
HAYRETf 

Havreti'nin 
Aşık Çelebi 
tezkiresindekl 
minyatürü 
(Millet Kip. , 

Ali Emiri Efendi, 
Tarih, nr. 772, 
vr. 129•) 

nüsha üzerinden yapılan tenkitli neşrin
de (bk bi bl. ) yirmi kaside, otuz beş mu
sammat. bir müstezad, 487 gazel ve ye
di kıta bulunmaktadır. Hayreti divanıyla 
ilgili olarak Gazi Üniversitesi Sosyal Bilim
ler Enstitüsü'nde Mustafa Tatçı (Hayreti 

Divanı 'nda Din ve Tasavvufjl986j), Meh
met Sarı (Hayreti Divanı 'nda Maddi Kül

tür Unsurlan jl 986 j) , Mehmet Temizhan 
(Hayretl Divanı'nda Aşık !19861) , Ahmet 
Arı (Hayretl Divanı 'nda Sevgili ve Sevgi

linin Fiz iki Yapısı ile İlgili Özellikleri 

Jl 98 7 ı) ; Marmara üniversitesi Sosyal Bi
limler Enstitüsü'nde Nihat Öztoprak 
(Hayretl Divanı 'nda Bitkiler !1986 ı) ve 
Hikmet Feridun Güven ( Hayretl Divanı 'n 

da Kozmik Alem ve Zaman !1988 ı) yük
sek lisans tezi hazırlamışlardır. z. Bel
grad Şehrengizi . Uzun bir münacatla 
başlayan 261 beyitlik bu eser. çeşitli ede
bi sanatların ve söz oyunlarının hakim ol
duğu bir üslüpla yazılmıştır. Manzume
de şair, memdüh ve mahbüblarını tanıt
maya başlamadan önce yalnızlık ve kim
sesizlikten şikayet eder, ilahi aşka müp
tela olamayışından yakınır. Bu arada 
memdühlar arasında Bosna sancak beyi 
Gazi Hüsrev Bey'e yer vermesi Hayreti'
nin onun dostluğunu kazandığını belli et
mektedir. 3. Yenice Şehrengizi. Yetmiş 
üç beyitlik bu manzumede ise sadece 
mahbüb ve memdühlar söz konusu edi
lir. Her iki şehrengizde de şehirlerin özel
likleri ve sosyal yaşayış bakımından pek 
fazla bilgi yoktur. Bu şehrengizler birer 
inceleme ile birlikte Mehmed Çavuşoğlu 
tarafından yayımlanmıştır ( GDAAD, nr. 

2-3 ı 19741. s. 325-3 56; nr. 4-5 ı 19761. s. 
81- 1 00) . Bunlardan başka Fehmi Ethem 
Karatay Topkapı Sarayı Müzesi Kütüpha
nesi'ndeki (Hazine. nr. ı 137) bir mecmua 
içinde Hayreti'nin Baharistan, Name-i 
Hayreti ve Muhabbetname-i Hayreti 
adlı üç mesnevisi bulunduğunu kaydet
mektedir (Türkçe Yazma/ar, ll , 11 5). 
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Iii MUSTAFA TATÇI 

HAYRi EFENDi, Mustafa 
(1867 -1921) 

Osmanlı şeyhülislamı. 
_j 

Ürgüp'te doğdu . Trab1usgarp vilayeti 
Evkaf müdürü Abdullah Avni Efendi'nin 
oğludur. Kökleri Karamanoğulları'na inen 
ve Karamanoğlu İbrahim Bey'in Ürgüp'
teki Büyük Cami (Cami-i Kebir) evkafının 
mütevelliliğini üstlenen bir ilmiye ailesi
ne mensuptur. Büyükbabası Ürgüp Kadı
sı İbrahim Efendi, onun babası Naklbü
leşraf Kaymakamı Abdullah Efendi'dir. 

