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XV. ASlR SANAYİ VE TİCARET TARİHİNE DAİR VESİKALAR
HALİL İNALCIK

İstanbul'un fethinden önce Osmanlı Bursa'sı, ge~liyen Osmanlı

devletinin siyasi merkezi olarak süratle gelişmiş, aynı zamanda yalnız
Anadolu ile Rumeli arasındaki ticaretin bir merkezi haline gelmekle
kalmamış, Batı ile Doğu arasında milletler-arası ticaretin en ınühim
antrepolarından biri mevkiine yükselmişti. Bu bakımdan .kayda değer
ki, o zaman İstanbul'un hem rakibi hem tamamlayıcısı olan Bursanın nüfusu onbeşinci asır ortalarında İstanbul'unlcine yaklaş~.
hatta aşmıştı ı.
İstanbul'daki arşivlerde (Başvekalet, Topkapı) ıs. asır ikinci
yansında Bursa ticaret tarihine ait bazı malzeme vardır. Fakat
bu bakımdan aynı devre ait Bursa kadı sicilleri ve tereke defterleri
kıyas kabul etmez derecede zengin bir kaynak teşkil eder ı. Biz burada,
bu sicillerden ı 5· asırda Bursa tarihine ait seçtiğimiz tipik vesikaları
muayyen konular etrafında bir seri halinde yayınlayacağı.z. İ lkin Bursa
sanayi ve ticaret tarihine ait vesikaları ele alacak, sonra maliyeye,
bilhassa havale ve mu.kata'a sistemine ve nihayet sosyal hayata ait
vesikaları bir arada verece~iz.
Bursa'nın, Osmaı:ılı idaresine geçtikten kısa bir zaman sonra
siyasi bir merkez olduğu kadar milletler-arası bir ticaret merkezi haline
ı 4 ŞevvalSgo/ 13 Ekim 14Bs tarihli bir resmi kayde göre (Bursa Müzesi, Şer' iye
sicilleri, A 4-4, 409a) "nefs-i Burusa eski solgun defteri mllcebince
beş bin lıarıe talımfn olunmuşdur IJe n8Jıiye-i Burusa 733 h8nedir". Buna göre Bursa nüfusu
4o-so bin olmalıdır (bak. Belleten, sayı 6o, s. 637). Halbuki fetihden önce İstan
bul nüfusu 30-40 bine kadar dUşmUştU. Bursa'nın ı6. asırda nüfusu için bak. Ö.
L. Barkan, Essai sur les donn/es statistiques des registres de rtcensemtnl dans l'empire
otloman awc XV e el XVI e sücles, Journal of Economic and Social History of the
Orient, vol. I, no. ı ( ı9s7), p. 9-36, ve A. Gabriel, Une capitalc Turqıa, Broussı,
Bursa, Paris 19s8, I, s. 3·
t Ta h ri r, m u ka ta' a ve GU m rU k defterlerinden topladı~ız malzemeyi bqka
bir yazıda takdim edeceğiz. Bursa şer'iye sicilieri hakkında bakını.z: Belleten, sayı 44,
s. 693-696 ve İktisat Fakültesi Mecmuası (İstanbul), cilt ıs, no. 1-4, s. sı.
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gelmesi, Anadolu yollar sisteminin gelişmesine yol açan mühim bir
amil teşkil etmiştir.
I.

Şam-

Bursa yolu, ve Arabistan ve Hint ticareti.

Bursa'nın siyasi ve ticari bir merkez olarak yükselmesine muvazi
olarak Anadolu'yu çaprazlamasına kat' eden eski yol, bu devirde tekrar
gittikçe artan bir ehemmiyet kazanınağa başlamış ve İstanbul yerine
münteha noktası olarak Bursa'ya yönelmiştir. 1432 de bir Osmanlı
hac-ticaret kervanile Şam'dan Bursa'ya gelmiş olan B ertran d o n
d e L a B ro q u i e r e, bize bu yol hakkında en eski ve mühim tasviri
bırakmıştır 3 • O, Şam-Halep- Adana- Konya- Akşehir- Karahisar- Kütahya yolile elli günde Şam'dan Bursa'ya gelmiştir, Broq uie re, Akşe
hir'de bir kervansaray'da 25 kadar Arab'a rastgelmiştir. Bursa'da yerleşmiş Floransa'lı ve Ceneviz tacirleri bulmuş, ve buraya kervanın
getirdiği baharatı satın alınağa gelmiş üç Ceneviz tacirile Pera (Galata) ya hareket etmiştir. O, Pera' ~J'ürkler'le sıkı münasebetleri
bulunan bir ticaret şehri olduğunu ve Türkler'in burada büyük serbestliğe sahip olduklannı da kayd etmiştir. Bu müşahade şunu
göstermektedir ki, daha ıs. ~r başlannda eski Osmanlı payitahtı,
!talyan tacirleri için Şatk ıpallarının bir antreposu durumunda bulunmakta idi. Broq uiere, Bursa'nın zengin pazarında her nevi ipekli
kumaşın, ucuz ve bol ı;niktarda inci ve pamuklunun ve sayılarmyacak
kadar çeşitli ticaret eşyasının bulunduğunu ilave eder (s. ı 34) .
1474 e doğru Konya'da bulunan J.- M. Angiolello, Suriye'den
Anadolu'ya g~len diğer büyük ticaret yolunun Kayseri'den geçtiğini
işaret eder. Bu yol da, umumiyede Karaman-oğulları elinde idi.
Osmanlı-Karaman münasebetleri üzerinde bu hayati ticaret
yollarının serbestliği meselesi büyük bir tesir icra etmiş görünmektedir.
1468 de Konya'nın kesin olarak işgalile Osmanlılar Şam-Bursa
ticaret yolu üzerindeki kontrollarını tam manasite tesis edeceklerdir.
Mekke'ye giden Osmanlı tacirleri orada Hint mallarını bol bol
bulmakta idiler ve kayde değer ki, bu tarihlerde Mek.ke baharat ticareti yeni bir canlılık kazanmış bulunuyordu.
1478 • ı soo yıllan arasında Bursa kadı sicillerinde, Halepli ve
Şamlı taeirierin Bursa'da faaliyette bulunduklarını ve Frenk tacir3

u

Vayage d' OuJrermr, Ch. Schefer neşri, Paris ı8g2, s. 58-137·
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lerile Bursa pazannda baharat ve kum~ üzerinde ticaret muamelelerine giriştiklerini tesbit etmekteyiz (mesela bak. vesika no.g) •. Bursa'lı Türk tacirlerinden Balıkçı- dde Hayreddin'le Hoca Mehmed'in
bu kara yolile Arabistan'a zafran ve Bursa kum~ı gönderdiklerini
tesbit ediyoruz. Öyle görünüyor ki, Türk tacirleri yükte ağır pahada
hafif mallan (kereste, demir, sahtiyan, zift) Antalya'dan deniz yolile,
kıymetli mallannı ise, kervanlarla çapraz kara yolile göndermekte
idiler (vesika no. 37)·
Yalnız Arap tacirleri değil, aynı yoUa gelen Hint tacirleri Bursa'da faaliyet göstermekte, bu merkezden ticaret için Rumeli'ne geçmekte idiler. Hindistan'da Behment'lerin meşhur veziri mü~i> devletadamı ve tacir Hace-i Cihan Mahmud Gavan'ın Bursa'ya muntazaman ticaret mallarile vekilierini gönderdiğini ~ağıda yayınladığımız
vesikalar ortaya koymaktadır (vesika no. g, 12, 40).

1470 tarihine doğru Floransa'lı ajan Benedetto Dei, vatand~lan
Bursa pazannda yalnız pamuk, balmumu değil, aynı zamanda
baharat da bulduklannı yazıyor, ve burada onların, Venediklilerin
Mısır'da, İskenderiye'de olduğundan daha müsait bir durumda olduklannı, zira Venedikli'ler altın gümüş vermek mecburiyerinde olduklan
halde Floransa'Wann Bursa'da baharatı kumaş karşılığında alabil·
diklerini belirtiyorrlu 6 • Fakat ı!). asır sonlannda Bursa'da yerleş
miş b~ka bir Floransalı ajan, Ma.r inghi, baharatın Bursa'da oldukça
pahalı olduğunu ve bu ticaretin Ur getirmediğini yazıyordu. Kum~la trampa, bu mahzunı kısmen hafifletmekte idi. Bursa pazanna getirilen Hint enıtiası, hususile baharat, buradan Balkanlara,
Karadeniz ve Tun~ limanlanndan Kuzey memleketlerine (Eflak,
Bogdan'a, Lwow yolile Lehistan'a, Kefe'den Rusya'ya) sevk edilmekte idi. Bu devre ait Kefe, Akkerman gümrük defterleri bu baharat
ticaretinin ehemmiyeti hakkında bizi kafi derecede aydınlatmaktadır 4 •
nın

• Bu vesikalarda başlıca Hint kumaşları zikredilmiştir. Şu yazıya da bakınız:
A. Geijer, Some euidınc1 of lndo-Europtan Golton Tradt in pre-Mughal times, Journal of
Indian Textile History, no. 1 ( 1955).
• W. Heyd, Hist. du Commeru d.. Leoam, trad. Fur ey Rayna u d, Leipzig
1936, Il, 345, 349-350.
• Akkerman def. Başv. Arşivi, Maliyeden müdevver defterler no. 6, tarihi
1505- 15o6; ve 1487 t. Kefe defteri, Başv. Arşivi no. 528o; bu defteri neşir için
hazırlıyoruz. Biberin okkaııı oralarda 35-50 akça arasında idi.
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Bursa pazarına gelen başlıca Hint eşyası, mensucat, baharat ve
mürekkeptir 7 • Baharat çeşitleri arasında birinci
mevkü tabii daima biber (ftilfül) tutmaktadır. Yalnız mutfakta değil,
birçok ilaçların imalinde kullanılan baharat (karanfil, zencefil, tarçın,
'udulkarh, sinameki, havlican, zerdeçal vs.) ticaretine ait Bursa sicilieri
keza oldukça bol malzeme vermektedir. ı487 de Bursa'da boya ve
biber üzerinden alınan resim ayrı bir mukata'a halinde olup ı oo
bin akçaya (49 akça bir Venedik altını) yükseliyorrlu 8 •
Osmanlılar, Anadolu çapraz yoluna Karaman-eli'ni aldıktan sonra
tamamile hakim oldular ve bu ticareti kolaylaştırmak üzere birtakım
tedbirler aldılar. Bu meyanda, evvelce Toros geçit}.erinde Türkmen
beylerinin kervanlardan aldıkları resimleri kaldm;lılar 9 • Idris-i Bidlisi
Ulaş-oğluna karşı yapılan mücadeleyi anlatırken Şam-Bursa yolunun
açık tutulmasındaki ehemmiyeti belirtmiştir.
Karaman-oğulları ülkesi Osmanlı devletine ilhak olunmadan
önce Osmanlılar, Arab ülkelerile doğrudan doğruya münasebetlerini başka bir yoldan, Antalya deniz yolundan temin etmeğe
çalışmışlardır. Antalya-Bursa y~lu,JBursa için erkenden en ehemmiyetli
ticaret yollarından biri ~lin~ gelmişti. Osmanlıların daha I. Murad
devrinden başlıyarak Ha~g~eli'ni tamamile ele geçirmek ve Karamanlllara karşı koruma~ için 1 natla mücadele etmelerinin mühim bir
sebebi de şüphes~, budur.
kumaş boyasından

