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XV. ve XVI. Yüzyýllarda Osmanlý Devleti’nde
Deniz Taþýmacýlýðýna Dair Bazý Hukuki
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In this essay, a few concepts and practical rules that governed Ottoman marine system in the 17th
and 18th centuries will be briefly explained. This article focuses on the relations among the joint
ownership of ships, ship construction, captains (reisler), ship-boys (tayfalar) and ship-owners as
well as on those themes that have been least treated until now, such as the division of the profits of a ship’s journey and the ship permit (izn-i sefine). The study makes a research for the first
time on a few institutions and concepts, brings forward certain questions and gives some new
information regarding the classical marinership in the Ottoman State. The conclusions of the
essay are not based on the theoretical knowledge but indeed on the courts registers, hence practice. A few interesting points about the sea trade and transportation are made available to the
readers; new data concerning the topic are given; and a few unreadable or unclear concepts are
also brought to the attentions of the researchers.
Key words: Ottoman maritime system, reis (captain), tayfa (crew), izn-i sefine (ship’s permit)

Giriþ
Bu makalede temas edeceðimiz hususlar gemi sahipliði (ortak sahipliði), gemi yapýmý, kaptanlar (reisler), yoldaþlar (tayfalar) ve gemi sahipleri arasýndaki
münasebetler, gemi seferi kazancýnýn paylaþýmý, izn-i sefinedir. Bu hususlar bugüne kadar pek az ele alýnmýþtýr; bu bakýmdan, bizim çalýþmamýz ilk denemelerden biri olmaktadýr. Buna raðmen bazý kurum ve kavramlarý ilk defa araþtýrma
nesnesi haline getirmekte ve bu arada bazý sorunlar ortaya çýkarmakta, Osmanlý Devleti’nin klasik dönem gemiciliði için bazý yeni bilgiler getirmektedir. Konu,
bizim fýrsat bulamadýðýmýz, mevcut çalýþmanýn ele aldýðý dönemden evvelki ve
o dönemle çaðdaþ diðer deniz taþýmacýlýðýnýn bulunduðu yerlerle mukayeseli
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olarak incelenebilse ilginç verilerle karþýlaþýlabilirdi. Diðer yandan, bu geniþ konunun bazý yönlerine daha önce temas etme imkaný bulduðumuzu1 ve ileride
yeniden konuya dönebileceðimizi ümit ettiðimizi belirtmek isteriz.
Çalýþmamýz esas olarak Galata ve Tophane Þer‘iyye Sicillerinden derlenen
malzemeye dayandýrýlmakla birlikte 1819 numaralý Trabzon Þer‘iyye Sicilline ve
ayrýca BOA’ndeki Atik Þikayet Defterleri, Mühimme Defterleri ve Kamil Kepeci
gibi bazý tasniflerdeki kaynaklardan da istifade edilmiþtir. Galata ve Tophane
Þer‘iyye Sicillerinin gemiciliðin bütün yönleri bakýmýndan, bu arada hem sivil,
hem de askerî denizcilik bakýmýndan da çok zengin bilgiler ihtiva ettiði dikkati
çekmektedir2. Gerçekten de Halil Ýnalcýk, Galata Þer‘iyye Sicil defterlerinin Osmanlý deniz ticareti, ihraç ve ithal edilen emtia ve yükler bakýmýndan olduðu gibi, mudârebe sözleþme ve davalarý, paylý gemi sahipliði, reisler ve gemi sahipleri gibi hukukî görünümleri bakýmýndan da önemli belgeleri ihtiva ettiðine vaktiyle iþaret etmiþti3. Ayný görüþler Tophane’ye ait defterler için de geçerlidir.
Osmanlý mahkeme kayýtlarýnda çekeleve, þayka, karamürsel, kancabaþ, burtun,
kalyon, kadýrga, fýrkate, pereme vs.4 diye birçok gemi cinsi adý geçmektedir ve
bunlardan çok çeþitli sebeplerle bahsedilmektedir. Bu kayýtlarda en baþta satýþ
iþlemleri, birlikte gemi inþasý, mevcut bir gemiye ortak olmak, gemi sahipleri ile
kaptanlar, kaptanlar ile gemiciler arasýndaki ihtilaflar, kaptanlarýn sorumluluðu,
gemilerin karþýlaþtýðý kazalar sebebiyle ortaya çýkan uyuþmazlýklarý çözmek veya
ilerde çýkabilecek herhangi bir ihtilafý baþtan engelleyebilmek için varýlan anlaþmayý yetkili bir makama (kadý) tasdik ettirmek vb. gibi hususlar yer almaktadýr.
Kayýtlarda, Osmanlý Devletinin çeþitli limanlarýndan, mesela Mýsýr’daki Ýskenderiye ve Dimyat iskelelerinden, Abaza vilayetinden, Kefe’den Sinop’tan ve Sa-
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Not: Metin içindeki (...) iþareti bizim çýkardýðýmýz kýsýmlarý, ... iþareti ise okunamayan kýsýmlarý göstermektedir.
Gemi ticaretinin karþýlaþtýðý riskler ve finansmaný yollarý için bkz.: Fethi Gedikli, Osmanlı Şirket Kültürü XVI.-XVII. Yüzyıllarda Mudârebe Uygulaması, Ýz Yayýncýlýk, Ýstanbul 1998, sh.237-260.
Mesela, Galata, nu. 38, v. 88-4’deki bir belgede Osman b. Mehmed adlý bir kimse (kürekçi),
1024 senesinde ihracý ferman olunan donanma-yý hümayun gemilerinde hizmet etmek için
Yusuf Reis b. Mehmed adlý “mukaddem”in elinde olan miri akçeden kürek bedeli olarak 1
300 akçeyi aldýðýný ikrar etmiþti. Baþka bir belgede (Galata, nu. 191, s. 708-1) Hâssa reislerinden Galatada Cami-i Kebir mahallesinde sakin olan Mustafa Reis b. Hasan, Haleb’den
gelen Mehmed b. Murad’ý reis olduðu kadýrgada kürek çeküp derya seferine bile seferlemek
için ecîr (iþçi) tutmuþ ve ücret olarak miri akçeden 800 akçeyi peþin olarak ödemiþti (evasýtý
Muharrem 1015) Sicillerde, bunlar gibi, kürek bedeli ile ilgili birçok belge daha vardýr.
Halil Ýnalcýk, “Ottoman Galata, 1453-1553”, Première Rencontre Internationale sur l’empire Ottoman et la Turquie moderne, der. E. Eldem, (l’Institut Français d’Etudes Anatoliennes), Ýstanbul
1991, s. 72.
Ýdris Bostan, Kürekli ve Yelkenli Osmanlı Gemileri (Bilge Yayým Habercilik, Ýstanbul 2005, 461 s.)
kitabýnda Osmanlý donanmasýnda kullanýlan kürekli ve yelkenli gemilerin özelliklerini ve asli
görüntülerini vermektedir.
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kýz’dan, Tuna limanlarýndan Ýstanbul’a zahire ve muhtelif ticaret eþyasýyla beraber yolcu taþýyan gemilerden de söz açýlmaktadýr.
Defterlerde gemi (sefîne) ve gemi aletleri satýþýna dair de birçok bilgi yer almaktadýr. Bunlar incelenerek gemilerin alýcýlarý ve satýcýlarýnýn kimlikleri, dinleri,
alýcý ve satýcýlarýn sayýsýna bakarak belli bir geminin sahiplerinin kaç kiþi olduðu, gemilerin niteliði, büyüklüðü, küçüklüðü, gemilerde bulundurulan âlât ve
esbâb ve fiyatlarý hakkýnda çok kýymetli bilgiler elde etmek mümkündür. Ayrý bir
çalýþmanýn konusu olabilecek bu mevzuya araþtýrýcýlarýn dikkatini çekmek amacýyla burada birkaç satýþ olayýný özetleyerek kýsaca temas edeceðiz. Bunlardan
birinde Ýstinye nahiyesinde bulunan Yeniköy’den Hacý Osman Reis çekeleve gemisini Giresunlu Ali Reis’e 70 000 akçeye satýp teslim etmiþti. Ancak Osman Reis
üç seferde ve deðiþik iþlemlerle satýþ bedelinin takriben yüzde altmýþ kadarýný
(40 000 akçesini) tahsil etmeyi baþarabilmiþ; Giresunlu Ali Reis’in üzerinde hâlâ
30 000 akçe alacaðý kalmýþtý5.
Baþka bir kayýt, Kefeli Serkis Reis’in “þayka”sýnýn yetkisiz þekilde oðlu tarafýndan satýlmasýyla ilgilidir. Nüfusunun çoðunluðu Müslümanlardan oluþan Kefe,
Kýrým yarýmadasýnda XVII. ve bilhassa XVIII. yüzyýlda çok önemli bir liman þehri ve ticaret merkeziydi. Serkis Reis oðlu Þehri’nin Yusuf Reis’e 92 000 akçeye
sattýðý þaykasýný geri alacakken, Yusuf Reis satýþ bedelini 8 000 akçe daha artýrarak ondan satýþa izin vermesini talep etmiþ ve Serkis Reis de ilave bedelini alýp
satýþa icazet vermiþtir6. Böylece satýþ bedeli 100 000 akçeye yükselmiþti. Yine Ýzmir’de mültezim olan bir Yahudi, ortaklarýyla birlikte sahip olduðu bir þaykayý
satmýþtý7. Yeniçeri olduðunu iddia eden bir gümrük emininin, 20 000 akçeye satýlan bir gemiden8; bir masdariyye emininin ise þayka satýþýndan gümrük talep
etmesi münasebetiyle bazý gemi satýþlarý mahkeme defterine kaydedilmiþti9.
Yukarýda belirtildiði gibi, satýþa gemilerle birlikte veya onlardan müstakil olarak
gemi aletleri de konu oluyordu. Bir olayda on buçuk kantar gemi âlâtý satýlmýþ
ancak bunlarýn neler olduðu belirtilmemiþti10.
5
6
7
8

