupa ile Osmanl~~aras~ndaki ticari ili~kilere,
daha aç~k bir ifade ile Avrupa sermayesine arac~l~k etmekten ibaretti. Bu arac~l~k
dolay~s~~ ile H~ristiyan ve Musevi tüccarlar kapitalist devletler tarafindan himaye
edilince, Osmanl~~toplumundaki sosyal tabaka ve zümreler aras~ndaki uçurum biraz
daha artm~~t~r. Bu zamana kadar giyim tarz~~ve meskeni gibi sosyo-ekonomik hayatta
çokta farkl~~ bir ya~am stili benimsememi~~olan gayrimüslim reaya ve levanten tüccar
s~n~f~~ gördü~ü himayenin de etkisiyle ayr~lmaya ve ba~kala~maya yüz tutmu~tur.
Gayrimüslim unsurlar~n Avrupa sermayesinin ve siyasi gücünün koruyuculu~u alt~nda
iktisadi ve sosyal üstünlü~ü ele geçiri~leri Müslüman esnaf ve tüccar aleyhine bir
durumun geli~mesine neden olacakt~r". Dolay~s~~ ile bu himayenin getirdi~i ticari
üstünlü~e son vermek amac~yla 1839'da Tanzimat'~n ilan~ndan sonra Hayriye
tüccarlar~na dair olan kontenjan bütünüyle kald~r~lm~~, ülkedeki tüm tüccarlara ayn~~
f~rsat e~itli~i ve imtiyaz sa~lanarak ticaretin canlanmas~~amaçlanm~~t~r51. Fakat bütün bu
46
BOA. Hariciye Nezareti, Mektubi Kalemi Belgeleri (HR.MKT.), 72 / 62, [18 C 1270 / 18 Mart 1854].
" ~enel, a.g.m., s.740-741.
48 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., s.92-I24; ~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~mas~n~n metni için bkz. Muâhedat Mecmuâs~, 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., Sadaret Divan-~~ Hümayun, Name-i Hümayun Kalemi Belgeleri, (DVN. NMH),. 7 / 3,
(31 Temmuz 1854); BOA. DVN. NMH., 7 / 4, (31 Temmuz 1854); Karakoç Sarkis, Külliyat-~~ Kavânin, no:
3128; Muâhedat Mecmueis~, Cilt: 1, s.120-129.
Ba~~~, a.g.e., s.99.
5° Ayfer Özçelik, Osmanl~~Devleti'nin Ciikii~ü'nde Ekonomi-Politik Bask~lar Üzerine Bir Deneme (1838-1914),
Ankara 1993, s.34-36.
51 Çad~rc~, a.g.m., s.239.
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tedbirler, Avrupa kapitalizminin emperyalist a~amaya ula~ma yolunda oldu~u bir
dönemde do~al olarak bir i~e yaramanu~ur. Avrupal~~kapitalist devletler, sistemli bir
~ekilde Rum ve Ermeni unsurlar~~emperyalist politikan~n arac~~olarak egemen bir
duruma getirmi~lerdir52. Devletin ald~~~~tedbirlere ra~men Müslüman yerli tüccar mili
yaratma çabas~nda yeterince ba~ar~l~~olunamam~~, ticaret hayat~nda yine gayrimüslimler
veya yabanc~~devletlerin himayesindeki tüccar s~n~f~n~n etkinli~i devam etmi~tir. Mesela,
27 Aral~k 1848 tarihli Ingiltere'nin Beyrut konsolosunun raporuna göre, Ingiltere ile
do~rudan ticaret yapan 29 adet Beyrudu tüccar veya ticaret ~irketi aras~nda sadece 3
Müslüman tüccar veya ~irketinin bulunmas~~bunun önemli bir göstergesidir".
Ancak her ne olursa olsun müste'~nin, Berath ve Avrupa tüccarlar~n~n tekelini
k~r~p, Müslümanlar~n ticari hayatta etkin ve bask~n olmalar~n~~temin ederek MüslümanTürk ticaret burjuvazisini yaratmay~~amaçlam~~~olan Sultan II. Mahmud'un ihdas etti~i
Hayriye Tüccar' müessesesinin 1867'de Mu~la ve Dalyan iskelesinde halen devam
ettirildi~i görülmektedir.
Hayriye Tüccan el-Hac Mehmet A~a ve Terekesi
Hayriye Tüccar' el-Hac Mehmet A~a'run terekesinin" yer ald~~~~124 numaral~~
Mu~la ~er'iyye Sicili 219 sayfad~r. Sicil, varak usulü ile düzenlenmi~~ve her bir sayfas~na
numara verilmi~tir. Sözünü etti~imiz tereke sicilin 205 ile 212. sayfalar~~aras~nda iki ayr~~
metin ~eklinde yer almaktad~r55. Terekenin yer ald~~~~sicil bir ilam defteri olup, hic~i
1281-1284 / miladi 1864-1867 y~llar~~aras~na ait mahkeme kay~tlar~n~~içermektedir. Bu
mahkeme kay~tlar~, alacak-verecek davalar~, borç anla~mazl~~~, bo~anma, evlenme,
merkezden gelen emirler oldu~u gibi ölen bir ki~inin arkas~ndan düzenlenen
terekelerden ibarettir. Ancak bu kardarmdan sadece bizim inceledi~imiz el-Hac
Mehmet A~a'mn terekesi bir Hayriye Tüccan terekesidir. Bunun d~~~nda ba~ka bir
Hayriye Tüccan terekesi sicilde tespit edilememi~tir. Dolay~s~~ile Osmanl~~sosyoekonomik hayat~nda ve ticari alanda önemli bir yere sahip olan Hayriye tüccarlar~na
dair tespit etmi~~oldu~umuz bu kay~t son derece önemlidir. Zira yapt~~~m~z ara~t~rma

