
Osmanlı Devleti’nde İstanbul’un fethinin ardından zimmîler1 din ve 
mezhep esasına göre tasnife tutulmuş ve Rumlar, Ermeniler ve Yahudiler 
olmak üzere üç ayrı millet olarak kabul edilmişlerdir. Böylece oluşturu-
lan millet sisteminde zimmîlerin tabi tutulduğu hukukta bir değişik-
lik yapılmamıştır. XVIII. yüzyıldan itibaren Katolikler ve Protestanlar 
da millet sistemi içinde ayrı ayrı yer almışlardır.2 Devlet daha önce bir 
bütün olarak gayrimüslimlerle muhatap iken şimdi onları gruplandır-
mış ve her birinin başındaki cemaat liderini mensubu olduğu topluluğa 
ve kendisine karşı sorumlu tutmuştur. Merkezi devlet böylelikle işlerini 
kolaylaştırmış ve bir sisteme oturtmuştur. İ. Ortaylı’ya göre millet siste-
miyle birlikte gayrimüslimler cemaat olarak kimliklerini devam ettirme 
imkânını bulmuşlardır.3 

İslam hukukuna göre zimmî statüsündeki gayrimüslimler bazı siyasi 
haklar dışında bütün medeni ve amme haklarında Müslümanlarla 
eşittirler ve Müslümanlar gibi bütün hususi haklardan faydalanırlar.4 
Zimmîler, İslam devletinin egemenliğini kabul ettiklerinin bir nişanesi 
olarak cizye ödemekle mükelleftirler. Ancak kadınlar, çocuklar, yaşlılar, 
çalışamayacak durumda olan hasta ve cizye ödeyemeyecek durumda 
olan fakirlerden cizye alınmaz. Zimmîler ödedikleri cizye mukabilinde 
askerlikten muaftırlar.5 Her türlü can ve mal emniyetleri tebaası olduğu 
devletin güvencesi altında olan zimmîler, evlenme, boşanma, miras, vasi-
yet gibi aile hukukuyla ilgili meselelerde kendi hukuklarına tabidirler.6 
Ancak zimmîler isterlerse özel hayatlarını ilgilendiren meselelerde şer’i 
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mahkemelere başvurabilirler.7 Bu durumda kendilerine İslam hukuku 
kuralları uygulanır, zimmîlerle Müslümanlar arasındaki davalarda da 
başvuru makamı şer’i mahkemelerdir.8 Gayrimüslimlerin şer’i mahke-
meleri tercihlerinin sebep ya da sebepleri neler olabilir sorusuna tarihçi-
ler farklı cevaplar vermektedir. Kimilerine göre kadınlar eşlerinden kalan 
mirastan daha fazla pay alabilmek adına kendi cemaatlerine değil şer’i 
mahkemelere başvurmuştur.9 Kimileri ise bunun tam tersi bir yorum 
yaparak İslam hukukunda kadına erkeğin yarı hissesinin verilmesi sebe-
biyle erkeklerin şer’i mahkemeleri tercih ettiğini öne sürmektedir.10 
Ancak kilisenin referans aldığı İncil’e göre ölen kimsenin çocukları var 
ise dul eşi, mirastan herhangi bir hakka sahip değildir. Erkek çocuk var 
ise kız çocuklar da mirastan mahrumdur ve en büyük erkek evlat diğer 
kardeşlerinin iki misli hakka sahiptir.11 Bu durumda kadınların özellikle 
mirastan pay alabilmek ve küçük çocuklarının haklarını korumak ama-
cıyla şer’i mahkemeleri tercih ettiklerini söylemek daha doğru olacaktır.