Mustafa Hayri önce Ürgüp'te amcası 
Hacı Münib Efendi'den ders gördü: ür
gübi Mahmud Efendi'den hat dersi aldı. 
Daha sonra Sivas Adiiye müfettişi ağabe
yi Hakkı Bey'in yanına gidip Halim Efen
di'den Arapça, Mor Ali Baba'dan Farsça 
derslerini takip ederek tahsilini ilerletti. 
1883'te ağabeyi ile istanbul'a gitti ve Fa
tih Başkurşunlu Medresesi'ne kaydoldu, 
ayrıca Abdullah Rüşdü Efendi'nin dersle
rine girdi. İki yıl istanbul'da kaldıktan 
sonra Ürgüp'e döndü. Bu arada Kayse
ri 'ye giderek Yağmuroğlu Medresesi'ne 
yerleşti. Hoca Kasım Efendi'nin sabah. 
Karakimseli Hacı Efendi'nin akşam ders
lerine devam etti: meani, beyan. bedi' ve 
mantık okudu. 1304'te ( 1886-87) istan
bul'a geldi ve Başkurşunlu Medresesi'n-

de sekiz yıl okuduktan sonra buradan me
zun oldu. Uzun süren medrese tahsili
nin ardınan Mekteb-i Hukuk'a girdi ve 8 
Ağustos 1313'te (20 Ağustos 1897) bura
yı da bitirdi. Mezuniyetinden hemen son
ra ibtida-i dahil payesiyle Bursa'da mü
derris olarak meslek hayatına başladı : bir 
buçuk ay sonra da görevi müsıle- i Süley
maniyye'ye nakledildL 

Daha sonra Adiiye'ye geçen Hayri Efen
di önce Maraş, ardından 1900'de Trablus
şam Bidayet Mahkemesi müddeiumumi 
yardımcılığı , 1901 yılında da Lazkiye san
cağı Bidayet Mahkemesi Ceza Dairesi 
başkanlığı yaptı. 11. Meşrutiyet'e ( 1908) 
kadar Adiiye Nezareti bünyesinde çeşitli 
görevlerde bulundu. 1902'de Suriye vila
yetine. iki yıl sonra Manastır Merkez Bi
dayet Mahkemesi müddeiumumi yardım
cılığına, 1906'da Selanik Ceza Dairesi baş
kanlığına tayin edildi. ll. Abdülhamid dö
neminde istanbul. Suriye, Selanik'te genç 
zabit ve mekteplilerin kurdukları siyasi 
teşekküllere daima ilgi duyan. bazıların
da fiilen sorumluluk üstlenen Hayri Efen
di, ceza reisi olarak Selanik'te iken bura
da İttihat ve Terakki Cemiyeti adı altında 
oluşturulan siyasi teşekkülde önemli hiz
metler gördü. ll. Meşrutiyet'in ilanından 

sonra Niğde mebusluğuna adaylığını koy
du; yapılan seçimlerde ittihat ve Terakki 
Cemiyeti'nin çoğunluğu alması üzerine 
Niğde mebusu olarak Meclis-i Meb'ü
san'a girdi. 1908'de Darülfünun Hukuk 
Şubesi Mecelle müderrisliğine. 1909'da 
Medresetü't-kudat tanzim-i i'lamat-ı ce
zaiyye hocalığına tayin edildi. 1 91 O' da 
Meclis-i Meb'üsan birinci reis vekili oldu. 

zz Aralık 191 O'da İbrahim Hakkı Paşa 
kabinesinde 15.000 kuruş maaşla Evkaf-ı 
Hümayun nazırlığına getirilen, ayrıca kı
sa sürelerle Dahiliye. Orman ve Meadin 
nezaretlerine vekalet eden Hayri Efendi, 
görevinin ağırlığı sebebiyle Darülfünun 
Mecelle müderrisliğinden ayrıldıktan son
ra Hicaz'daki durumun ıslahı . oradaki di
ni kurumların idaresi için teşkil edilen ko
misyona üye seçildi ve birinci rütbeden 
Mecidiye nişanıyla taltif edildi. 29 Eylül 
1911 'de İbrahim Hakkı Paşa kabinesinin 
istifası üzerine Küçük Said Paşa'nın kur
duğu hükümette Adiiye Nezareti ile Şü
ra-yı Devlet başkanlığına asaleten, Ev
kaf-ı Hümayun Nezareti'ne vekaleten ta
yin ediidiyse de her iki asli görevden isti
fa ederek Evkaf Nezareti'nde asaleten 
göreve başladı. Bir ara Emrullah Efendi'
nin yerine Maarif Nezareti'ne vekalet et
ti. Kabinenin yıl sonunda istifasıyla Ev
kaf Nezareti'nden ayrıldı. Babıali Baskı-