" Avao~lu, a.g.e., s.129.
53 Charles Issawi, "British Trade and the Rise of Beirut, 1830-1860", ~nternatianal Journal of Middle East
Studies, Vol. 8, No: 1, (Jan. 1977), 3.98.
" Tereke, ölen bir ki~inin b~rakt~~~~mallar~n saptan~p, bunlar~n ~erl yasalara göre da~~limm~~gösteren
kad~~kay~darma denir. Bu kay~tlar sadece Tereke Defterleri ~eklinde müstakil olarak tutulabildi~i gibi kad~~
sicillerinin içinde da~l~uk bir halde de bulunabilmektedir. ölen bir ~ahs~n terk etti~i menkul ve gayri
menkul her türlü mal, alacak, borç, vasiyet ve hibe gibi tasarruflan ile varislerinin hepsi ayr~nt~l~~bir ~ekilde
terekelere yanlmaktad~r. Bir ki~i öldükten sonra kad~~o ki~inin muhallefat~m tespit eder, varsa ki~inin
borçlar~~terekeden ödendikten sonra vasiyet gibi yasal sorumluluklar~n~n yerine getirilip getirilmedi~ini
denederdi. E~er mirasglar aras~nda terekenin payla~~mmda bir anla~mazl~k ç~kar ise mahkeme huzurunda
miras taksimi yap~l~rd~. Ömer Lütfi Barkan, "Edirne Askeri Kassamina Ait Tereke Defterleri (1545-1659)",
Belgeler, Cilt: III, say~: 5-6, Ankara 1966, s.1; S. Faroqhi, tereke defterlerini veya kay~tlar~n~, "mal sahibinin
öldü~ü andaki varl~k ve borçlar~n~~gösteren listelerden ibaret, cans~z ve dondurulmu~~bilgiler" ~eklinde ifade
etmektedir. Suraiya Faroqhi, Osmanl~~Dünyas~nda Üretmek, Pazarla~nak, Ya~amak, (Çevirenler: G. Ç. Güven-Ö.
Türesay), YKY, ~stanbul 2003, 5.199.
" Bkz. Ek: 1 ve Ek IL
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s~ras~nda Hayriye tüccarlar~na dair yay~nlanm~~~herhangi bir tereke kayd~~ tespit
edilememi~tir.
Terekesini inceledi~imiz Hayriye Tüccar~~ el-Hac Mehmet A~a, Mu~la'n~n
Kirâmeddin Mahallesi'nden olup ticari i~leri nedeniyle Köyce~iz Kazas~'n~n Dalyan
~skelesi'nde ikamet etmektedir. 28 Nisan 1867 tarihinde ölmü~tür. el-Hac Mehmet
A~a'n~n ölümünden sonra mirasç~lar~n~n tespiti ve terekesinin taksimi 29 May~s 1867'de
mahkemede yap~lm~~t~r. Tereke kayd~na göre Hayriye Tüccan el-Hac Mehmet A~a
hayat~nda üç evlilik yapm~~t~r. E~lerinden Hatice Hatun kendisinden önce ölmü~, di~er
e~leri Feri~te ve Fatma Hatunlar ise öldü~ünde halen hayattad~rlar. Halil ~brahim ve
~ükrü ad~nda iki o~lu Zeliha, Aynemah, Fatma, Adile, Fatmatü'z-Zehra ve Nuriye
ad~nda alt~~k~z~~vard~r. Çocuklar~yla birlikte toplam mirasç~s~~10 ki~idir. Çocuklar~ndan
~ükrü ve Nuriye'nin ya~lar~n~n küçük ve anneleri Hatice Hatun'un da ölmü~~
olmas~ndan dolay~~amcalar~~ el-Hac Memi~~vasi-i mensub' tayin edilmi~tir. Küçük ya~taki
k~z~~Adile'ye annesi Feri~te ve bir di~er küçük k~z~~Fatmatü'z-Zehra için de annesi
Fatma Hatun vasi-i mensube tayin edilmi~lerdir. Yine, Hayriye Tüccar~~ el-Hac Mehmet
A~a ölümünden önce miras~n~n üçte birinin hay~r i~lerinde kullan~lmas~n~~ vasiyet etmi~~
ve bu vasiyeti yerine getirmesi için de Süleyman o~lu Memi~~Efendi'yi vasi-i muhtar57
tayin etmi~tir. Terekenin tespiti, alacaklan ve borçlar~~ ödendikten sonra kalan miktann
üçte birinin vasiyeti gere~ince Memi~~Efendi'ye teslim edilmesi gerekirken mirasglan
ve çocuklar~n vasisi el-Hac Memi~~böyle bir vasiyetten haberdar olmad~klar~n~~ ileri
sürerek buna itiraz etmi~lerdir. 4 Temmuz 1867 tarihli mahkeme kayd~na göre
öncelikle vasi-i muhtar Memi~~Efendi'den iddias~n~~ ispatlamas~~ için yemin etmesi teklif
edildi~i gibi ~ahit göstermesi de istenmi~tir. Memi~~Efendi de Mu~la'n~n Câmi`-i Kebir
Mahallesi'nden el-Hac ~smail'i ve Degsed Mahallesi'nden ise Kara Mustafa o~lu Hasan'~~
~ahit göstermi~tir. ~ahitler, Hayriye Tüccar~~el-Hac Mehmet A~a'n~n ölümünden bir
56 Bir ~ahsi mali i~lerde hukuken temsil yetkisine sahip olan ~ah~slara vasi denir. Ta~~d~~~~s~fata ise
vesayet denir. Vesayet, hukuki haklar~n~~kullanmaya ehliyeti bulunmayan ya da noksan olan bir ki~inin
mallar~n~~ koruma, i~letme ve tasarruf etme hakk~n~n ba~ka bir kimseye tan~nmas~d~r. Haklar~~devredilecek
ki~inin kendi mallann~~bizzat idareden aciz olmas~~ gerekir. Bu ise çocuk ya~ta olmas~, akli dengesinin
olmamas~~veya bunakl~k gibi halleri içermektedir. Bir kimsenin vefat~m müteakiben terekesinde veya sair
i~lerinde tasarruf etmek üzere hakim taraf~ndan tayin edilen vasiye ise vasi-i mensub denir. Vasi tayin edilen
ki~i kendisine emanet edilen mallar~~satamaz veya sat~n alamaz. Vasi ve vesayet için bkz. Halil Cin-Ahmet
Akgündüz, Türk-~slâm Hukuk Tarihi, Cilt: II, ~stanbul 1990, s.31. Ömer Nasuhi Bilmen, Hukuki ~sk~nziyye ve
Istzlahat~~ F~khzyye Kamusu, Cilt: V, Bilmen Yay~nevi, ~stanbul 1985, s.203; Joseph Schacht, "Vasiyyet", ~. A.,
XIII, s.231.
57 ~ah~slar~n, kendi mal varl~klar~n~~ istedikleri gibi tasarruf yetkisi oldu~undan ölmeden evvel mal
varl~klar~n~n idaresi için vasiyi muhtâr tayini yapabilir ve terekesinin belli bir amaç için kullan~lmas~n~~vasiyet
edebilirdi. Ancak, mirasç~s~~ bulunan bir ki~i mal~n~n ancak üçte birini vasiyet edebilirdi. Bu nispeti a~an
vasiyetlerde mirasçflar~n izni ~artt~. Bir ki~i, ancak mirasç~s~~ yok ise mahn~n tamam~n~~ vasiyet edebilirdi.
Yap~lan vasiyetin geçerli olabilmesi için di~er varislerin r~zalar~n~n olmas~, ayr~ca kendine mal vasiyetinde
bulunulan ki~inin hukuki aç~dan serbest muamele yapma~a kadir olmas~, kendisine vasiyet yap~lan ki~inin
vasiyet yapandan sonra bir süre ya~amas~~ve vasiyet yap~lan mal~n nakdi olmas~~gerekir. Vasiyet tek tek
~ah~slara veya gruplara yap~labildi~i gibi ammenin menfaatine vak~flar ~eklinde de yap~labilir. Vasiyetlerin
geçerlili~i için yaz~l~~olmas~n~n yan~nda ~slâm Hukuku iki ~ahidin olmas~~gerekti~ini hükme ba~lam~~t~r.
Vasiyeti yapan ki~i bunun için ölümden önce bir ki~iyi de vasi-i muhtar olarak tayin edebilirdi. Bkz. Barkan,
a.g.m., s.19; Schacht, a.g.m., s.231.
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gün önce Dalyan iskelesindeki evinde terekesinin üçte birinin hay~r i~lerinde
kullan~lmas~~için Memi~~Efendi'yi vasii-i muhtar tayin etti~ini beyan etmi~tir. Bunun
üzerine mahkeme terekenin üçte birinin vasiyet gere~ince Memi~~Efendi'ye teslim
edilmesine karar vermi~tir".
Mahkeme Hayriye Tüccar~~ el-Hac Mehmet A~a'n~n mirasç~lar~mn tespiti ve
miras~n~n üçte birinin hay~r i~leri için vasiyet etti~ini karara ba~lad~ktan sonra ayr~nt~l~~
olarak terekenin yaz~m~n~~yapm~~t~r.
Hayriye Tüccar~~el-Hac Mehmet A~a'n~n terekesinin tespiti yap~l~rken ~u s~ra takip
edilmi~tir:
-~lk önce terekeden yasal olarak hak sahibi olanlann tespiti yap~lm~~,
çocuklar~ndan ~ükrü ve Nuriye'nin ya~lar~n~n küçük ve anneleri Hatice Hatun'un da
ölmü~~olmas~ndan dolay~~amcalar~~el-Hac Memi~; küçük ya~taki k~z~~Adile'ye annesi
Feri~te ve bir di~er küçük k~z~~Fatmatü'z-Zehra için de annesi Fatma Hatun vas1 tayin
edilmi~tir. Ayr~ca, terekenin üçte birinin hay~r i~lerine kullan~lmas~na dair Memi~~
Efendi'nin vast-i muhtar tayin edildi~i belirtilmi~tir.
Hukuki mirasglar~n tespitinden sonra terekenin yaz~m~na geçilmi~tir. Terekeyi ~u
ba~l~klar alt~nda s~n~flamak mümkündür:
Mutfak e~yalar~: Sahan, çorba tas!, le~en, kapak, ibrik, gü~üm, sini, tencere,
çanak, kahve tak~m~, ~i~e, bardak, tabak, kase, ka~~k gibi de~i~ik adet ve nitelikte
bulunan e~yalardan ibarettir.
Ev e~yalar~: Minder, yast~k, yorgan, keçe, seccade, kilim, yüz yast~~~, nargile,
sand~k, sandalye, süpürge gibi de~i~ik miktardaki e~yalardan ibarettir.
-Hayvan tak~mlar~: Esb gemi, esb keçesi.
Giyecekler ve ki~isel e~yalar: Papuç, duhan tablas~, nal'~n, çorap, ustura, hamail,
ya~l~k, çevre, entari, lüle gibi e~yalardan ibarettir.
Yiyecek ve ziraat ürünleri: incir, h~nta, bulgur, nohut, fasulye, dar~~ unu, dar~~ve
asel gibi zirai ürünlerden ibarettir.
-Ziraat aletleri: Saban demiri, tahra, bel, dö~en.
-H~rdavat: Çilingir aletleri, fare tuza~~, makras (makas), b~çk~, terazi, dirhem, kile,
nühastan ibarettir.
-Hayvansal ürünler: Bal~k yumurtas~.
Kitap: Kebir-i Mir'at.
-Havyanlar: Erkek ve di~i dü~e, kara s~~~r ine~i, deve, bo~a, erkek ve di~i dana,
buza~~l~~ ve k~s~r inek, öküz, buza~~l~~ ve k~s~r camus, camus dü~esi, kulunlu ve k~s~r

58 Hayriye Tüccar' el-Hâc Mehmet A~a'n~n tereke kayd~~için bkz. Mu~la ~er'iyye Sicili 124, s.205-212.
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k~srak, erkek ve di~i tay, erkeç ve k~s~r keçi, kuzulu koyun ve ar~~ olmak üzere farkl~~
türde pek çok hayvandan ibarettir.
-Gayrimenkulleri: Ma~aza dükkan~, mülk menzil, silahl~k menzili, asiyab, bahçe,
yurd emlak~, gümrük dükkan~, kahvehane dükkan~, ekmekçi fir~m, attar dükkan~~ gibi
Dalyan ~skelesi ve civar~nda bulunan pek çok mülkten olu~maktad~r.
-Deniz araçlar~: Kay~k ve brik denilen bir k~t'a sefinenin dörtte bir hissesi.
Terekenin ilk k~sm~n~~ olu~turan e~ya, hayvan, ziraat aletleri ile menkul ve
gayrimenkullerin tamam~n~n toplam de~eri 294.172,5 kuru~tur.
Terekenin ikinci k~sm~~ ise ticari ili~kileri nedeniyle ahalide olan alacaklarmdan
olu~maktad~r. Alacaklar~n~n ilk k~sm~~ tahsil edilmi~tir. Bunlar~n toplam~~ 55.028
kuru~tur. Yine bu k~s~mda yaz~lm~~~olup tespiti yap~lan ancak daha sonra tahsil edilecek
alacaklar~ndan ibaret olan miktar ise 275.448,5 kuru~tur. Hayriye Tüccar~~ el-Hac
Mehmet A~a'n~n ahaliden olan alacaklar~n~n toplam~~ miktar~~ise 330.473,5 kuru~tur.
Tüm bu hesaplamalar ve yaz~mlardan anla~~ld~~~na göre, Hayriye Tüccar~~el-Hac
Mehmet A~a'n~n terekesinin toplam miktar~~ise 624.649,5 kuru~tur. K~sacas~~ el-Hac
Mehmet A~a'n~n bütün servetinin hemen hemen yar~s~n~~ yani yakla~~k % 53'ünü
alacaklar~, % 47'sini ise ev e~yalar~, hayvanlar~, menkul ve gayrimenkulleri
olu~turmaktad~r. Buna kar~~l~ k ölümünden sonra yap~lan hesaba göre borçlar~~ ve resmi
vergileri için servetinden ödenen k~s~m ise yakla~~ k % 7 oran~ndad~r.
Terekenin toplam miktar~ndan ise mehr-i müeccelden kalan borçlar~, defin
masraflar~, bedel-i resm vergisi, Mu~la Kaymakam~~ Mustafa Behcet Efendi'ye ödenen
tahsilat vergisi, Köyce~iz Naibi Sad~ k Efendi ile Katip Mustafa'ya ödenen ücretler,
ahaliye olan borçlar~, nakliyat ücretleri, kay~k tamirine ödenen ücret, dellaliye-i tereke
ve varaka-i sahiha bedeli olarak ödenen miktar~n toplam~~ ise 42.843 kuru~~olup bu
miktar dü~üldükten sonra terekenin kalan~~ 581.806 kuru~~20 parad~r. Bunun üçte
birini olu~turan 193.935 kuru~~40 para ise vasiyeti gere~i vasi-i muhtar Memi~~
Efendi'ye verilmi~tir. Kalan paradan ise resm-i k~smet, kaydiye-i tereke ve ilmühaber
vergilerinin toplam~~ olan 9.081 kuru~~80 paral~k miktar da dü~üldükten sonra
mirasglarma kalan mebla~~ise 378.789 kuru~tur. Mirasglar~~ aras~nda yap~lan
taksimatta ise e~lerinin her birine 23.674'er kuru~; k~zlar~n~n her birine 33.144'er kuru~~
ve o~ullar~n~n her birine ise 66.288'er kuru~~hisse dü~mü~tür.
Hayriye Tüccar~~el-Hac Mehmet A~a'n~n terekesi incelendi~i vakit ~u sonuçlar~~
ç~karmak ve tahminlerde bulunmak mümkündür:
Hayriye Tüccar~~ el-Hac Mehmet A~a b~ rakt~~~~serveti itibariyle oldukça zengin
kabul edilebilir. Ayn~~ tarihlerde terekesi tespit edilen Mu~la'mn Kirâmeddin
Mahallesi'nden Basd~rma o~lu Ali bin Mehmet Ali'nin terekesinin toplam~~ 8.065
kuru~59; Köyce~iz Kazas~'ndan Çak~r Mehmet'in ise terekesinin miktar~~ ise 48.472,5