Terekeler 
Çalışmamıza konu olan XVIII. yüzyıl sonu Osmanlı Bursa’sında 

yaşayan Ermeni esnafı da ölümlerinin ardından miras dökümleri şer’i 
mahkemelere yansıyan Osmanlı tebaasındandır. Bu dönemde tamamı 
gayrimüslimlere ait sekiz adet tereke defteri mevcuttur.12 Tereke veya 
bir başka ifadeyle terike, ölen bir insanın gerisinde bıraktığı şeylerdir. 
Muhallefât ve metrûkât sözcükleri de terekeyle eş anlamlı olarak kulla-
nılabilmektedir.13 Tereke14 listeleri kadı sicilleri arasında dağınık halde 
yer almaktadırlar. Yalnız İstanbul, Bursa, Edirne gibi büyük şehirlerde 
ayrı defterler şeklinde düzenlenmiştir. Terekeler biçim yönünden tekdü-
zedir. İlk başta ölenin ismi varsa unvanı vb., sakin olduğu mahalle veya 
köy, varsa eşi, çocukları ve diğer mirasçılarının isimlerinin belirtildiği 
kısa bir giriş vardır. Bu kimlik bilgileri geç dönem belgelerinde kişinin 
yaptığı iş vb. ekleme bilgilerle biraz daha ayrıntı verilmiştir. Sonrasında 
kalan her türlü malının ve alacaklarının madde madde yazıldığı ve alt-
larına fiyatlarının biçildiği liste yer alır. En sonda kadılık makamının 
yaptığı paylaştırma hizmetinin karşılığı olarak resm-i kısmet, kalemiye, 
çukadariye, mahzariye gibi vergiler ve cenaze vb. masraflar belirtilip 
kişinin toplam servetinden düşülerek kalan miktar mirasçılara bölüştü-
rülürdü. Vefat eden kimsenin borçları olur veya vefat eden kimse malı-
nın belli bir kısmının hayır vb. işler için ayrılmasını istemiş ise bu gibi 
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hallerde bu meblağlar da toplam servetten çıkarılarak varisler arasında 
bölüşüm yapılır.

Seçmiş olduğumuz Ermeni esnafına ait kayıtlar, Bursa şer’iye sicil-
lerine ait B-243 ve B-238 numaralı gayrimüslim tereke defterlerinde 
yer almaktadır. 1790-1791 tarihlerine ait B-238’de 126 gayrimüslim 
terekesi mevcuttur ve bu defterin yaklaşık %12’si Ermeni esnafa ait 
dökümler içermektedir. 1791-1793 yılları kayıtlarını içeren B-243’te ise 
108 zimmi terekesinden sadece dördü Ermeni esnafa aittir. Kayıtlarda 
esnafın mesleği yazılı olmasına rağmen hangi milletten olduğu sarih bir 
şekilde belirtilmemiştir. Ancak isimlerden yola çıkılarak kimin Ermeni 
ya da Rum olduğunu tespit etmek mümkün olmuştur. Kullandığımız 
örnekler ya da seçtiğimiz örnekler Ermeni esnafın genel sosyal ve eko-
nomik durumu hakkında çıkarımlarda bulunmamıza imkân tanısa da 
“Bursa’da XVIII. Yüzyıl son çeyreğinde Ermeni esnafı sadece şu, şu 
mesleklerle uğraşıyordu ya da nüfusun %...’sı esnaftı.” Gibi kesin yargı-
lara ulaşmamız sağlıklı olmayacaktır. Zira mevcut kaynağımız yani tere-
keler, mahkeme kayıtlarıdır ve dolayısıyla bir sorunun çözümü amacıyla 
kayıt altına alınmıştır, net kantitatif sonuçlar vermesi beklenemeyecek 
niteliktedir. Kaldı ki çalışmamızın failleri gayri Müslimlerdir ve her ne 
kadar çoğunlukla şer’i mahkemeleri tercih ettikleri söylense de tercih 
etmeyenlerin varlığı da göz ardı edilmemelidir. 

Bursa ve Ermeniler 
Ermeniler Bursa’ya şehrin fethedilmesinden sonra gelmişlerdir. 