Galata Mahkemesi, nu. 45, V. 63a.
Galata Mahkemesi, nu. 45, v. 69. (H.1208 / M.1794).
Galata, nu. 25, s. 21-5.
Galata, nu. 25, s. 102-5.
9 Galata, nu. 25, s. 119-5: Fahrü’l-eþbah Lütfi Reis b. Derviþ, bilfiil Acemioðlaný zümresine kethuda olan ve fahrü’l-akran Ömer Beþe b. Abdülmennan’a 16 zira þaykasýný içinde olan âlât
ve esbâbý ile beraber 30 000 akçeye satýp parasýný tamamen almýþtý (4 Ramazan 1008 / 24
Ekim 1599).
10 Galata, nu. 191, s. 512-2. Diðer bir kayýtta, Pavlo v. Kimyan adlý Efrencî maliki olduðu on buçuk kantar gemi âlâtýný Mýsýr’ýn meþhur limaný Ýskenderiye’de satmasý için Memi Reis b. Abdullah’a vermiþ, ardýndan da evahir-i Safer 1018 / Mayýs 1609’da Tomzaki v. Pasko adlý tercümaný mahkemede anýlan 15 kantar gemi âlâtýnýn akçasýný davaya, kabza ve isale ve bunlarýn gerektirdiði iþleri yapmaya vekil olarak tayin etmiþti. Ancak, bir belgede bu gemi âlâtý
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I. Ortak Gemi Sahipliði
Söz konusu kayýtlar incelendiðinde, birçok geminin iki veya daha fazla sayýdaki kimse tarafýndan yarý yarýya (münâsafeten) veya dörtte bir hisselerle iktisap
olunduðu ve iþletildiði, böylece bunlarda bir ortak mülkiyet iliþkisinin varlýðý
müþahede edilmektedir. Gemilerin ortak mülkiyete konu olmasý, onlarýn pahalý
bir yatýrýmý gerektirmesi11 sebebiyle olduðu kadar riskin daðýtýlmasýyla da ilgili
olabilir. Gemi iþletmesinin de çoðu zaman birçok kimseden toplanan paralarla
gerçekleþtirildiði bu belgelerden kolayca anlaþýlmaktadýr. Nitekim, gemi reislerinin seyrek olmayan bir þekilde karz, mudarebe ve sermaye yoluyla anapara
toplayýp ticaret yapmaya çalýþtýklarýna baþka bir çalýþmamýzda geniþçe temas
edilmiþti12.
Gemi malikleri dinî aidiyetleri bakýmýndan ele alýnacak olursa hem zimmi
statüsünde bulunan Hýristiyan tebanýn, hem de Müslüman kesimin bu sektörde
neredeyse birbirine yakýn aðýrlýkta yer tuttuklarý gözlenmektedir. Gayrimüslim
unsurlar arasýnda Yahudilerin nadiren bulunduklarý göze çarpmaktadýr13. Buna
karþýlýk Müslüman kesim içinde Araplarýn dikkate deðer ölçüde yer aldýðý müþahede edilmektedir.
XVI. ve XVII. asýrda gemilere genellikle iki veya daha fazla kimsenin birlikte
malik olduklarý belirtilmiþti. Ancak bir kiþinin mülkiyetinde bulunan gemiler de
az deðildi. Bir þahsýn mülkiyetinde bulunan gemiler için söylenecek çok fazla bir
þey yoktur; bu kiþi özel mülkiyet haklarýnýn tümünü bu gemi üzerinde istimal
edebilirdi. Gemiye tek baþýna sahip olan kimse, gemisini ya kendisi reis olarak
kullanmýþ veya ona birisini reis olarak tayin ederek iþlemesini saðlamýþtý.
Bir gemiye iki þahsýn iþtiraken sahip olmasý halinde gemi genellikle bunlar
arasýnda eþit iki hisseye14 bölünmüþtür. Ancak gemideki ortaklýk iliþkisi bazen
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dört büyük demir, bir küçük sandal demiri ve üç ... ve sagir ve kebir beþ yelek ve iki ... ve iki
bayrak ve bir kazgan ve iki sahan olan tekmil âlât þeklinde sayýlmaktadýr (Galata, nu. 40, v.
20b-2).
Bkz. yukarýda not. 5.
Bkz. yukarýda not 1.
Galata, nu. 191, s. 409-2’de Bayram v. Ýsak adlý bir yahudinin Üsküdara baðlý Þile sakinlerinden Pereþkova v. Doþor nam zimmiden 20 zira bir þayka dava etmiþti. Anlatýmýna göre Marmara adasý sakinlerinden Yanaki adlý zimmiye 20 zira þayka bina ediversin diye 49 000 akçe
vermiþ, Yanaki gemiyi yaptýktan sonra ancak teslim edemeden ölmüþ, varisi olmadýðýndan
beytülmal emini olan Ömer Subaþý gemiyi miri için alýp alelacele ahara satmýþtý. Halen gemisini Pereþkova elinde bulan yahudi bu sebeple onu dava ediyordu. Pereþkova ise geminin Terandefil’e ait olduðunu ve nýsfýný kendisinin ondan 17 500 akçeye satýn aldýðýný iddia
etmiþti. Ancak þahitler Yahudi lehine tanýklýk ettiðinden gemi Yahudiye hükmedilmiþti (evaili Cemaziyelevvel 1009 / Kasým 1600). Hükümde geminin yarýsýnýn Yahudiye ait olduðu yazýlýysa da baðlamýna bakýldýðýnda bunun zuhul eseri olduðu anlaþýlýyor.
Mesela böyle bir örnek için bkz. Galata, nu. 50, v. 7b-4. Orada iki þahýs 18 zira büyüklüðündeki bir þaykada, eþit seviyede ortak (ale’s-seviyye þirket) idiler.
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üçte bire üçte iki de olurdu15. Hatta bir gemide daha baþka türlü ikili ortaklýklarýn tesis edilmesine engel herhangi bir þey söz konusu deðildi.
Bir gemiye ikiden fazla þahsýn ortak olduðu bazý durumlarda bu gemi belli
adet paylara bölünmüþ kabul edilerek her bir ortaðýn gemide kaç paya sahip olduðu belirtilmektedir16. Nitekim, gemiler bütün olarak satýldýðý gibi, gemi paylarý
da satýþa konu oluyordu. Hatta daha geminin yapýmý tamamlanmadan gemideki hissenin satýþý ile de karþýlaþmak mümkündür17.
Ortak mülkiyette bulunan bir geminin iþletilmesi tabii ki ortaklarýn rýzasýyla
olabilirdi. Konunun yer aldýðý bir hadise mahkeme defterine aþaðýdaki gibi kaydedilmiþti. Bir zahire gemisi reisi karamürsel demekle maruf olan zahire gemisinde ortak olduðu adam ile daima mahmiye-yi Kostantiniyyeye zahire getiregeldiðini, bilhassa halen þehirde zahire açýsýndan külli muzayaka olmasýna raðmen,
þerikinin kendisiyle sefere gitmeyip gemiyi Galatada baðlamak istediðini, sebebinin sorulmasýný talep etmiþti. Ortaðý “halen bir mikdar hasta olub sefere gitmeðe iktidarým olmaduðýna binaen gitmeyüb gemiyi Galatada baðlamak murad
15

Galata, nu. 191, s. 727-5’deki kayda göre, Selanik sakinlerinden Yehudzade(?) diye maruf elHacc Ahmed Beð b. el-Hacc Mustafa adlý bir “racil” mahkemede Gelibolu sakinlerinden Hasan Reis b. Hüseyin karþýsýnda þunlarý demiþti: Karamürsel denilen 16 zira sefinenin ve aramýzda ilm-i þer‘î ile malum cümle âlâtýnýn sülüsü benim mülküm, sülüsâný ise Hasan Reis’in mülkü idi. Þimdi ben sefinede ve aletlerinde olan sülüs hissemi Hasan Reis’e 100 000
akçeye satýp paramý aldým. Yalnýzca sülüs gemi ve âlâtýnýn 100 000 akçe gibi deðme geminin tüm deðerinden yükseðe satýlmýþ olmasý ilgi çekicidir; burada deðeri yükselten belki âlât
olabilir fakat bunu bilebilmek için âlâtýn dökümünün yapýlmýþ olmasý gerekirdi.
16 Ýkiden fazla kimsenin ortak olduðu gemilerle ilgili bazý örnekler þunlardýr: Galata, nu. 16, v.
31a-1 (s. 61)’ye göre, Marmara adasýndan Kosta v. Mihal, Petro v. Dimitri’den 27 zirâ bir gemi iþtirâ ettiðini ve adlarýný andýðý zimmilerin bu gemide kendisiyle müþterek olmaða talip
olduklarýný, zikr olunan gemi 15 hisse olmak üzere her birinden biner akçe aldýktan sonra
mezbûrlarý gemiye ortak ettiðini bildirmiþti. Hâlen geminin 1 hissesi Kosta’nýn, kalan on 14
hissesi zikr olunan 14 kiþinin mülkü olmuþtu. Ortaklarýn tümü ittifakla Petro v. Dimitri’yi gemiye reis atamýþ, Petro da reisliði kabul etmiþti [12 Receb 999 / 6 Mayýs 1591] Ayrýca bir peremede 5 000 akçeye bir hisse satýldýðýna dair bkz. Galata, nu. 25, v. 13b-5. Yine bir karamürsel gemisi dört kiþinin ortak malýydý: Galata Mahkemesi, nu. 45, v. 23a: “Fellah taifesinden
Yunus b. Ebû Zeyd ve Mes‘ud b. Merzuk ve Cum‘a b. Süleyman nam kimesneler meclis-i
þer‘-i hatîr-i lâzýmu’t-tevkïrde Süleyman Reis b. Mehmed mahzarýnda her biri ikrâr ve takrîr-i
kelâm idüp mezbur Süleyman ile bizim cümlemiz beyninde ale’l-iþtiraký’s-sevî mülkimiz
olan karamürsel ta‘bîr olýnur 24 zira‘ mülk sefînemizde merkúm Süleyman’ý reis nasb u
ta‘yin idüp sefîne-i mezkûreyi eyne mâ yeşâ sefer itmek üzere yedine teslîm idüp ve sefîne-i
merkúmenün ba‘de’l-amel hasýl olan gallesinden merkúm Süleyman hisse-i riyâsetini alduðýndan sonra bakïsi dördümüz beyninde bi’s-seviye taksîm olýnup her birimizin hisselerimizi
def‘ u teslîm itmek üzre mu‘âhede eyledük didüklerinde mukýrrûn-ý merkúmûn minvâl-i muharrer üzre cârî olan ikrârâtýný el-mukarrun lehû el-mezbûr Süleyman Reîs vicâhen tasdîk itmeðin mâ huve’l-vâký‘ gýbbe’t-taleb ketb olýndý tahrîren fî yevmi’s-sâbi‘ min þehri Rebî‘ulâhir li sene semân ve ýþrîn ve elf. (1618). Þuhûdü’l-hâl: Yusuf b. Abdünnebi, Ebû Zeyd b.
Sa‘îd, Þaban b. Hamza, Ramazan b. Zekeriyya, Lutfullah b. Mustafâ ve gayruhum”.
17 Galata, nu. 25, s. 149-2.
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itmiþ idim ba’de’l-yevm mezbur el-Hâc Ali sefine-yi merkume ile sefer eylesün
mani’ deðilim” demiþti18. Belirtelim ki, gemi ortaklarý açýkça birbirlerini vekil
olarak yetkilendirmemiþlerse birbirlerinin vekili olarak hareket edemezler19. Burada söz konusu olan ortaklýk, Ýslam hukukundaki þirket-i mülk (mülk þirketi: ortak mülkiyet) bugünkü hukukumuzdaki yaygýn terimlerle müþterek mülkiyet ve
iþtirak halinde mülkiyet dediðimiz türdendir. “Þirket akdi”nden ayrý olarak “þirket-i mülk”, Mecellede (md. 1045) satýn alma, baðýþlamayý kabul gibi mülkiyet
sebeplerinden biriyle hâsýl olur, diye tanýmlanmýþtýr. Mülk þirketinde ortaklardan her biri diðerinin hissesinde yabancýdýr. Birisi diðerinin vekili deðildir. Bu
sebeple, birinin izni olmadýkça diðeri onun hissesinde tasarruf edemez (Mecelle,
md. 1075).
Gemiler bir sermayedarýn parasýyla bir þahsýn mülkiyetinde olmak üzere inþa
edildiði gibi, ufak veya büyük sermayelerini bir araya getiren þahýslarca da yaptýrýlabilirdi20. Mesela Aiþe Sultan bt. merhum Murad21 tarafýndan 10 yük akçe
sarf edilerek Sinop’ta yaptýrýlan 33 zira bir kalyon gemisi tek bir sermayedarýn
yaptýrdýðý gemiye örnektir. Aiþe Sultan daha sonra kalyonun yarý hissesini beþ
yük akçe mukabelesinde devretmiþti22. 33 zira bu kalyona önemli bir meblað
harcandýðý dikkati çekmektedir. Kayýtlar arasýnda Amasra kazasý Tekyeönü’nde
ortak yaptýrýlan 26 zira bir karamürsel gemisine de rastladýk23. Bazen iþtiraken
bina olunan gemilerde ortaklardan birinin hissesinden fazlasýný tasarruf etmesiyle gemi iþtirakçýlarý arasýnda uyuþmazlýklar çýkmaktaydý24.
20 Safer 968 / 10 Kasým 1560 tarihli bir Mühimme kaydýndan anlaþýldýðýna
göre padiþah izni olmadan gemi inþa ettirmek yasaktý25. Bunun ne derece katý
uygulandýðý bir yana, gerekçesi gemi sayýsýný bilmek olduðu kadar vergi kaybýný
18
19