nı 'ndan sonra kurulan Mahmud Şevket 
Paşa kabinesinde 1 5.000 kuruş maaşla 
yeniden Evkaf nazırı oldu . Kendisine 6 
Kasım 1913'te birinci rütbeden AI-i Os
man nişanı verildi. Said Halim Paşa kabi
nesinde Evkaf nazırı iken 20.000 kuruş 
tahsisatla 16 Mart 1914'te şeyhülislam 
oldu. Sultan Mehmed Reşad'ın sadraza
ma hitaben çıkan tayin iradesinde özetle 
bütün şer'! mahkemelerin ve medaris-i 
İslamiyye'nin tanzimi. ıslahı ve cemiyetin 
hayrına hizmet vermesi için ulemadan 
Hayri Efendi 'nin şer'! muamelata vakıf 
olması sebebiyle meşihat makamına ta
yininin uygun görüldüğü bildiriliyordu (ik
dam, 19 RebTülahir 1332 ). 

11 Kasım 1914'te fevkalade olarak top
lanan kabinede 1. Dünya Savaşı'na girme 
temayülü ağır basınca bazı nazırlar istifa 
ettikleri halde. meşihat ve Evkaf Nezare
ti de üzerinde bulunan Hayri Efendi har
bin gerekli olduğunda ısrar etmişti. Ni
tekim kabinenin kararından sonra Şey
hülislam Hayri Efendi meşhur "cihad-ı 
ekber" fetvalarını vermiştir. Beş fetva
dan oluşan bu dini- hukuki belgede Hayri 
Efendi sırasıyla, padişahın cihad emrine 
herkesin katılmasının farziyetini; hilafet-i 
İslamiyye'yi ortadan kaldırmak isteyen 
Rusya, İngiltere ve Fransa idaresinde 
olan bütün müslümanların bu devletler 
aleyhine birleşmesinin şart olduğunu ; bu 
farziyete rağmen cihada katılmayanla
rın ağır cezaya d uçar olacakları; İslam (Os
manlı ) askerini öldüren yukarıdaki devlet
lerin tebaası müslüman askerlerin büyük 
günaha girecekleri; nihayet İngiltere. 
Fransa. Rusya, Sırp. Karadağ hükümet
leri idaresinde bulunan müslümanların 
İslam Devleti'ne yardımcı olan Almanya 
ve Avusturya aleyhine harp etmelerinin 
bu devletin zararına olacağı için büyük 
günah olduğu hususlarını içine almak
taydı (as lı için bk. ilmiyye Sa lnamesi, s. 
640) Beriiner Tageblatt gazetesinin is
tanbul' daki muhabirine verdiği demeçte 
de Hayri Efendi 1. Dünya Savaşı hakkında
ki görüşlerini. bu defa ilan edilen cihad-ı 
ekberin boyutlarını ve mahiyetini eski dö
nemlerdeki Haçlı seferleriyle mukayese 
ederek açıklamıştı. 

Hayri Efendrnin Evkaf nazırlığı ile şey
hülislamlığı 6 Mayıs 1916'ya kadar sür
dü; sağlık sebeplerini mazeret göstere
rek bu tarihte istifa etti. Ancak istifanın 
gerçek sebebi İttihat ve Terakki'nin bir
takım uygulamalarından duyduğu rahat
sızlık ve Talat Paşa ile aralarında eskiden 
beri mevcut olan ihtilattı. Bir süre köşe
sine çekilen Hayri Efendi, Vahdeddin'in 