Fetihten önce şehrin sakinlerini Rumlar oluşturmakta idi. Bir iddiaya 
göre Bursa’ya ilk gelen Ermeniler Orhan Gazi’nin Kütahya’dan davet 
ettiği gruptur.15 Kepecioğlu ise Çelebi Sultan Mehmet’in Yeşil Camii’ni 
yaptırdığı sırada kış günlerinde mescide gelen Müslümanların ayak-
kabılarının çamurlarını, yaz günlerinde ise tozlarını silmeleri için on 
hanelik bir Ermeni grubunu getirdiğini ve kendilerine yeşil imaretin-
den yiyecek tahsis ederek mescidin civarına iskan ettiğini belirtmekte-
dir.16 1530 tarihli tahrir defteri17 Bursa nüfusuna dair ilk verileri sunar. 
Bu verilere göre, XVI. yüzyıl Bursa’sı küçük bir Yahudi nüfusu ve daha 
küçük bir Hıristiyan varlığıyla birlikte öncelikle bir Müslüman şehridir. 
1530 tahriri değerlendirildiğinde şehir sakinlerinin yüzde 3’ünden daha 
azı ya da her hanenin ortalama 5 kişiden oluştuğundan yola çıkılırsa 
31505 kişilik nüfusun aşağı yukarı 860’ı gayrimüslimdir.18 1573 tarihli 
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tahrir defterinde19 bu cemaatin üyeleri tek bir alanda toplanmış olarak 
yaşayan 317 haneye ulaşmıştır. Aynı tahrir defteri 345 haneden olu-
şan Hıristiyan nüfusta da bir artışa işaret etmektedir. H. İnalcık’ın kadı 
sicillerinden yayınladığı seçmelerde bir Ermeni’nin bir başka Ermeni’ye 
30 bin akçelik borcu olduğundan bahsedilir.20 Bu, Osmanlı toplumunda 
Ermeni topluluğuna ait ilk belirgin ifadedir. XVII. yüzyıldan XIX. yüz-
yıla dek Bursa’ya gelen seyyahlar Ermenilere ait bir kiliseden söz etmek-
tedirler.21 Evliya Çelebi, 176 Müslüman mahallesi, 7 Ermeni mahallesi 
ve 9 Rum mahallesinin yanında 6 cemaat Yahudi, bir mahalle Kıpti ve 
Muradiye yolu üzerinde bir de miskinler mahallesinden bahseder.22 
XVII. yüzyılın ilk on senesinin sonlarında Ermeni bir seyyah Polonyalı 
Simeon “üç yüz Ermeni hanesi, beş din görevlisi ve küçük bir kiliseden” 
ibaret gelişmekte olan bir Ermeni cemaatinin varlığından söz eder.23 
Daha sonra Ermeni cemaati büyümeye devam etmiştir. 1701 sene-
sinde şehre gelen Fransız Joseph Tournefort, Bursa’da Ermenilerin hem 
Yahudileri hem de Rumları sayıca geçtiğini, şehirde Müslümanların 
10-12 bin, Yahudilerin 400, Ermenilerin 500 ve Rumların 300 haneleri 
olduğunu ifade eder.24 1793’de Bursa’ya gelen Brenner ise kendisine 6 
bin Ermeni, 3 bin beş yüz Rum ve 1200 Yahudi geri kalanı Müslüman 
olmak üzere şehrin 100 bin nüfuslu olduğunun söylendiğini ancak bu 
rakamın biraz abartılı bulduğunu söylemektedir.25 1701-1923 tarih-
leri arasında 130 farklı seyyah Bursa’yı ziyaret etmiş seyahatnamele-
rinde neredeyse tamamı ezici bir Müslüman çoğunluğunun, Gregoryen 
Ermenilerinin (küçük bir Ermeni Protestan grubuyla XIX. yüzyılın 
ikinci yarısında gelen), Rum Ortodoks ve Yahudi azınlıklarının karışımı 
olarak belirlemektedir.26

Ermeni Esnafı Terekelerine Örnekler
XVIII. yüzyıl sonu Bursa şer’iye sicilleri, şehirde gayrimüslim çoğun-

luk olarak Ermenileri işaret etmektedir. Terekelerden anladığımız kada-
rıyla Ermeniler XVIII. yüzyıl Bursa’sında Umurbey, Hacıbaba, Hacı 
İskender, Bedreddin, Veled-i Kürt, Karaağaç, Hace Mehmet Karamani 
gibi daha ziyade şehrin güney doğusunda yer alan mahallelerde ikamet 
etmektedir.27 

 Bunlardan Hacı Baba Mahallesi sakinlerinden Basmacı Artin veledi 
Abraham’ın28 eşi kendisinden önce muhtemelen de genç bir yaşta vefat 
ettiğinden mirası babası ve oğluna kalmıştır. Artin ve oğlu, babasının 
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evinde birlikte yaşamaktadır. Artin’in mal varlığı arasında kadife yastık, 
çuka29 cebe, yemeni kuşak, kırmızı30 lengeri, minder, kapaklı sahan ve 
tas, sağir sahan ve tas gümüş kaşık, yorgan, kırmızı bakraç, tencere, sim 
tarak, minder, dizlik ve yelek, çuka beneş, tepsi, beledi31 döşek, çarşaf, 
alaca kilim, gömlek, kazan gibi çok sayıda ev eşyasının özellikle de mut-
fak araç gerecinin yer alması evin Artin tarafından döşendiğini gösteri-
yor olabilir ya da eşinden ona kalanlar olmalıdır. Mobilya nevinden bir 
eşya Artin’in evinde pek göze çarpmamaktadır. Bir bağı vardır ve bağ-
cının da ona borcu olduğuna göre bağını bir başkasına işletmek üzere 
vermiş olabilir. Dükkânındaki alet edevatının yekûn tutarını bilsek de 
içindeki eşyaların neler olduğu hakkında elimizdeki tereke bilgi verme-
mektedir. Ama genel olarak Artin’in kendi yağında kavrulan ortalama 
bir gelir sahibi esnaf olduğunu tahmin etmek güç görünmemektedir. 