' Mu~la ~er'iyye Sicili 124, s.181-182.
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kuru~tur'. Bunun yan~nda Mu~la'mn Balihoca Mahallesi'nden Feri~te Hatun'un ise
terekesinin miktar~~ 4.020 kuru~' oldu~u göz önüne al~n~rsa Hayriye Tüccar~~ el-Hac
Mehmet A~a'n~n zengin oldu~u görü~ü ileri sürülebilir.
Hayriye Tüccar~~el-Hac Mehmet A~a'mn terekesinin içinde 80 kuru~~de~erinde
Mirat-~~ Kebir d~~~nda hiçbir kitab~n mevcut olmamas~~ e~itimi hakk~nda bilgi sahibi
olmam~za olanak vermemektedir.
Yine terekesinde yer alan toplamdaki 152 luyyelik bal~k yumurtas~~ en ilginç
kay~tlardan birisi olarak gözükmektedir.
Bunun yan~nda brik ad~~ verilen bir sefinenin dörtte birine ortak olmas~~ ve 300
kilelik bir kay~k sahibi bulunmas~, ayr~ca Dalyan iskelesinde oturmas~n~~ göz önüne
al~rsak deniz ticareti ile ilgilendi~i sonucuna varabiliriz. Hatta brik denilen sefinenin
tamam~na sahip de~il 1 / 4'üne ortakt~r. Bu da ticari alanda baz~~ ortakl~klar~~oldu~uk~u
göstermektedir.
Yine el-Hac Mehmet A~a'mn terekesi incelendi~i vakit ilk bölümde yaz~lanlar~n
büyük bir k~sm~n~n s~radan bir ailenin evinde bulunabilecek basit ev e~yalar~ndan ibaret
oldu~u görülmektedir. Bunun yan~nda say~s~~ ve k~ymetleri bir hayli yekun tutan
de~i~ik cinste pek çok hayvan sahibidir. Büyük ve küçükba~~hayvanlarla birlikte ayr~ca
50 kovan ve 15 yük olarak yaz~lm~~~ar~s~~vard~r.
Kendisi aslen Mu~la'n~ n Kirâmeddin mahallesindendir. Dolay~s~~ile Mu~la ~ehrinin
hemen biti~i~inde bulunan ve bugün de halen yayla olarak tabir edilen Karaba~lar
civar~nda yurd emlak~~ yani yazl~k ev sahibi oldu~u görülmektedir. Kendisinin bunun
d~~~nda Mu~la ~ehrinin merkezinde gayrimenkulü yoktur. Dalyan iskelesinin d~~~nda
bulunan ikinci gayrimenkulü ise 12.000 kuru~~de~erindeki Pisi köyünde (günümüzde
Mu~la merkeze ba~l~~ Ye~ilyurt beldesi) bulunan de~irmendir. Bu iki gayrimenkulün
d~~~ nda kalan tüm gayrimenkulleri Dalyan iskelesi ve civar~ ndad~r. Bu
gayrimenkullerin dört adedi 47.400 kuru~~de~erindeki mülk menzil yani de~i~ik tarz
ve büyüklükteki evlerden ibarettir. Evlerin d~~~ nda ise bir adet 2000 kuru~~de~erinde
silahl~k menzili, bir adet 2000 kuru~~de~erinde bahçe, bir adet 4000 kuru~~de~erinde
gümrük dükkan~, bir adet 1800 kuru~~de~erinde kahve dükkan~, bir adet 1300 kuru~~
de~erinde tar~/dar~~dükkan~, bir adet 3800 kuru~~k~ymetinde attar dükkan~, iki adet
5700 kuru~~de~erinde ekmek fir~n~, be~~adet 15.000 kuru~~de~erinde ma~aza ve be~~
adet 20.700 kuru~~de~erinde vasfi belirtilmemi~~dükkan~na sahiptir. Gayrimenkulleri
incelendi~inde el-Hac Mehmet'in tüccarl~k d~~~nda Dalyan iskelesi ve Dalyan çar~~s~nda
birden çok ve de~i~ik alanlarda esnafl~k yapt~~~~ortaya ç~kmaktad~r. Ekmekçi f~r~n~,
attarc~l~k, kahvecilik ve dar~~dükkan~~bunlardan baz~lar~d~r. Kay~tlarda bu dükkanlar~n
kirada olup olmad~~~na dair herhangi bir ibare bulunmad~~~ na göre tüm bu i~~yerlerini
kendisinin i~letti~ine ve Dalyan çar~~s~nda hat~r~~ say~l~r bir esnaf oldu~una kanaat
getirmek mümkündür. Gayrimenkulleri aras~ nda en dikkat çekici olan~~ise Dalyan
iskelesinde bulunan gümrük dükkan~n~ n da bu tüccara ait olmas~d~r.
" Mu~la ~er'iyye Sicili 124, s.184-186.
61 Mu~la ~er'iyye Sicili 124, s.164-165.
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Hayriye Tüccar~~ el-Hac Mehmet A~a'n~n alacaklar~n~n yaz~l~~ oldu~u k~s~m
incelendi~i zaman, Dalaman ve Dalyan'a ba~l~~ Akçata~, Sofular, Kürkçiler, Kahngöz ve
Eskiköy'de ya~ayan pek çok insanla ticari ili~kilerinin oldu~u görülmektedir. Yine
borçlu listesi incelendi~i vakit, sekiz gayrimüslimden alacakh oldu~u ortaya
ç~kmaktad~r. Bunlar~n dört adedi Yahudi'dir. Ancak alacakh oldu~u bu sekiz ki~inin
tüccar olup olmad~klar~ na dair herhangi bir ifade yoktur.
Terekede en dikkat çeken husus ise el-Hac Mehmet A~a'n~ n ölümünden sonra
servetinin üçte birinin hay~r i~lerine harcanmas~~ için Memi~~Efendi'yi vasi-i muhtar
tayin etmesi ve terekenin yaz~m~~ bittikten sonra bu paran~n Memi~~Efendi'ye teslim
edilmesine karar verilmi~~olmas~d~r. Belgelerde bu hay~r i~inin ne oldu~u yaz~lmam~~~ve
bu durum sadece "...vücüh-~~ berr-i hayra harc ve sarf oluna deyü..." ~eklinde ifade
edilmi~tir.
Hayriye Tüccar~~ el-Hac Mehmet A~a'n~n terekesinin yaz~m~~Dalyan iskelesinde
bulunan evinde yap~lm~~t~r. Daha sonra ise Köyce~iz ve Dalaman'da bulunan e~ya ile
bargir, k~srak ve merkeplerinden olu~an hayvanlar~~ Mu~la'ya getirilerek muhtemel ki
müzayede ile sat~lm~~t~r. Ayr~ca sahip oldu~u kay~k sat~lmadan önce tamir ettirilmi~tir.
el-Hac Mehmet A~a, ticari faaliyetleri ve esnafhk d~~~nda sahip oldu~u ba~~ve
bahçelerinde çiftçilik de yapmaktayd~ . Terekesinde yer alan 11 res öküz ile ne oldu~u
belirtilmemi~~bir res i~di~~hayvan~~ ile yine terekede mevcut olan saban demiri, dö~en,
bel ve tahra yard~m~yla ba~~ve bahçelerini ekip biçti~i tahmin edilmektedir.
el-Hac Mehmet A~a'n~n terekesinde ölçü birimi olarak k~yye, keyl ve desti
kullan~lm~~t~r. Terekedeki kay~tlara göre el-Hac Mehmet A~a'n~n, 2,5 k~yye
sisam~/susam~, 1,5 keyl h~nta/bu~day~, 25 keyl bulguru, bir miktar ve yine 5 k~yye
nohutu, 25 k~yye fasulyesi, 10 keyl dar~~ unu, 50 keyl dar~s~, 89 k~yye inciri, 1 k~yye
kahvesi ve desti olarak ifade edilen ama tam olarak miktar~~verilmemi~~asel/bal~~vard~r.
Bu miktardaki g~da maddeleri ve erzak~n ticari amaçh olmaktan çok günlük tüketim
maddeleri oldu~u dü~ünülebilir.
Sonuç
Osmanl~~ Devleti'nde ticaret temel olarak reayay~~ s~k~nt~ya dü~ürmeyecek bir
faaliyet olarak görülmü~~ve sürekli devlet denetimine tabi tutulmu~tur. Özellikle
devletin kurulu~undan itibaren ticari faaliyetler alan~nda al~nan s~ k~~ önlemler
neticesinde Avrupa devletlerindeki gibi bir tüccar ve i~adam~~ s~n~f~~ortaya ç~kmam~~t~r.
Zaten, Müslüman tebaamn yerine getirmekle mükellef bulundu~u ve uzun süren
askerlik hizmeti onlar~n ticaret yapmalar~na engel te~kil etmi~tir. Bu hizmetten muaf
tutulan gayrimüslim tebaa ise ticaret alan~nda söz sahibi olmu~tur. XVII. yüzy~ldan
itibaren de~i~en siyasi ve ekonomik ~artlar~n da etkisiyle yabanc~~ devlet elçi ve
konsoloslar~n~n himayesinde müste'min tüccar s~n~f~~ ortaya ç~km~~t~r. Bu s~n~fta yer alan
tüccarlar ahidnâmelerle baz~~ devletlere tan~nan kapitülasyonlardan yararlanmak
suretiyle ticari faaliyetlerini sürdürürken, bir süre sonra ayn~~haklardan yararlanarak
ticaret yapabilmek için Osmanl~~ tebaas~~ gayrimüslimlerin yabanc~~ devletlerin
himayesine geçmeye ba~lad~klar~~ görülmü~tür. Beratl~~ Tüccar ad~n~~alan bu s~n~f di~er
Osmanl~~ tüccarlar~na göre daha az vergi vermek suretiyle daha fazla kâr etmeye
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ba~lam~~lard~r. Bu sorun giderek büyümü~~ve Osmanl~~Devleti bunlara engel olmak
üzere bir tak~m önlemler alm~~t~r. Ancak al~nan önlemler yeterli olmay~nca Sultan III.
Selim zaman~nda Avrupa Tüccar~~ s~mfi, II. Mahmud zaman~nda da Hayriye Tüccar'
s~n~f~~ te~kil edilmi~tir. Her iki tüccar grubuna da baz~~ vergi ve ticari muafiyetler
tan~nm~~t~r. II. Mahmud'un ihdas etti~i Hayriye Tüccar' s~n~fina girebilmenin en temel
~art~~Müslüman olmakt~. Dolay~s~~ ile bu s~n~f~n te~kilinin amac~~Müslüman-Türk tüccar
s~n~f~~yaratma çabas~d~r. Bizim terekesini incelemeye tabi tuttu~umuz el-Hac Mehmet
A~a da bu tüccar grubunun içinde yer alm~~, öldü~ünde b~rakt~~~~serveti itibariyle hayli
zengin birisidir. Özellikle 1838 Balta Liman~~Ticaret Antla~mas~'n~n imzas~ndan sonra
pek çok devlete ayn~~ ~artlarla yeni imtiyazlar verilmesi ticari alandaki pek çok
ayr~mc~l~~a son vermi~~olmas~na ra~men, Hayriye Tüccar~~kurumu bu sistem içerisinde
varl~~~n~~sürdürebilmi~tir. 1867 senesinde Dalyan'da ölen Hayriye Tüccar~~ el-Hac
Mehmet A~a'n~n halen bu isimle amhyor olmas~~ bu tüccar grubunun varl~~~n~~
sürdürdü~ünü göstermektedir.
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Ek: I. Metin'
Medine-i Mu~la mahallât~ndan Kirâmeddin Mahallesi sâkinlerinden olub li-eclü'tticâre Köyce~iz Kazas~'n~n Dalyan iskelesinde sakin iken bundan akdem vefat iden
Hayriye Tüccan'ndan el-Hac Mehmed A~a ibn-i el-Hac Osman A~a ibn-i Abdullah'~n
veraseti zevce-i menkûha-i metr~lkeleri Feri~te Hatun ibnetü Osman ibn-i Abdullah ve
Fatma Hatun ibnetü Mehmed ibn-i Abdullah ile zevce-i mezbûre Feri~te Hatun'dan
mütevellidler sulbi kebir Halil ~brahim A~a ve sulbiye-i kebire k~zlar~~ Zeliha ve
Aynemah ve Fatma Hatunlar ve sulbiye-i sagire k~z~~ Adile ve zevce-i mezbûre Fatma
Hatun'dan sulbiye-i sagire k~z~~ Fat~matü'z-Zehra ve müteveffât zevcesi Hadice
Hatun'dan sulbi sagir o~lu ~ükrü ve sulbiye-i sagire k~z~~Nûriye'ye münhas~ra ve
müteveffa-y~~ mezbe~run sülüs-i terekesinin sülüsü vesaya-y~~ mu'ayyenesi ve gayr-i
mu'ayyenesine âid oldu~u mahzar-~~ hissem cahid-i ~er`-i sabit ve mütehakk~k olduktan
sonra verese-i merkilm~lndan nefsinden ecil ve zatlan ile ma`rüf olub bint-i sagire-i
mezb~lre Adile'nin validesi ve vakt-i rü~d ve sedad~na de~in umûruna bâ-hüccet-i
~er`iye vasi-i mensûbesi zevce-i mezbûre Zeliha ve bint-i sagire-i mezbûre Fatmatü'zZehra ve validesi ve kezalik tesviye-i umûruna bâ-hüccet-i ~er`iye vasi-i mensûbesi
zevce-i mezbûre Fatma ve bint-i kebire mezbûr hatunlar taraflanndan husû's-~~ atiyyü'lbeyanda vekil-i müseccel-i ~er'ileri ibn-i kebir-i mezbûr Halil ~brahim ve bint-i kebire-i
mezbûre Zeliha Hatun'un zevci ve tarafindan husils-1 atiyyül-beyan vekil oldu~u arifan
Süleyman Be~~ibn-i Mahmûd ve el-Hac Hüseyin A~a ibn-i Mustafa ~ehadetleriyle bernehc-i ~er`i sabit olan Abdullah A~a ibn-i el-Hac Murâd Be~~ve bint-i kebire-i mezbûre
Fatma Hatun'un zevci ve tarafindan vekil oldu~u zimmetini ârifân Etmekçi o~lu
Abdülfettâh ibn-i el-Hac Mustafa ve Bakkal o~lu ~smail nâm kimesneler ~ehadetleriyle
ber-nehc-i ~er`i sabit olan Mehmed R~fat Efendi ibn-i Ömer ve sagiran-~~mezbûrân
~ükrü ve Nûriye'nin li-ebeveyn `ân~mileri ve tesviye-i umûrlanna k~bel-i ~er`iyeden
mensûb vasileri el-Hac Memi~~bin el-Hac Osman ve sülüs-i vesayas~n~~tenfize vasi-i
muhtar~~ Memi~~Efendi ibn-i Süleymân'dan her birinin bi'l-verase ve bi'l-vekale taleb ve
ma`rifetleri ve ma`rifet-i ~erle tahrir ve bil-müzayede bey' olunub 'Ma mâ-faraza
beyne'l-verese müteveffa-y~~mezbûr defteridir ki ber-vech-i'ad zikr ve beyân olunur. 25
M 84 / 29 May~s 1867.