saltanatında 14 Ekim 1918'de kurulan İz
zet Paşa kabinesinde Adiiye Nezareti'ni 
üstlendi. 1. Dünya Savaşı sonunda imza
lanan antlaşmaların ardından İngilizler 'in 
istanbul' u işgalinden sonra eski kabine 
üyelerinden birçoğu gibi Hayri Efendi de 
Malta'ya sürgüne gönderildi. Burada kalp 
rahatsızlığı şiddetlendi ve genel validen 
Malta'daki Salvator Kalesi'nin rutubetli 
ortamından çıkarılıp tedaviye gönderil
mesi isteğinde bulundu; kendisinin ve ar
kadaşlarının durumun düzeltilmesi hak
kında Osmanlı hükümetine ve İngiliz ge
nel valiliğine müracaatları da olmuştu. 
Daha sonra serbest bırakılan Hayri Efen
di Roma'ya gitti. Bu sırada papa kendisi
ni Vatikan'a davet ederek görüşmek is
temişse de Hayri Efendi'nin . Anadolu'da
ki Yunan zulmünü engelleme konusunda 
bir teşebbüsü olursa kendisini ziyaret 
edebileceğini söylemesi üzerine görüş
me gerçekleşmemiştir. Hayri Efendi is
tanbul hükümetinin icraatından mem
nun olmadığından Anadolu'ya geçmeye 
karar vererek bir vapurla İtalya 'dan ayrı
lıp Antalya'ya geldi. Daha sonra Ankara'
da Mustafa Kemal ve diğer devlet erka
nıyla çeşitli görüşmelerde bulundu, ken
disine yapılan görev tekliflerini hastalığı 
sebebiyle kabul etmedi. Ömrünün geri 
kalan kısmını Ürgüp'te geçirdi ve burada 
hatıralarını kaleme aldı. 7 Temmuz 1921'
de vefat ederek Ürgüp'te Cami-i Keblr 
bahçesindeki aile kabristanına defnedil
di. Oğlu Suat Hayri Ürgüplü 1965-1966 
ve 1972'de olmak üzere iki defa başba

kanlık yapmıştır. 

Şeyhülislam Hayri Efendi. üstlendiği 
meşihat ve bilhassa Evkaf nazırlığı sıra
sında çok önemli ve köklü icraata giriş

miştir. Bu icraatı. medrese- mektep prog
ramlarının ve vakıfların ıslahı şeklinde 
başlıca iki noktada toplanabilir. Medre
selerde yaptığı icraata "teşkilat-ı Hayriy
ye" denilmiştir. Medrese ı slahatının ilk 
olarak İstanbul'dan başlaması uygun gö
rülmüş. istanbul medreseleri bir heyet 
tarafından tek tek dolaşılarak çeşitli açı
lardan durumları ve kullanılabilir olanla
rı tesbit edilmiştir. Medresetü'l-vaizln. 
Medresetü'l-hattatln ve Medresetü'l-ku
dat adlarıyla yeni medreseler kurulmuş
tur. Fiziki çalışmalarla birlikte ders prog
ramları üzerinde de d urulmuş . dini ders
lerin yanında sosyal ve teknik dersler art
tırılmış . okul sürelerinde yeni düzenle
meler yapılmıştır ( ge ni ş bilgi için bk. oA
RÜ ' I-HiLAFETİ' I-ALiYYE MEDRESESİ). 

Hayri Efendrnin Evkaf nazırlığı zamanın
da vakıflarda da önemli ısiahat ve geliş-

HAYRi EFENDi, Mustafa 

meler. sağlanmıştır. Evkaf mektebinin ku
rulması ile vakıf muamelelerinin düzene 
konulması ve süratlendirilmesi. imaret
Ierin ıslahı . vakıf kiralarının arttırılması . 

"cihet" lerin usulüne uygun verilmesi 
(Tevclh-i Cihat Nizamn ames i), vakıf mü
zesinin (Evkaf- ı i slami yye Mü zes i) ve 
matbaasının ( Evkaf-ı islamiyye Matbaa
s ı ) teşkili, kendine has mimarileriyle bü
yük vakıf hanlarının bina edilmesi. Gure
ba Hastahanesi'nin yeni bina ve imkan
lara kavuşturulması . vakıf kütüphanele
rio tamiri. Fatih Camii 'ne elektrik tesisa
tı döşenerek ilk defa bir vakıf eserin bu 
yolla aydınlatılması söz konusu gelişme
ler arasında sayılabilir. Ayrıca tecrübeli 
devlet adamlarının vakıfların ıslahı ve ge
leceği konusunda yazılı ve sözlü görüş
leri alınarak yapılacak ısiahat daha sağ
lam esaslar üzerine oturtulmak istenmiş
tir. Ancak memleketin içinde bulunduğu 
olumsuz şartlar ve idari kadroların yeter
sizliği yüzünden bu teşebbüslerden bek
lenilen sonuç alınamamıştır. 