Kendileri hakkında bilgi sahibi olabildiğimiz esnaf arasında en var-
lıklı olan kuyumcu Şerin(ya da Şirin),32 Hacı Baba Mahallesi’nde ika-
met etmiş olup bir oğlu ve bir kızı vardır. Mal varlığı olarak evindeki 
eşyalar 881,5 kuruş ve dükkânındaki stok ise 3677 kuruş değerindedir. 
Evindeki eşyalar, zengin bir Osmanlı gayrimüslim tebaasının maddi 
kültürünü yansıtıyor olmalıdır. Kişisel eşyaları arasında nafe33 kürk, nafe 
beneş kürk, kebir bıçak, tüfenk, alaca kaftan yer alırken envai çeşit min-
der, yorgan yastık yanında ilk defa karşımıza mobilya cinsinden eşyalar 
çıkmaktadır: sandalye ve iskemle. Yük taşımakta kullandığı bir hayvanı 
da vardır. Şerin’in asıl varlıklı olduğunu gösteren ise evinde süs eşyası ya 
da mutfak eşyası olarak kullanılan billur şişe, billur kâse gibi eşyalardır. 
Döşeme ve tavan tahtası ise mal varlığı yüklü kimselerin evinde rast-
lanılan cinsten eşyalardandır. Birçok evde bulmanın mümkün olduğu 
kahve değirmeni ve hemen hepsinde olan bakır eşya yanında evlerde 
yine ilk kez burada rastladığımız saat dikkat çekicidir. Tam bir sarraf 
stoku hâlindeki dükkânında dönemin Bursa’sında muhtemelen oldukça 
varlıklı kimselere hitabeden ürün çeşitlerine şahit olunmaktadır: sim 
çeşitleri, sim kuşak, simli vezne, sim kuşak boğasi, sim zarf, tûli kuşak, 
incili sedef kuşak, sim ayna, billur ayna, simli hançer, bıçak, yıldızlı sim 
küpe, sırça küpe, yanık sim, altın kuşak, işçili küpe, mühür mürg, çift 
simli kuşak, sim tarak, altun gerdaniye, altun küpe, altun bilezik, elmaslı 
bilezik, inci, mercan ve çeşitli değerli taş yanında para bozma işini de asli 
işi olarak icra eden kuyumcumuzun nısfiye, İstanbul nısfiye, mısır mah-
bubu, zencirli altun, fındık altunu, Mısır mahbubu, ufak para ile dolu 
kasası da dönemin adeta para aynasıdır. Kuyumcu Şerin’in gayrimenkul 
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olarak ise bir ev ve bağı vardır. Ona borcu olan ve tamamı Müslüman 
olan kimseler arasında ilmiye sınıfının yüksek kademelerinden kişilere 
ve bir mütesellime rastlamamız alacaklılar listesindekilerin müşterileri 
olduğu ihtimalini güçlendirmektedir. 

Yağcı Ohannes34’in durumu kuyumcudan daha farklıdır ve onun 
tefecilerden nakit para alması, XVIII. yüzyıl ikinci yarısında ticaret 
yapmanın ve nakit ararken yüksek faiz altında borca girip iflas etmeye 
bir örnektir. Yağcı Ohannes, 331175 akçeye varan borçlarını hep tefe-
cilerden almıştır ve aldığı krediler %34.36’lık faize tabi görünmektedir. 
Hatta Esseyyid Elhac Ali Ağa adlı tefeciden “fi ciheti’l karz ve semen-i 
kadife yastık” şeklinde aldığı borcun faizi %52’ye ulaşmaktadır. Onun 
borçlu olduğu kimselerin meslekleri belli değilse de aralarında kadınlar 
da askerȋ zümre mensupları da vardır ve çoğunluğu da zimmîdir. Yağcı 
Ohannes, tefecilerden aldığı bu paraları sermaye olarak kullanmış olma-
lıdır. Ancak işleri kötü gitmiş olacak ki ne dükkânındaki 60 bin akçelik 
alet edevatı, ne elindeki 1983 akçe tutarındaki nakit parası, evdeki eşya-
ları, genelde köylülere verdiği ödünç paralar, evi, dut bahçesi, bağı onu 
iflastan kurtaramamıştır.

Durumu oldukça iyi görünen elinde birikmiş sermaye olan esnaf da 
vardır. Örneğin, Havlucu Bogos’un35 evindeki eşyaların yekûnu yüksek 
tutmuştur, dükkânında sanki bir şey yok gibidir, elindeki nakit belki de 
mal alma hazırlığı içinde olduğunun göstergesidir. Gayrimenkulü de 
yoktur ama meslekleri belirsiz dört zimmîye verdiği alacak yani elinde 
olmayan ama bir gün kendisine ödenecek miktar asli malından daha 
fazla meblağa tekabül etmektedir. Bogos’un dükkânında malının olma-
yışı havlucu adı altında para işlettiği sorusunu da akla getirebilir ama 
para işletmesi için esnaf olmasının gerekmediği de bilinen bir gerçektir. 