62 Mu~la ~er'iyye Sicili 124, s.205-211. (Metnin tereke k~sm~nda okunamayan veya mikrofilmin
bozuklu~undan dolay~~fotokopide gkmayan kelimelerin yerine ...? i~areti konmu~tur).
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Sagir dökme Kebir sahan ma' Sar~~le~en ma'
sahan,
kapak, adet: 5,
ibrik
adet: 5,
çorba tas~,
Kuru~: 60
çorba tas~,
adet: 1
adet: 1
Kuru~: 150
Kuru~: 102
Defa sagir sar~~
Nühâs ..?
Kebir tencere,
sini,
Kuru~: 56
adet: 1,
adet:1
sahan, adet: 2,
Kuru~: 110
lenger tebsi,
adet: 1
Kuru~: 120
...?, adet: 6
Defa incir k~yye:
Esb gemi,
Kuru~: 19
89
adet: 8
Kuru~: 78.5
Kuru~: 32
Temür sand~k,
Akçe tahtas~, Minder, adet: 1
adet: 1
adet: 1
Kuru~: 45
Kuru~: 200
Kuru~: 2
Köhne le~en ma'
..?, adet: 1,
Sandalye,
ibrik
yorgan, adet: 1,
adet: 3
Kuru~: 15
yasd~k, adet: 2
Kuru~: 8
Kuru~: 106
Kile,
Bardak,
Alt-~~çilingir
adet: 2
adet: 12
Kuru~: 44
Kuru~: 12
7 kuru~~10 para
Defa kâse, adet: Defa kâse, adet:
Tabak,
10
1
adet: 5
Kuru~: 18
Kuru~: 2
Kuru~: 8
H~rdavât dö~eni,
Tahra,
Defa ..?,
Kuru~: 13.5
adet: 2
adet: 2
Kuru~: 9.5
Kuru~: 17.5
Narin çift: 2
Kuru~: 17

Bel,
adet: 2
Kuru~: 18.5

B~çk~,
adet: 2
Kuru~: 8

Tas,
adet. 1
Kuru~: 11

Nühâs kehir
gü~üm,
adet: 1
Kuru~: 60

Kebir sar~~sini,
adet: 1
Kuru~: 305

Le~en, adet: 1, Tepsi, adet: 1,
tencere, adet: 1, çanak, adet: 2,
sahan, adet: 3, tencere, adet: 1
Kuru~: 120
kapak
Kuru~: 60
Papuç, adet: 1
Kuru~: 7
Yorgan, adet: 1
Kuru~: 26
Kahve,
k~yye: 1
Kuru~: 9

Saban temüri,
adet: 1
Kuru~: 9.5
Kahve tak~m~,
adet: 1
Kuru~: 10.5
~i~e,
adet: 13
Kuru~: 14

Tabak,
Defa tabak,
adet. 13
adet: 14
Kuru~: 22
Kuru~: 25
Defa kâse, adet:
Ka~~k,
9
adet: 1
7 kuru~~10 para
Kuru~: 20
..?, adet: 1,
Tas 1, dühân
..?, adet: 1
talbesi, adet: 1,
Kuru~: 5
ibrik, adet: 1
Kuru~: 7
Has~r,
Süpürge,
••• ,
adet: 1
adet: 4
adet: 2
Kuru~: 10, para:
Kuru~: ?
Kuru~: 10
10
Sikke,
adet: 1
Kuru~: 4