20
21
22
23
24
25
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Galata, nu. 191, v. 205b-1 (s. 410-1).
Ebussuud Efendi, Fetava-yı Ebussuud, Süleymaniye Kütüphanesi, Ýsmihan Sultan, No: 223, Kitabüþþerike, v. 106a: “Zeyd ile [Amr] bir mülk gemide þerik olsalar mezbur gemide biribirinin vekili olur mu? el-Cevap: Olmazlar tevkil eylemicek”. Ayrýca bkz. Mecelle, Kitabü’þ-þirket,
md. 1075.
Galata, nu. 191, 158a-3 (315-3).
Bu Aiþe Sultan, Üçüncü Murad’ýn (saltanatý 1574-1595) kýzýdýr.
Galata, nu. 25, s. 29-2. Baþka bir gemi binasý için bkz. yine Galata, nu. 25, s.56-3.
Galata, nu. nu. 36, v. 106a-1.
Mesela ortaklaþa malik olunan bir karamürsel gemisinde böyle bir ihtilaf baþ göstermiþti:
Galata, nu. 25, s. 129-5 (H.1013 / M.1604).
Ýznikmid kadýsý Ýznikmid’de padiþah emri olmadan bir geminin yapýldýðýný Dîvân’a arz etmiþ
bunun üzerine kendisine “Anda kasaba-i mezburede bilâ-emr bir gemi bina olunduðun bildürmiþsin. Ýmdi, buyurdum ki: Vusûl buldukda, ol gemiyi girift idüp ne asl gemi olduðýn ve
sahibi kimdür ve eni uzuný ne mikdardur? Mufassal yazup bildüresin”, þeklinde bir cevap verilmiþtir. Bkz. 3 Numaralı Mühimme Defteri, (966 - 968 / 1558 - 1560) Özet ve Transkripsiyon, Ankara 1993, 1628 numaralý hüküm.
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önlemek de olabilir26. Ancak biz karþýlaþtýðýmýz sicillerde padiþah izni kaydýna
veya ona dair bir atfa tesadüf etmedik.
Bu noktada kayýtlarda sýklýkla karþýmýza çýkan “gemi payý” terimi hususuna
deðinmek isteriz. Bu ortak mülkiyette olan geminin itibari olarak belli sayýdaki
eþit kýsýmlara ayýrýlmýþ olmasýný ifade eder. Bu paylar çeþitli deðerlerde ve çeþitli
sayýlarda olabilirdi. Mesela bir gemi payý 1 000 veya 2 000 akçe deðerinde olabilirdi. Öte yandan, bir gemideki gemi paylarý 4 pay olabileceði gibi 15 pay da olabilirdi. Bu, tamamen taraflarýn anlaþmalarýyla oluþturduklarý bir durumdu. Gemi
payý sahipleri geminin bir seferde topladýðý kazancý, sefer sonunda paylarý oranýnda bölüþürlerdi.
Böyle itibari paylara bölünerek iþtiraken malik olunan bir gemi için tipik bir
örnek aþaðýdadýr: 13 Cumade’l-ula l013 tarihinde kadýya müracaat eden Dimo v.
Andon adlý bir zimmi beyanýnda, Mahmud b. Süleyman ile ortaklaþa yaptýrdýklarý, mellahîn arasýnda çekeleve diye bilinen 16,5 zirâ gemiyi 5 pay itibar ettiklerini bildirmiþti. 5 payýn 2’si Mahmud’un, diðer 2’si de Mahmud’un kardeþi Mehmed’in mülkü idi. Baki kalan 1 payýn yarýsý Dimo’ya aitti, bu payýn öbür yarýsýný
ise gemide reis olan mutasarrýf alagelmekteydi. ‘Mutasarrýf’ sözü dikkat çekicidir
ve burada gemide fiili kaptanlýk yapmayý ifade etmektedir. Söz konusu geminin
reisi Dimo olduðu için bu yarým pay da ‘reislik hakký’ olarak onun tasarrufuna býrakýlmýþtý. Daha sonra Dimo, maliki olduðu yarým payý ortaðý Mahmud’a 20 altýna satýp semenini tamamen almýþtý. Diðer yandan, riyaseti hasebiyle mutasarrýf
olduðu yarým payý da artýk gemide yeni reis olan Mahmud’a ferað edip gemiyle
iliþkisini kesmiþti27. Baþka bir örnekte, karamürsel diye maruf bir gemi satýn alarak ortaklaþa malik olan dört kiþi, içlerinden birini ona reis tayin ederek sefer
edeceði yerler bakýmýndan onu tamamýyla serbest býrakmýþlardý. Aralarýndaki
anlaþmaya göre, elde edilecek gelirden (galleden) önce “reislik hissesi” çýkarýlacak, geriye kalan ise yine reis dahil olmak üzere ortaklar arasýnda dört eþit paya
bölünüp paylaþýlacaktý. Burada reisin “hisse-i riyâseti”nin ne miktar olduðu belirtilmemiþse de, ilave bir veya yarým gemi payý olduðu tahmin edilebilir28.
26

Nitekim Trabzon 1819, v. 41a-5’deki kayýtta böyle bir durumu görüyoruz: Ýskele emîni olan
Gulâm-ý þâhî Alî Beg tâbi‘-i kazâ-yý Atina Laroz nâm karyeden Hamza ve Alî nâm re’îsleri
meclis-i þer‘a ihzâr idüp eyitdi ki iþbu mezkûrân re’îsler hâliyâ birer gemi binâ idüp yevm-i
tahvîl ve târîhime düþen iskaryadka mahsûlini virmezler diyü da‘vâ itdükde… fî 18 Safer sene 973 (14 Eylül 1565). Ayný kaydýn baþka bir türevi için bkz. Trabzon 1819, v. 41b-1.
27 Galata, nu. 25 s. 55-4. Yine 17 Muharrem 1013 / 15 Haziran 1604 tarihli bir kayda (Galata,
nu. 25 s. 55-4) göre Diminika Reis v. Manol bina ettikleri 22 zira þaykanýn dörtte birinin Vari
v. Faranguli’nin parasýyla yapýldýðýný, bu kýsmýn tamamen Vari’ye ait olduðunu mahkemede
ikrar etmiþti.
28 Galata Mahkemesi, nu. 45, v. 23a. Yine Galata, nu. 13, s. 32-7’deki bir kayýtta da “adat-ý kadime üzerine vaki’ dümen hakký”ndan söz edilmiþti.
Bazý vakalarda reislik hakkýna hiç temas edilmeden gemi seferleri sonucunda hasýl olan kazanç yarý yarýya bölüþülüyordu. Mesela, Derviþ Aða b. Mahmud nam bevvab-ý sultaninin ve47
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II. Reisler ve Reislik
Reisler, bugünkü karþýlýðý ile gemi kaptanlarý “sýradan reisler” dýþýnda kara reisi, ariyet reisi, sermaye reisi29 ve reis-i sultani gibi ayrýmlar içinde ele alýnabilir. Bu reislik türleri hakkýnda bilgilerimizin þimdilik mahdut olduðunu belirtmeliyiz. Galataya baðlý Kapýdaðý nahiyesine tabi Bandýrma kasabasýnda ücretini
alamayan bir kiþinin þikayeti münasebetiyle söz konusu olan “kara reisliði”, metinden anlaþýldýðý kadarýyla gemi limana baðlý iken gerekli bakýmýnýn yapýlmasý
ve ona göz kulak olunmasý iþini anlatmaktadýr30.
Mecellenin 812-813. maddelerinde tarif edilen ariyet, bir kullanma sözleþme-

sidir. Mecelleye göre, bir eþyayý ariyet alan, bedelsiz olarak onun menfaatýna
malik olur. Ariyet veren, kullanýmdan sonra ariyet alandan ücret talep edemez.
Ariyet, alan elinde emanettir. Kusursuz olarak telef veya zayi olsa yahut deðeri
eksilse tazmin etmek gerekmez. Oysa bizim burada sözünü ettiðimiz ariyet (veya ariyeti) reislik ile Mecellenin anýlan maddelerinde tarif edilen ariyet kurumu
arasýnda benzerlik kurmak kolay deðildir, yani geminin ariyet reise, ariyet verildiðini söylemek ilk bakýþta mümkün deðildir. Kayýtlarda ariyet reislikle ilgili birçok belge31 mevcut olmasýna raðmen, bunlarda ariyet reisliðin ne olduðuna dair
kili, Þehzade Reis diye meþhur ve mütearif olan Mehmed Reis b. Ýbrahim ile müvekkilinin
ber vech-i iþtirak malik olub tasarrufýnda olan 32 zira’ karamürsel demekle ma’ruf sefine ile
dört def’a sefer idüb ba’de külli hesab 23.210 akçe faide hasýl olmýþdýr eyle olsa nýsfý olan
11.605 akçe müvekkilimin hisse-yi þer’iyyesidir, deyip alýverilmesini istemiþti. Reis de bunu
ikrar etmiþti (21 Safer 1011 / 10 Aðustos 1602), bkz. Galata, nu. l90, v. l20b-1.
29 Trabzon Nu. 1819, v. 108a-1’de 6 Cemâziyye’l-ulâ 973 (29 Kasým 1565) tarihli bir kayýtta sermaye reisi tabiri þu þekilde geçmektedir: Vonalu Eyyûb Re’îsin vekîli mahkemede dedi ki
“müvekkilüm re’îsin gemisi ile gelüp bunda der-mahzen olan terekeyi bey‘a bunda sermâye
re’îsi olan Sinân bin Abdullâh ma‘rifeti ile bey‘ idüp”. Deyim burada gemi ile gelen emtiayý
satan kimse anlamýný taþýmaktadýr.
30 Bu vakada “hizmet eder makulesinden” Kuyumcu Ýlya, Bandýrma’nýn Pereme köyünden olan
gemi reislerinden bir zimminin 1180 / 1766 senesinde gemisinin kara reisliði hizmetini ücret-i kavlsiz olarak yaptýðýný ve hizmetinin ecr-i mislini talep etmiþti (evaili Þ [1]191 / 4 - 13
Eylül 1777). Kara reisi tabiri hakkýnda BAO Mühimme veya Ahkam defterlerinde birkaç belge gördüðünü bildiren tarihçi Dr. Zekai Mete bu kavramýn Osmanlý tarihi ve ticaretinde dönemlere göre farklý anlamlara geldiðini belirterek þunlarý bildirmiþtir: Kara reisi, XVI. asýrda
Osmanlý donanmasýnda istihdam edilecek kürekçileri görev yerlerine ileten berat sahibi bir
görevlidir. Kara reisinin toplayýp sevk ettiði kürekçiler denize sahili olmayan yerlerden de
olurdu. Bundan iki asýr sonra bir iskelede faaliyette bulunan ve o iskele bölgesinden olmayan yerli reislere ýtlak olunmaktadýr. Bazý belgelerde ise gemilerde vasýfsýz iþçilik yapan kimselere denilmektedir. (Dr. Zekai Mete ile 2 Mart 2004, Salý günü yaptýðýmýz görüþmenin notlarýndan.)
31 Mesela bu belgelerden bazýlarýna göre 13 zira büyüklüðündeki þaykada (Galata, nu. 25, s.
148-1), yeniçerinin sahibi olduðu bir mülk gemide (Galata, nu. 25, s. 154-4), yine baþka bir
gemide (Galata, nu. 36, v. 170b-3) ariyet reislik zikredilmiþtir. Yine baþka bir olayda; gemide
ariyeten reis olan kiþi gemiyi karaya vurup periþan etmiþti (Galata. nu. 38, v. 137a-3). Gelibolý kayýðý diye bilinen 14 zira bir gemide de ariyet reis vardý (Galata, nu. 49, v.73b-2). Ayrýca bkz. Galata, nu. 40, 20b-2.
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açýk bir bilgi veya not yer almaz. Bir kayda göre, 19 zira þaykaya malik bir þahýs,
gemisini “sürmeðe” bir zimmiyi âriyeten reis nasp eylemiþti. Ancak ariyeten reis
olan þahýs ölmüþ ve bilinen mirasçýsý olmadýðý için terekesi beytülmale kalmýþtý.
Bunun üzerine gemi maliki, mahkemeye baþvurup naip ve þahitlerle gemisini tayin
ettirip hakkýný aramýþtý32.
Aþaðýda, ayný tarihte mahkeme siciline kaydedilen iki belgede, bir burtun gemisi maliki, gemisini içindeki âlâtýyla birlikte kendisine teslim ettiði bir þahsý
ariyet reis; reis sefer edip geldikçe onunla hesaplaþmaða ise baþka bir kimseyi
vekil tayin etmiþti [evasýtý Muharrem 1025 / Þubat 1616]33. Gemi maliki, ariyet(en) atadýðý reise þu þartý koþmuþtu: “Adý geçen gemiyle Karadeniz’e sefer
edip ve Akdeniz’e dahi Boðazhisar’a varýnca sefer edip Boðazhisar’dan öteye sefer etmeye”34.
Ariyet reislikle ilgili çok dikkat çekici bir baþka uygulamaya evail-i Þ 1173 / 19 28 Mart 1760 tarihli bir belgede tesadüf edilmektedir. Buna göre, 118 adet gemisi olan Unkapaný gemilerinden 40 adeti kötü vaziyette olduðundan Ýstanbul’a
mal taþýnmasý için ecnebi gemi reislerine yani Unkapaný gemileri haricindeki reislere de zahire taþýmalarý için sermaye verilmek iktiza etmiþti. Ancak bunlardan
kimileri Tuna ve sair iskelelerden zahire yükledikten sonra “tama-ý hama saparak”
sermayeleri yeme kasdýyla emir hilafýna Anadolu canibine kaçarak hamulelerini
itlaf edip kendileri de orada eðlenmiþlerdi. Bu kimseler gemilerine “âriyetî reis”
koyup Ýstanbul’a gönderiyorlardý35. Bu yola baþvurma sebebi, sermaye sahibi
olan kapan tüccarýnýn takibinden kurtulabilmekti. Çünkü âriyetî reislere sermayeden sorulduðunda “bana ancak gemiyi verdiler, sermayeden haberim yoktur,
32
33
34