1390 da I. Bay~zid, Çarşanba-suyu'nu Karaman-Osmanlı hududu
olarak tesbit etl(lİşti. Haritaya bakılırsa bu ırmağın sağındaki arazinin
Antalya-Karahisar ve Antalya-Akşehir yollan için ehemmiyeti derhal
görülür. Osmanlılar Ankara bozgunundan sonra bu bölgeyi ellerinden
çıkardılar, fakat I. Mehmed devrinde tekrar ele geçirmek için hertürlü tehlikeyi göze aldılar.
Antalya'dan Bursa'ya giden bir yol da, Manisa-Balıkesir üzerinden geçen Batı Anadolu yolu idi ki, Balat, İzmir, Ayaslug, Sakız
adası vasıtasile Batı ticaretine bağlandığı için sonralan da ehemmiyeti7
Başlıca boyalar, ipekiiieri boyamak için kullanılan lök boyası, Hindi çivid
(nil boya, indigo) idi. Bursa boyahaneleri Batı Anadolu'dan getirilen pamuklular
için de kullanılırdı.
8 Hudavendigar sancağı def. nefs-i Bursa
(Başv. Arşivi tapu deft. no. 23,
tarihi 892 H.). Bu mukata'a daha önceleri 135000 akça imiş. Bak. aşağıda s. 56.
• Bak. Sis kanunu, Ö. Barkan neşri, Kanunlar, I, s.2oı.
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ni muhafaza etmiştir. 1333 e doğru İbn Batuta bu yolu (Tire, Ayaslug, İzmir, Manisa, Foça, Balıkesir) takip etmi§ti. Bursa sicillerinde
Ayaslug'lu, Sakız-ada'lı taeiriere rastlıyoruz.
14. asır sonunda Şemseddin Cezeri ve I. Bayezid'in nezdine gelen
Mısır elçileri de Antalya-İskenderiye deniz yolunu kullanınışiardı ıo.
Antalya ve Alanya ile İskenderiye arasındaki ticaret yolu şüphesiz
Selçuklular devrinde ehemmiyet kazanmıştı.
Antalya-İskenderiye ve Antalya-Trablusşam deniz yolu Kıbns
ve Rodos'ta yuvalanmış olan Hıristiyan korsanlannın daimi tehdidi
altında idi. Antalya'da Padi§aha ait mavnalann tüccaralara kiralanması ve bu gemilerin ticaret işlerinde kullanılması burada kayde
değer. Fatih Sultan Mehmed yalmz Rodos'un zaptı için büyük gayretler sarf etmiş değil, aym zamanda Kıbrıs kırallığı ile de ilgilenmiş
ri 11 • Daha önce II.Murad zamanında bu kırallığa karşı Osmanlılar'la
Mısır Memlılk sultanlığı arasındaki yakınla§ma' da manidardır.
Halbuki Karaman-oğullan daha ziyade Osman1ılar'a kar§ı Kıbrıs
Kırallığı ile dostluk münasebetleri gütJnüştür. Daha sonralan Uzun
Hasan da, aym şartlardan istifade ederek Osmanlılar'a kar§ı Kçmya
tahtı için mücadele eden Karamanogullan ile Rodos ve K.ıbns ara·
sında kendi himayesinde bir cephe kurmağa çalışıyordu ıı.
Antalya gümrük mukata'aşı~a aıt kayıtlardan öğreniyoruz ki 12,
oradan Arabistan'a yalmz ha~leli eşya (kereste, ağaç, demir, zift
vs.) değil, kumaş ve Ankara soflan da ihrac olunmakta idi. İsken
deriye'den şeker, kuma§ boyalan, baharat, Suriye limanlarından
bilhassa sabun idha( olunduğunu yine Antalya gümrük mukata'alanndan öğrenmek~eyd. ı 4 72 de Haçlı donanınası Osmanlı devletine
kuvvetli bir darbe vurmak istediği zaman İzmir !imanına ve sonra
Antalya'ya taarruz etmiş ve Antalya eşya depolannda büyük miktarda
baharat ve kıymetli kuma§lar yağma edilmişti. O zaman Mısır Memlftkleri, Suriye'deki Venedik mailanna karşı mukabele hilmisil yapmak
tehdidinde bulunmuşlardı 1 3. Bu, onların, Antalya-Arabistan ticaretine
1o 'Ayni, 'lkdu'l-Cumön, 799 H. vek!yii.

De Vertot, Hist. des Chevaliers Hospitalins de S. Jean de Jerusalem, 3· baskı (Paris 1737) III, s. 17-19; 1480 Rodos seferi sebepleri arasmda müslüman gemilerini
korumak gayesi vardı (Sa'deddin, I, 572).
11
Bak. Mehmed II., İslAm Ansikl. cüz 75, s. 525.
u Başv. Arşivi, Maliye def. no 176, s. 87.
13 Heyd, Il, s. 315.
11

Boll-.n C. XXIII. F. 4

s.o
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verdikleri ehemmiyeti ve
gösterir.

Osmanlılarla

tesanütlerini

açık

bir §ekilde

9 ve 37 no. vesikalar Antalya'daki bu ticarette Bursa t!cirlerinin
önemli bir yer tuttuklarını ortaya koymaktadır. Bu yolun, Osmanlı
devletinin ilk devirlerinde Bursa ticareti için özel bir ehemmiyeti
haiz olduğuna §üphe yoktur. Mısır ve Rodos'un fethinden sonra ı6.
asırda, İstanbul ile İskenderiye arasında doğrudan doğruya muntazam
deniz seferlerinin emniyetle yapılması imk!n dahiline girince, İsken
deriye- Antalya-Bursa yolu eski ehemmiyetini keybetmi§ görünmektedir. F!tih ve sonradan gelen Padi§ahlar tarafindan İstanbul'un §Uurlu
bir §ekilde imperatorluğun en mühim ticaret §ehri haline getirilmesi
politikası bir gerçek haline geldiği devirde, Bursa b\lhassa İran ipeğinin
ba§lıca antreposu olmakta devam etmi§, Anadolu'nun en mühim ticaret ve sanayi §ehri sıfatını muhafaza etrni4pr 1'. Esasen ı6. asırdan
sonra Hint ticareti yalnız Bursa'yı değil, bütün Orta-Doğu pazarlanın terk etrnl4 bulunuyordu. Baharat o zaman Bursa'dan Galata'ya
değil, Galata'dan Bursa'ya g yneğe ba§ladı.

II. Iran Ipek Tolu ve Bursa.
Osmanlılann zuhpru~c;lan önce Selçuklular ve Mogollar idaresinde İran'ın ticaret Falları ve bilhassa çok makbul ince lran ipeği
Trabzon'da, İskenderun körfezinde Payas (Lajazzo)da Batı tüccarlarının eline geçiyordu. Bu devirde MemH1klerle İran Mogollan
arasındaki .ınüct'?ele sebebile Mısır ve Suriye sahası aleyhine Anadolu'daki ticFet yollannın ehemmiyeti artını§ bulunuyordu 16• Osmanlı devleti yükselince Bursa, İran müslüman t!cirlerinin emniyetle
gelebildikleri, İsl!m dünyasının batıda en ileri merkezi haline geldi.
İran ipeğinin mühim bir kısmı, Galata ve İstanbul'daki İtalyan
t!cirlerine çok yakın bulunan bu yeni pazara gelrneğe ba§ladı.

u İzmir, 17. asırda Bursa'ya karşı bir rakip olarak yükselecektir. 15 . asırda,
Bursa, Anadolu'ya flmi1. muhtelif mukata'aların (meselA bakır para, sabun) idare
merkezini t~kil ediyordu (bak B e 11 e t e n, no. 4+ s. 700, A n h e g g e r - İ n a le ı k, Kaniinn4ml-i Sult4nib6T müceb-i örf-i Osmdnl, Ankara 1956, v. 50).
u İlhanlı'lar zamanında Orta-Asya'dan Anadolu'ya gelen büyük yol, Şdlır8Jı-i
Garbt, Konya'da nihayetleniyor, Sivas'dan Bizans'a bir tAli yol ayrılıyordu (Z. V.
Togan, Rqideddin'in Mektuplannda Anadolu, İktisat Fakültesi Mec., Cilt XI, 1-4,
s. 45)·
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Diğer taraftan

sı

1343 de Azak(Tana)'daki İtalyan ticirierinin

Altın-ordu tarafından tazyiki üzerine İtalya'da ipek fiyatlan iki
misline çık~ ve bu tarafta bu nevi kargaşalıklar gittikçe ziyadeleşrneğe başlamıştı.
ıs. asır başlannda

J. S c h i 1tb er ger 16a

şu müşahedede buKefe'de ve Türkiye'de müslümaniann pdyitalıtı
olan Wursa (Bursa)'da ipekten güzel kuma;lar yapılır. lpek Venedik ve
Lickka (Lucca)'ya da giitürülür ve oralarda güzel kadife yapılır." Aynı
tarihlerde Clavijo da, Burasa'run o zamanki dünyada bir ipek ticaret
ve sanayii merkezi olarak ehemmiyetine işaret etmiştir.
Arap kaynaklan ('lkdu'l-cuman, Havadisu'd-duhtlr vb.) ı4. asır sonlan ve ıs . asır başlarında Bursa'dan Osmanlı sarayından Mısır Sultanına giden hediyeler arasında daima Rt2mi altınlı ipek ](u:maşlar ve
kadifelerden bahs ederler. Br o q u i er e ( 1432) Bursa pazarlannda
ipekli kumaşlarm bolluğuna işaret eder. Bu kayıtlardan şunu istintac
edebiliriz ki, daha ı4. asır sonlarında Bursa ö~emli bir ipek ticaret ve
sanayii merkezi halini alınış bulunuyordu. Diğ'er taraftan ıs. asırda
Avrupa'da ipekli sanayii büyük bir inkişaf~österdi ve İran'ın makbul
ipekleri Bursa'da herzamandan ziyade aranır oldu. Böylece ı5. asır
ikinci yansında Bursa'run, H~~p gip) Akdeniz memleketleri içinde
çok mühim bir ipek pazan haline geldiğini görüyoruz.
Tebriz-Bursa kervan yolu, b~ri kuzeyden Bolu-Kastamonu, diğeti
güneyden Ankara - Çorum üzerinden iki istikamet takip ettikten sonra
Amasya- Tokat- Erzincan- Erzurum ve Aras v1disi (Sa'd-çukuru)
üzerinden Tebriz'e kavuşuyordu.
!pek yolu, do~ya doğru Osmanlı fetihlerinin istikametini tayin
eden aınillerden biri olarak görünmektedir.Osmanlılar, daha I. Murad
zamanında Çorum- Osmancık istikametinde ilerlemişler ve Yıldırım
Bayezid devrinde Erzincan'a kadar bu yol üzerinde bütün mühim merkezleri ele geçirmişlerdi. Candar-oğullarile mücadelenin mihverini,
bu yol üzerindeki merkezlerin Osmanlı kontrolü altına sokulması meselesi teşkil etmekte idi. Amasya ve Tokat'ta Osmanlı nüfuzunu kurmak için Yıldırım Bayezid daha ı39ı de bizzat hareket etmiş, ve bunun için Kadı Burhaneddin gibi tehlikeli bir rakibe karşı mücadeleye
girmekten çekinmemişti u. Halbuki bu esnada Osmanlı devletini

lunmaktadır:

16 •

J.