Fare tuza~~,
adet: 1, burgu,
adet: 1
Kuru~: 9

..?, adet: 1,
makras, adet: 1
Kuru~: 6.5
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Bir miktar yük
ma' küfe
Kuru~: 8.5

Çorab,
adet: 2
Kuru~: 25

Izgara, adet: 2,
ustura, adet: 1,
h~rdavat,
adet: 1
Kuru~: 3, para:
15

Sisam,
keyl: 2.5
Kuru~: 29

Bir mikdâr asel
Bir mikdâr
Defa köhne
Yasd~k,
ma' desti
nohud ma' desti
yorgan,
adet: 1
Kuru~: 29
ve yorgan, adet:
adet: 1
Kuru~: 5
1
Kuru~: 28
Kuru~: 87
Keçe,
Köhne keçe, Esb keçesi, adet: Defa esb keçesi,
adet: 1
adet: 1
1
adet: 1
Kuru~: 40
Kuru~: 7
Kuru~: 39
Kuru~: 35
Bir mikdâr
külâh
Kuru~: 4

..? de~irmân~,
adet: 1
Kuru~: 10
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Nalçe, adet: 1,
cam, adet: 21,
tahta b~çk~s~,
adet: 1, nargile,
adet: 1
Kuru~: 101,
para: 30
Defa yorgan,
adet: 1
Kuru~: 42.5

Defa köhne
keçe,
adet: 1
Kuru~: 9
Defa keçe, adet:
1
Kuru~: 57

Defa sandalye,
Terazi ma'
adet: 5
dirhem,
Kuru~: 20, para:
adet: 1
10
Kuru~: 95, para:
10
Bal~ k yumurtas~, Bal~k yumurtas~~
Ali Reis
Dükkânc~~Dervi~~
..? o~lu
k~yye: 88,
k~yye: 64,
zimmetinde olub zimmetinde olub zimmetinde olub
dirhem: 100,
dirhem: 100,
kabz olunan
kabz olunan
kabz olunan
Fi: 4
fi: 1.5
Kuru~: 1000
Kuru~: 300
Kuru~: 100
Kuru~: 352, Kuru~: 96, para:
para: 30
30
Evâni nühâsiye,
~brik,
Gü~üm,
Le~en,
Seccade,
k~yye: 25,
adet: 1
adet: 1
adet: 1
adet: 1
dirhem: 300
Kuru~: 35
Kuru~: 40
Kuru~: 20
Kuru~: 90
Kuru~: 515
Müsta`mel kilim, Yüz yasd~~~,
KebIr-i Mirât,
H~nta,
Bulgur,
adet: 1
adet: 1
adet: 1
keyl: 1.5
k~yye: 25
Kuru~: 60
Kuru~: 3
Kuru~: 80
Kuru~: 16
Kuru~: 50
...? ma' sanduk,
Nohud,
Fasulye,
Dar~~ unu,
Çuval, çift: 1
adet: 1
k~yye: 5
k~yye: 5
keyl: 10
Kuru~: 40
Kuru~: 15
Kuru~: 7.5
Kuru~: 5
Kuru~: 70
Dar~,
Sagir b~çak,
Sim hamail,
Defa sim
..?, adet: 1,
keyl: 50
adet: 1
adet: 1
hamail,
sim ..?,
Kuru~: 300
Kuru~: 100
Kuru~: 70
adet: 1
adet: 1
Kuru~: 49
Kuru~: 50
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Püsgül,
Sim ku~ak, adet:
adet: 1
1
Kuru~: 12
Kuru~: 131
?
Ya~l~k ve çevre,
adet:
1
adet: 2
53
Kuru~: 10
Defa tencere, Sahan, adet: 8,
le~en, adet: 1
adet: 1
Kuru~: 116
Kuru~: 18

Keçe,
adet: 1
Kuru~: 12
, Sanduk,
adet: 1
Kuru~: 21
...?, adet: 1,
~brik, adet: 2
Kuru~- ?

Ya~hk, adet: 2,
çevre, adet: 1
Kuru~: 15
Lüle,
adet: 2
Kuru~: 1.5
Çuval
adet: 1
Kuru~: 4

Üç ya~ar deve, Dört ya~ar bo~a, ~ki ya~ar di~i
Kayaba~~nda
dana,
res: 3
res: 1
Veli Efendi
res: 1
Kuru~: 500
Kuru~: 150
yedinde olan üç
Kuru~: 100
karas~~~r ine~i
ma` danas~,
res: 5
Kuru~: 1150
Üç ya~ar dü~e Dört ya~ar bo~a,
Buza~~l~~inek
K~s~r inek,
res: 4
res: 3
res: 7
res: 7
Kuru~: 800
Kuru~: 300
Kuru~: 1410
Kuru~: 1200
K~s~r camus
Buza~~l~~camus
Öküz,
Defa bir ya~ar
ine~i,
ine~i,
res: 1
dana,
res: 2
res: 1
Kuru~: 300
res: 2
Kuru~: 800
Kuru~: 1000
Kuru~: 300
Kulunlu k~srak K~s~r k~srak res: ~ki ya~ar erkek
iki~er ya~ar
~~
tay,
erke~i
res: 3
Tes: 1
Kuru~: 300
Kuru~: ..?
Kuru~: 700
Kuru~: 200
Dört ya~ar bo~a, Dört ya~ar bo~a,
K~s~r inek,
Defa buza~~l~~
res: 1
res: 3
res: 1
s~~~r ine~i
Kuru~: 100
Kuru~: 550
Kuru~: 1000
Kuru~: 200

Karas~~~r ine~i,
res: 1
Kuru~: 250

K~s~r inek,
res: 1
Kuru~: 200

Sevâyi entâri,
adet: 1
Kuru~: 818
Tencere,
adet: 1
Kuru~: 24.5
Di~i ve erkek
dü~e,
res: 23
Kuru~: 10000
Bir ya~ar erkenç
dana, res: 2
Kuru~: 150

Bir ya~ar dana,
res: 6
Kuru~: 300
Dört ya~ar
camus dü~e, res:
2
Kuru~: 500
~ki ya~ar di~i tay,
res: 2
Kuru~: 500
iki~er ya~ar
karas~~~r dü~esi,
res: 3
Kuru~: 100

Dalyan'da
Deveci
Dalyan'da
Çoban Timurlu
Mustafa'da
buza~~l~~
karas~~~r ine~i, bulunan buza~~l~~ o~lu Ali yedinde
mi olunmakta
inek, res: 1
res: 1
bulunan
di~i ve
Kuru~: 250
Kuru~: 250
erkek camus,
res: 77
Kuru~: 23000
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Gebe karas~~~r
ine~i
Kuru~: 350

Dü~e,
res: 1
Kuru~: 150

Defa ..? iki ya~ar
Defa
dü~e,
Gölba~~'nda
res: 1
buza~~l~~
Kuru~: 150
karas~~~ r ine~i,
res: 1,
k~s~r inek,
res: 2
600

Defa k~s~r inek
Kuru~: 50

Be~~ya~ar bo~a
res: 1
Kuru~: 150

Gölba~~'nda
öküz,
res: 6
Kuru~: 1300

Defa Kul Yusuf Defa öküz, res:
o~lu yedinde
2
öküz, res: 2
Kuru~: 430
Kuru~: 430

Timurlu o~lu
mezbûr Ali
yedinde olan
i~di~,
res: 1
Kuru~: 250

Kak Halil
E~riboyun
yedinde olan ..? Durali'de kovan,
Kuru~: 300
adet: 50
Kuru~: 2300
Hattab,
Çeki: 45,
fi: 10,
Kuru~: 450

Erkeç ve k~s~r
Kuzulu koyun,
Aliba~~o~lu
keçi,
res: 69
yedinde kovan,
res 164,
Kuru~: 2346
yük: 15
Fi: 20.5
Kuru~: 1165
3348
Bir tarafdan hamam ve ba`z~~ tat-11(4 hâss ve bir tarafdan mezbûrun
selâml~k ebniyesi ve Hac~~ ~brahim o~lu Hac~~Mustafa menzili ve bir
tarafdan yine merkilmamn mücedded in~a eyledi~i zikr-i ad menzili
hissesi ve bir tarafdan ur& ile mahck~d ve fevkani ve tahtâni be~~bâb
oda ve bir bâb ma~aza dükkan~~mülk menzil
Kuru~: 10000