Galata. nu. 38, v. 96b-3.
Galata, nu. 40, v. 20b-1.
Galata, nu. 40, v. 20b-2. Ýlginç baþka bir örnek için Galata, nu. 21, v. 38b-4: “Budur ki Sarây-ý
Âmire mü’ezzinlerinden Yûsuf Çelebi b. Halîl meclis-i þer‘-i þerîf vâcibu’t-tevkîre Boðazkesen Hisarý müstahfýzlarýndan Hüseyin b. Yusuf nâm kimesneyi(?) ihzar ve mahzarýnda takrîr-i
kelâm idüp bundan akdem mezbûr Hüseyin’e ‘ariyeten üç oturak mülk bir kayýk virüb zayi’
itmiþdir sual olýnub zuhur iden hakkým alývirilmesin taleb iderim’ didikde gýbbe’s-sual
mezbûr Hüseyin ‘fî’l-vâki‘ merkûm Yûsuf Çelebiden zikr olýnan kayýðý aldým ariyeten almayup mudârebe tarîki ile aldým ben dahi Mehmed b. Abdullah ve Receb b. Abdullah nam kimesnelere icâreye virüb anlar dahi zikri sebk iden kayýða balýk tahmîl idüp Suhuri(?) nâm
kasabaya varup ba‘dehu gelürlerken mezbûrâný haramî basup katl itdüklerinden kayýk dahi
anda zâyi‘ olmýþdýr’, deyu cevâb virüp merkûm Yûsuf mudârebeyi inkâr itdikde mezbûr Hüseyinden mudârebe ile alduðýna beyyine taleb olýndýkda merkûm Hüseyin ityân-ý beyyineden acz-i tamm(?) olmaðýn mezbûr Yûsuf Çelebi’ye mezbûr kayýðý mudârebe tarîki ile virmedüðine yemin teklif olýndýkda yemin billahi’l-’aliyyi’l-’azim itdükden sonra zikr olýnan kayýk
mezkûr Hüseyin zimmetinde ‘ariyeten zayi‘ olduðý muhakkak oldýkda mucebiyle ilzâm olýndý tahriren fi evâili þehri’l-mezbûr fi’t-tarihi’l-mezbûr [evail-i Rebiülahir 1007 / Kasým 1598].
Þuhûd[u’l-Hâl]: Mehmed b. Yusuf, Ali b. Abdullah, Mehmed b. Abdi, Mehmed b. Ali, Hüseyin b. Musa, Hasan b. Abdullah, Ali Beg b. Mehmed, Süleyman b. Halil ve gayruhum”.
35 İstanbul Ticaret Tarihi - I, Ynt. Ahmet Kal’a, Ýstanbul, 1997, s. 153-5.
49

Türk Hukuk Tarihi Araþtýrmalarý

sahibi filan yerdedir”, diyorlardý. Bu durum, tüccarýn gemi reislerine sermaye
vermekten kaçýnmasýna, dolayýsýyla Ýstanbul’a yeterli miktarda zahire getirilmesine engel oluyordu. Kapan tüccarý da bin bir güçlükle biriktirdiði ve borç aldýðý
sermayesini yitirmekten þikayetçi oluyordu. Hatta bu reislerin aldýklarý zahireyi
Ýstanbul dýþýnda satýp eski borçlarýný ödediklerinden de söz ediliyordu36.
Buradaki “âriyetî reis koyup” ibaresine bakýlýrsa, “ariyet” kelimesi “geçici” anlamýnda kullanýlmýþtýr. Belki de ariyet reis bir geminin maliki veya ortaðý olmayan reisleri tanýmlamak için kullanýlmýþtýr yahut gerçekten de gemi kendisine
ariyet olarak verilen reistir.

III. Yoldaþlar (gemici taifesi: tayfa)
Yoldaþ terimi gemi mürettebatýnýn her birini ifade etmektedir. Bu manada lisanýmýzda tayfa sözü de iþletilmektedir. Bu bölümde sicillerde tesadüf ettiðimiz
yoldaþlara dair pek çok kayda istinaden yoldaþlarýn birbiri ve gemi reisleriyle
aralarýndaki münasebete temas edeceðiz37.
Yoldaþlarla gemi reisi arasýnda çýkan ihtilaflarýn çoðunluðu ücret alacaðýna
dair olmasýna raðmen, bazen gemi tamirine harcanan paranýn tahsili için de çekiþmeler ortaya çýkmýþtý38. Bu hususlarda kadýya bir ihtilaf geldiðinde daima
lonca yetkililerinin görüþleri alýnmaktadýr. “Ehl-i hibre” veya “ehl-i vukuf” diye
anýlan bu uzmanlar hemen daima kadim nizam veya mutad uygulamaya gönderme
yaparak görüþ belirtmekteydiler ve genellikle gemi kethudasý, yiðitbaþýsý vs. gibi gemicilikle uðraþan kimselerden mürekkepti. Çizakça, konuyla ilgili eserinde,
Osmanlý ekonomisinde gemicilik ve gemi inþasýnýn finansmanýna da bir bölüm
36

Bu sorunu çözmek için bu çeþit hilekar reislerin gemileri Ýstanbul’a geldiklerinde sermayelerinin tahsili için Unkapaný fiyatlarý üzerinden “kapan hacýlarý marifetiyle” hesaplarý görülüp, sermayelerini kusurlu olarak telef edenlerin malik olduklarý gemileri zapt olunarak zuhur eden borçlarý mukabili deðeri tespit edilerek kapan tüccarýna teslim ediliyordu. Ayrýca
bu hileli yollara sapan reisler bulunduklarý yerde yakalanýp borçlarýný ödeyinceye kadar
hapsediyorlardý.
37 Tek bir gemide bulunan yoldaþlarýn sayýsý hakkýnda bir fikir vermek için belirtelim ki bir kayýtta (Trabzon, 1819 v. 94a-4) Trabzon’da vâký‘ iskele emîni olan Gulâm-ý þâhi Alî Beg beþ
zimmi ve onlarýn otuz sekiz nefer yoldaþlarýný nefs-i Trabzon’da Çölmekci mahallesinden Lazaro Zaharya nâm zimmînün gemisinde iken benüm tahvîl ve târîhim içinde gemilerin metâ‘
ve esbâb ile memlû gelüp iskeleye demür býrakmýþ iken þehrde tâ‘ûn vardur diyü yine gemilerini kaldurup varup âhar vilâyetlerde satup mâl-ý mîrîye külli ziyân ve zarar itdiler (10 Ramazân 973 / 31 Mart 1566) diye dava etmiþti. Þu hale nazaran bahse mevzu gemide 43 nefer yoldaþ vardý ki bu yoldaþlarýn sayýsý hakkýnda bir fikir vermektedir. Bu sicilde biraz aþaðýdaki ayný konudaki baþka bir kayýtta (Trabzon 1819, v. 97b-1) “mukaddemâ kýrk elli yoldaþlarý ile gemiler tahmîl idüp” (evâili Receb sene 973 / Ocak 1566) denmekte idi.
38 Galata, nu. 38, v. 99a-4’de mesela karamürsel gemisinde katip olan Ýbrahim b. Receb, 1023
/ 1614 yýlýndaki seferde reisin emriyle sefine levazýmý için harcadýðýný iddia ettiði 22,5 kuruþu talep etmiþ, fakat reisin inkarý üzerine davasýný ispat edememiþti (1024 / 1615)
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ayýrmýþtýr39. Meseleye daha çok iktisat tarihi açýsýndan yaklaþýlan bu çalýþmada,
mahdut sayýda belge kullanýlmasýna raðmen, Osmanlý gemi ticareti ilk defa geniþçe incelenmiþtir. Çizakça reisler ve yoldaþlarýn ya ortaklýða kabul edilerek veya piyasanýn belirlediði bir sabit deðerle ücretlerini aldýklarý kanaatindedir40.
Yoldaþlar arasýnda belli bir iþbölümü ve bundan kaynaklanan bir kademelenme
olduðunu belirten Çizakça, XVIII. asýr ortasýnda en yüksek ücreti gemi katibinin
aldýðý görüþündedir. Ona göre, katip diðer yoldaþlara nazaran iki kat daha fazla
ücret alýrdý, katibin ardýndan marangozlar ve yelkenciler gelirdi41. Bu konuya biraz aþaðýda “IV. Gemi Seferi Kazancýnýn Paylaþýmý b) leþtir(?) sözleþmesi” bölümünde bir kez daha eðilme fýrsatý bulacaðýz.

IV. Gemi Seferi Kazancýnýn Paylaþýmý
Bu alt-baþlýkta bir geminin taþýdýðý yükü menzile ulaþtýrmasý sonucunda elde ettiði kazancýn ilgilileri arasýnda paylaþýmý üzerinde duracaðýz. Aþaðýdaki
açýklamalardan görüleceði üzere bu hususta dört yerleþik usul bahis mevzuu olmasýna raðmen, zaman zaman bu usullere aykýrý uygulamalar da görülmekte ve
bunlar þikayet konusu edilmekteydiler. Bu konuya dair Ýstanbul kadýsýna hitaben
yazýlan bir hükümde (Ek: 2 KK. nu. 2883, s. 338, belge nu. 2.), rüesâ taifesinin Divan-ý Hümayun’a müracaat ederek öteden beri gemileri sefer etmek istediklerinde gemici taifesi hesaplarýnýn sermaye, leþtir(?), selef ve navlun nizamlarýna göre görüldüðü belirtilerek ancak þimdi bazýlarýnýn kadimî nizamlarýna aykýrý olarak niza ettikleri bildirilmiþti. Hükümde daha önce bu yolda bir ferman verildiði
kaydýnýn bulunmadýðý belirtilmekle birlikte, rüesâ taifesinin isteðine olumlu karþýlýk verilerek kadimî nizama aykýrý olarak gemicilerin, reislerini anýlan dört nizamdan baþka taleplerle dava etmemesi emredilmiþti.
Bu mühim hükümde zikredilen usullerin ne anlama geldiði üzerinde kýsaca
durulmuþ ve sermaye nizamý aynen þöyle açýklanmýþtýr:

A) Meta baþkasýnýn sermayesiyle alýnmýþsa
Bir hükümden anlaþýldýðýna göre, bir gemiye yüklenen emtia birisinin ‘sermaye’siyle alýnmýþsa, mal varýþ yerine taþýnarak satýldýktan sonra hasýl olan paradan
öncelikle sermaye ve kumanyaya harcanan para ayrýlmaktadýr. Geriye kalan meblað
üçe bölünerek bir hissesi gemi sahibine/sahiplerine, bir hissesi sermaye sahibine/sahiplerine ve bir hissesi gemici taifesi yani yoldaþlara eþit olarak verilirdi42.
39