ıe

H.

"Şam'da,

S ehiltberger, Travels and Bondage, Telfer neşri, Londra ı87g., s. 34·
Inalcık, Bay~ I, Eneye. of Islam, yeni baskı (Leiden).
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Rumeli'de meşgul eden mühim meseleler vardı. Amasya•nın bir asırdan
fazla bir zaman Osmanlı şehzadelerinin payİtahtı ve Osmanlı doğu
siyasetinin idare edildiği başlıca merkez haline gelmesi, yalnız eski
siyasi bir gelenek neticesi değildir; Bursa'nın iktisadi durumu da
birinci derecede bu taraftaki emniyetle ilgili idi.
İran ipeği üzerinde Osmanlılar ilk gümrüğü Tokat'ta, ikincisini
Bursa'da alırlardı. İpeklerin Bursa'dan başka tarafa gitmemesi için
sıkı tedbirlere baş vurulduğunu görmekteyiz 17 •
lranlılar, Tokat'ta ikinci bir gümrük ilidasından çok şikayetçi
idiler. Uzun Hasan, ·bunu Fatih'in çıkardığı haksız bir bid'at sayarak
kötülüyordu. 1472 de Akkoyunlular, Tokat'ı alıp tahrip ettiler.

Anadolu'da Bursa pazan, İran ipeği inhisa nı elinde tutuyordu.
Bu, Osmanlı hükümetine ipek gümrüğünü orada simsar ve mültezimler
vasıtasile kolayca tahsil etmek imkanı~\ sağladığı gibi, Bursa ve
İstanbul ipekli sanayiinin ihtiyaçlarını da garanti altına alıyordu.
Bursa şer'iye sicilleri, İra~ (A.c~) tacirlerinin Bursa'da tam bir
hukukt emniyetle İ§ yaptıklarl.lll'gösteren vesikalarla doludur. Rahat,
emin ve güzel hanlarile B rsa~ bu taeider için cazip bir yercll. 1490 da
Il. Bayezid tarafindan yaplinlan Bursa'nın en büyük ve güzel
hanlanndan Koza-H;aıu, ~zamanlarda Acem- Ham adile amlmakta
idi ve ipek-mizanı bu handa yerleşmişti (Bu han şu isimlerle de
amlıyordu: Han-i cedid, Simkeş-Ham, Beylik -Yeni-Kervansaray) .
Ondan örıe Çf_lebi Mehmed zamarnnda Yeşil Camie vakf olarak
yaptınlan İpek:tıam meşhurdu 18 (Daha önce Bey- H anı, yahut
Eski-bezzazistan adile arnlan Sultan Orhan'ın yaptırdığı han, I.
Murad'ın yaptırdığı Kapan- Ham, Hacı- I vaz Ham, Mahmud Çelebi
Ham, Osmancıklı Mehmed Paşa Kervansarayı, Mahmud Paşa Ham,
Bursa'da başlıca ticaret merkezleri idi) . Bursa'ya ipek kervanlarile
muntazaman gelen İranlı tacirler araııında Tebrizliler, Gllanlılar,
Şirvanlılar ekseriyeti teşkil etmekte idi ve bunlar arasında Azeri
Türkleri ve Ermeniler az değildi. Bunların bir çoğu da Bursa 'da
yerleşmişlerdi.

Bak. An h e g ger- İ na 1c ı k, Kanünname, vesika no. 31. Uzun Hasan
kanununa göre (Barkan, Kanunlar, s. ı88) "harir yülcürıden geçiih Ruma gitse qo
ak;a alına, T erdkime kavminden ıso alına!'; keza ileride s. 58.
18
Kftmil Kepeci oğlu, Bursa Hanlan, Halkevi Neşriyatı no. 4, Bursa 1935·
17
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Bursa pazanna getirilen ipek (ibrişim) çeşitleri arasmda en
makbulu, ltalyanlann setta stravai dedikleri Esterabadi (Astarabadi)
ibrişimdi 19 • Bu ipeğin fiyatı, Bursa pazannda fazla rağbet görmesi ve akçanm kıymetini kaybetmesi dolayisile mütemadiyen
yükselmiş, 1467 de 50, 1478 de 67, 1488 de 70 akçaya çıkmış
tır20. 1501 de Bursa'da 65-70 akça iken Tuna üzerinde Kili'de
95-100 akça idi. Aynı tarihte Bursa'da Floransa'lı firmalarm
ajanı olan Maringhi, burada satın alınan ipekten Floransa'da fardel/o
(yük?) 21 başına 70- 8o altın duka k!r sağlandığını yazmakta idi 22•
İpek kervanı gelir gelmez mal süratle satılmakta, tüccarlar mümkün mertebe çok ipek almak için rekabet etmekte idiler 23•
Beklenen ipek kervanırun biraz gecikmesi ipek fiatlaqnın derhal yükselmesini intac etmekte idi. Her sene müteaddid ipek kervaru
gelirdi, Maringhi'nin verdiği habere göre, bir kervan ortalama ~oo
yük Esterabadi ipek getirmekte idi. 1467 de yalnız Şamalıili Abdürrahim 220 bin akça değerinde 4400 lidre (uoo okka) ibrişim getirmişti 25 • Yalnız Bursa ipekli sanayünin günlük ipek ihtiyacı 1501
de Maringhi tarafindan beş fardello (307.5 kg. ?) olarak hesaplanmıştır 211 • Aynı tarihlerde Bursa'da bin kadar ipekli dokuma tezgahı
tesbit edilmiştir ' 7 •
Siciller, Bursa pazarında Qeneviz, Venedik ve Floransa tüccarbüyük iş yaptıklannı teyit etmektedir. Bunların orada hususi
teşkilatlan ve ticaret usulleri hakkında İtalyan kaynaklan tafsilat
vermektedir. 28 Bu tüccarlar umuıniyetle kendileri Galata'da oturmaklannın

1
' İran ipeği hakkında bak. A. U. Poppe. a Survey of Persian Art, III. London
1939. s. 1995-2174- Avrupa'da 15. a.sra kadar ipekli kumaş imalinde ~ta
gelen L u c ca, bu ü.stünlU!ünU başlıca kullandığı İran i~ine borçlu idi. Bak.
F. E. de Roover, Lucctse Sillcs, Ciba Review (Haziran 1950), 2902-30.
10 Bak. benim, rs. asır Ti1Tkiye iktisadi ve i;timai tarihi kaynaktan, İktisat Fak.
Mec. cilt. XI, 1-4, s. 63.
n İpek yükü 61.5 kg. idi.
12 G.R.B. Rich ards, Florentint Mtrclw.nts in tM Age of tht Medici, Cambridge
Mass. 1932, s. 122.
u Ayni eser, s. 127.
u Ayni eser s. 110.
16 Bak. İktisat Fak. Mec. Xl, 1-4. s. 62.
11 Richards, mezkılı eser, s. 110.
11 Bursa lhti.sôb kanımu, Barkan neşri, Tarih Vesikaları Dergisi, sayı 7, s.30.
ıa G. V e d ova to, L•ordinammJo capitola.re in Orimu nei privilegi toscarıi
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ta, Bursa'ya ajanlannı göndermekte idiler. Adı geçen Maringhi
ır so ı de Bursa'da M e d i c i'leri ve b~ka Floransa firmalannı temsil
etmekte idi. Bursa sicilieri bize bu gibi b~ka ajanlan tamtmaktadır.
(bak. vesika no. 7, ıo, ıg, 32). Bursa kadı defterlerindeki hukuki
vesikalar, senet ve hüccetlerden ticari usulleri tafsil~tile tesbit edebilmekteyiz. Ticari muamelelerin büyük kısmı üç, altı veya on iki
aylık kredi ile yapılmakta idi.· Borç için kefalet veya rehin ve kadının tescili mutaddı. Bu kredi muameleleri, aynı tarihlerde Batı
Avrupa'da noter senedine müstenit kredi sistemine benziyordu. İtal
yan ~cirleri ipek mübayaalannı bazan altın, gümüş para ile yapmakta, fakat ekseriya bol miktarda getirdikleri yünlü kumaşla (;uha)
ipeği trampa etmekte idiler. Bu suretle Bursa, yalnız" !ran ipeği için
lbir pazar olarak kalmıyor, aynı zamanda Şark için Avrupa yünlülerinin bir antreposu mevkiinde bulunuyordu. Anadolu ve lran'a
bu yünlüler Bursa'dan yayılıyordu. Aşa~ Orta-çağ'da Doğu memleketlerinde Avrupalı'lann en mühlm ihrac malını yüksek kalitede
ince yünlüler teşkil etmekte idi. F andr, Lombardiya, Floransa, İs
panya ve sonralan Londra yü~ü sanayiinin gelişmesinde bu Şark pazarlan büyük bir rol oynamıştır vrupa'da ticaret ve sanayi hayatı
nın gel"şmesi, kapitalizmin doğuşu meselelerini incelerken Şarka yünlü
ihracatının ehemmiyeti üzepnde şimdi iktisat tarihçileri gittikçe daha
ziyade durmaktadırl~T 19, Bu bakımdan Bursa gibi bu ticaretin belli
başlı pazarlanndan birinde kadı sicillerinin ihtiva ettiği orijinal vesikalar büyük bir önem taşımaktadır. Muamel~ta ait bu vesikalarla
birlikte bu ticareti düzenliyen umumt Osmanlı kanunlan da bize
kadar int9'al etmiştir so.
dei secoli Xll•XV, Firenze 1946; A. Sapori, Le marclumd italün au Moyen-Age,
Paris 1952. İstanbul Kadısı Muhiddin'in 882 Zilhicce başlarında yaptı~ tahrire
göre (Topkapı Sarayı Arş. no. D 9524) Galata'da 535 müslüman hane, 592 nasr!ni (ortodoks) hane, 332 Efrenc {İtalyan ve diğer Latin milletleri) ve 62 Ermeni
hane vardı. 1507 de Galata'da 6o-7o Floransalı tüccar vardı ve yıllık iş hacmı
'be4 altı yüz bin dukaya varmakta idi (Heyd, Il, s. 344). M. Berza, La colonia
fiorentina di Consto.ntirwpoli, RHSE, 21 (1944).
1
' Bak. T7ıe Cambridge Economic History of Europe, cilt II, s. 355- 413. Osmanlı
vesikalarında Londra kumaşına 15. asır ikinci yarısında rastlanmaktadır. Floransa,
Batı-Avrupa yünlülerini toplamakta, bunlan islAh etmekte ve Levant pazarlarına
:sevk etmekte idi. Evvelce Venedik bu ticaretin büyük kısmını kontrol ederken
Fatih S. Mehmed 1463 den itibaren Venedik'e karşı Floransalıları teşvik etmiş
ve böylece Medici'lerin Floransası Osmanlı ülkesile doğrudan doğruya ticari
mUnasebetler kurarak ticaret ve sanayiini geliştirmek imk!nmı bulmuştur.
10 Bak. Anhegger-tnalcık, -mezktlr eser, s. 40-50.
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ranliı,