Seyhü lislam Mustafa Hayri Efe ndi'n in Mehmed Resad·a 
gazi unvan ı ver ilmesinin mesruiyetiyle ilgili fetva s ı (ilmiy
ye Sa/namesi, s. 64 1) 
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Hayri Efendi. 26 Cemaziyelewel 1306 
(28 Ocak 1889) tarihli irade ile ilga edilen 
Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye Cemiyeti'ni ye
niden kurmak istemişse de muhtemelen 
döneminin siyasi şartları onun bu arzu
sunu gerçekleştirmesine imkan verme
miştir (Mardin, s. I 53). 

Hayri Efendi'nin şeyhülislamlığı zama
nında. 24 Temmuz 1913'te Fetvahane
nin Hey'et-i iftaiyyesi Hakkındaki Nizam
name ile fetvahane bünyesinde "te'llf-i 
mesai!'' ve "taharri-i mesai!" adıyla iki ay
rı daire kurulmuş ve teTif-i mesail. me
şihatça tesbit edilen konular hakkında 
dört mezhebe ait fıkıh kitaplarındaki 

bilgileri toplamak, yazılı ve basılı fıkıh ve 
fetva kitaplarından büyük bir fetva mec
muası tertip etmek, bu arada zamanın 
ihtiyaçlarına uygunluğu sebebiyle Hanefi 
mezhebinde müfta -bi h olmayan bir gö
rüşü veya diğer üç mezhep imarnma ait 
bir ictihadı uygun görmesi halinde ko
nuyla ilgili gerekçeli bir mazbata hazırla
makla görevlendirilmiştir (Düstur, ikinci 
tertip, VI, 948-950; Cerfde-i İlmiyye, sy. 4 
113321 . s. 155-157; ayrıca bk. FETVAHA

NE). Bu nizamnamede yer alan hüküm
ler. başlangıçtan beri sıkı bir şekilde Ha
nefı mezhebindeki müfta-bih görüşleri 
esas alan Osmanlı Devleti'nin zamanın ih
tiyaçlarını dikkate alarak diğer görüş ve 
mezheplerden faydalanma kapısını aç
ması bakımından önemlidir. Fetvahane
nin bu tür faaliyetlerinden olarak başta 
nafakat. nikah ve talak gibi konular ol
mak üzere bütün hukuki meselelerdeki 
müfta-bih görüşlerin "el-Ahkamü'ş-şer
'iyye fi'l-ahvali'ş-şahsiyye" adı altında top
lanıp tercüme ve telif edilmesine karar 
verilmiş ve bu eserin I. cildi olarak Fetva 
Emini Ali Haydar Efendi tarafından ter
tip edilen Kitabü'n-Nafakü.t (istanbul 
1333) adlı eser yayımlanmışsa da bunun 
devamı gelmemiştir. Yine yukarıdaki ni
zamnamenin yaklaşım biçiminden hare
ketle olsa gerek. kadınların bazı hallerde 
mahkemeye müracaatla boşanma tale
bi , Osmanlı Devleti'nde Ebu Hanife ve 
Ebu Yusufun görüşleri doğrultusunda 
çok sınırlı bir şekilde ve yalnızca kocada 
cinsi bir rahatsızlık bulunması durumun
da kabul edilirken (Aydın. s. 116-121). 
Şeyhülislam Hayri Efendi'nin meşihatı 
devrinde fetvahanede dönemin içtimal 
ve iktisadi şartları da dikkate alınarak ve 
diğer mezheplerden de istifade edilerek 
kocanın gaipliği ve hastalığı sebebiyle ka
dına boşanma hakkı veren iki fetva ha
zırlanmış. bu fetvalar Hayri Efendi'nin 
re'sen arzı ile irade-i seniyyeye iktiran 
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ederek kanunlaştırılmıştır (birinci irade
nin tarihi 29 Reblülahir 1334 15 Mart 
1916 ı. b k. Cerfde-i İlmiyye, sy. 20 11 3 34 J. 
s. 353; ikinci iradenin tarihi 18 Cemaziye
l evvel 1334'tür 123 Mart 19161; bk. a.e., 
sy. 24 11 3341. s. 394; Mardin, s. 109-111; 
Aydın, s. 144-148). Bu irade-i seniyyeler. 
8 Muharrem 1336 (24 Ekim 1917) tarih
li Hukük-ı Aile Kararnamesi'nin 122 ve 
126. maddelerine esas teşkil ettiği için 
Hayri Efendi'nin geniş görüşlülüğü Os
manlı hukuk tarihi bakımından önemli 
bir gelişmeye sebep olmuştur. Ancak 
Hayri Efendi'nin bu konularda padişaha 
re'sen arz ile irade alması. hükümetteki 
bazı kimseler tarafından teşri meclisleri
nin görev alanlarına bir tecavüz olarak 
değerlendirilmiş ve gerek hükümet ge
rekse İttihat ve Terakki Cemiyeti'nde iti
razlara yol açmıştır. Ebül'ula Mardin'in 
de işaret ettiği gibi İttihat ve Terakki Ce
miyeti'nin çeşitli engellemelerine karşı 
Hay-ri Efendi'nin tercih ettiği bu re'sen 
irade-i seniyye istihsali onlarla arasında
ki problemierin artmasına tesir etmiş 
olmalıdır. 
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HAYRiYE TÜCCARI 