Murat Çizakça, İslam Dünyasında ve Batıda İş Ortaklıkları Tarihi, Çev. Þ. Layýkel, Tarih Vakfý Yurt
yay. Ýstanbul 1999, s. 76-115.
40 Çizakça, s. 79.
41 Çizakça, s. 80.
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Ne var ki, burada sermaye sahibi ve sermaye tabirleri üzerinde biraz durmak
gerekir. Metinden anlaþýldýðý kadarýyla sermaye, bir geminin yükleme yerinde bir
seferde taþýyacaðý emtiaya ödenen meblaðdýr. Bu meblað, geminin seferini
mümkün kýlmak için, baþka bir deyiþle, gemi iþletmesi için toplanan paradýr. Nitekim aþaðýdaki kayýt bunu açýkça ifade etmektedir: Ýki gayrimüslimden biri öbüründen müþterik olduklarý bir gemide bu ana kadar mutasarrýf olduklarý sermayeyi talep etmiþ, diðeri ona þu cevabý vermiþti. “Bende olan sermayeyi sana virmezem her kimin bende mudârebeden ve gayrýdan ve hisselerinden akçeleri vardýr sâhiblerine teslîm ideriz el-ân benim zimmetimdedir” diye cevap vermiþti43.
Bu yanýttan “sermaye”nin gemiyi iþletmeye yarayan her türlü para olduðu, açýk
söyleyiþle sermaye sahibinin kendi parasý yaný sýra baþkalarýndan mudarebe,
karz, muamele-i þeriye vs. yoluyla topladýðý parayý ifade ettiði söylenebilir44. Hükümde sözü edilen “gemici taifesi”yle kastedilen reis dýþýndaki katip, navlýncý45,
yelkenci, aylakçý, aþçý vs. gibi gemi çalýþanlarýdýr.
42

Söz konusu hükümün tam metni için Ek: 2’ye bakýnýz. Ýkinci bir hükmün ilgili kýsmý ise (bkz.
Atik Þikayet, nu. 151, s. 188, belge nu. 639) birinciyle mukayese için burada verilmiþtir: “Eðer
sefineye tahmil olýnan zehayir sermaye olur ise Ýstanbul’a nakl ve ahara bey‘ ve hasýl olan
mecmu‘ semenlerinden asl-ý sermaye ve ücret-i mellahîn üzre kumanya harcý ve mesarif-i
saire bade’l-ihrac baki kalan faide sülüs olup bir hissesi sermaye sahibine ve bir hissesi sefine sahibine verilip ve bir hissesi ücret-i mellahiyeleri mukabelesinde sefine mellahileri
beynlerinde tevzi u taksim olýnup ve eðer eþtir(?) kavl olýnur ise itmam-ý sefer olýndukda her
bir nefer mellah içün tayin olýnan eþtirleri(?) kaç kile ise ahara bey olýnup ve hasýl olan kalil-kesir kandesin [faidesin] ücret-i mellahiyeleri olmak üzre sefine mellahlarýna verilüp ve
eðer selef kavl olýnur ise kavl olýnan mahalle varýlup itmam-ý hýdmet olýndukda mellahinlerin kavl olýnan seleflerini bittemam alurlar ve kavl olýnan mahalle varýlmayup sefineyi yarý
yolda ve dahi ziyade ve noksanda boþaltmak iktiza eder ise mil hisabý üzre kavl olýnan seleflerinden boþalanlar navl mahalle gelince hisselerine her ne isabet ider ise sefine mellahlarýna ücret namýna ol mikdar nesne verilür ve eðer sefineye tahmil olýnan zehayir emtia-i
saire navlýn olur ise emtia-i mahmule mahalline nakl birle itmam-ý hidmet olýndukda mecmu’-ý navldan kumanya harcý ve mesarif-i saire ihrac olýndukdan sonra meblað-ý baki tenkis
olýnup nýsfý sefine sahibine ve nýsf-ý aharý dahi ücretleri mukabelesinde sefine mellahlarý
beyninde tevzi u taksim olýnagelmiþdür.” Evail-i L [1]148 / 14 - 23 Þubat 1736 tarihli bu belgede birincikinden farklý olarak “ve sefineye girüp biraz müddetden sonra sefer etmeksizin
kendü rýzasýyla sefineden çýkup zehayire(?) mellah içün ücret veregelmeyüp ve taleb edenler dahi men u def olýnagelmiþdür” diye ilave edilmiþti. MAD, 8507, 291-2’de de 20 Ca 1168
(4 Mart 1755) tarihli Ýstanbul kadýsýna hitaben yazýlan ayný mazmunlu üçüncü bir hüküm daha vardýr. Bu son hüküm, -bizim göremediðimiz- 28 Zilkade 1147 / 21 Nisan 1735 tarihinde
I. Mahmud tarafýndan ýsdar edilen diðer bir fermanýn gemi kaptanlarýnýn talebi üzerine “tecdid”i idi.
43 Galata, nu. 11, v. 121a-5 (s. 241-5).
44 Galata, nu. 12, s. 35-36’da evahiri Receb 994’de kaydedilen Yolcuoðlu mahallesinden Hanefi Reisin muhallefatý (Ek: 6) bu bakýmdan hayli açýklayýcýdýr. Hanefi Reisin zimem-i nasta
sermaye olarak bulunan 60 000 akçe alacaðý vardý. Yine muhtelif reislerde 6 adet muhtelif
topu vardý. Ayrýca bkz. Galata, nu. 36, v. 160a-2’deki 2 Þaban 1023 / 7 Eylül 1614 tarihli bir
kayýtta, mahkemede bir zimminin faide-i nýsf üzre mülk sefineye 44 000 akçe sermaye verdiðinden söz edilmektedir.
45 Trabzon, 1819, v. 63a-1.
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Gemi iþletmesi için gereken para eski Yunan ve Romadan beri deniz ödüncü
denen bir müessese vasýtasýyla toplanýyordu. Deniz ödüncünün ana hususiyeti
ödünç alanýn, onun iadesini sadece ödünç parayý veya onunla alýnan emtiayý taþýyan gemi güvenli surette seferini tamamlamýþ olmak þartýyla iade etmesidir.
Deniz ödüncü, tek yönlü bir sefer için verilebileceði gibi, iki yönlü (gidiþ-dönüþ)
de verilebilirdi. Deniz ödüncü, ödünç veren için kesin bir risk taþýdýðý için, baþlangýçta Orta Çað kilisesi faiz deðil ama risk için ‘tazminat’ olarak bir ‘Premium’
alýnmasýný meþru saymýþtý46.

B) Leþtir (?) sözleþmesi varsa
Hükmün ikinci kýsmýndan anlaþýldýðýna göre, gemici taifesi (gemiciler, mellâhîn, ashab-ý sefine) için sefer baþlangýcýnda gemiye yüklenen belli bir miktar
mal (eþya), ücretleri olmak üzere kararlaþtýrýlýyordu. Sefer menziline varýldýðýnda,
gemicilere ayrýlan bu eþya satýlýp az veya çok hasýl olan kâr aralarýnda daðýtýlýyordu. Ancak ikinci hükmün metninde47 ‘leþtir(?)/eþtir’(?)in daha baþlangýçta her bir
yoldaþ için ayrý ayrý tayin edildiðine dair bir ibare (“her bir nefer mellah içün tayin
olýnan eþtirleri(?) kaç kile ise”) vardýr. Bu ibare yoldaþlarýn gördüðü iþe göre kendilerine tayin edilen ‘leþtir/eþtir(?)’in deðiþtiðini gösteriyor ki Çizakça’nýn yukarýda
zikredilen yoldaþlar arasýnda belli bir iþbölümü ve bundan kaynaklanan bir kademelenme olduðuna ve bunun ücretlere de yansýdýðýna dair görüþüne uygundur.
Bu ‘leþtir(?)/eþtir(?)48, gemicilere gemi sahibi, sermaye sahibi ve reis tarafýndan taþýnan emtiadan ayrýlýp verilebileceði gibi, gemicilerin kendi hesaplarýna
satmak üzere belirli miktarlarda emtiayý ücretsiz çalýþtýklarý gemide taþýmalarý
þeklinde bir müsaade þeklinde de olabilir49.
Yoldaþlarla gemi reisi arasýndaki ücret anlaþmasý aþaðýdaki kayýtta görüldüðü gibi kârdan belli bir pay almak þeklinde de kararlaþtýrýlabilirdi. Nitekim iki
Müslüman yoldaþýn gayrimüslim bir reisten haklarýný bu þekilde belli bir pay
olarak aldýklarý görülmektedir50.
46
47
48

49

50

bkz. Robert S. Lopez/Irving W. Raymond, Medieval Trade in the Mediterranean World; Illustrative
Documents. Columbia University Press, NY. Luzzatto, G. 1961, VIII. bölüm.
Bkz. yukarýda not. 42.
Bu ve buna benzer bir sözü Andreas Tietze/Henry ve Renée Kahane, An etymological dictionary of Turkish nautical terms of Italian and Greek origin, The Lingua Franca in the Levant
(University of Illinois Press, 1958)’de bulamadýk. Aþaðýda görüleceði üzere alþir/ikþir/lesber(?) gibi farklý þekillerde de geçen bu kavram, muhtemelen birkaç türlü telaffuz ediliyordu (Ek: 5).
Trabzon Nu. 1819, v. 108a-1’deki 6 Cemâziyye’l-ulâ 973 / 29 Kasým 1565 tarihli “ve re’îs-i
mezbûrun lesberi(?) içün sekiz sikke-yi filori aldum kabz eyledüm hâliyâ bendedür” ifadesi
de ayný kavram için kullanýlmýþtýr.
Galata, nu. 190, s. 815-3. tamamen aldýklarýný tespit eden bir mahkeme hüccetinde “mezbur
reisin sefinesinde pay ile yoldaþlar olub sefer edüb geldügimizde ba’de’l-harc 200 guruþ fa53

Türk Hukuk Tarihi Araþtýrmalarý

C) Selef sözleþmesi varsa
Hükmün üçüncü kýsmýndan anlaþýldýðýna göre, gemi ‘iþletenleri’ ile yoldaþlar arasýnda ücrete dair selef mukavelesi yapýlmýþsa, yoldaþlarýn ücreti, sefer öncesi maktu olarak belirlenmektedir. “Selef” sözü de Arapçada öncelikle ilgilidir.
Geminin seferini tamamlayamamasý halinde veya yoldaþlar için öngörülenden
daha çok çalýþmak mecburiyeti hasýl olursa, o zaman selefleri (ücretleri) mil hesabý üzere verilmektedir. Selef anlaþmasý yapýldýðý durumlarda, sefer öngörüldüðü
biçimde gerçekleþmiþse, yoldaþlarýn ücretlerinin mikdarý hususunda belirsizlik
mevcut deðildir.

D) Navlun kararlaþtýrýlmýþsa
Nihayet hükmün dördüncü kýsmýnda ise, geminin taþýyacaðý yük için sefer
öncesi ‘navl’ (navlýn) denilen belli bir taþýma ücretinin belirlendiði görülmektedir. Sefer baþarýyla tamamlandýðýnda navl ücretinin gemi sahibi ile yoldaþlar
arasýnda taksimi kumanya ve diðer giderler çýktýktan sonra, yarý yarýya suretindedir. Bu tercihte, gemi kaptanýnýn vaziyeti açýk deðildir; onun “gemici taifesi”
içinde olduðuna dair de bir iþaret yoktur. Reisin ayný zamanda geminin tek baþýna maliki olduðu ihtimalde, o, gemi sahibinin pozisyonundadýr ama geminin
sahibi veya ortaðý deðilse gemi sahibinden alacaðý ücret muhtemelen önceden
belirlenmiþtir ve bu hususta yukarýda bazý hadiseler örnek olarak zikredilmiþti51.