PartWklu Ticareti ve Bursa.
İlhanlı Mogol hanlan zamanında lran'a, İstanbul, Trabzon,
Payas gibi merkezlerden dağılan Avrupa yünlüleri, kumdş-i Frene ve
Skirlat 81, ıs. asırda büyük ınıktarda Bursa pazanndan gitmekte
idi. ı6. asıra ait Doğu-Anadolu hac kanunlannda "Diy4r-i RiJmdan pastav ile ;uha" ve "Frengi akmqa" nakliyanndan sık sık bahsedilir
ki 11, bunun merkezi Bursa idi.
Osmanlılar'da saray mensuplan, yüksek tabaka halk Avrupa
yünlüleri giymekte idiler ve talep artmakta idi aı. Maringhi Osmanlı
ülkesinde imal edilen yünlü kuma§lann Avrupa yünlülerile asla
rekabet edecek kalitede olmadığını i§aret etmekte idi 3 ' . Fakat
Ankara ve Kastamonu soflan, 1talyan tacirleri tarafindan Bursa pazannda çok aranan bir mamfildu. Ankara soflan büyük miktarda
Bursa'ya getirilmekte, oradan Avrupa'ya, Rumeli ve Kuzey memleketlerine, Arabistan'a sevk edilmekte idi 35•
Bursa, aynı zamanda Rumeli, Kuzey memleketleri (Eflak, Bogdan
Kınm, Lehistan, Rusya) ve Avrupa'ya geni§ ölçüde sevkedilen Batı
Anadolu pamuklu mamulleri ve paroğunun bir antreposu hizmetini
görmekte idi. ıs . asır Bursa sicilleri, Kefe ve Akkerman-Kili gümrük
defterleri bunu açık bir ~ekilde ortaya koymaktadır. Bursa- Karacabey (Mihalıç)- Biga- Çardak- G~libolu- Edirne yolu Bursa'yı Rumeli
merkezlerine bağlıyan ço~ faal bir yoldu. FloransaWar, Bursa'dan
aldıklan ipeği aynı yoldan Raguza (Dubrovnik)'e, oradan Aneona
üzerinden Floransa'ya sevk etmeği tercih etmekte idiler. Zira denizde
Venedik müdahaleri ihtimali k~ısmda bu yol daha emniyetli görülüyorrlu 18 • Çardak ile Bursa arasmda Yıldınm Bayezid'in yaptırdığı
aı 1 ••

.J. 'J _;...ll J Jus::JI.;,-

t) ._,!Ü ~1.:..:

~~

(.)_;li t (&s414-.JI FdWri:qd, W.

Hinz neşri, Wieabaden 1952, s. 173).
•• Bak. 1518 tarihli Harput kanunu (Barkan neşri, Kanunl.ar, I), s. ı66;
Ergani, s. 151; Mardin, s. ı6ı; Bayburt, s. ı88.
" 1511 de Saray için g6ooo zirA (ı zirA=67-68 sm.) SelAnik çuhası ve 1476 zirA
Floransa lrumaşı alınmı.şb (Başv. Arş. A. Emiri tasnifi no. 26). Bu sonuncusu Sultan
ve yüksek mevki sahipleri içindi. 1527-28 de saray için alınan kumaşların d~eri
5 milyon akçaya yaklaşıyorrlu (Ö. L. Barkan, H. 933"934 mali yılına aü bir billf6
6m1Ji, İktisat Fak. Mec. ı XI, ı-4, s. 282).
N Ri ch ards, mezkür eser, s. ıı6.
" Bak, İktisat Fak. Mec. XI, ı-4> s. 64.
N Bak Richards. aynı yer.
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lssız-Han gibi kervansaraylar, Bursa-Rumeli yolunun ehemmiyetini
gösteren eserlerdir. Esasen İstanbul'un fethinden önce bu yol, AnadoluRumeli arasında başlıca askeri yoldu.
İstanbul'un büyük bir ge~me göstermesi (nüfusu 1530 a doğru
400 bin) Bursa'nın inkişafını yavaşlatmış olabilir, fakat hiçbir suretle
durdurmaınıştır (Bursa nüfusu ı 520-30 da 635 ı aile, ı 5 70-80 de
onun iki misli olmuştur) 37.
İ pek ve baharat ticaretini kısmen üzerine çekmekle beraber
İstanbul, Bursa sanayü için ihtiyaç ve talepleri gittikçe artan
yakın ve büyük bir pazar haline gelmişti. Fatih devrine ait vesikalar
İstanbul sarayının kumaş, altın para vs. birçok ihtiyaçlarım Bursa
pazanndan sağladığım göstermektedir. Bursa'da fadi§ah adına bu
mübayaalan yapan hassa harc-eminine ait pazı vesikalan (vesika
no. ı ı, 20) burada yayınlamaktayız ss.
Bursa ile İstanbul arasındaki ticari n~yat, Mudanya ve Gemlik
iskelelerinden, yahut İznik - İzmit -Jiereke- Üsküdar üzerinden yapı
lırdı 39,

IV. Bursa Ticaret

Hacmı

ve

Nizamları.

8g2 H./1487 M. tarihli Budavendigar sancağı tahrir derfterinde 40
Bursa şehrinde muht~lif eşyadan alınan resimlerin tahmini gelirlerini mukata'a halinde tesbit edilmiş buluyoruz ki, bu adedler
şehrin ticaret haCfİ hakkında bize oldukça açık bir fikir verebilir.
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Barkan, Essai sur lu dqnnies statistiques .., s. ıg vd.
HAssa harc-emininin vazifeleri ve durumu hakkında bak. Anhegger- lnalcık,
Karıiinnıime, vesika no 26.
n Osmanlı devrinde yollar hakkında umumiyede bak. Fr. Taeschner, Das
anatolische Wegenek, II cilt, Leipzig 1924-6.
40
Başvek. Arş. tapu deft. no. 23.
87
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Bursa şehrine ait mukata'alar:
I ) Kapan, şehir pazan, esir paz an, badihava, adet-i ganem ve
umuma mahsus yol (tartk-i am) mukata'ası, eski defter gereğince
yılda: 230,633, (halihazırda takdir olunan) meblağ: 303,333.
2) Şem'hane (mum imalatı) mukata'ası, ameldar elinde, yılda
eski defter gereğince: 5o,ooo, (halen) yılda 23,333.
3) Aspur (usfür: san boya), lök (Hint'ten gelen kırmızı boya)
fülftil (biber) mukata'ası, yılda eski defter gereğince: I 35,ooo, (halen)
meblağ: Ioo,ooo.
4) Pirinç ve arpa mukata'ası, yılda eski defter gereğince: Ioo,ooo
(halen) meblağ: go,ooo.
5) Fulüs (bakır para) mukata'ası, yılda: 30,ooo, (halen) meblağ: 5 ı,666.
6) Nukrabane (gümüş akça darphanesi) mukata'ası, yılda:
30o,ooo, (halen) meblağ: 246,666.
7) Bursa mizanı mukata'as,ı, yılda 2,587,ooo, (halen) meblağ:
2 milyon.
8) Adet-i kapan mukata'ası ki, evvelden (Bursa şehri) subaşılan
tasarruf edermiş, yılda 76,ooo, (bu mukata'a) yukanda zikr olunan kapan ( mukata'asında) dahil edilmiştir, arnile (mültezime) satılmıştır.
g) Bursa gümrüğü mukata'ası, meblağ yılda: ı86,666.
Mt;:;an (terazi), başlıca ipeğin ve kumaşların tartılıp yük veya
batman hesabile resim, hac, alındığı yerdir u. Fatih kanunnamesine
göre 42 kumaş yükünden iki akça alınıyordu. Bursa'da mukata'alar
gelirinin büyük kısımı, yani 3 milyon akçadan 2 milyonu mizan
mukata'asından geliyordu.
Kapan (Arapça kabbtln, ağır yükler için büyük tartı), yiyecek
şeylerin, mezbahalık hayvanlann, pamuk, kösele gibi yükte ağır pahada hafif malların tartıldığı ve yük başına resim (hac) alındığı yerdir.
41

n

Bak. Anhegger-İnalcı k, /Lanibuuime, s. 41 ,44.
Kraelitz neşri, MOG, I., s. 26, madde 31 ve s. 30,

