AVRUPA TÜCCARI
müslümanların yaşadıkları Finlandiya'nın
çeşitli şehirlerinde

cami, okul ve cemaat merkezleri bulunmaktadır: buradaki müslümanların bir kısmı iş adamı ve
bankacıdlr. Çok az sayıda müslüman nüfusun yaşadığı Çekoslovakya, Lüksemburg, İzlanda ve Malta'da herhangi bir
İslami teşkilat yoktur.
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AVRUPA TÜCCARI
Avrupa ile
m üste' min tüccar statüsünde ticaret yapan
gayri müslim Osmanlı tebaası.
_j
L

XIX. yüzyılın başından itibaren, Avrupa ile ahidm'l.me*li tüccar statüsünde ticaret yapma müsaadesi bahşedilen Osmanlı tebaası gayri müslim tüccara Avrupa tüccarı adı verilmiştir.
Osmanlı sınırları içinde, müslüman ve
gayri müslim tebaa ile ahidnameli devletler tüccarı farklı şartlarda ticaret yaparlardı. Ahidnameli tüccarın dış ticaretle daha imtiyazlı durumda bulunması yanında, yabancı elçilik ve konsoloslukların kullanacakları tercümanlara cizye vb. tekalif*ten muafiyet gibi hakların
da tanınmış olması, gayri müslim tebaaya son derece cazip görünüyordu. İs
tanbul'daki elçiliklerle diğer şehirlerdeki
konsoloslukların resmi makamlarla münasebetleri, öteden beri, !isan bilen gayri müslimler tarafından yürütülmekte
ve bu nevi vazifeterin görülebilmesi için
tercümanlık beratına sahip olmak gerekmekteydi. Tercümanlar yabancı misyonlar tarafından seçilir ve beratlar da yine
onlar tarafından temin edilirdi. Elçilik ve
konsoloslukların berat temininden maddi menfaatler sağlamaları, zamanla tercümanlık beratı taşıyanların sayısının artmasına sebep oldu. Hakikatte ise bun-

bulunur, bunlar aralarında
seçimin "emr-i ali" ile tasdikinden sonra vazifeye başlarlardı. İş yerleri
ve ticaret yaptıkları devletin ismi, nazır
Iarı tarafından tutulan bir deftere kaydedildiğinden, bunlara "defterli tüccar"
ve Efiak-Bağdan'ın fermanlı tüccarı gibi
bir takım olduklarından kumpanya tüccarı da deniliyordu. Müste'min tüccar
hak ve imtiyazları tanınan Avrupa tüccarı, ticaret yaptıkları memleketin tarifesi üzerinden % 3 gümrük resmi ödüyorlar, avarız, kassabiyye vb. tekalif-i
örfiyyeden muaf tutuluyorlar; kıyafetve

nazıriarı

yaptıkları

Avrupa

tüccarlarına

verilen ll. Ma hmud devri

...

ların çoğu, tercümanlık beratındaki şe

hirlere hiç gitmemiş, ticaretle uğraşan
ve !isan bilmeyen kimselerdi. Tercümanlık beratı suistimalinin önlenmesi için
XVIII. yüzyılda zaman zaman bazı teşeb
büslerde bulunuldu. lll. Ahmed (ı 722),
lll. Mustafa ( 1758, 1766) ve 1. Abdülhamid (1786) bu konuyla ilgilenip yabancı
elçilere notalar verdilerse de mesele halledilemedi. 1791 yılında lll. Selim devrindeki teşebbüs de istenilen neticeyi
vermediğinden Avrupa ile ticaret yapan
ve yapacak olan tüccar, kaptan ve gemi
sahipleri için özel bir statünün kabulü
kaçınılmaz oldu. Bu suretle Avrupa tüccarı denilen sınıf ortaya çıktı ( 1802).
Avrupa ile ticaret yapmak isteyen ve
güvenilir bir şahıs olduğunu ispat eden
gayri müslimler Avrupa tüccarı beratı
alabiliyorlardı. Bunun için, üzerlerine nazır tayin edilen Divan-ı Hümayun beylikçisinin bir takrir* i ile berat harcı olarak
1500 kuruş ödenmesi ve beratın İstan
bul Kadılığı Bab Mahkemesi'ne kaydı gerekiyordu. Avrupa tüccarının iki yıl süreyle vazifede kalacak bir başbezirgan