idemiz hasýl olmýþ idi elhaletü hazihi zikr olýnan faideden bize aid olan paydan ikiþer guruþ
hissemizi mezbur reis yedinden bittamam alub kabz edüb” denilmiþtir (6 Muharrem 1012 /
16 Haziran 1603).
51 Navlun’un bu anlamýný 14 Receb 1013 / 6 Aralýk 1604 tarihli baþka bir belgede þu ifadelerle
buluyoruz (bkz. Galata, nu. 25, s. 123-4): “Budur ki karamürsel sefinesi reislerinden iþbu baisü’l-kitab Selame b. el-Hacc Mehmed nam reisün sefinesinde olan yoldaþlarýndan ... ve
Mesud ve Süleyman ve Ömer ve Ali ve Ebubekir ve Berke ve Mikail ve Yani vesair yoldaþlarý (...) meclis-i þer’-i mutahhara reis-i mezburý ihzar ve mahzarýnda takrir-i kelam idüp biz
mezbur Selame Reis’ün sefinesinde yoldaþ olup sefine-i merkumeye Ýskenderiyye’de tahmil
olýnup cezire-i Rodos ve mahmiyye-i Kostantiniyyede ihrac olýnan emtianun ve yolcýlarun
navlýndan hasýl olan akçeden reisimüz bize aid olan sihâmýmýzý tamam virmeyüp noksan
üzre virmeðin bize gadr olmýþdur cümle navlın hesab olınup içinden kumanya vesair mesârif ihrac
olındıkdan sonra baki kalan meblağın nısfı sefine-i merkumeye alıkonılup maadası yoldaşlar beyninde
hakk ve adl üzre taksim olınur hisselerimüz tayin olýndukdan sonra her birimizün hissesi bitta-

mam alýverilmesin taleb iderüz didüklerinde talebleri ile muhasebeleri görüldükde kumanya vesair mesârif ihrac olýndýkdan sonra beynlerinde 55 000 fýddý akçe kalup 27 500 akçe sefine içün alýkonýlup 27 500 akçe dahi ashab-ý sefine beyninde kalup 33 sehme taksim olýndukda her birine 827 akçe düþmeðin reis-i merkuma yoldaþlarýndan her birine hisselerine
düþen 827 þer akçe haklarýn virilmeðe tenbih olýnup vaký hal bittaleb kayd olýndý. 14 Receb
1013 / 6 Aralýk 1604. Görüldüðü gibi, bu hüccette de reisin ücreti için bilgi yoktur. Muhtemelen onun ücreti, gemi sahibi ile aralarýnda olan baþka bir anlaþmada tespit edilmiþti.
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Derya kapudaný (yani Kaptanýderya) ilamýna göre, bu bilgileri verenler “rüesâ
taifesinün kethudasý, ehl-i hibresi, yiðitbaþýsý ve müsinn ü ihtiyarlarý” idi ve “nizamlarý kadimden berü bu vechile idi”. “Rüesâ ekseri Ýstanbul zahirecisi sefineleri olup maadasý etraf u eknafdan canib-i miriye menfaatlü tüccar mallarý nakl
ve niceleri dahi umur-ý mühimme olan hýdematda istihdam olýnmaðla bunlarun
mâtekaddemden mabeynlerinde cari olan enva’-ý akval nizamlarý meri tutulup
gemici taifesi bu akvalden gayrý tarik-i ahar ile rüesâ taifesini mahkemelere götürüp nizam-ý kadimlerine mugayir ücret talebiyle rencide itdürülmemek lazime-i halden olmaðla rüesâ taifesi dahi tasrih olýnan akvallerinden her kangýsý
ile kavl ü bazar iderler ise gemici fukarasýnun haklarýný ketm ve kat’ itmemek þartýyla hâlâ Ýstanbul gümrüði emini el-Hacc Ahmed zide mecduhu dahi ilam itmeðin imdi kapudan paþa ve gümrük emini ilamlarý mucebince amel olýnmak diyü
ferman-ý ali sadýr olmaðýn þürutýyla emr-i þerif yazýlmaða tezkire virildi.” [Fi] 12
Za sene 1144 [7 Mayýs 1732]52.
Bu hükümden takriben dört sene sonra bu sefer Galata kadýsýna yazýlan yeni bir hüküm (Atik Þikayet, nu. 151, s. 188, belge nu. 639), neredeyse önceki ile
ayný düzenlemeyi amirdir. Ancak teferruata ait biraz daha fazla bilgi vermektedir.
Bunda “rüesâ taifesi” yerine “Ak ve Karadeniz’e iþleyen rüesâ-yý sefayin”, “sefineleri sefer eþmek” yerine “Akdeniz’e ve Karadeniz’e sefineleriyle sefer etmek”, “gemici taifesinden bazýlarý” yerine “sefinelerinde olan sinekci(?) ve aþçý ve aylýkçý
ve gemici olanlara kadimüleyyamda[n] bu ana gelince beynlerinde cari olan nizamlarý üzre icab edeni vermeðe razýlar iken Laz taifesinden gemicilerden bazýlarý” denilmiþtir. Bu hüküm, evvelkinin aksine, mevcut padiþahýn (I. Mahmud,
saltanatý: 1730 - 1754) amcasý III. Ahmed döneminde (saltanatý: 1703 - 1730) ayný
hususta bir ferman sadýr olduðunu bildirmektedir53. Görüþü sorulan ehl-i vukuf
gene önceki hüküm zamanýnda verdiði bilgileri tekrarlamaktadýr. Burada sözü
edilen gemi kazancýnýn paylaþýlmasýndaki dört türlü anlaþma biçimi, Unkapaný
tüccarý ile onlarla çalýþan gemi reisleri arasýnda imiþ gibi görünüyorsa da diðer
gemi reisleri için de bunun geçerli olduðunu düþünmemek için herhangi bir sebep
yoktur.
191 numaralý Galata Þer‘iyye Sicillinde navl kararlaþtýrýldýðýný gördüðümüz
bir belgede, “gemi payý sahipleri” ile “yoldaþlar”ýn navlunu eþit olarak paylaþtýðý
52
53

Kamil Kepeci, nu. 2883, s. 338, belge nu. 2.
Burada kullandýðýmýz üç “hüküm” dýþýnda henüz bulamadýðýmýz biri III. Ahmed döneminde
Galata kadýsýnýn ilamý üzerine ve diðeri I. Mahmud devrinde 28 Zilkade 1147 / 21 Nisan 1735
tarihinde ýsdar edilen iki ferman daha vardýr. Ýstanbul kadýsýna yazýlan 12 Za 1144 (7 Mayýs
1732) tarihli hüküm I. Mahmud devrine aittir. O zaman, Evail-i Þevval [1]148 / Þubat 1736
tarihli hükümde yer alan “bu konuda daha önce ferman verilmedi”ðine dair bilgi gerçeði aksettirmemektedir. Düþünüþümüz doðruysa, bu Osmanlý bürokrasisinin gerektiði anda kayýtlara ulaþamadýðýný göstermekle hiç deðilse bu devirde iyi iþlemediðine bir iþarettir.
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görülmektedir. Bazý gemicilerin ücretlerini alamadýklarý iddiasýyla kadýya müracaatlarý üzerine verilen ilamda, gemiye belli bir sermaye ile ortak olan (gemi payý
sahipleri) ile bilfiil gemide hizmet eden yoldaþlarýn kârdan eþit ölçüde istifade
ettiði belirtilmiþtir. Hadisede mellahin taifesinden bazý kimseler reislerinin gemisiyle Karadeniz’e ticarete gidip Varna iskelesinde gemiye navl ile bazý meta
tahmil edip Ýstanbul’a getirmiþlerdi. Navlýn tümünü tahsil edip reise teslim
eden gemiciler, reisin paylarýný vermediðinden þikayetçi olunca navl miktarýndan masraflar düþüldükten sonra kalan 10 000 akçe, 15’i gemi payý ve 13’ü yoldaþ olmak üzere toplam 28 paya bölüþtürülerek hak sahiplerine ödenmesi için
reise emredilmiþti54. Ama yoldaþlarýn hepsine 13 pay eþit olarak mý daðýtýlmýþtý
sorusunun cevabý belli deðildir.
16 Rebiulevvel 1019 / 8 Haziran 1610 tarihli bir kayýtta 4’ü müslim, 5’i gayrimüslim (Rum) 9 yoldaþ ile gemi reisi arasýndaki bir ihtilaftan bahsedilmektedir:
Abaza iskelesinden Ýstanbul’a navl ile esir, yapaðý ve balýk getiren geminin reisi
navlý kabzetmiþti. Yoldaþlar, kadýdan ehl-i hibre huzurunda hesabýn görülüp ücretlerinin tahsilini istemiþlerdi. Ehl-i hibre Ali Kethüda ve mahkeme katiplerinden birisi huzurunda anýlan seferde hasýl olan navl ve giderler hesaplandýktan
sonra bölüþülmesi lazým gelen 70.000 akçe olduðu ve bundan bahsi geçen yoldaþlarýn her birine 426’þar akçe düþtüðü belirlenmiþti55. Bölüþülecek 70 000 akçenin yarýsýnýn gemi reisinin hakký olduðu, 9 yoldaþýn aldýðý toplam paranýn da
sadece 3 834 akçe tuttuðu düþünülürse, kalan 31 166 akçenin nereye gittiði meraka deðer. Bunun her halde bir kýsmý da burada sayýsý verilmeyen öbür yoldaþlarýn, diðer bir kýsmý ise gemi ortaklarýnýn yahut sermaye sahiplerinin payý olmuþtu. Yine gemici taifesinden bir þahýs, Mehmed Reis b. Þükrillah’ýn gemisinde yoldaþ olup Gürcistan’a sefer ettiklerini, reiste 700 akçe hakký kaldýðýný iddia
etmiþ ancak davasýný kanýtlayamamýþtý56.
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Galata, nu. 191, s. 507-2: “Taife-i mellahinden Sefer b. Ali ve Halil b. Ali ve Hüseyin b. Yusuf
ve Þaban ve Zülfikar nam kimesneler meclis-i þer-i þerife reisleri olan Hüseyin Beþe b. Ali’yi
ihzar ve mahzarýnda takrir-i dava idüp mezbur Hüseyin Beþe’nin sefinesiyle Karadeniz’e ticarete gidüp Varna nam iskeleye varup sefinemize navl ile bazý meta tahmil idüp mahmiyye-i Ýstanbul’a getürüp navlýmýzý bi’t-tamam tahsil idüp teslim eyledik hala reisimiz mezbur
Hüseyin Beþe her birimize payýmýzý virmekde teallül eder taleb ideriz didüklerinde mezbur
Hüseyin Beþe’nin zikr olýnan Varna iskelesinden gelüp cem’ u tahsil ve kabz eyledüði mahsul hesap olýndukda bade’l-harc ve’s-sarf 10 000 akçe zuhur idüp 15 gemi payý ve 13 yoldaþ
payý ki cem’an 28 pay olup her paya meblað-ý mezbur tevzi vü taksim olýndukda her paya
360 akçe düþdükden sonra reis-i merkuma her bir yoldaþa düþen 360 akçeyi virmek üzre tenbih
olýndý ma vakaa kayd”.
55 Galata, nu.191, v. 60a-1 (s. 119-1). Gene müslüman ve Rumlarýn yoldaþ olduðu Ýskenderiyyeden Rodos’a ve Ýstanbul’a mal getiren bir karamürsel gemisi reisi de yoldaþ haklarýný eksik verdiði için dava edilmiþti, bkz. Galata, nu. 25, s. 123-4.
56 Galata, nu. 38, v. 35a-5.
56