m.ıo.
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Bursa'da büyük-kantar ve kiJ;ük-kantar olarak iki türlü kantar
tesbit etmekteyiz. H. 8go /M. 1485 de büyük-kantar mukata'asına 170 bin, kilfük-kantar mukata'asma So bin akçaya t!lip çıkmıştı.
H. 8g'2fM. 1487 tarihinde mukata'alar arasında boyalann kantar
mukata'asma t~bi olduğunu görüyoruz; bu şüphesiz küçük-kantardır.
Büyük-kantar hayvan vs. için kullanılırdı ıa.
Mumh~e mukata•ası, şehirde mum im!li ve satışı inhisar ve
imtiyazının iltizama verilmesinden dde edilen gelirdir u . Devletin
bakır, gümüş veya altın para basımı inhisan keza mültezimlere
(~ınillere) verilirdi. Bu önemli konu üzerinde ileride aynca duracak ve vesikalar yayınlayacağz .
İpekten Tokat ve Bursa mizanlannda olmak üzere iki defa terazaresmi (bac) alınırdı. Herhalde Fatih devri sonlanna ait olması 1~
zımgelen bir Bursa lbrişim Tasağı•nda n, tırôı;a-resmi kaçakcılığını
önlemek üzere alınmış tedbirleri görmekteyiz. Evvel~ ipek, Bursa'da
ipek mizanının bulunduğu muayyen bir kervansaraya getirilecektir.
Satıştan ve resmi ödeomeden evvel başka bir tarafa götürolmesi yasaktır. Burada simsann izni olmadan ipek satışı yapmak veya ipeği
cendereye sarmak keza memnudur. Resmin tamamile ödendiğine dair
simsann tasdiki olmadan jpeğin sahibi kervansarayı terk edemez.
İpek, yalnız simsann kc;>ntrolü altında bulunan terazide tartılabilir.
Satış onun yaptığı tar~ üzerinden yapılır. Bazı tüccarlar ağır gelsin
diye ipeklerini ıslatmaktadırlar, simsar buna m~ni olacaktır. Simsar
tarafindan yapılan resim tahsil~tını kontrol etmek vazifesi kethüdaya ••
aittir. Satış muameleleri her ikisi huzurunda yapılırdı. Satışa aracı
olan dellallar simsar tarafindan tayin olunur, kadı mariretile yine
onun tarafından azl olunabilirlerdi. Dell~, alandan ve satandan aynca delLlliye denilen bir resim alırdı •7 •
Bazı Bursa tüccarlan Tokat•ta ve Bursa•da iki yerde resim
ödememek içjn Tokat•a kadar gidip lranlı bazirg~nlann getirdikleri
ipeği orada almakta idiler u. Buna karşı Bursa'ya kim getirirse getirsin
mukata'ası

An h e g ger- İ na ı c ı k, s. 59-6o.
A n h e g g er- ı n a ı c ı k, s. 56.
A n h e g g e r - ı n a 1c ı k, s. 41-43
Kethüdi hakkında bak. ayni eser, s. 35·
47
Bu devre ait bir dellA!lık kanunu için bak. aynı eser, s. 57-59·
" İpek Osmanlı ülkesine girmeden önce de a~ resimlere tlbi görünmektedir.
Uzun Hasan'ın tedvin etti#} kanunlara göre Mardin' de "HaTtr yü1rü ge;ib gitse her
aa
"
"
"
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ipek için iki resim ödenmesi mecburiyeri konmuştur. Bazan da tüccarlar, Tokat'tan Bursa'ya gelirken ipeğin bir kısmını yolda herhangi
bir şekilde elden çıkanrlardı. Bu gibi suiistimalleri yapanların ipeklerinin devlet hazinesi için mUsadere edilmesi aynı kanunda emredilmiştir.
Dışarıdan gelen ipek ve kumaştan mt~dn-resmi (hac) dan başka
aynca gümrük alımrdı. Fatih devrine ait eski bir Bursa gümrük kanununa göre u, müslüman, har!cgüzAr veya Venedik, Ceneviz, Sakız
ve başka yerlerden gelen yabancı tacirler, getirip sattıkları kumaş için
kıyınet üzerinden, ad valorem, yüzde üç gümrük verirlerdi. Bu
yabancılar (Frenk'ler) Bursa kumaşı alıp gittikleri takdirde bunun
için de yüzde üç gümrük öderlerdi. Bu kumaşı yine Bursa'da
satariarsa gtimrük ödemezlerdi. Bursa'da yeter derecede uzun zaman
oturarak har!ca tabi olan Frenkler de, diğerleri gibi gümrük verirlerdi. Gümrükten e§ya kaçıranların bu e§yası devlet hazinesi için
müsadere edilirdi.

15. asır ikinci yarısında İstanbul gümrüğünde tatbik edilen değişik
nisbetleri tesbit edebiliyoruz, ve aynı nisbetlerin Bursa'da da c!ri
olduğunu tahmin ediyoruz. İstanbul gümrüğünde muhtelif tarihlerde
yapılan değişiklikler şunlardır; DıJarıdan, kara veya deniz yolile
getirilen Frenk kumaşı, ipek ve ipekli kumaş, kürk ve hububattan
yabancılar kıymet üzerinden yüzde 4, har!cgüz!rlar yüzqe 2, müslümanlar yüzde ı ödederdi &O. 1476 da bu nisbetler yabancılar için
yüzde 5, har!cgüzar ve müslümanlar için yüzde 4 e çıkarılmıştı 61•
II. Bayezid tahta çıkınca (ı48ı) yalnız müslümanlar için gümrük
yüzde 2 ye indirilmiştir. Bursa'dan lstanbul'a götürülen ipek ve Bursa
kumaşından da İstanbul'da aynı gümrükler alınmakta idi.
Bursa şer'iye sicillerinde ve umumi mukata'a defterlerinde 52
mukata'a mukavelelerine ait kayıtlardan öğreniyoruz ki, Bursa'da
zamanla bazı mukata'alar artmış, bazılan azaluuştı.r.
yükünden üOü.t Osm4nt alcça bdc-i ubtır

alınur imiş." (Barkan, s. ı6ı). Mardin üzerinden geçen ipek Haleb'e gidiyordu. Kq. yukanda not 17.
•• Anhegger-lnalcık, s. 40-41.
56 Ayni eser, s. 78-79.
1
'
Ayni eser, XXI.
n Fatih devrinde mukata'alar için bilhassa şu defterler en mühim kaynakdır:
Başvek. Arşivi, Maliye no. 7387, 6222, 176.
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H. 892 tarihli defterde Pa~ah haslan arasına alınan mukata'alar meyamnda bozalıane mukata'ası zikredilmemiştir. O zamanlar bir nevi kahvehane vazifesi gören bozahaneJer, devlet tarafın
dan işletilir, daha doğrusu bir şahsa iltizama 'verilirdi. Bozalıane
mukata'ası H . 884 yılında üç yıllığına soo bin akça gibi büyük bir
meblağ tutuyordu. Keza H. 883 de 1200 altın floriye (ı altın=49 akça) mukata'aya verilen Bursa kum~ ölçücülüğü mukata'ası da defterde zikredilmemiştir. ss
Bursa mukata'alanndan milletler-arası ticareti ilgilendiren gümrük ve mizan mukata'alanmn umumiyede bir eksilme gösterdiğini
tesbit etmekteyiz.
Bu rakamlan daha ':yi mfmalandırabilmek için, ı6. asırda Osmanlı lmperatorluğqnd~ Halep ve Şam gibi en büyük ticaret şehir
lerile bir mukayes yapmak yerinde olur. Halep'te Il. Selim devrinde
ipek mizanı mukata'ası yılda 400 bin akça idi s.. H. 926 da bakır
para mukata'ası yuda go bin akça, Efrenc gümrüğü mukata'ası ancak
20 bin ~ça idi. Bütün mukata'alar yekunu (vakıflar haric) 935.190
akça idi (Bursa'da H. 892 de yekün 3 milyon ı664 akça). Şam'a
gelince, şehrin gümrüğü H. 935 yılında 55 222 222 ve ipek mizam
58 Mukata'a hakkında, Bursa sicillerinden mukata'alara ait vesikaları yayınlarken
tafsiUI.t vereceğiz. Burada kısaca işaret etmek lazım gelirse, OsmanWarda mukata'a
umumiyede iltizam mukavelesi, yahut iltizam konusu olan devlete ait gelir manasma
kullanılmaktadır. Abbasiler devrinde de muhtelif manalarda kullanılmakta idi.
(bak. F. Lokkegaard, Islamic Taxation, Kopenhag, 1950, s. ıo8). O zaman mukata'a·
dan umumi olarak mukavele, uzlaşma, şurQt anlaşılıyordu. Keza bir bölgenin vergi işlerini üzerine alan kimsenin devlet hazinesine ödediği aıidat manasma da
geliyordu. Milltezirole devlet arasında muayyen bir gelirin iltizamı üzerinde yapılan
mukavele mefhumu mukata'anın esası olarak görünmektedir.
5' Başvekalet Arşivi (Istanbul), tapu deft. no. 544·
65 Başv. A:cş. tapu deft. no. 263, tarihi H. 955/M. 1548.
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ı ı8 bin akça hesaplanmıştı. Bu rakamlar bize Bursa'yı, daha 15. asır
ikinci yansında Yakın- doğu'nun en mühim ticaret şehirlerile kıyas
layabileceğimizi göstermektedir (ı6. asır ikinci yarısında Halep'te
12366, Bursa'da 12852 aile sayılmıştır) ı>e.

V. Bursa lpekli Sanayii.

Bursa, yalnız milletler-arası bir antrepo olmakla kalmamış, aynı
zamanda istihsal hacmi geniş ve kalite itibarile yüksek bir ipekli
sanayiinin merkezi olmuştur. Yukarıda işaret ettiğimiz gibi, 15. asır
sonlannda Bursa'da bin kadar ipekli dokuma tezgahı vardı.
Bu tarihlerde Bursa kumaş sanayii için elimizde en mühim vesika 1502 tarihli Kanunname-i lhtisab-i Bursa'dır 67 • Bu mü,!rim merkezde mamulatta ve fiyatlardaki değişikliği teftiş etmelt üzere payitahttan bir müfettiş gönderilmiştir. Fatih S, Mehmed zamanın
danberi vuku bulan değişiklikler "hi; bir hirfette kant1n-i kadtmden eser" kalmadığı şeklinde ifade edilm~ştir. 'Ehl-i hirfet, Bursa'da başlıca üç çeşit ipekli kumaş, yani kadife, lcemha ve tafta dokunduğunu ifade etmişlerdir. Kadife, yüzü havlı olup en ziyade ipek harcanan çeşittir. Türlü nevileri kırmızı kadife ile müzehheb (altın telli) kakadife olarak iki çeşitte toplanmakta~r'İyi kalite müzehheb kadifede
yüz dirhem gümüşe bir miskal
frengi flori altını harcanmaktadır.
Kadifelerde kalite tayin olunurkım bir dirhem karlifeye giren tel miktarı esas alınmaktadır. İyi kalite müzehheb kadifede bir dirhem
karlifeye 40-50 tel girer. Kırlrtızı kadifede, Hindistan'dan ithal olunan
pahalı lök kırmızısıt ku!?aşın kalitesini tayin eden esaslı bir unsurdur.
İkinci çeşit, kemlıa, yuzü düz, dokuyuştan desenli ağır ipeklidir.
Çözgüsüne yedi-sekiz bin tel girer. Bursa'da dokunan başlıca kemha
nevileri dolabt kemha, tab-diht kemha, yek-renk-kemha, gülistant-kem}w.dır.
Üçüncü çeşit ipekli, yüzü düz ve parlak, fakat hafif, tafta çeşididir ki,
o zaman başlıca nevileri vale, mugrak vale, musannaf vale, ;ifte tafta,
dt1heı:;art tajta, yekta taftadır. Tafta nevileri de muayyen genişlikte ku-