Avrupa tüccarı statüsünde 
dış ticaret yapan 

Osmanlı müslüman tüccarı . 
_j 

XIX. yüzyıldan önce Avrupalı devletler 
tüccarının Osmanlı topraklarında Osman
lı tacirlerinden daha elverişli şarttarla ti
caret yapması, gayri müslim tüccarın Av-

rupalı devletlerin himayesine girerek dış 
ticarette faal rol oynamasına sebep ol
muş, lll. Selim devrinde gayri müslim Os
manlı tebaasından isteyenlere Avrupa 
tüccarı* adıyla be rat verilerek Avrupalı 
tüccar statüsünde ticaret imkanı tanın
mıştı. Ancak bu defa da Avrupa ile tica
ret yapan müslüman tüccar, Avrupalı 
devletler tüccarı veya Avrupa tüccarının 
adı ve himayesi altında ve ticaretlerinde 
onlara bir komisyon vermek suretiyle ti
caret yapmak mecburiyetinde kalmışlar
dı. Böyle bir tatbikattan şikayetçi olan 
müslüman tüccarın gayri müslim tüccar
la eşit şartlarda ticaret yapabilmek için 
teşebbüse geçmesi üzerine kendilerine 
hak verilmiş , fakat teşebbüs lll. Selim za
manında sonuçlandırılamamıştı. Halbuki 
Avrupa ile olan ticarette müslüman tüc
carın da söz sahibi olmaya başlamasıyla 
zaman içinde elde edilen karın Frenkler'
den müslümanlara geçeceği fikri ilgi
lilerce memnuniyetle karşılanmıştır. 
ll. Mahmud'un saltanatının ilk yıllarında 
müslüman tüccara da diğerleriyle aynı 
statüde dış ticaret yapma hakkı tanınır
ken bu husus göz önünde bulundurul
muş ve müslüman tüccara verilmek üze
re hazırlanan beratın padişah tarafından 
da uygun bulunmasıyla hayriye tüccarı 
denilen sınıf ortaya çıkmıştır. 

iık hayriye tüccarlığı beratının veriliş 
tarihi kesin bir şekilde belirlenememek
le beraber 181 O olarak kabul edilegel miş
tir. Avrupa ticaretinde müslüman tücca
rın da rol aynaması düşüncesiyle kurul
masına rağmen Avrupa tüccarından fark
lı olarak bunların sayılarına tahdit getiril
miştir. Başlangıçta istanbul'da kırk. İz
mir, Bursa, Şam, Halep. Kıbrıs gibi şehir
lerde onar hayriye tüccarı bulunması ka
rarlaştırılmış, fakat çoğu şehirlerdeki 
kontenjanların kısa zamanda dolması se
bebiyle şehbender ve muhtarları tarafın
dan tahdidin kaldırılması hususunda te
şebbüste bulunulmuştur. Ancak hayriye 
tüccarlığının şeref ve itibarının korun
ması mülahazasıyla tahdidin tamamen 
kaldırılması uygun bulunmamış ve mev
cut kontenjaniara yirmişer kişi ilavesiy
le sayılar istanbul'da altmışa, diğer yer
lerde otuza çıkarılmıştır. Tahdidin Tanzi
mat'tan sonra kaldırılarak şartları haiz 
müslüman tüccarın hayriye tüccarı sta
tüsüne girebilmesine imkantanınmış ol
malıdır. 

Hayriye Tüccarı Nizamnamesi'ne göre 
Avrupa tüccarında olduğu gibi bunların 