Bir tarafdan müteveffa-y~~mezbûrun kebir Bir tarafdan Ali Kad~~ menzili ve bir
menzili havl~s~~ ve bir tarafdan Keçeci tarafdan Hamamc~~ o~lu Mehmed menzili
Osman ve Ba~lamac~~ o~lu Mehmed ve ve bir tarafdan Kesret o~lu el-Hac Ali
Tomazlarm Ebubekir menzilleri ve bir menzili ve bir tarafdan tank ile mahdûd üç
tarafdan Hac~~ ~brahim o~lu ~brahim bâb oda ve bir mü~temil mülk menzil
menzili ve bir tarafdan tarik ile mahdûd Kuru~: 9000
fevkâni ve tahtâni be~~bâb oda ve bir deve
tam' ve havl~)/ mü~temil bir bâb mülk
menzil
Kuru~: 25000
Bir tarafdan menzil-i kebir-i mezkûr ve bir Medine-i Mu~la kuras~ndan Pisi Karyesi
tarafdan mezbûr Hac~~ ~brahim o~lu civar~nda vaki' ma`lûmü'l-mahdd mülk
~brahim menzili ve bir tarafdan Peri~an asiyab
Mehmed menzili ve bir tarafdan tarik-i Kuru~: 12000
âmm ile mahdild tahtâni iki Mb oday~~
mü~temil bir bâb silahl~k menzili
Kuru~: 2000
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Dereba~çesi denilmekle me~hûr ma'himül- Karaba~lar'da vaki' bir k~t'a yurd emlâk~~
mahdûd bir k~t'a mülk ba~çenin dokuz Kuru~: 5000
sehim itibariyle bir sehim hisse-i ~âiyas~~
Kuru~: 2000
Dalyan iskelesinde vaki` etrâf-~~erbaadan ~skele-i mezkûrede etraf-~~ erbaadan
leb-i deryâ ve müteveffa kahvesi ve tank ile gümrük ve tarik-i âmm ile mahdûdlar bir
bâb mülk kahvehâne dükkan~~
mahd~ld bir bâb gümrük dükkan~~
Kuru~: 1800
Kuru~: 4000
~skele-i mezkûrede vaki' etrâf-~~erbaadan ~skele-i mezkûrede vaki' etraf-~~erbaadan
~brahim Hoca kahvesi ve etmekçi fir~n~~ve Topal Vasil dükkan~~ve Haci Vasil kahvesi
Haci Vasil kahvesi ve tarik-i âmm ile ve tatil( ile mahdûd bir bab etmekçi firm~~
mahdfid ve bir bâb ~brahim Hoca ma~azas~~ Kuru~: 2400
Kuru~: 1000
~skele-i mezkûrede vaki' etraf-~~erbaadan ~skele-i mezke~rede vaki` etraf-~~erbaadan
Haci Vasil ma~azas~~ve müteveffas dükkan~~dükkan ve Haci Vasil dükkan~~ve leb-i
ve leb-i derya ve tarik-i âmm ile mahdûd derya ve tarik ile mahdûd bir bâb mülk
dükkân
bir bâb mülk ma~aza
Kuru~: 7500
Kuru~: 3200
~skele-i mezkûrede etraf-~~erbaadan Haci ~skele-i mezkûrede vaki' etraf-~~erbaadan
Vasil dükkan~~ve leb-i deryâ ve tarik-i âmm müteveffâ-y~~mezbûrun dükkan~~ve çar~~~ve
tarik-i âmm ile mahd~ld bir bâb dükkan
ile mahdûd bir bâb mülk attar dükkan~~
Kuru~: 3200
Kuru~: 3800
~skele-i mezkûrede vaki' etrâf-~~erbaadan ~skele-i mezkûrede vaki' etraf-~~erbaadan
..? ahuru ve mütevefa dükkan~~ve tarik-i müteveffâ-y~~mezbürun dükkan~~ve tarik-i
âmm ile mahdûd bir bâb
âmm ile mahdeld bir bâb dükkân
Kuru~: 4800
Kuru~: 4200
~skele-i mezkûrede vaki' etrâf-~~erbaadan ~skele-i mezkûrede vaki' etrâf-~~erbaadan
müteveffâ-y~~mezbûrun dükkan~~ve tarik-i ma~aza-i atik ve tarik-i âmm ile mahd~ld
bir bâb mülk etmekçi fir~n~~
âmm ile mahdild bir bâb dükkan
Kuru~: 3300
Kuru~: 5500
~skele-i mezkûrede vaki' etraf-~~erbaadan ~skele-i mezkûrede vaki' etraf-~~erbaadan
Vasil ma~azas~~ve tarik-i âmm ile mahd~ld etmekçi fir~n~~ve cami`-i ~erif ve çâr~û ve
kabristân ile mahdfid bir bâb dükkân
bir bâb mülk tar~~ma~azas~~
Kuru~: 3000
Kuru~: 1300
~skele-i mezkûrede vaki' etraf-~~erbaadan ~skele-i mezkûrede vaki' etraf-~~erbaadan
leb-i derya ve tarik-i âmm ile mahdûd bir tarik-i âmm ile mahcbild bir bâb ma~aza
Kuru~: 300
bâb fevkâni ma~aza
Kuru~: 3000
~skele-i mezkûrede vaki' etraf-~~erbaadan Üç yüz kilelik bir k~t'a kay~k
tarik-i âmm ile mahdûd dört bâb oday~~Kuru~: 5300
mü~temil bir bâb mülk menzil
Kuru~: 3400
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Kapüdân Bra~ko'nun süvâr oldu~u brik
ta`bir olunur bir k~ t'a sefinenin dört sehim
itibariyle bir sehim hisse-i ~âiyas~~
Kuru~: 20000
Cem`iin yekünii's-sebti'l-`akar
Kuru~: 294.172,
Para: 30
Yaln~ z iki yüz doksan dört bin yüz yetmi~~iki kuru~, otuz parad~r.
Dalamanl~~ Sar~~ o~lu Hüseyin zimmetinde olub Akçata~'ta Kayal~~ o~lu Ehil Hadice
kabz olunan
zimmetinde olub kabz olunan
Kuru~: 285.5
Kuru~: 150
Hirainaden o~lu Mustafa'dan kabz olunan
Bekir A~a zimmetinde olub kabz
Kuru~: 1401
olunan
Kuru~: 150
Kanclo~lu Torah zimmetinde olub kabz olunan Hac~~ ~brahim o~lu Halil zimmetinde
Kuru~: 3842
olub kabz olunan
Kuru~: 208.5
Kanc~o~lu Eyüb Çavu~'ta olub kabz olunan
Sofular muhtar~~Molla Ömer'de olub
Kuru~: 204.5
kabz olunan
Kuru~: 305
Kara Musa o~lu Nizam Kahya'da olub kabz Hüseyin Çavu~'ta olub kabz olunan
olunan
Kuru~: 20
Kuru~: 104
Karatüfenk o~lu Toral~'da olub kabz olunan
Deveci o~lu Hac~~ Mehmed'de olub
Kuru~: 1479.5
kabz olunan
Kuru~: 88
Alio~lu Mehmed zimmetinde olub kabz olunan Molla Osman Hoca zimmetinde olub
Kuru~: 100
kabz olunan
Kuru~: 402
K~nal~~ Dede o~lu Hac~~ Mustafa'da olub kabz Kelo~lu ~brahim o~lu Abdullah'ta
olunan
olub kabz olunan
Kuru~: 5
Kuru~: 2000
Sar~~ Deli zimmetinde olub kabz olunan
Kürkçilerli Besi o~lu Ali zimmetinde
Kuru~: 49.5
olub kabz olunan
Kuru~: 100
Tobcar o~lu Bekir'de olub kabz olunan
Tutmak o~lu Süleyman'da olub kabz
Kuru~: 150
olunan
Kuru~: 169.5
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Tekeli Hüseyin zimmetinde olub kabz olunan Tekeli Hasan yetimi Mehmed'de olub
kabz olunan
Kuru~: 200
Kuru~: 50
Koca Hüseyin o~lu Ali zimmetinde olub kabz Hac~~Gökçe o~lu Ahmed zimmetinde
olub kabz olunan
olunan
Kuru~: 250
Kuru~: 100
Hac~~Gökçe o~lu Hasan'da olub kabz olunan Türk o~lu Mustafa'da olub kabz
olunan
Kuru~: 353.5
Kuru~: 50
Kâhya Be~~o~lu Mehmed zimmetinde olub kabz Zeybek Hasan'da olub kab~~olunan
Kuru~: 122
olunan
Kuru~: 100
..? o~lu Kavas ve karmda~~~Yusuf
Kurt Ali Salih'de olub kabz olunan
zimmetinde
olub kabz olunan
Kuru~: 609
Kuru~: 1000
~lyas o~lu Mehmed zimmetinde olub
Çilo~lan Safil~'de olub kabz olunan
kabz olunan
Kuru~: 2704
Kuru~: 251.5
Karabekir o~lu Mehmed zimmetinde olub kabz Molla Ahmed o~lu ~smail zimmetinde
olub kabz olunan
olunan
Kuru~: 227.5
Kuru~: 538
San Mustafa o~lu Mehmed'de olub kabz olunan Deli Mehmed zimmetinde olub kabz
olunan
Kuru~: 600
Kuru~: 18
Kara Kâhya o~lu Kerim'de olub kabz
Mollavinin ~kiz Yusuf da olub kabz olunan
olunan
Kuru~: 20
Kuru~: 15.5
San Halil karmda~~~Ay~e'de
Kalingöz muhtar~~Bekir'de olub kabz olunan
Kuru~: 50
Kuru~: 65
H~zarc~~ Haci Nikola'da olub kabz
Yörük Sar~~Halil'de olub kabz olunan
olunan
Kuru~: 400
Kuru~: 500
Deli Durmu~~zimmetinde olub kabz
Kel Ömer zimmetinde olub kabz olunan
olunan
Kuru~: 589
Kuru~: 420
Kanbar Arab o~lu Ali zimmetinde olub kabz Hatib o~lu Mustafa
Kuru~: 310
olunan
Kuru~: 110
San ~mam o~lu Abdullah'da olub kabz olunan Kara Yusuf ve ~eriki Kara Ali'de olub
kabz olunan
Kuru~: 30
Kuru~: 12
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Kabakç~~ o~lu Mehmed'de olub kabz
olunan
Kuru~: 52
Eskiköylü Nasuh Kâhya'da olub kabz olunan Karao~lan'da olub kabz olunan
Kuru~: 530
Kuru~: 346
Papuçcu Vasil o~lu Nikola'da olub kabz olunan Küçük Esterko zimmetinde olub kabz
olunan
Kuru~: 1000
Kuru~: 300
Hac~~ Molla Ahmed'de olub kabz
Çak~r Mehmed o~lu Musa'da olan
olunan
Kuru~: 1235.5
Kuru~: 50
Koca Mehmed o~lu Molla Hüseyin'de olub kabz Cedid o~lu Mehmed Efendi'de olub
kabz olunan
olunan
Kuru~: 893
Kuru~: 945.5
Çak~r Mehmed o~lu Yusuf zimmetinde olub Çak~r Mehmed zevcesi Ay~e'de olub
kabz olunan
kabz olunan
Kuru~: 97.5
Kuru~: 341.5
Sar~~Delio~lu Mehmed'de olub kabz
Çavu~~o~lu Yusuf da olub kabz olunan
olunan
Kuru~: 146
Kuru~: 134.5
Türkman o~lu ~smail'de olub kabz olunan ..? o~lu Mustafa'da olan
Kuru~: 305
Kuru~: 1488.5
Hac~~ Hüseyin o~lu Ali'de olub kabz olunan Eskili o~lu Mehmed'de olub kab~~
olunan
Kuru~: 1226
Kuru~: 5573.5
~lyas o~lu ~brahim'de olub kabz
Torah o~lu ~brahim'de olub kabz olunan
olunan
Kuru~: 1737
Kuru~: 48
Akgöz o~lu yetimleri Mehmed'de olub kabz Kara Mehmed'de olub kabz olunan
Kuru~: 795
olunan
Kuru~: 2185, para: 10
Onsekiz o~lu Hüseyin Çavu~'da olub kabz Çatak o~lu Hüseyin'de olub kabz
olunan
olunan
Kuru~: 91
Kuru~: 260
Kaya~l~~ Veli zimmetinde olub kabz olunan Kurt Ali o~lu Mehmed'de olub kabz
olunan
Kuru~: 207.5
Kuru~: 180, para: 30
Kurt Ali o~lu Ali zimmetinde olub kabz olunan Sarim o~lu Mehmed zimmetinde olub
kabz olunan
Kuru~: 75
Kuru~: 180