XV. ve XVI. Yüzyýllarda Osmanlý Devletinde Deniz Taþýmacýlýðý

Elimizdeki malzemeye bakýldýðýnda bu dört usulden (nizam) daha çok navl
nizamýnýn tatbik edildiðine hükmedilebilir. Navl ile anlaþmada gemicilere verilecek pay açýk olmasýna raðmen, bu hususta sýk sýk mahkemeye baþvurulmasý,
evvelce deðinildiði gibi, taraflarýn kendi aralarýnda hesap görüldüðü takdirde
sonradan çýkabilecek ihtilaflarý, daha baþlangýçta resmi bir organa müracaat
ederek ortadan kaldýrmayý amaçlamýþ olmalarýyla izah edilebilir. Yukarýda zikredilen belgede olduðu gibi, hesap görülmesinin ehli hibre ve mahkeme katibi ile
birlikte gerçekleþtirilmesi, bize iþin belli ölçüde uzmanlýk gerektirdiðini ve bunun meseleyi açýklamada iþe yarayabileceðini düþündürüyor. Gerçekten, zikredilen iþte davacýlar hesabýn ehl-i hibre tarafýndan yapýlmasýný talep etmiþlerdi.
Reisle yoldaþý arasýnda çýkan bir ihtilafta (Ek: 3) yeni bir unsur dikkati çekmektedir: Gemide yoldaþ olarak çalýþan bir þahýs, navlundan payýný almasýna
raðmen gemiye yüklediði kara üzümün navlýný vermemiþti. Reisin talebi üzerine
de “üzümün navlýnýný gemide yoldaþ oldýðým içün virmedüm içimizde yoldaþ
olanlardan bir mikdar metadan navlýn alþir (?) namýna alýkonýlup virilmemek
mutad olmaðýn virmedüm” demiþti. Burada “alþir(?)” diye okunabilecek kelime,
yukarýda geçen “leþtir/eþtir(?)” ile ayný kavramý ifade etmektedir. Mahkemeye
ehl-i hibre olarak çaðýrýlan iki denizci ise “sair sefinede olan yoldaþlar gibi sefinede navlýndan hasýl olan meblaðdan payýný ahz etdükden sonra içlerinde “alþir(?)” namýna navlýn alýkomak mutad deðildir” deyince söz konusu yoldaþa 60
kantar kara üzümün navlýný reise ödemesi emredilmiþti (evasýtý Þaban 1013 /
Aralýk 1604)57.
Bu belgede “alþir(?)” gibi görünen bu terim, 1030 tarihli bir baþkasýnda58 “ikþir(?)”e benzemektedir (Ek: 4). Bu ilginç kayýtta “memalik-i mahruseye zahire getüren sefine reisleri ile ashab-ý sufun-ý kapudandan iki kapudan” arasýnda kadý
önünde þu hususlarda uzlaþmaya varýlmýþtý: Kadimden beri Ýstanbul’a zahire getiren reislerin gemilerindeki yoldaþlar her ne mikdar ise ellerindeki akçelerini
gemi reisine teslim edip tümünün rýza ve marifetleri ile metâ alýp anbara koyagelirlermiþ; sonra herkes olýgeldiði üzere faidesinden ve asl-ý malýndan hissesini alýrmýþ. Ancak birkaç senedir ikþir(?) namýyla aralarýnda bir bid’at ihdas etmiþler. Gemi yükü tamam olduktan sonra, cümle sermayeden maada, gemi yoldaþlarýndan herkes müstakil birer çeþit metâ alýp üzerine hurda(?) ziyade yükleyerek fýrtýna olduðunda birçok gemilerin helakine sebep olmuþlar. Artýk ikþir(?)
namýyla ihdas olunan bid’atin aralarýndan kaldýrýlýp eski uygulamaya avdet ediyorlardý. Bu anlaþmadan sonra içlerinden biri ikþir(?) almak ve gemi üzerine
57
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Galata, nu. 25, s. 161-5.
Galata, nu. 50, v. 2b-3.
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metâ’ konulmasýna rýza göstererek öbürünün yoldaþýný ayartýp gemisine alýrsa
“muhkem hakkýndan gelinecek” ve “ehl-i örf tarafýndan külli cerîmesi alýnacak”tý.
Bu kayýtta üç önemli nokta göze çarpmaktadýr: Birincisi, gemi yoldaþlarýnýn
kendi paralarýný reise teslim etmek ve birlikte karar vermek þartýyla gemiye kendi adlarýna ilave yük yükleyebildikleri ve varýþ yerinde bunu satýp sermayeleri ve
kârý bölüþtukleridir. Ýkincisi, bu kadim uygulamanýn zamanla gemi yoldaþlarýný
tatmin etmediði ve “ikþir(?)” diye yeni bir usule baþvurduklarýdýr. Belgede bunun
dinî bir suçlama ifadesi olan “bid’at” tabiriyle damgalanmasý, böyle durumlarda
sýklýkla müracaat edilen yoldur. Üçüncüsü, bazý gemi reislerinin bu uygulamayý
tasvip ederek buna müsaade etmeyen gemi reislerinin yoldaþlarýný kendi gemilerine transfer ettikleridir (“ayardup”). Buradan daha 1030 / 1621 gibi erken bir
devirde kadim çözümün yoldaþlarý tatmin etmediði ve onlarýn yeni arayýþlar içine girmek durumunda kaldýklarýný gösteriyor.

V. Ýzn-i sefine
Ýzn-i sefine konusunda Bostan geniþ bilgi vermiþtir59. Galata þeriyye sicillerinde daha erken devirde izinlerin þer‘iyye sicilli defterlerine kaydedildiði görülmektedir. Verilen bilgiler ekte (Ek: 1 a.) görüldüðü gibi baþlangýçta çok muhtasardýr. Reisin adý, nereli olduðu ve nereye gittiði kaydedilmiþtir. Bazan geminin
türü (fýrkate gibi) de ilave edilmiþtir. Ekte (Ek: 1 b. ve c.) sunulan diðer iki izn-i
sefine örneðinde ise daha geniþ bilgiler vardýr ve bir hüccet formunda kayda geçirilmiþlerdir ve bunlardan subaþýnýn bu iþle görevli olduðu anlaþýlmaktadýr. Gemi izinlerinin biri denetim, öteki de düzenlenmiþ bir ekonomide gemilerin iþsiz
kalmasýný önlemek gibi iki amacýndan söz edilebilir.

Sonuç
Burada XVI. ve XVII. yüzyýllarda Osmanlý Devletinde gemicilik düzeninin belli kýsýmlarý kýsaca da olsa ele alýnýp izah edilmeye çalýþýlmýþtýr. Konu için bazý yeni bilgiler verilmiþ ve tam okunamayan ve açýklanamayan bazý kavramlar araþtýrýcýlarýn ilgisine sunulmuþtur. Araþtýrmacýlarýn bu konuya ilgisinin çekilmesinde
bu çalýþmanýn bir rol oynayabileceði umulur.
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Ýdris Bostan, “Ýzn-i Sefine Defterleri ve Karadenizde Rusya ile Ticaret Yapan Devlet-i Aliyye
Tüccarlarý 1780-1840”, Türklük Araştırmaları Dergisi, (MÜ Fen-Edebiyat Fakültesi, Ýstanbul
1991) sayý. 6, s. 21 vd.
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EKLER
Ek: 1
a.
Galata, nu. 13, s. 112
[Yýrtýk] fi þehri Zilhicce haram sene 991 / 1583
[Yýrtýk] Reis Ýþkato fi’l-yevmi’l-mezbûr } Selanik
Âmed Mustafa Reis fi’l-yevmi’l-ýþrin (...)
Selanik Lutfi Reis âmed fi 13 Muharrem sene 992 / 26 Ocak 1584
Selanik’e Murad Reis âmed fi 18 Muharrem sene 992 / 31 Ocak 1584
Reislerden Ýþkatoslý Ýzdin’e gider Dimo Nikola âmed fi 28 evahiri (böyle) Muharremi’l-haram sene 992 / Ocak 1584
Reis Yani v. Ýskobl(?) nam Ýþkatoz[lý] reis âmed fi 19 Safer sene 992 / 2 Mart 1584
Reis Ömer b. Abdullah Reis Ýzdin âmed fi 29 Safer sene 992 / 12 Mart 1584
Reis Ali b. Abdullah fýrkate reisi âmed fi gurre-i Rebiülevvel sene 992 / Mart 1584
Ýþkatoslý Mato Kosta Reis Ýzdin’e âmed fi 7 Rebiülevvel sene 992 / 19 Mart 1584
Ýþkatoslý Kosta v. Pito Ýzdin’e iþleyen reis âmed fi 7 Rebiülevvel sene 992 / 19
Mart 1584
Ýþkatoslý Nikola Reis Ýzdin’e iþleyen âmed fi 8 Rebiülevvel sene 992 / 20 Mart 1584
Ýþkatoslý Bernardo v. Raro nam reis âmed fi 8 Rebiülevvel sene 992 / 20 Mart 1584
Yorgi Reis v. Yani Koloz’dan geldüðini bugün geldi tahriren fi 17 Rebiülevvel sene
992 / 29 Mart 1584
Aleksandýr(?) v. Yanos nam zimmi Koloz’dan gelüp Selanik’e Ali Reis kayd olýndý tahriren fi’l-yevmi’l-mezbûr
Bernardo Reis’den sonra nevbet benümdür diyü Küçük Yani gelüp haber virdüði
kayd olýndý fi’l-yevmi’l-mezbûr
Mezbur Küçük Yani’den sonra nevbet Süleyman’undur didüði kayd olýndý fi’lyevmi’l-mezbûr
Kasým Reis b. Sa‘îd nam kimesne nevbetini yazdýrdý tahriren fi 20 min Rebiülevvel
sene 992 / 1 Nisan 1584
Selanik Mustafa b. Abdullah Reis nam kimesne fýrkate reisidür nevbetini yazdýrdý
tahriren Rebiülevvel sene 992 / Mart – Nisan 1584
Ýzdin’e Ýþkatoslý Ýstimadi Reis nevbeti yazdýrdý tahriren fi’l-yevmi’t-tâsi‘ ve ýþrin
sene 992 / 1584
Bernardo Reis’den evvel Zülfikar Reis nevbet yazdýrdý ... gider sene 992 / 1584.
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b.
Galata, nu. 40, v. 56a-2
Mahmiyye-i Galata iskelesinden Ýzdin’e giden sefine reislerinden iþbu
râfi‘ü’l-kitab Sekeril v. Mihal nam zimminin nevbeti olduðýný bilfiil mahmiyye-i
mezburede subaþý olan Ýbrahim Aða b. Ömer adamlarýndan Mehmed b. Ali nam
kimesne meclis-i þer‘a ihbar itmeðin mâ huve’l-vaký ketb olýndý hurrire fi’l-yevmi’s-sâmin aþar min þehri Rebiülevvel li sene hamse ve ýþrin ve elf (18 Rebiulevvel 1025 / 5 Nisan 1616).
Þ[uhudu’l-hal]: (...)

c.
Galata, nu. 38, v. 14a-1
Mahmiyye-i Galata’dan nevbet ile Selaniðe giden sefine reislerinden tarih-i
kitab güninden ibtida nevbet iþbu hazýr bi’l-meclis olan hâmilü’l-kitab Varyomi
v. Todori nam reisindür diyü mahmiyye-i mezburede subaþý olan fahrü’l-akran
Ýbrahim Aða b. Abdülmennân adamlarýndan Kurd Reis b. Abdullah haber virmeðin
vaký hal mezbur Varyomi Reis talebiyle ketb olýnup ba‘de’l-yevm mezbur reise Selaniðe izn virildi hurrire fi 8 þehr-i Þevvâli’l-mükerrem li-sene sülüs ve ýþrin ve elf
(8 Þevval 1023 / 11 Kasým 1614).
Þ[uhudu’l-hal]: Ahmed Efendi b. Hüseyin el-Ýmam, Süleyman b. Ali, Süleyman b. Abdullah, Yusuf b. Murad, Mehmed b. Abdullah.

Ek: 2
Kamil Kepeci, nu. 2883, s. 338-2.
“Ýstanbul kadýsýna hüküm ki:
Rüesâ taifesi Divan-ý Humayunuma arz-ý hal idüp öteden berü sefineleri sefer eþmek murad eyledükde gemici taifesiyle hisablarý sermaye ve leþtir(?) ve selef ve navlun nizamlarý beyinlerinde cari iken gemici taifesinden bazýlarý kadîmî
nizamlarýna mugayir nizâ‘a tesaddi itmeleriyle nizam-ý kadîme mugayir teallül
eylememek babýnda emr-i þerifüm virilmek recasýna istid‘a-yý inayet itmeleriyle
bu husus içün ferman virüldiði kaydý bulýnmayup lakin sefineye tahmil olýnan
meta sermaye olur ise mahall-i maksuda nakl ve ahara bey‘ ve hasýl olan
bahâsýndan sermaye ve kumanya mesarifi çýkdukdan sonra kalan mâlezemesi
sülüsi olup bir hissesi sefine sahibine ve bir hissesi sermaye sahibine ve bir hissesi gemici taifesi beynlerinde tevzi‘ ve taksim olýnup ve eger beynlerinde leþtir(?) kavl olur ise seferün temam itdükden sonra leþtirleri(?) ne mikdar ise ahara
bey‘ oldukda fâidesi ne kalur ise gemici taifesinün ücretleriyçün teslim olýnur ve
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selef kavl olýnur ise kavl olýndýðý üzre itmâm-ý hýdmetden sonra ücretleri virilegelüp eger yarý yolda çýkup veyahud ziyade iþlemek iktiza ider ise ol vakitde selefleri mil hisabý üzre virilüp ve sefine eger navlun olur ise itmâm-ý hýdmet oldukda mecmu‘ý navlundan kumanya harc ve mesarif-i saire ihrac olýndukdan
sonra baki kalanun nýsfý sefine sahibine ve nýsfý gemici taifesine taksim olýnageldüðini kethudalarý, yiðitbaþýlarý, ehl-i hibreleri vesair ihtiyarlarý marifetleriyle
kadîmden berü virilen nizamlarý bu vechile olduðýný derya kapudaný (boþ) zide
ikbâluhu ilam itmeðin rüesâ ekseri Ýstanbul zahirecisi sefineleri olup maadasý etrâf
u eknâfdan canib-i miriye menfaatlü tüccar mallarý nakl ve niceleri dahi umur-ý
mühimme olan hýdemâtda istihdam olýnmaðla bunlarun mâ tekaddemden
mâbeynlerinde cari olan enva’-ý akvâl nizamlarý mer‘î tutýlup gemici taifesi bu
akvâlden gayrý tarîk-i âhar ile rüesâ taifesini mahkemelere götürüp nizam-ý
kadîmlerine mugayir ücret talebiyle rencide itdürülmemek lazime-i halden olmaðla rüesâ taifesi dahi tasrih olýnan akvâllerinden her kangýsý ile kavl ü bâzâr iderler
ise gemici fukarâsýnun haklarýný ketm ve kat‘ itmemek þartýyla hâlâ Ýstanbul Gümrüði emini el-Hacc Ahmed zide mecduhu dahi ilam itmeðin imdi kapudan paþa ve
gümrük emini ilamlarý mucebince amel olýnmak diyü ferman-ý âlî sadýr olmaðýn
þürutýyla emr-i þerif yazýlmaða tezkire virildi. [Fi] 12 Za sene 1144 (7 Mayýs 1732)”.