Umurbey mahallesinde ikamet eden kavukçu Kirkor36 evli ve bir 
oğlu, biri küçük iki kızı vardır. Hemen her evde rastlanılan cinsten az 
sayıda ev eşyası yanında kavukçu dükkânındaki bitmiş çubuklu, bulak, 
kâtibi, arapzade gibi envai yöntemlerle dikilmiş kavuklar dikkat çekici-
dir. Dükkânda sadece bitmiş kavuklar yoktur; burası aynı zamanda bir 
üretim yeridir ve kesilmiş ama henüz bitirilememiş kavuklar ve gerekli 
alet edevat da mevcuttur. Kirkor’un sahibi olduğu bir evi yoktur ama 
ihtimal ki miras kalmış şehrin farklı yerlerinde üç dut bahçesi ve bir 
bağı vardır. Öyle ki gayrimenkullerinin değeri sahip olduğu eşya ve ala-
cağından daha yüksektir. Gayrimenkul zengini Kirkor ciddi nakit sıkın-
tısını kişilerden ve özellikle para vakıflarından aldığı borçla giderme 
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çabasındadır. Borç aldığı vakıflar; ikamet ettiği mahallenin avarız vakfı, 
Hz. Emir Mahallesi’ndeki vakf-ı mihrab-ı cami ve kendi loncasının 
taamiye vakfıdır. Görüldüğü üzere Kirkor’un borç alma durumunda 
dindaşlarını tercih etme ya da etmeme gibi bir sorunu yoktur. Ayrıca 
nakit alabilmek adına kendi mahallesi dışına da çıkmıştır. 

Bedreddin mahallesi sakinlerinden kürkçü Bedros37 genç bir yaşta 
ölmüş olmalıdır, geriye mirasçı olarak eşi, küçük kızı ve erkek kardeşi 
kalmıştır. Ev eşyası onun üzerinde değildir, ileride büyük işler yapma 
potansiyeli gösteren bir dükkâna sahiptir. Dükkânı çakal, sansar, kuzu 
kürkleri ve çeşitli kumaşlarla doludur. Meslektaşları arasında da yıldızı 
parlamaktadır, kürkçü Yorgi, İstari ve Ohannes de Bedros’tan nakit 
borç almıştır. Bedros’a borçlu olanların çoğunun kürk meraklısı vere-
siye alışveriş yapanlar olduğu söylenebilir. Borç altına girerek kürk satın 
alanlar arasında duhancı, Kiremitçi mahallesinin mütevellisi (4800 akçe 
ile borcu en fazla olan kişidir) ve kazazlar yiğitbaşısı da vardır. Kürk, 
Osmanlı’da yaygın kullanılan giysilerdendir. Devlet adamlarının giy-
dikleri ve onların statülerini belirleyen bir simge olarak da öne çıkan 
kürkün ticareti de hayli gelişmiştir. Bu ticaret büyük oranda iç piyasanın 
kendi üretimi olmayıp daha çok ithalat yoluyla sağlanmıştır.38 Osmanlı 
toplumu kürklerden daha ziyade samur, kakım kürkü, tilki derisinin 
yanak parçalarından yapılan elma kürkü ile vaşak ve zerdevâ kürklerine 
rağbet etmiştir.39

Orta halli bir mal varlığına sahip terzi Agop40’tan kalan eşyalar diğer 
terekelerde sık rastlanmayan cinstendir. Mesleği gereği ütüleri vardır, 
kişisel eşya olarak cam billur tutkunu gibidir, terekesinde şişe, kadeh 
ihtiyacından fazla gibidir. Onun da birçok Bursalı gibi bir bağı vardır. 
Mal varlığı karısı ve üç kızı arasında paylaştırılmış, kızlardan birisi –
muhtemelen evlidir- bedelini ödeyerek bağı satın almıştır.

Bezzaz Bogos41 veledi Ohannes, Umurbey mahallesi sakinlerinden 
olup varisleri karısı, ikisi henüz küçük üç kızı ve amcası arasında pay-
laştırılmıştır. Bahçe içinde avlusu, kileri, fırını, ahırı, yaz ocağı, mut-
fağı, sundurması olan iki evi, Molla Arap’ta dört dönüm dut bahçesi, 
bağı, Uzunçarşı’daki dükkanında ve Emir Hanı’ndaki odasında mevcut 
çeşit çeşit kumaşlar ve alacakları ile mal varlığı 730 bin akçeyi aşkındır. 
Çoğunluğu müşterisi olduğunu tahmin edebileceğimiz Kirmastı kasa-
bası ve civarında mukim dördü esnaf toplam 78 kişiye borç vermiştir. 
Bogos’un alacaklı olduğu kimseler arasında gayrimüslimlerin sayısı 
parmakla sayılacak kadar azdır ve en fazla borcu olan 37332 kuruş ile 
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Kirmastı kasabasından müezzin oğlu Mehmet Ağa’dır, en azı ise aynı 
kasabadan Sohak adlı bir zimmiye aittir: 180 kuruş. Bogos’a borçlu 
kimselerin portföyüne bakıldığında bunların nakit borç paradan ziyade 
alışveriş sebebiyle halik-i mesfura borçlu oldukları söylenebilir.