hrs

n Halep nüfusu II. Selim devrine ait tahrir defterinde (Başv. Arşivi, tapu deft.
no. 544) 11226 hane (aile) 1100 mücerred (bekir) olarak tesbit olunmuştur. Bundan
Müslüman h!ne, 10 770 ve mücerredler 1077, yahudiler 294 h!ne 37 mücerred,
Ermeniler 223 hane mücerredler 26 dır (yek<ın aslında tutmuyor). Bursa nüfusu
için yukarıda not ı. Bursa'da bu nüfusun 12.121 hanesi Müslim, 423 i Hiristiyan,
308 i Yahudidir.
' 1 ö. L. Barkan neşri, Tarih Vesikaları Dergisi, sayı 7, s. 15·40·
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maşa giren

tel adeeline göre aynlır. Dulıezartde iki bin tel,yektdda bin tel

vardır. lpekli kumaşın kalitesinde ehemmiyetli olan bir şey de, ipek

telinin bükülü olup olmamasıdır. Bürümcek, telleri ziyadesile bükülü
ipeklidir ve çok makbuldür.
Aynı

ihtisAb kanununa göre, kadife imalile uğraşanlar, kadiftciler,
ve hdmcılar olarak muhtelif sanat gruplanna ayrılmışlardır. Kadifeciler, piyasa için imalAtı idare eden tüccarlardır. Bursa kadılannın tereke defterleri binlerce kadifecinin serveti,
malzeme ve vasıtalan hakkında bizi aydınlatmıktadır 58 • Hamcılar,
ipek mtzanından ipeği alıp dokuyan zümredir. Kadifeciler, bu dokunan
ipeği onlardan alır ve sabbdglara vererek istedikleri şekilde boyatırlar
dı 511 • Kaide olarak lök boyası kullanmak gerekirdi., fakat pahalı olduğundan (okkası o zaman 95-ıoo akça) ucuz olan kızıl boya (okkası
2 akça) kullanılmağa başlamış ve kumaşiann kalitesi bozulmuştur;
müfettişin düzeltmek istediği başlıca hususlardan biri bu idi. Bu
şahıslar husus! teşebbüs halinde bağımsız olarak çalışırlardı. Dokuma
işinde umumiyetle esirler çalıştınlmaktaclıı.eG. Kadifecilerin terekeleri arasında ekseriya bu kulla.r~ rastlanmaktadır. Bunlar, efendileri için
muayyen bir zaman içinde muayyen miktarda kumaş dokuyarak
o müddet sonunda hür olmak üzere mukavele yapariardı ki, buna
fikh dilile mülcatebe denmekte idi. Bursa sicillerinde böyle bir çok
mükatebe örnekleri görmekteyiz.
sabbdglar

(boyacılar)

Bu muhtelif sanat erbAbının teşkilAtlan hakkında vesikalar
fazla malCımat ihtiva etmemektedir. Fakat ahilerin ı 5· asır ilk yarısında
h!IA büyük nüfuza sahip olduklannı gösteren bazı tarihi işaretler
vardır. 1422 sonbabannda saltanat mürldeisi Küçük Mustafa gelip
Bursa'yı muhasaraya kasd ettiği zaman "Bursa'mn ululan bunu işidib
" Bu tercltelerin mahiyeti hakkında bak. İktisat Fak. Mecmuası (İstanbul),
ı-4 (1953-94), s. 51-75.
"H. 893 tarihli tereke defterinde (Bursa şer' iye sicilleri, A 6 /6, 53a) Murad'ın bldlısı boyacı Abdullah'ın terekesindek.i eşya bu sanatta kullanılan malzeme hakkında bir fikir verebilir. Bu eşya arasında, tokmak, kazan, tezgAh kepçesi,
tabla, terazi, havale, tekne, bakraç, tas, iplik, kızıl boya, hindt çivid, alaca
çivid, şap, ot boya vardı. Bursa'da Bau Anadolu'dan gelen pamuk! u bezler için de
boyahAneler bulundutunu, Bursa'da kumaş boyacılıtının başlı başına bir sanayi
teşkil etti!ini işaret edelim.
•o Bak. İktisat Fak. Mecm., XI, ı-4, s. 58-59.
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iltkn ak;a devıirib yü<. pare kumaş dahi alıb Ahi f'a'kub'la Ahi Kadem'i
gönderdiler." 61

lhtisab kanunnamesinin ortaya koyduğu gibi, Bursa'da kumaş
zaman zaman merkezden gönderilen müfettişler tarafindan
tefti§ ve kumaşlann muayyen vasıflan ve kullanılacak malzeme kanun
ve nizamat ile tesbit olunurdu. Devletin bu müdahalesi, sadece hileye
mani olmak gibi şer'i hisbe vazifeleri cümlesinden sayılmakta idi. Kalite
ve fiyatları kontrol, yani ihtisab kanununun tatbiki, mahalli kadının
vazife ve salahiyetleri dairesinde idi. 1502 tarihli Bursa ihtisab kanunundaki bazı kayıtlardan 62 Fatih S. Mehmed zamanında da böyle
bir ihtisab kanunnamesi yapıldığını tesbit edebiliyoruz.
Bununla beraber malzemenin pahalılaşması ve fazla t~ep gibi iktisadi sebeplerle bu sıkı kaidelere karşı zamanla bazı yem cereyanlann
galebe çaldığı görülmektedir. Şu misal bilhassa dikkate değer:
Bursa'da, 1477 denberi Gülistant kemha işleyen bazıJ:w,alatçılar, içindeki
ipek miktannı azaltarak halkın kesesine daha uygun aşağı kalitede
yeni bir çeşit çıkarmışlar ve piyasaya -sürmüşlerdi. Esasen bazı çeşit
lerin düşük kalite ile yeni bir ad aı\:ında piyasaya sürülmesi her
devirde görülüyordu. Bu ucuz ke~a piyasada çok rağbet gördü
ve Padişah'm gönderdiği müfettiş, tüccann isteğile bu yeniliği kabul
etmek zorunda kaldı. Keza ucu2; boya kullanmak, telierin hükümünden
vazgeçmek, müzehhep kadifdOtfn altın miktannı azaltmak suretile
daha aşağı kalitede kadifeler de yapılmağa başlanmıştı. Fakat bunlara
müsaade olunmaınıştır. Kaldı ki, bizzat Saray yüksek kalite Bursa
kumaşlannın büyük alıcısı idi. eza
Bursa kumaş imalatı herşeyden evvel iç-pazann ihtiyaçlannı
karşılamağa çalışıyordu. Bursa tereke defterleri yüksek tabaka halk
arasmda bu kumaşlarm geniş ölçüde kullanıldığını ortaya koymaktadır 63 • Serveti, kıymetli kumaşıara yatırmak, diğer İslam memleketimalatı

eı N e ş r t, Fr. Taeschner neşri, I, s. 152.
n Tarih Vesikal. Derg. sayı 7, s. 29, 31. Bizans'ta ipek sanayünin sıkı kontrol altında tutuldutu hakkında bak. R. S. Lo pe z, .Silk industry in 1/ıe Byzantin,
empire, Sp e c u 1 u m, XX- ı (1945).
eta İtalya'da da aynı tarihlerde halkın alabileceği ucuz ipekli sanayii meydana çıkıp süratle genişlcmişti (F. E . de Roover, mez. makale). Bu durum Bursa
ipek pazarını canlandırdı~ gibi. orada ucuz ipekli imalatını da teşvik etmiş
olabilir.
11 Bak. tereke defterleri için, İktisat Fak. Mec. Xl, ı-4, s. 65-67.
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lerinde olduğu gibi, Bursa'da da bir adet olarak görünmektedir. Halk
ucuz vale ve tafta çe§itlerine rağbet ediyordu.
Sarayda kullamlan veya hediye verilen kuma§lan gösteren
resmi vesikalarda ve in'am defterlerinde Bursa kadife ve kemhalan
en değerli ve pahalı kuma§lar arasmda mühim bir yer tutmaktadır.
Fatih S. Mehmed'in bize kadar gelen elbiselerinden ikisi Bursa kadifesinden yapılmı§tır 64• ı 483 de V enedik elçisine hediye edilen kuma§lar
arasmda muhtelif cins Bursa kadifeleri ve Bursa kemhalan (kadife-i
;atma-i Bursa müzehlıeb, kadife-i müzehheb-i benek-i Bursa, kemha-i Bursa)
dahildi. 1503-1526 yıllarına ait mühim bir in'amat defterinde 65, muhtelif hükümdarlara gönderilen, Padi§ah'm akrabalanna, elçilere ve
devlet büyüklerine verilen hediyeler arasmda Bursa kadife ve kemhalan büyük bir yekün tutmaktadır (bunlarda Amasya kırmızı kemhası
da zikredilmi§tir; cenup ipek yolu üzerindeki §ehirlerde, mesela Mardinde de, eskidenberi faal bir ipek sanayü rıerle§mi§ bulunuyordu). Bu
defterdeki bir karar bilhassa dikkati çekmektedir. Deniyor ki: "Bundan
evvel merMm Hudavendigar (II. /3ayeı,id) zamanında kızianna ve oğlu
kızianna ve kızı kızianna ve oğlu analanna yıldan yıla vaki olan in' amdır
ki, zikr olunur: Merhfım Jiudaveniigar kı;:;lanna on beşer bin ak;a ile dörder tonluk (elbiselik) frengt kumaş ve ikişer tonluk Bursa kumaşile iki tahta
sammur verilir idi ..."
Bu vesikalarda en çok adı geçen Bursa kadifeleri :renk ve motiflerine göre §U Çe§İtlere ayrılıyordu: Alaca Bursa kadifesi, kırmızı,
ye§il, bal-repgi Bursa kadifeleri, çatma Bursa kadifesi, müzehheb
Bursa kadifesi1 müzehheb çatma Bursa kadifesi, Bursa benekt kadifesi, Bprsf munakka§ kadifesi.
Bursa'dan Saray için kuma§ mübayaası, Bursa kadısı ve hassa
harc-emini vasıtasile yapılırdı 68 • Hassa harc-emini, merkezden gönderilen havalelerle Bursa'daki mukata'alardan para sağlar ve kuma§ı
bununla satın alırdı. Bu muameleler Bursa kadısının nezaret ve bilgisi
dahilinde yapıldığından §er'iye sicillerinde buna dair bir çok vesaik
bulmaktayız.