beratların·

dan biri (BA, Müzehheb Fermanlar , nr. 648/1)
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AVRUPA TÜCCAR!
lerine karışılmıyor, "mürur tezkiresi" denilen seyahat izinlerini kolayca alabiliyorlardı. Avrupa tüccarı sınıfına girenlere iki h i zmetka rlarının bulunması, bunlardan birinin istanbul dışında oturabilmesi hakkı da tanınmıştı. Seratlı tüccara hukuki bakımdan da müste'min tüccar gibi muamele ediliyor ve yabancı tüccarla 4000 akçeyi aşan davaları istanbul'a sevkediliyordu. Arala rındaki davalar gerektiğinde beylikçi tarafından reisülküttaba arzediliyor ve eğe r "şer' - i şe
rif"e müracaat lazım gelirse, çarşamba
günleri Reisülküttab Odası'nda veya Babıali'de Arz Odası'nda bu davalara bakı
lıyordu (BA. KK. nr. 7538. s. 2). Müste'min
tüccarla olan davalarında ise davalının
tabi olduğu devletin ahidnamesi esas
alınıyordu . İçlerinden birinin ölümü halinde terekesi tesbit edilerek varsa varisine veriliyor, varissiz ölenlerin malı hazineye kalıyordu .
1839 ' da Ticaret Nezareti ' nin kurulusonra ise Avrupa tücca rlarıyla ilgili işlere Ticaret Nezareti'nce bakı lma
ya başlandı. Daha önce beylikçinin yaptığı işi artık Ticaret nazırı yüklendi. Yani
defterli tüccar arasına girebilmek, diğer
tüccarın teklifi üzerine Ticaret nazırı tarafından yapılacak arzla mümkün olabilecekti. Ticaret Nezareti'ne bağlı bir Ticaret Meclisi'nin (BA. MAD, nr. 211 92 , s.
3-4). 1850'de ise Ticaret Mahkemesi'nin
kurulmasıyla Avrupa tüccarının ticaretle
ilgili davaları da artık burada görülmeye başlandı. Ticaret Mahkemesi'nin kuruluşundan sonra yanlış uygulamala rı önlemek üzere ticari mahiyetteki davaların
Ticaret Mahkemesi'nde, şe r' -i şerife dair
olanla rın şe r'i mahkemelerde, müesses
kanunlara dair olanların da Ali meclislerde görülmesi gerektiği hakkında emirler verdi (BA. MAD, nr. 21192. s. 2).
şundan

Osmanlı

Devleti'nin, gayri müslim reAvrupa devletlerinin himayesinden kurtararak onlara müste'min tüccar
hak ve imtiyazları tanıması, ahidnameli
devletleri memnun etmediyse de teşeb
büsü akamete uğratmak hususundaki
gayretleri neticesiz kaldı. Özellikle, devletin gayri müslim tüccar hakkında kesin tavrı nı ortaya koyduğu 1806'dan sonra yabancı himayesine giren birkaç tüccar olduysa da gayri müslim tebaa artık kendi adiarına ticaret yapmayı tercih etti. Bilhassa Avrupa tüccarı imtiyazının verilişini takip eden yıllarda Napolyon harpleri, bu statüye dahil olan. tarafsız Osmanlı bayrağı ile Akdeniz'de dolaşan . ticar et yapan Rum kaptan ve geayasını
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mi sahiplerine büyük menfaatler sağla
dı. Bu sebeplerle, Sultan Il. Mahmud devrinde h ayriye tü ccarı* nın ortaya çıkı
şına kadar müslüman Osmanlı tebaası
da Avrupa tüccarı adı ile ticaret yaptı .
Ancak Tanzimat'tan sonraki uygulamalar bu durumun kısmen bozulmasına sebep oldu. Osmanlı tebaası olanlar, müste'min tüccarla olan davalarında , onlar
gibi iyi yetişmiş avukatlarla mahkeme~
ye çıkamamaları ve ticaret davalarının
istinaf mahkemelerinde yeniden görülmesinin kanunen mümkün olmaması dolayısıyla çoğu davaları kaybettiklerinden,
yeniden yabancı himayesine girmeyi tercih etmeye başladılar (Lutfi. VI . !02).
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Türkiye Türkleri'nin
ataları olan Oğuz elinin
en tanınmış boylarından biri.