Aşağıdaki tabloda iki tereke defterinde yer alan bazı Ermeni esna-
fın mal varlıklarına yer verilmiştir. Ermenilerin kuyumcu, yağcı gibi 
mesleklerin yanında çoğunlukla bezzaz, kavukçu, terzi gibi kumaş ve 
dokumayla ilgili meslek sahibi olmaları dönemin Bursa’sının üre-
tim karakterinden kaynaklanmaktadır. Yine şehrin bir özelliği olarak 
hemen hepsinin dut bahçesi vardır ve meslekleri her ne olursa olsun 
ipekçilik işiyle uzaktan yakından alakalıdırlar. 20.000 akçenin altında 
servete sahip olanlar fakir, 20.000-100.000 akçe arasındakiler orta halli, 
100.000 akçe ve üstündeki servet sahipleri ise zengin olarak kabul edil-
diği42 dikkate alındığında şu sonuca ulaşılabilir: Kuyumcu Şerin, bezzaz 
Bogos, bakırcı Bedros, havlucu Bogos ve bezzaz Serkiz zengin sınıfına 
girmektedir. Kuyumcu Kirkor, kürkçü Bedros, kavukçu Kirkor orta halli 
iken iki Agop yani yağcı ve terzi Agoplar fakir sınıfına dahil olmakta-
dır. On iki esnaf arasında yağcı Ohannes’in iflas ettiği görünmektedir. 
Kişilerin varislerine bıraktıkları miktarlar yaptıkları işlerle ilintilidir. 
Bir yağcının iflas etmiş olması diğerinin de orta halli ile fakir arasında 
kıvranır durumu her ikisinin de toptancılara olan yüklü borçlarından 
kaynaklanmaktadır, yani meslekleri icabı maddi sıkıntı içindedirler. Bu 
esnaf arasında en dikkat çekici isim kuyumcu Şerin’dir ki kendisi banka 
vazifesi gören bir kuyumcudur ve işleri de yolundadır. Terzi Agop ise 
zaten çok yüksek maddi gelire sahip olması beklenemeyecek bir mes-
lek icra etmektedir. Ermeni esnafın seçmiş oldukları ve yoğunlaştıkları 
kuyumculuk ve bezzaz, havlucu, yağcı gibi ticari işler yüksek kazançlar 
yanında yüksek riskler de taşıyan işlerdir.43
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Tablo 1: Bazı Ermeni esnafın maddi varlıkları

Mesleği 
ve Adı

Mahalle/
köy Eşya +nakit Mülk Alacakları Borçlu 

oldukları
Geriye 
kalan

Kuyumcu 
Kirkor Karaağaç 21675 13800 3360 - 34899

Havlucu 
Bogos

Hace 
Mehmet 
Karamani

75240+43800 - 255600 - 361680

Kuyumcu 
Şerin Hacı Baba 547020 384000 281580 - 1215060 

kuruş

Yağcı 
Ohannes Hacı Baba 99273+1983 174040 59633 -331175 25

Kürkçü 
Bedros Bedreddin 18570 - 8325 - 24219

Yağcı 
Agop

Veled-i 
Kürt 95226+6021 - 3120 -82167 18780

Terzi 
Agop Hacı Baba 14203 9600 (bağ) - - 11308

Bezzaz 
Bogos Umurbey 43870

914947 
(ev, dut 
bahçesi, 
bağ)

463575 -184890 396457+
333600

Kavukçu 
Kirkor Umurbey 19560

125804
(3 dut bah-
çesi, bağ)

9240 -117021 48783

Bakırcı 
Bedros

Hacı 
İskender 557540

172200
(ev, 2 dut 
bahçesi)

- - 44870+
172200

Bezzaz 
Serkiz Karaağaç 71457

137457
(1/3 ev 
hissesi, dut 
bahçesi)