Ek: 3
Galata, nu. 25, s. 161-5
Baisü’l-haze’l-kitab Mehmed Reis b. Þükrüllah meclis-i þer‘-i matahhara yoldaþlarýndan Menteþ b. el-Hacc Bekir nam kimesneyi ihzar ve mahzarýnda takrir-i
kelam ve tabir ani’l-meram idüp mezkur Menteþ sefinemde yoldaþ olup sefineme
navl ile bir mikdar kara üzüm tahmil idüp Ýstanbul’a dahil oldukdan sonra sair
yoldaþlar olduðu gibi mezbur Menteþ dahi navlýndan kendüye aid olan payýný
ahz itmiþ iken sefineme tahmil itdüði üzümden 60 kantar üzümü navlýnun ki yiðirmi beþer akçeden 1 200 akçe ider virmekde taallül eder sual olýnup alýverilmesin taleb iderim didükde gýbbe’s-sual mezbur Menteþ cevab virüp ‘filhakika
60 kantar üzümün navlýnýný gemide yoldaþ oldýðým içün virmedüm, içimizde yoldaþ olanlardan bir mikdar metadan navlýn alþir(?) namýna alýkonýlup virilmemek
mutad olmaðýn virmedüm’ didükde ehl-i hibreye müracaat olýndukda bilfiil ehl-i
hibre olan Ahmed Reis b. Mehmed ve Ali Kethüda b. Mehmed meclis-i þer‘gelüp ‘sair sefinede olan yoldaþlar gibi sefinede navlýndan hasýl olan meblaðdan
payýný ahz itdükden sonra içlerinde alþir(?) namýna navlýn alýkomak mutad deðildir’ diyü ihbar eyledüklerinde nebâen ikrarý mucebince 60 kantar üzümün
navlý olan meblað-ý merkumun edasý ilzam olýnup vaki hal ketb olýndý tahriren
fi evâsýtý þehr-i Þabani’l-muazzam sene 1013 / Ocak 1605.
Þ[uhudul-hal]: Ahmed Reis b. Abdullah, Ahmed Kethuda b. Mehmed, Piri b.
Nebi, ... b. Ahmed.
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Ek: 4
Galata, nu. 50, v. 2b-3
Memalik-i mahruseye zahire getüren sefine reislerinden el-Hâcc Ramazan b.
el-Hâcc Þükrüllah ve el-Hâcc Abdullah b. Ýbrahim ve el-Hâcc Nuh b. Ali ve elHâcc Yusuf b. Receb ve el-Hâcc Selim b. Ahmed ve el-Hâcc Sinan(?) b. ... ve el-Hâcc
Ahmed b. Þaban ve Ramazan b. Ömer ve el-Hâcc Musa b. Ýbrahim ve el-Hâcc Sefer b. Yahya(?) ve Ramazan(?) b. ... ve Ýlyas b. Seyyid Muharrem vesairleri ashâb-ý
sufun-ý kapudandan fahrü’l-akran Mustafa Kapudan b. Abdurrahman ve Mahmud Kapudan b. Ýlyas(?) muvacehelerinde her biri takrîr-i kelam idüp kadimü’leyamdan ilâ haze’l-ân mahmiyye-i Ýstanbul’a zehayir getüren sefine reisleri
mâbeyninde cümle gemi yoldaþlarý akçeleri her ne mikdar ise reise teslim eyleyüp
cümle rýza ve marifetleri ile metâ’ iþtira ve anbara idhal olýnup herkes olýgeldüði
üzre fâidesinden ve asl-ý malýndan hissesin alurken birkaç senedir ikþir(?) namýyla mâbeynde bir bid’at ihdas idüp cümle sermayeden maada gemi yoldaþlarýndan herkes müstakýll birer makûle metâ’ alup gemisinün yüki temam oldukdan sonra üzerine hurda(?) ziyade tahmil olýnmaðla furtuna oldukda niçe gemilerin helakine sebeb olup âmme-i müslimine zarar ve teaddi olmýþdur ba’de’lyevm minval-i meþruh üzre ikþir(?) namýyla ihdas olýnan bid’ati mâbeynimizde
kalkup cümle gemi yoldaþlarý sermayeleri olýgeldüði üzre reise teslim idüp rýza
ve marifetleriyle metâ iþtira ve anbara idhal olýnup mu’tâd-ý kadîm üzre sermaye
ve fâidesinden herkes hissesini almak üzre ittifak ve ittihad eyledik þöyle ki bu
ittifakdan sonra içerimizden biri ikþir(?) almak ve gemi üzerine metâ’ komaða rýza göstermeðle birbirimizin bir yoldaþýný ayardup gemisine alursa muhkem hakkýndan gelünüp ve ehl-i örf tarafýndan külli cerîmesi alýna didiklerinde vaki hal
hýfzen li’l-makal ketb olýndý hurrire fi’l-yevmi’s-sâmin aþar min evvel rebî’în li-sene selâsîn ve elf [18 Rebiülevvel 1030 / 10 Þubat 1621].

Ek: 5
Trabzon Nu. 1819, vr. 108a-1
Kadiyye ikrâr-ý Osmân bin Tayyib vekîl-i Eyyûb Re’îs Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki Vonalu Eyyûb Re’îs nâm kimesne tarafýndan Yeniçeri Rüstem bin Abdullâh ve Sinân bin Ahmed nâm kimesneler þehâdetleriyle sâbitü’l-vekâle vekîl
olan Osmân bin Tayyib nâm kimesne meclis-i þer‘a gelüp eyitdi ki müvekkilüm
re’îs-i mezbûrun gemisi ile gelüp bunda der-mahzen olan terekeyi bey‘a bunda
sermâye re’îsi olan Sinân bin Abdullâh ma‘rifeti ile bey‘ idüp [re’îs-i mezbûrun lesberi(?) içün sekiz sikke-yi filori alup, ç.] ve yiðirmi üç hisse gemicibaþý ve benüm hakkum ve bunda yoldaþum Kara Sinân ve anda re’îs ile olan yiðirmi üç nefer yoldaþlarýmun hisselerin ve dört buçuk min(?) yiðirmi beþ hisse dahi sermâye payý ki
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cümle beþ bin doksan yedi akçe ider [alup, ç.] re’îse ve yoldaþlaruma îsâl içün aldum kabz eyledüm ve bundan mâ‘adâ yoldaþlarýmun sermâyeleri olan sekiz bin
yedi yüz yiðirmi akçeyi ve re’îs-i mezbûrun lesberi(?) içün sekiz sikke-yi filori aldum kabz eyledüm hâliyâ bendedür diyü ikrârý sermâye re’îsi olan Sinân bin Abdullâh talebi ile kayd-ý sicill olýndý fî 6 Cemâziyye’l-ulâ sene 973 / 29 Kasým 1565.
Bi-mahzarý Mevlânâ Abdullâh el-Ýmâm ve Abâcý Hâcý Mustafâ ve güyegüsü
Mahmûd bin Abdullâh ve Kara Mustafâ bin Nebî ve Ahmed bin Mevlânâ Himmet
ve Pâbûçcý Alî ve Abâcý Mahmûd bin Abdullâh.
Ba‘dehû sermâye re’îsi olan Sinân bin Abdullâh nâm kimesne dahi hâzýr
olup sermâyem olan altý bin akçeyi payý ile bi’t-temâm Osmân-ý mezbûr yedinden aldum kabz eyledüm diyü ikrâr Osmân el-mezbûr talebi ile kayd-ý sicill olýndý
fi’t-târîh.
Bi-mahzarý þuhûdu’s-sâbýk.

Ek: 6
Galata, nu. 12, s. 35-36
Muhallefat-ý Hanefi Reis Yolcýoðlý mahalesi. Mirasçýlarý: Bir oðul ve zevce.
Evahiri Receb 994 / Haziran 1586
Menzil 90 000 ve rub‘-ý sefine 9 000 vs. Yekun: 133 474
Zimem-i nas:
der zimmet-i Hacý Balioðlý Osman
sermaye 4 000
der zimmet-i Tekirdaðlý Hacý Mehmed Reis
sermaye 2 000
der zimmet-i Kara Ali ... ... Baba Reis
sermaye 2 000
der zimmet-i Ahmed Reis
sermaye 2 000
der zimmet-i Abdi Reis Küçük
sermaye 2 000
der zimmet-i Memi Reis
sermaye 2 000
der zimmet-i Bozcaadalý Osman Reis
sermaye 2 000
der zimmet-i ... Yusuf
sermaye 2 000
der zimmet-i Bekir Çavuþ güvegisi Süleyman Reis
sermaye 4 000/iki top ...
der zimmet-i Ada Abdi ortaðý Abdi Reis
sermaye 2 000/Baturma top
der zimmet-i Horhor ...
sermaye 2 000
der zimmet-i Laz Ahmed Reis
sermaye 2 000
der zimmet-i Gürsel(?) Þaban Reis
sermaye 2 000
der zimmet-i Midillili Mustafa Reis
sermaye 2 000
der zimmet-i Küçük Ali Avretalan Rýdvan Reis
sermaye 2 000/Darbzen aded1
der zimmet-i ... Hasan hasmý (?) Selim Reis
sermaye 2 000
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der zimmet-i Sulý Memi Reis
sermaye 830
der zimmet-i Bekir Nâhid Reis
sermaye 2 000
der zimmet-i Dutcý Memi Reis
sermaye 2 000
der zimmet-i Yafedli Mehmed Reis
sermaye 2 000
der zimmet-i Mesmala Reis karýndaþý Muharrem Reis
sermaye 2 000
der zimmet-i Alatalý Ramazan Reis
sermaye 2 000
der zimmet-i Fermaso(?) Reis
sermaye 4 000
der zimmet-i Degil? Þaban Reis
sermaye 2 000
der zimmet-i Bozcaadalu Demohar(?) Reis
sermaye 4 000
der zimmet-i Musa Yazýcý
sermaye 2 000
der zimmet-i Kara Hüseyin karýndaþý Hasan Reis
sermaye 2 000
der zimmet-i Vonalu Kara Hasan
sermaye 2 000/darbzen aded 2
der zimmet-i Musa Musa Mehmed an bahai sabun meblað 1 000
der zimmet-i Mehmed b. Mansur Beð an Trablusþam an bahâ-yý sabun meblað
5 900
der zimmet-i Sübaþý kulý Rýdvan meblað 1 735
der zimmet-i Hatun Ahmed Reis meblað 400
der zimmet-i Halil Çelebi an bahâ-yý sabun meblað 1 300
Yekun 120 965
Cem’an meblað 253 739
def’an bahâ-yý mercümek ve bahâ-yý sabun ve bahâ-yý odun cem’an 1 255
Yekun 254 994
Minha: ed-Duyun ve ihracat.
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