_j

Bu boyun adı Kaşgarlı Mahmud (XI.
ve Fahreddin Mübarek Şah ' ın (XIII.
yüzy ıl baş ı ) listelerinde Afşar. Reşidüd
din (XIV. yü zy ıl baş ı) ile ona dayanan Yazı cıoğlu (XV. yüzy ıl ) ve Ebü'l-Gazi (XVII.
yü zy ıl ) listelerinde de Avşar şeklinde geçer. Moğol istilasından önceki vekayi'nameler de Kaşgarlı ve Fahreddin Mübarek Şah'ı teyiden Afşar şekline rastlanmaktadır. XIV- XVII. yüzyıllarda Anadolu ' da her ikisi de gör ülmekle beraber
Avşar şekli çok daha yaygındır. İran kaynaklarında bu boyun adı XVI. yüzyıldan
itibaren sadece Afşar şeklinde yazılmak
tadır. Bugün iran'da bu boya mensup oymaklar ve köylüler de boylarının adını
aynı şekilde, yani "Afşar " olarak söylemektedir ler. Kaşgarlı ve Reşidüddin , diğer Oğuz boyları gibi Avşarlar' ın da damgalarını vermişlerdi r. Bundan başka Reşidüddin Avşarlar'ın, kendilerine en ya kın diğer üç boy (Kızık, B e ğdili , Karkın ) ile
ortak olan tatemler inin tavşancıl, şölenyüzy ıl )

lerdeki (tay) ülüşlerinin (koyunun yemeleri için kendilerine törece tahsis ed i l riüş
kısmı) sağ umaca (kı s ım) olduğunu bildirmişti r. Yine aynı müellife göre avşarın
manası "çevik, ava meraklı" demektir.
Oğuzlar'ın İslamiyet'ten önceki tarihlerine dair rivayetlerde Avşar' la ilgili herhangi bir hadiseden ve bu boya mensup
beylerden bahsedilmez. Fakat İslamiyet'
ten öı:ıceki devirde hükümdar sülalesi çı
karmış beş boydan birinin de Avşar olduğu bildirilir ( diğer boylar Kay ı, Eymür.
Yazır ve Beğd i li ) . Selçuklu hanedanının
büyük siyasi başarıları ve Karahıtaylar' ın
Türkistan'da hakimiyet kurmaları , Oğuz
lar'dan pek kalabalık kümelerin Seyhun
boylarındaki yurtlarından ve hatta Mangışlak ve Balkan (Balhan ) bölgelerinden
göçüp Orta ve Yakındoğu ülkelerine gelmelerine sebep oldu. Gelen yirmi dört
Oğuz boyundan pek azı tar ih kaynaklarında akisler bırakabiidiler ki bunlardan
biri de Avşarlar' dır.

1. Hılzistan'daki Avşar ( Afşar ) Beyliği. 530
(1135 -36) tarihler inde iran ' ın HOzistan
eyaletinde kalabalık sayıda bir Tür kmen
topluluğu yaşamaktaydı. Bu Türkmen
topluluğu buraya, Karahıtaylar' ın Türkistan ' da hakimiyet kurmaları yüzünden
meydana gelen baskılar sonucu göç etmişti. Bu topluluğun içinde Avşarlar'ın
kalabalık bir obası vardı. Bu Avşar abasının başında da Arslan oğlu Yak ub bulunmaktaydı. Arslan oğlu Yakub HOzistan kasabasında oturuyordu. Avşarlar ile
birlikte gelmiş olan kalabalık bir Salur
(Salgur) obası da komşu KOh-gi!Oye bölgesinde yurt tutmuştu . Bunla rın da başında Mevdüd oğlu Sungur bulunuyordu. Sungur S43'te ( 11 48-49) Şiraz' ı zaptederek Salgurlu Devleti' ni kurdu. Avşar
beyi Yakub Fa rs'ı ele geçirmek veya Sungur'u kendisine tabi kılmak için bir kaç
defa Salur beyinin üzerine yürümüş ise
de başarı elde edememişti. Yakub Bey'den sonra HOzistan'daki Avşarlar'ın başına Şumla geçti. Şumla bu Avşar beyinin adı olmayıp Iakabı idi. Şumla ' nın asıl
adının Aydoğdu ve babasınınkinin de Güç
Doğan (Kü ş Togan. Küç Togan ) olduğu bilinmektedir. Şumla ' nın Yakub Bey ile akraba olup olmadığı hakkında ise hiçbir
kayıt mevcut değildir. Selçuklular'dan
Sultan Mesud zamanında HOzistan ' ın bir
kısmı ile LOristan ' ın bazı yerlerini idare
eden Şumla , bu son büyük Selçuklu hükümdarının ölümünden sonra HOzistan'a
döndü ve bu rayı tamamıyla idaresi altı
na aldı. Böylece siyasi durumdan da faydalanarak HOzistan'da bir beylik kurma-