- - 9597+ 
66000

Terekelerde esnaf arasında borç-alacak ilişkisinin hayli yoğun olduğu 
görünmektedir. Esnaf nakit ihtiyacını kimi zaman para vakıflarından 
kimi zamandan kişilerden karşılamaktadır. Mütevelli idaresindeki para 
vakıfları, toplumun ihtiyaç duyduğu orta ölçekli krediyi temin eden 
kuruluşlardır. XVIII. yüzyılda 65-70 bin arası tahmin edilen Bursa 
nüfusunun yaklaşık %8,5-9’luk kısmı kredi kaynağı olarak para vakıf-
larını kullanmaktadır.44 Özellikle payitahta yakınlığı, uluslararası ticaret 
yollarının yanında bulunması45 ve ana ekonomik faaliyeti ipekçiliğin 
ihracata da hitabeden bir sektör olması, Bursa’da nakit ihtiyacının yoğun 
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olarak hissedilmesine ve dolayısıyla kredi işlemlerine belirgin bir canlı-
lık katmıştır. 

Bursa’da esnaf XVIII. yüzyılın ikinci yarısında günlük ihtiyaçlarını 
karşılamak yanında bazen de sermaye için krediye başvurmaktadır. 
Örneğin, dikici Bogos, nasarayı kürkçiyan loncasının mühimmat vak-
fından 300 kuruşluk kredi çekmiştir.46 İkinci el dahi olsa bir dikicinin 
kullandığı destgâh 120, diğer kalıp gibi alet edevata harcayacağı meblağ 
da 600 akçe ve belki biraz daha üstündedir.47 Yani kabataslak bir dikici 
dükkânında mesleğini icra edebilmesi için alet edevatına harcaması 
gereken 1000 akçeyi bulmaktadır dersek dikici Bogos’un hirfet vak-
fından sermaye amaçlı kredi çektiğini düşünebiliriz. Bir terzi dükkâ-
nında olmazsa olmaz araç gereçlerden sadece destgâh, makas, endaze 
ve çekmecenin ikinci el fiyatı 1320 akçedir.48 Terzi Agop kız kardeşle-
riyle birlikte (bir arada ortak iş yapıyor olmalılar) mahallerinin taamiye 
amaçlı kurulan para vakfından 200 kuruş; Terzi Agop ve eşi ise serracan 
loncasının taamiye vakfından 40 kuruş kredi almıştır. Üçünün de aldık-
ları parayla Terzi Ali’nin veresesinden kalan tezgâhı alma gücü var gibi 
gözükse de özellikle Terzi Agop’un kız kardeşleriyle birlikte yeni bir 
iş kurma çabasında olduğunu söyleyebiliriz. İkinci Agop ve eşinin ise 
tüketim amaçlı kredi aldığını söylemek daha doğru olacaktır. Örnekleri 
çoğaltmak mümkündür ama küçük ve orta ölçekli kredi alıcısı esna-
fın kredi almak için başvurduğu yer/kişi arasında ise para vakıfları ağır 
basmaktadır. Ancak esnafın kredi değil ama mal satın aldıkları toptan-
cılara fazlasıyla borçlu oldukları ve sayılarına nazaran ödemekle mükel-
lef oldukları meblağın yüzdesi daha yüksektir. Esnafın borçlu olduğu 
listede sırasıyla mal aldığı toptancılar, kendisine küçük ve orta ölçekte 
kredi sağlayan para vakıfları -ki hirfet vakıfları da buraya dâhildir- ve 
tefecileri saymak mümkündür.

Para vakıfları dışında ihtiyacı olanlara kredi sağlayan kimseler de 
vardır. Ancak para vakıfları dışında gerçekleşen kredi işlemlerinde çok 
sayıda tefecinin, çuha bahası gibi yöntemler uygulayarak yüksek oran-
larda faiz karşılığı kredi verdikleri bilinmektedir. Faizle para veren ile 
borçlanan kişi arasında yapılan senetleşmede nakit borç yanında yıllık 
faiz tutarının sanki borçluya ayrıca veresiye satılan bir parça kumaş49 
ya da yün bedeli imiş gibi gösterilmesi şeklinde karşılıklı sözleşmeler 
yapılmaktadır. 50 Borcun yanına veresiye kumaşın eklenmesi devle-
tin faizlerle ilgili koymuş olduğu muamele-i şer’iye oranı olan %15’in 
üzerine çıkma maksatlarına hizmet etmektedir. Çünkü borçlu kişi, geri 
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ödeme yaparken aldığı para miktarı ile birlikte kumaşın bedelini de 
ödemekle mükelleftir ki böylece anapara ve faiz miktarı borçluya öde-
tilmiş olmaktadır.51