'' Bak. Tahsin Öz, Türk Kumaş ue kadifeleri, levha V, VI. Bir varidıit ve masarifAt defterinde (H. 954-55, Başv. Arş. Maliye 117) sarayiçin 713589 akçalık mütenevi
kumaş, 52150 akçalık mütenevi çuha ve 975 akçalık Hindi Alaca alındığını görüyoruz.
15
İstanbul Belediye kütüphanesi, Cevdet yazmaları, o. 71.
•• Anhegger-İnalcık, Kaniinna!Til, s. 35-36.
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Bursa'da
dair vesikalar

başka

yerlere mahsus kumaşiannda imaJ edildiğine
de Bursa'da Saray için kefevi kemha satın

vardır. 1518

alınmıştır 67 •
1501 tarihine doğru Bursa'da faaliyette bulunan Floransa'lı
ajan Maringhi'nin raporları göstermektedir ki, Floransa'da Bursa ipeklileri çok makbul bir kumaş olarak aranmakta idi. O, 4
Mayıs 1501 tarihli mektubunda diyor ki: "Ayni kamil ile sizefevkalade
bir parçit Bursa kumaşı gönderiyorum, bunu Ser Pacie Eanbelli'ye verirsiniz,
kendisi bana bunu bir müddet önce ısmarlamıştı. Fiyatı ı8o akça
yani 3 duka ve 8 grossi'dir 68 ." Maringhi 1501 kışında Bursa'dan
eyi Ur getireceğini yazarak Floransa'ya muhelif renk ve nakışta bir
miktar satin (atlas) ile damask (kemha) gönderdi 611 • Bununla beraber
bu mektuplardan anlıyoruz ki, İtalyan tüccarlan kar sağladığı
halde Bursa kumaşından yeter derecede alamıyorlafdı ve herhalde
bu madde Ankara sofu gibi geniş ölçüde ticaret konusu alamıyordu 70•
Fakat herhalde Avrupa saraylannda ve bilhasda yüksek rühbanın
ayin elbiselerinde Bursa ipekli kumaşlan, Şark'ın diğer kıymetli ve
nadir kumaşlan arasında seçkin bir yer almış bulunuyordu. Bursa kumaşlan, bilhassa Y ezd ve Herat'ta dokunan ipeklilerile dünyaca tanın
mış eski bir ipekli sanayiine sah!J> İraU.:..da ve meşhur Şam, Halep, İs
kenderiye ipektilerini çıkaran ap memleketlerinde dahi aranmakta
idi. 1507 de İran'ı dolaşmış olan .Pir batılı seyyah, Tebriz'de Bursa kumaşlanna işaret etmiştir n . Ya.Juz Selim'in Çaldıran zaferinden sonra
Tebriz'de Şah'ın sarayından aldığı ganimet eşyası arasında Bursa
kumaşından yapıl~§- 91 takım elbise bulunuyordu 72 • Bursa kadı
sicillerinde Bursa \umaşı satın alan bir çok Acem (İranlı) tacire
rastlıyoruz. ı6. aswa ait Doğu-Anadolu Osmanlı hac kanunlannda
Bursa kumaşlan sık sık zikredilmektedir 73•

Tahsin Öz, mezkOr eser, s. 49· Fakat orada kejert kemJıa yerine kejevf kemJıa
Kefe ipekiiieri bütün Yakın-Doğu'da meşhurdu. Karş. An h e g gerİ na 1c ı k, mez. eser, s. 49·
18 Richards, mez. eser, s. 88.
" Aynı eser, s. ıs6.
7 0 Karş. Heyd. mez. eser, Il, s. 709. Ona göre Avrupa'da genişleyen ipekli
istihsali Doğu'dan ithalatı azaltmıştır.
71 A
Na"ative of ltalian travels in Persia, ed. M. Grey, Hakluyt Society,
Londra ı873, s. 173.
12 T. Öz, mez. eser, 42; Topkapı S. M. Arş., vesika no. D. 5738.
•3 Bak. yukarıda not 32.
67

olmalıdır.
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Doğu-Anadolu'nun Osmanlılar

lan için bu tarafta
Unutmamalıdır

geniş

bir pazar

tarafindan zaptı, Bursa kumll§sağlamı§ görünmektedir.

ki, bu devirde dahi Frenk ipekli

kumaşları

Os-

manlı sarayında, Bursa'da, Anadolu ve İran'da geniş ölçüde kullanı

lan makbul bir meta idi. 14. asır ortalarına ait Resalii-ye Falakiyya'de 74
ve ıs . asır Bursa şer'iye sicillerinde frenk kadifeleri, frengi atlaslar ve
frengi münakkll§ kemhalar zikredilir. 1478 de Bursa tacirleri Frenk
Piyero'dan ipek kar§ılığında mühim miktarda frengi kadife ve atlas
almı§lardı. Floransa'da Arte di Seta (ipek loncası) 12. asır sonlarında
meydana çıkmı§, fakat ancak ı 5· asırda Arte di Lana kadar ehemmiyet kazanmı§tı. İtalyan ipek sanayii çok geçmeden Şark kemhalanm
kopya ettiği gibi Bursa ipeklllerini de renk ve ~Men bakımından
muvaffakiyetle taklide bll§ladı 76• Bununla bSfaber ı6. asırda da
Bursa ipekli kuma§!, Avrupa ipeklilerile muvaftakiyetle rekabet edecek bir seviyede idi. Fakat aynı asırda AVrilpa'da merkantilist zihniyet milli ekonomilere hakim olurken, Osı:panlılann ihracattan gümrük
alan, istihsali ve ihracatı mahd4,t çe~~evede bırakan ve kapitülasyonlarla memleket ticaretini Avr11Rfllılann keyfine terk eden Ortaçağ
usullerinden aynlmaması, Osmanlı sanayi merkezlerini bir ham madde
pazarı durumuna dü§ürmekte gecikmiyecektir. Öyle görünüyor ki,
Orta-Doğu'nun inhitat.ınd,a, müstevli bir iktisadi sistemle hareket eden
merkantilist Avrupa karşısında ananevi iktisadi zihniyete ve ticaret
politikasına bağlı blmanm rolü zannedildiğinden daha mü himdir 78 •

74
76

71

W. H i nz neşri, Wiesbaden 1952, s. 14.
W ace,nin T. Öz'ün ınezküc eserine yazdığı mukaddime, s. 3·
F. Sabri Ülgener, ]ktisadi lnhitat Tarihimizin AJılô.k ve Zihnryet Mestleleri,

İst. ıgsı.

B U R SA Ş ER 'İ YE S 1 C t L D E F TE R t
No. A 3/3 *
VEStK.A

I.

Beğlik ipekterin satışı hakkında, Safer 883/ Mayıs 1478, v.ı a.
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• Bu defter için bak. B e 1 1 e t e n, no.44, s. 6g3.
Muslihüddin Mwtafa b. Hoca Sinanüddin Ywuf, Hoca-zade takabiyle
meşhur olan büyük Osmanlı alimidir. Babası, Bursa'nın büyük tüccarlarındandı.
Bursa kadılığından kadıasker olmuş ve H. 893 de Bursa müftüsü iken ölmüştür.
(bak. Şakdyık, Mecdi terc., s. 145-158). Hamza Bey, Bursa su- başısı idi. Muhiddin, Bursa kadısı Viidan Mehmed'dir.
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VESİKA 2.

Kumaş almak i;in Bursa mizanı gelirinden elli bin ak;a havdlenin teslimi

Rebt'ülevvel evaili 883 1Haziran I~ 78, v. 6.

hakkında,
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Bu şüphesiz kitibin bir hatasıdır. Bu tarihte Fatih'in iki şehzadesi, B ay eve C e m hayatta idiler. Bayezid'in midn mukata'asından saliyanesi
oldu~unu biliyoruz.
1

zid

TİCARET TARİHİNE DAİR VESİKALAR

VESİKA 3·

Hoca Mahmud Gdvan'ın ticaret i;in Osmanlı memleketine gönderdiği
vekillerinden birinin ölümü ve bıraktığı mallar hakkında, Cemdziyelahir evaili,
883 /Eylül ortalan 1478, v. IJ· (Bak. Foto ı).
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• Aslen GiH\n'lı olup sonra Hindistan'da Behmenilerin veziri olan Melikü't·iüccar
Mahmud Gavan ( ı405-ı4fJı ) Hindistan tarihinde büyük bir yer tutar. Büyük bir
devlet adamı, tanınmış bir mlln$i ve müteşebbis bir iş adamı idi (bak. Journal of The
Asiatic Society of Bengal, vol. no. ıı, 1935). Münşeatında Osmanlı'lara gönderilmiş
mektublar vardır. Bursa'da ticari faaliyeti hakkında keza bak. Vesika no. 12 ve 40·
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VESİKA 4·

Olen Floransa'lı Piyero b. Aleş'in (Piero b. Alessio) muluzllefatı üzerinde
Ceneviı:.li Zancakomi b. LoTine'in (Sangiacomi b. Loren;:;o) uast tayin
olunması, 20 Receb 883/ I 9 Ekim I 4 78.
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VESİKA 5·

/

B':)Ilik ipek satışından kalan borcun öJenmesi Juzkkında, I 5 Ramazan 883 /I o
1478, v. 31.

Aralık
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' Bu Cenevizli tAcirin, H. 884 Cembiyelevvelinde Bursa'da Hoca Muhiddin'den Ankara sofu alırken bir daha adı geçer.
6 Y ekıln ı8o88 akça olması gerek. krş. vesika ı.
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VESlKA 6.

Iki

Frenk ldeiri arasında alacak davası, Ramazan 88gfAralık 1478, v.g6 a.

(Bak. Foto II) .
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• Bu İtalyan t!cirlarini H. 884 ve 885 yıllarında Bursa' da Çuha (yünlü
ticaretile meşgul buluyoruz.

kumaş)
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VESİKA 7·
Osmanlı tacirlerinin !talyan tacirlerinden aldıklan yün kumaş bedeli i;in
yaptıklan

'-'.

senet,24 Ramazan

883/ıg Aralık

1478, v. 46 (Bak. Foto 2).
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1\P' VESİKA

8.