Secayim? o~lu Ahmed'de
Kuru~: 577
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Zeybek Mehmed'de olub kabz olunan
Kuru~: 1985

H~z~r o~lu Ali zimmetinde olub kabz
olunan
Kuru~: 311
Bi~an o~lu Hüseyin'de olub kabz olunan
Hac~~Ibrahim o~lu ~smail'de olub
Kuru~: 600
kabz olunan
Kuru~: 70
Kul Yusuf o~lu ~smail'de olub kabz olunan Koçan ~~ ~smail'de olub kabz olunan
Kuru~: 1053
Kuru~: 193
Ulah Kasab Dervi~'de olub kabz olunan
Hac~~Kavalc~'da olub kabz olunan
Kuru~: 2721
Kuru~: 840
Kahveci o~lu Süleyrnan'da olub kabz olunan Hac~~ Toralfda olub kabz olunan
Kuru~: 163
Kuru~: 1000
Sofularh Molla Ömer'de olub kabz olunan
Molla Ömer ye~eni Mehmed'de olub
Kuru~: 480
kabz olunan
Kuru~: 480
Sakall~~Hüseyin'de olub kabz olunan
Nesime Yahe~di zimmetinde olub kabz
Kuru~: 870
olunan
Kuru~: 93.5
Hac~~Cela1i Efendi zimmetinde olub kabz olunan Hac~~Zorbaz Mehmed A~a'da olub
Kuru~: 220
kabz olunan
Kuru~: 1000
Hacim Yahûdi zimmetinde olub kabz olunan Haci Barvin Yahûdi zimmetinde
Kuru~: 255
Kuru~: 600
Etmekçi Katrin zimmetinde olub kab~~olunan Topal Vasil zimmetinde olub kab~~
Kuru~: 79
olunan
Kuru~: 350
Çak~r Yah~ldi zimmetinde olub kabz olunan
Kuru~: 255
Cent`ân yekün
Kuru~: 55.028, yaln~z elli be~~bin yirmi sekiz
Tahtac~~Hüseyin Kahya zimmetinde olub havâle ve Tahtac~~Hüseyin Ali zimmetinde
taksim olma~la kabz hükmünde bulunan
olub vereseye havâle ve taksim
Kuru~: 7246
olunma~la
kabz
hükmünde
bulunan
Kuru~: 1232
Divane o~lu ~brahim zimmetinde olub vereseye Tahtac~~ Çakmak o~lu Deli
havâle ve taksim olunma~la kabz hükmünde zimmetinde olub vereseye havâle
bulunan
ve taksim
olunma~la
kabz
Kuru~: 6877
hükmünde bulunan
Kuru~: 3292
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Kabasakal o~lu Ahmed zimmetinde olub vereseye Kabasakal
yetimi
Hüseyin
havâle ve taksim olunma~la kabz hükmünde zimmetinde olub vereseye havale
kabz
bulunan
ve taksim olunma~la
Kuru~: 12575
hükmünde bulunan
Kuru~: 9562
..? o~lu Ahmed zimmetinde olub vereseye havâle ve Molla Hüseyin o~lu Mehmed
taksim olunma~la kabz hükmünde olan
zimmetinde olub vereseye havâle
kabz
Kuru~: 3309
ve taksim olunma~la
hükmünde olan
Kuru~: 579
Kat~rc~~ Ali zimmetinde olub vereseye havale ve ...? o~ullar~~ Hüseyin zimmetinde
taksim olunma~la kabz hükmünde olan
olub vereseye havâle ve taksim
olunma~la kabz hükmünde olan
Kuru~: 7129
Kuru~: 1025
Kara Hüseyin zimmetinde olub vereseye havâle ve Bal Hüseyin o~lu Ali zimmetinde
taksim olunma~la kabz hükmünde olan
olub vereseye havâle ve taksim
Kuru~: 6764
olunma~la kabz hükmünde olan
Kuru~: 320
Kâhya bin Saidi Arab zimmetinde olub vereseye Çakmak o~lu ~brahim'de olub
havale ve taksim olunma~la kabz hükmünde olan vereseye havale ve
taksim
Kuru~: 5145
olunma~la kabz hükmünde olan
Kuru~: 10899
Koca Hüseyin o~lu Ali zimmetinde olub vereseye ..? Hasan zimmetinde olub
havale ve taksim olunma~la kabz hükmünde olan vereseye havâle ve
taksim
Kuru~: 4961
olunma~la kabz hükmünde olan
Kuru~: 153
Sar~~ Kele~~zimmetinde olub vereseye havâle ve Yokba~~o~lu Ali zimmetinde olub
havâle
ve
taksim
taksim olunma~la kabz hükmünde olan
vereseye
Kuru~: 5134
olunma~la kabz hükmünde olan
Kuru~: 6318
Kâhya bin Saidi Arab zimmetinde olub vereseye Turmu~~ve ..? zimmetlerinde olub
taksim
havâle ve taksim olunma~la kabz hükmünde olan vereseye havâle ve
Kuru~: 2721.5
olunma~la kabz hükmünde olan
Kuru~: 800
A~a
o~lu
~brahim
Battal o~lu Ali zimmetinde olub vereseye havâle ve Deli
taksim olunma~la kabz hükmünde olan
zimmetinde olub vereseye havale
kabz
ve taksim olunma~la
Kuru~: 2000
hükmünde olan
Kuru~: 5703
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Gacbar o~lu Hüseyin zimmetinde olub vereseye Kayma Deli zimmetinde. olub
havale ve taksim olunma~la kab~~hükmünde olan vereseye havale ve taksim
Kuru~: 12522
olunma~la kabz hükmünde olan
Kuru~: 3762
..? o~lu veled Mehmed zimmetinde olub vereseye Tahtac~~Cum`a zimmetinde olub
havale ve taksim olunma~la kabz hükmünde olan vereseye havale ve taksim
Kuru~: 6081.5
olunma~la kabz hükmünde olan
Kuru~: 13403.5
Bekmezci o~lu Bodur zimmetinde olub vereseye Hasan Kahya olu Deli zimmetinde
havale ve taksim olunma~la kabz hükmünde olan olub vereseye havale ve taksim
Kuru~: 8501
olunma~la kabz hükmünde olan
Kuru~: 5085.5
Ali Kahya o~lu Hasan zimmetinde olub vereseye Abbas o~lu Süleyman zimmetinde
havale ve taksim olunma~la kabz hükmünde olan olub vereseye havale ve taksim
Kuru~: 172.5
olunma~la kabz hükmünde olan
Kuru~: 6663
Çil o~lan o~ullar~~Mehmed ve Ali zimmetinde olub Bekmezci
o~lu
Mustafa
vereseye havale ve taksim olunma~la kabz zimmetinde olub vereseye havale
hükmünde bulunan
ve taksim olunma~la kabz
Kuru~: 6429.5
hükmünde olan
Kuru~: 4755
Deli Mustafa o~lu Ali zimmetinde olub vereseye Yusuf Kahya zimmetinde olub
havale ve taksim olunma~la kabz hükmünde olan vereseye havale ve taksim
Kuru~: 3117
olunma~la kabz hükmünde olan
Kuru~: 17261.5
Abbas o~lu Mustafa ve kar~nda~~~ kebir Ali Deli
Mustafa
o~lu
Hasan
zimmetinde olub vereseye havale ve taksim zimmetinde olub vereseye havale
olunma~la kabz hükmünde olan
ve taksim olunma~la kabz
Kuru~: 13816.5
hükmünde olan
Kuru~: 2685
Deli Mustafa o~lu Mehmed zimmetinde olub Abbas o~lu Keloglan zimmetinde
vereseye havale ve taksim olunma~la kabz olub vereseye havale ve taksim
hükmünde olan
olunma~la kabz hükmünde olan
Kuru~: 7791.5
Kuru~: 6402
Be~~Kazah Deli Mehmed zimmetinde olub vereseye Be~~Kazah Ali zimmetinde olub
havale ve taksim olunma~la kabz hükmünde olan vereseye havale ve taksim
Kuru~: 12921
olunma~la kabz hükmünde olan
Kuru~: 18044
Ç~rak Mustafa zimmetinde olub vereseye havale ve Gazi Hüseyin zimmetinde olub
taksim olunma~la kabz hükmünde olan
vereseye havale ve taksim
Kuru~: 6056.5
olunma~la kabz hükmünde olan
Kuru~: 11450
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E~ri o~lu Secayim zimmetinde olub vereseye havale Kulak
~sa
o~lu
Mehmed
ve taksim olunma~la kabz hükmünde olan Kuru~: zimmetinde olub vereseye havale
3000
ve
taksim
olunma~la
kabz
hükmünde olan
Kuru~: 1658
Bo~kalmaz o~lu ~brahim zimmetinde olub vereseye
havale ve taksim olunma~la kabz hükmünde olan
Kuru~: 133.5
Min-haysül-mecmû`
Kuru~: 275.448,5
Yaln~z iki yüz yetmi~~be~~bin dört yüz k~rk sekiz buçuk kuru~tur.
Min-haysül-mec~nü`
Kuru~: 624.649,5
Yaln~z alt~~ yüz yirmi dört bin alt~~ yüz k~rk dokuz buçuk kuru~tur.
Minhül-ihrâcât
Techiz ü tekfin
Kuru~: 3000