İncelediğimiz dönemde iki isim mal varlıklarından ziyade alacaklı-
larının oluşturduğu uzun listeyle dikkat çekicidir. Dönemin iki büyük 
tefecisi Berbe rzade Ahmet Ağa bin Hasan Çelebi52 ve Köçekzade 
Elhac Mehmet Ağa Bin Elhac Mustafa53 aralarında Müslüman ve 
gayrimüslim esnafın da bulunduğu ortalama 500’er kişiye kredi sağla-
mıştırBerberzadeden kredi çekenler büyük ölçüde nakit ihtiyaçlarını 
karşılayacak şekilde küçük ölçekli kredilere yönelmişlerdir ve aralarında 
kahveci, berber, boyacı, debbağ, terzi, kazaz, kutnici, kuyumcu, nalbant 
sayıları ikiden fazla olan esnaftır. Bu tefeciden en fazla kredi çeken 380 
kuruşla bir debbağdır, diğerlerinin çektikleri miktar ise çok cüzi düzey-
dedir. Köçekzade Elhac Mehmet Ağa’dan kredi çekenler ise sayılarının 
azlığına ve bu tefeciden kredi alanlar içinde de meslek sahibi zümreyi 
temsilen az sayıda olmalarına rağmen kayda değer miktarda borç altına 
girmiş görünmektedirler. Tefeciler büyük, orta ya da küçük ölçekli kredi 
verenler olarak sınıflandırmak mümkün değildir. İsteyene istediği mik-
tar kredi sağlıyor görünmektedirler. Bu kimselerden çekmiş oldukları 
kredi miktarı ve kişi sayısı dikkate alındığında esnafın sayılarına kar-
şılık aldıkları kredi miktarının genel toplamda % olarak düşük olduğu 
görülmektedir. Kredi çekenler arasında esnafın (Ermeni esnaf da buna 
dahil) oranı ise %15’e yakındır. Esnafın para vakıflarında hem sayı ola-
rak hem de kredi miktarı olarak yer alma oranı ise %24,5 civarındadır.54 
Bu durum da esnafın tefecilerden ziyade para vakıflarına tercih ettikleri 
ya da ikinciye daha fazla güvendikleri anlamına gelebilir.

Sonuç
Bursa’da ikamet eden Ermeni esnaf küçük ya da orta ölçekte kredi 

çekmektedir ve bu parayı genelde günlük nakit sıkıntısını aşmak için, 
bazen de sermaye amaçlı kullanmaktadır. Gayrimenkul sahipliği bakı-
mından esnaf arasında farklılıklar mevcuttur, birçoğunun bağ ya da dut 
bahçesi vardır. Olanların gayrimenkullerinin ailelerinden miras kaldığı 
düşünülebilir çünkü terekelerde gayrimenkul zengini ama iflas etmiş ya 
da iflasın eşiğinde esnafa rastlanmaktadır. Evlerinde kullandıkları eşya-
lar Müslüman terekelerinde yer alan eşyalardan farklı değildir. Beledi 
yorgan, döşek, yastıklar, minderler, yemeni yorgan, Mısır hasırı, kadife 
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yastıklar, şilte sayıları ve kendilerine biçilen pahaları değişse de XVIII. 
yüzyıl Bursa’sında birçok evin teşrifatı arasındadır. Mutfaklar ham mad-
desi bakır olan tepsi, tava, kefkir, tas, maşrapa, kahve takımları ve ten-
cereler vardır. Gayrimüslimlerin evinde kadeh farklı bir ayrıntıdır. Söz 
konusu giyim kuşam olduğunda kişisel zevkler kendini göstermekte 
ve farklılıklar din/mezhep ayırımından ziyade maddi varlıklar netice-
sinde ortaya çıkmaktadır. Varlıklı olanlar daha ziyade lüks, gösterişli 
giyinme eğilimindedir. Örneğin, simli bıçak, simli tarak, saat vs. yağcı 
Agop’un kişisel eşyaları arasında bir hayli yekun tutmuştur.55 Evdeki 
eşyaların kadınların üzerinde olup olmadığı net olarak tespit edilemese 
de esnafın birçoğunun terekesinde ağırlık dükkân ve dükkândaki eşya-
lardır. Çoğu kumaş dükkânında mevcut Halep’ten, Niğde’den, Şam’dan 
gelen kumaşlar, Frenk işi ürünler Bursa’da canlı ticareti yansıtmaktadır. 
Yabancı tacirler eliyle gelen emtia da ev ve dükkânlarda yerini almıştır. 
Borçlular listesindeki isimler de şehrin dışına taşan ticari bir hayatın 
varlığını göstermektedir ve bu ilişkilerde ekonomik çıkarlar din/mez-
hep ayırımından çok daha önemli ve önceliklidir, hatta ikincisinin hiçbir 
olumlu ya da olumsuz etkisi söz konusu değildir. 