Hoca Sadreddin Şartı-t'nin Bursa'da vefat eden Floransa'lı Aleş oğlu Piyero
( Alessio oğlu Piero ) ' dan alacağı hakkında, 6 Z,ilka' de 883 / 24 Ocak

1479,

V,

89 b.
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Zano (Zani) Badişta (Battista?) veya Batişto, Galata'lı Ceneviı: ticiri olup
H. 8g6 sicillerinde de adı geçer (sicil def. A 8/8, ı Rebi'ülevvel 8g6). krş. vesika 4·
7
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VESİK.A

g.

\

Anta!Jia iskelesi gümrük arnili (mültezimi) Hacı Bayezid oğlu Hacı .Nasuh'un
Bursa'da alacaklan hakkında, 4 Zilka'de 883/27 Ocak 1479, v. 43·
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Bu tarihlerde Mısır Eşrefi altını 45- 47 akça ve Frengi (Venedik) altını
47·49 akça idi.
• Bursa kadılığından iki defa Kadıaskerli~e getirilen Viidan Mehmed efendi
için bak. Şakdyık, terc. s. 2 ı 5-2 ı 7; krş. yukarıda not ı.
8
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VESlKA

ıo.

Olen Piyero b. Aleş (Piero b. AJ.essio)'in Galata'da oturan Bartolomi b.
Sant üzerinde ipek bedeli o(arak alacağı hakkında, 25 Zilka'de 883{I7 Şubat
1479, v. 47 a. (Bak. Fotp III).

t_}~l ı}JI t.J• .J/;) c:.ı~J~

0'.

t...J.r'. ı) f ~' tJ~' ~~
)~./.\

P.)..Ü

r

&o

~ ~~

f\:J-1 J_,l.l Jl ~;i L.

-.s-rlj

OJoU
10

~1) J J~ '-'. $.,~ ~

;.,, d);..f, ~
~;)~\p~l

hVY • •

4M~Jj. ;....J~.

Jfll

J

J:,~

r.- ..f.~l

,f

& "\ \ J oJ..U Jr:

( öyle! )

ll.J:,~ ~.... J~

10 Yekıln

yanlış.

ıı Karşıla

Vesika 8.

TİCARET TARİHINE DAİR VESİKALAR

75

VESlK.A II.

Beylik altın alma); i;ingalle pazan mukata'asından para alınması, Muluırrem
884 / Nisan I479, v. 73 b.
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4. ~
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Hintli tacir Hoca Mahmud Gavan'ın ticaret eşyasiZe Osmanlı ülkesine göndört vekilinden birinin ölümiindm önce yaptığı ikrar ve ölümünden sonra yapılacak muamele luıkkınd~ &ltana gönderilen yazı, 25 Muluırrem 884 / ıg Nisan 1479, v. 78 b. (Bak. Foto IV).
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VESlKA ıg.
Frartfeşko

(Francesco) b. Krko ( ?) ile 'rusuf arasında bir alacak meselesi
hakkında, 27 Rebi'ülevvel 88.ı.fıg Haziran 1479,v.ıo6 a.
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VESlKA 14.
Dımışk'ta

vefat

eden Tar- Ahmed'in beytiilrruıle kalan mırası hakkında,

9 Rebi'üldhir 884/30 Haziran 1479,113 a.
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VESlKA 15.
Debbag Tusuf'un Hoca Si1Uln'a ıpek bedelinden borcu hakkında, Cemdzi)ıel
1479, v. 127.

evvel,88.ıf2ı Temmuz-ıg Ağustos
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VESİKA 16.

Benadid (Benedetto) b. Anton'unyünlü kumaş satışından ;ıJıacı Tusuf'dan
7 Cemaziye/evvel 884 / 27 Temmuz 1479, v. 127.

alacağı hakkında,
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VESİKA
Şanılı
kında,

17.

Omer'in Bursa kemJıası satışından Hoca Sadreddin Şamt'ye borcu
Cemdziyeleuoel 884J2rTemmu.<;- r9 Agustos r479, 11. r33.
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Milıal

h. Todoro'nun Hoca Balıfayi;'e Bursa munakktlf kadifesi satı;ından
borcu hakkında, ı Cemkiyeltlhir 884/ 20 Alustos 1479, v. 148.
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VESlKA

ıg.

Floransa' lı Bartolomi'nin (Bartolomei) Hacı Ahmed'e sof satıpndan borcu
luıkkında, 4 Cemkiyeltlhir 884/ 23 Ağustos 1479, v. 145·
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VESlKA

20.

/

mukata'aya (ilti;:,ama) alan Gelibolulu Mihayil oğlu
oğlu Musa arasındaki hesaplaıma
luıkkında, 23 Şa'ban 884 f ıo .[(asım 1479, v.ı87 a.
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VESlKA 21.
Şirazlı

borcu
~

Hoca

Hasan'ın

hakkında,

04

13

Bursa kumaşı satışından Hoca
884/ 28 Aralık 1479.
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Osman' a

ŞevvaZ
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VESİKA 22.

Gelibolu'lu llyas b. Mihayil'in Londra ve Virvir (Wervicq ?) kumaşı bedeli
olarak 'rahudi Heskiya'ya borcu hakkında, 6 Ramazan 884/21 Kasım 1479,
198 a.
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VESlKA 23.

Bursa baluzrat kantannı ittizama almış olan Mehmed oğlu Mustafa'nın
lskmder'den alacağı hakkında, 22 Ramazan 884/ 7 Aralık 1479, 201 a.
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u Bir şlhrilhi güın~ akça 6 Osmanlı akçası idi (Barkan, Karıunlar, I, s. 146).
11 • Bir Pastav yarım denktir (P ri 1o z i, Il, 7I-7ll) . Bir denge 50 top kum~
girer (Barkan, Karıunlar, I, s. ll ı ll) .
B.u-n C. XXIV. P. 6
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VESlKA 24.

"'

Orluzn Padişah'ın Eski Be.adzistam'nvı mukııta'aya verilmesi lıaJckında, 4
Ramazan 884/19 Kasım 1479, 207 a.
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VESlKA 25.
Ankara sabunhanelerini ittizama almış olan Galata/ı Anton oğlu Skroz (?) un
orada başkasının sabun satmasına mani oldulu lıaJckında, 8 .(_ilica'de 884/2 ı
Ocak ı48o, u. 222b.
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Bu vesika kenannda "biryOk ikiyfl.dırk vakwe" yazılıdır. Harir yükü ise 6ı. 5
Kg. idi (W. Hinz, Iskımisclu Masse, s. 36).
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VESlKA 26.
Bursa mtı:;amndan gelen
sonlan 884-/14-80 Şubat

Jıô.sıtatın merkeı:;e
ortaları,

gönderilmesi halckuuia, Z,ilka' dt
u. 225 a.
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VESlKA 27.
Bor;lannı

ödemeden ka;an Acem Şükrullah'ın bıraktığı ipek kuşaklann satılıp bor;lannın ödenmesi hakkında, ıo Muharrem 885/22 Mart 1480,
261 a.
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kadılıklan nda bulunduktan sonra Fatih Mehmed'in son
olan Kesdelli yahut Kastel~ni H. go ı (2 ı.IX.1495 de başlar)
de ölmüştür (bak. Şakd>1k, terc., s. ı6ı-ı66) .
10 Hacı lvaz Paşa'nın o~lu Mahmud Çelebi için bak. İstanbul, İktisat Fakültesi Mec., XI ( 1953-54), s. 6o.
11

Buna ve Istanbul

zamanında kadıasker

TİCARET TARİHİNE DAİR VESİKALAR

85

VESlKA 28.

Bursa gümrüğünil illizamında tutan llyas b. Mikayil'in hava/e ile para vermesi
Safer sonları 88s / ı48o Mayıs orta/an, v. 286 a.

haJckında,
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VESlKA 29.

Bursa gümrüğü illizamını Maryol adlı Efrenc elinden arttırma sureti/e tekrar
alan llyas'ın Maryol'tan alacağı haJckında, Safer 885/12 Nisan - ı o Mayıs
1480, v. 281 a.
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VEStK.A go.

Beu:kistana kumaş ölfiıcüliilüne emin tayini hakkındı.z, 27 Safer 885/ıg
Mayıs ı-ı&>, v.287 a.
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VESlKA 31.
Marmara Denizi iskelelerine gümrük emini tayin olunan Tahudi Arslan'ın
Bursa' da satı/mak üzere getirilen Drama hdslan princinden aldığı gümrük
hakkında, 12 Cemaziye/ula 885/ 20 Temmuz 1480, v. 324 a.
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VESlKA 32.
Floransa'lı

Zmob (Zenobio) b. Piyero'nun Esterabadt ibrişim satışından
Vlaz;ad b. Ka;ri;:.'e (?)borcu hakkında, 23 Ceme;:.iyelevvel
885/31 Temmuz 148o, v. 330 .
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VESİKA 33·

Talwdi /vaz ve rahşi•nin ibrijim
hakkında, 26 Cetruk.iyelevvel 885/4
~1

J_,.b 441\ lS~ _,JI

satışından
Ağusw

Hoca Cemdleddin•e bor;lan
ı48o, ll. 331 a.
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VESİKA 34·

Bursa'da Tonardo b. Anton'un borc davası, Cemaz!Ytlevvtl 88sf Tnnmu.ç.
ı.f.So.
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VES1KA 35·
Kefe'de oturan Bursalı Tusuf üzerinde Hoca Hamı:;a'nın alacağı hakkında,
26 Cemkiyelahir 885/4 Eylül 148o, v.342 b.
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Bursa gümrüğü miıltlzimi Mihayil oğlu llyas'ın Bursa' dan gönderilen evadan aldığı ~rükler hakkında, 19 Cmutziyeldhir 885 / 26 Ağustos 1480,
v. 343 b.
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VESİKA 37·

Hoca Mehmed ile şirket kurarak Arabistan' la ticaret yapan Balıkcı-zade
Hayreddin'in va.riyyetnamesi, ıRacep 88sf6 Eylül 1480, v. 347 a. (Bak. Foto
V- VI).
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VESİK.A 38.

Anadolu vilayeti sabunyasağım mulcata'ya alan Anton oğlu Batşto( Battista) nun
Ankara sabun yasağını mukata'aya vermesi hakkında, 22 Receb 885/27 Eylül
ı48<>, v. 357 a.
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VESlKA 39·
.<,ancakomi (Sangiacomi)nin
Venedik fUluılan hakkında, I I

Hacı

Ramazan'a ve Çulıacı Ahmed'e sathğı
Şaban 885/16 Ekim 148o, v. 366 a.
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VESİKA 40.

Hoca Mahmud Gavan'ın ticaret i;in Osmanlı ülkesine gönderdiği vekilierden
hasta düşen Şemseddin'in ikran, Zilhicce sonları 88s / ı48ı Şubat sonlan,
v. 415 h. (Bak. Foto VII).
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