Mihr-i
müeccel-i
müsbetü'z-zevcü'lmezbûre Feri~te Hatun'a
Kuru~: 1000

Mihr-i
müeccel-i
müsbetü'z-zevcü'l- Deyn-i miii 'an bedel-i resm
mezbûre Fatma Hatun'a
Kuru~: 23.386
Kuru~: 500
Deyn-i müsbet Sat~r o~lu el-Hac Süleyman Deyn-i müsbet Hac~~ Mustafa bi-~üliadet
bi-~ühadet Ali bin Ömer ve Hasan bin Hac~~ Süleyman bin Memi~~ ve el-Hac
Mustafa bade't-tezkiye ve't-tahlif
Süleyman bin Ali bade't-tezkiye ve tahlif
Kuru~: 650
Kuru~: 3900
Deyn-i müsbet Katib Hadi bade't-tahlif Deyn-i müsbet Zeybek ~smail g~bbe't-tahlif
Kuru~: 250
Kuru~: 500
Balada mezkûr zimernattan hükümet-i Müteveffâ-y~~ mezbûrun hayat~nda kitâbet
mülkiye
ma`rifetiyle
tahsil
olunan hizmetinde bulunan Hac~~ Hamza o~lu
Kâimmakâm saadetlü Mustafa Behcet Mustafa'ya kitâbet ücretinden lede'tdefteridir resm-i tahsil
tedafü` ah tariki's-sulh ve i`ta k~l~nan
Kuru~: 2010
Kuru~: 3000
Deyn-i müsbet Köyce~iz Naibi Sad~k Müteveffa-y~~ merke~mun Köyce~iz ve
Efendi'ye
Dalaman Kazalarfnda olub bey' olunmak
Kuru~: 300
üzre Mu~la'ya celb olunan e~ya ve k~srak
ve bargir ve merkeblerin nakliyesi içün
vasi-i mezbûrun vukü`bulan masânfât~~
Kuru~: 699
Balada mezkûr bey' kay~~~n k~belül-bey` Dellaliye-i tereke
ta`mirine ve hisse-i sâireye vasi-i mezbûrun Kuru~: 5900
ma`rifet-i ~er`le vukti` masrfif~~ Kuru~: 348
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Verese-i vâsiyân ma`rifetiyle bil-icâb Varaka-i sahihâ
Dalyan iskelesine irsâl olunan nalbe verilen Kuru~: 50
ücret-i zehâb
Kuru~: 50

Düyânül-ihrâcdt

Kuru~: 42.843 yaln~z k~rk iki bin sekiz yüz k~rk üç kuru~tur

Sahhül-bdici
Kuru~~
581.806
193.935
387.870
009.081
80 para)
378.789

Para
20
40 minhü's-sülüs
80
80 (resm-i k~smet, kuru~: 8500; kaydiye-i tereke, kuru~: 581; ilmüh, kuru~:
00 sahhül-bakiü't-taksim beyne'l-verese

Hissetü'z-zevcetül-mezbûre Feri~te Hatun'a Kuru~: Hissetü'z-zevcetül-mezbilre
Fatma Hatun'a
23.674
Kuru~: 23.674
Hissetül-ibnü's-sagirül-mezbür
Hissetül-ibnül-mezbür Halil ~brahim'e
~ükrü
Kuru~: 66.288
Kuru~:
66.288
_
Hissetül-bintül-mezb~lre
Hissetü'l-bintül-mezbûre Zeliha Hatun'a
Aynemah Hatun'a
Kuru~: 33.144
Kuru~: 33.144
Hissetül-bintü's-sagiretü`lHissetül-bintül-mezbûre Fatma Hatun'a
merkûme Adile
Kuru~: 33.144
Kuru~: 33.144
Fat~matü'z- Hissetü'l-bintü's-sagiretülHissetül-bintü's-sagiretül-mezbûre
mezbûre Nuriye
Zehra
Kuru~: 33.144
Kuru~: 33.144
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Ek: II. Metin63
Mente~e Sanca~~~dahilinde kürsi-i livâ bulunan Medine-i Mu~la'da Kirâmeddin
Mahallesi sâkinlerinden olub medine-i mezkûre nevâhisinden Köyce~iz Nâhiyesi'nde
Dalyan iskelesinde ticaretle mûkim iken sene-i sâb~lu yani 1283 senesi Zi'l-hiccetü'~~erife'nin 23. (28 Nisan 1867) günü veffit iden Hayriye Tüccân'ndan el-Hac Mehmed
A~a ibni el-Hac Osman A~a ibn-i Abdullah'~n verâseti zevce-i menkûha-i metrûkeleri
Feri~ te Hatun ibnetü Osman bin Abdullah ve Fatma ibnetü Mehmed bin Abdullah ile
zevce-i merkûme Feri~te Hatun'dan mütevellidler sulbi kebir o~lu Halil ~brahim A~a ve
sulbiye-i sagire k~zlar~~Zeliha ve Aynemah ve Fatma Hatunlar ve sulbiye-i sagire k~z~~
âdile ve zevce-i metriike Fatma Hatun'dan mütevellide sulbiye-i sagire k~z~~Zehra ve
müteveffa't zevcesi Hadice Hatun'dan mütevellidler sulbi sagir o~lu ~ükrü ve sulbiye-i
sagire k~z~~Nuriye'ye münhas~ra oldu~u lede'~-~erT1-enver zahir ve mütehâkluk
olduktan sonra müteveffâ-y~~mûmâ-ileyhin ber-vech-i vasi-i muhtân oldu~unu iddia
iden medine-i mezbûre mahallât~ndan Bâlihoca Mahallesi sâkinlerinden i~bû bffisii'lkitâb Memi~~Efendi ibn-i Süleyman meclis-i ~er'-i ~erif-i enverde müteveffa'-y~~m~lmâileyhin terekesine bil-verase ve bi'l-vesâye vaz`-~~yedleri mütehakluk olan ibn-i kebir-i
merkûm Halil ~brahim A~a ve ibn-i sag-ir-i merkûm ~ükrü ve bint-i sagire-i merkûme
Nuriye'nin li-ebeveyn 'âmmileri ve tesviye-i umûrlarma k~bel-i ~er`den mensûb vasileri
el-Hac Memi~~ibn-i mezbûr el-Hac Osman A~a mahzarlarmda üzerlerine da'vâ ve
takrir-i kelâm idüb müteveffâ-y~~mûmâ-ileyh el-Hac Mehmed A~a ibn-i el-Hac Osman
bin Abdullah hayat~nda vet~ndan bir gün mukaddem mârû'z-zikr Dalyan iskelesinde
kâin sakin oldu~u menzilinde ben vefat eyledi~imde cemi` metrûkum ve zimem-i nâsda
olan hukûkum ahz ü kabz olunub sünnet-i seniyye üzre techiz ve tekfin ve levânm-~~
defnim görülüb düyün-~~müsbetem zuhûr ider ise ba'cle'l-edâ bâki kalan terekenin
sülüsü ifraz olunub vasi-i muhtânm vücûh-~~berr-i hayra harc ve sarf oluna deyü vasiyet
ve tenfize beni yas! nasb eyledi~ine dahi ber-vech-i muharrer vasiyet-i mezkûreyi
ba`del-kabülmus~rran 'alâ isâiha vefât etmekle merkûmân Halil ~brahim A~a ve el-Hac
Memi~~A~a bâ-istidâl olunub müteveffâ-y~~mûmâ-ileyhin bil-verâse ve bil-vesaye vaz`-~~
yedleri olduklar~~tereke-i sülüsü tenfize vesâye içün bana teslime k~bel-i ~er`den tenbih
olunmak bi'l-vesâye murad~md~r dedikde g~bbe's-sual onlar dahi ba'clehû müteveffâ-y~~
~ntunâ-ileyhin terekesine ber-vech-i muharrer vaz`-~~yedlerini ikrâr lakin müddel-i
merkûm Memi~~Efendi'nin iddias~n~~inkâr ve müddel-i mezb~lr Memi~~Efendi'den berminvâl-i muharrer müdde'âsma mutab~ k beyyine taleb olundukda udûl-i ahrâru
müsliminden medine-i mezkiire mahallât~ndan Câmi'-i Kebir Mahallesi sâkinlerinden
el-Hac ~smail bin Mehmed ve Degsed Mahallesi ahâlisinden Kara Mustafa o~lu Hasan
bin Mustafa nam kimesneler li-eclü'~-~ühâde meclis-i ~er`e da'vet olub ~er'ü'l-~ühâde
fil-hakika müteveffâ-y~~mûmâ-ileyh el-Hac Mehmed A~a ibn-i el-Hac Osman ibn-i
Abdullah'~n hayat~nda vefât~ndan bir gün mukaddem Dalyan iskelesinde sakin oldu~u
menzilinde ben bi-emrillâhi tellâ vefat eyledi~imde cemi` terekem ve zimem-i nâsda
olan hukûkum ahz ü kabz olunub sünnet-i seniyye üzre techiz ve tekfin ve levânm-~~
defnim görülüb düyûn-~~müstebitim zuhur ider ise ba'cle'l-edâ bâki kalan terekemin
Mu~gia ~er'iyye Sicili 124, s.211-212.
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sülüsü ifraz olunub vasi-i muhtar~m vücûh-~~berr-i hayra harc ve sarf oluna deyü bizim
huzûrumuzda vasiyet ve tenfize biz i~bû müddel-i merkûm Memi~~Efendi'yi vasi-i
muhtar nasb ve ta`yin eyledi~ine vasi-i vesayet-i mezkûreyi ba`del-kabül mus~rran ala
isaiha mflma-ileyh el-Hac Mehmed A~a vefk eyledi biz bu husûsa bu vech üzre
~ahidleriz ~ehadet dahi ideriz deyü her biri edâ-y~~~ehadetü'~-~erlye etdikte ~ahidan-~~
~ühade olduklar~~evvel emirde mahallerine irsal
merk~lman~n udf~llerü
olunan mensûre varakas~yla mahalleteyn-i mezkûreteyn imandan el-Hac Hafiz
Süleyman Efendi ibn-i el-Hac Abdullah ve Mantarzade Ali Efendi ibn-i el-Hac Hüseyin
ve muhtarlar~~Etmekçio~lu Memi~~ibn-i el-Hac Mustafa ve Emgino~lu Haf~z Osman
ibn-i ~brahim nam kimesnelerden medine-i sabite-i ceridede mazbt~tü'l-esami
kimesnelerden alenen lede't-tezkiye ihbar olma~la ~ehadederi makbül olunma~~n
mûcibiyle ba`de'l-hükm ve tenbil~ . Fi 2 Ra 284 / 4 Temmuz 1867.
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