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Giriş
Bu çalışma, henüz Bizanslılar döneminde İstanbul’a yerleşen 

Floransalıların 1453 yılından sonra şehrin yeni hâkimleriyle kurduk-

ları ilişkilerin arka planında yatan siyasi ve ticari beklentileri incele-

yerek, Floransalıların sonraki süreçte Osmanlı başkentindeki varlık-

larının ne şekilde ve hangi şartlar altında geliştiğini ortaya koymayı 

amaçlamaktadır.

Orta ve erken modern çağ İtalya’sının önemli şehir devletle-

rinden olan Floransa Levant ticaretindeki yerini Venedik ve Cenova 

gibi rakiplerinden çok daha sonra, 13. yüzyılda almıştır. 1406 yılın-

da Doğu ticaretinde etkin bir şekilde faaliyet gösteren Pisa şehrini 

topraklarına katan Floransalılar artık Pisalıların mirası üzerinde hak 

iddia etmeye başladılar. İlk aşamada İskenderiye ve Şam gibi döne-

min önemli ticaret merkezlerinde konsolosluklar tesis ettikten sonra 

gözlerini İstanbul’a çevirdiler. Henüz çok gelişmiş bir ticari ve dip-

lomatik ağa sahip olmasalar da zamanla Bizans İstanbul’unda Pisa-

lıların sahip oldukları ayrıcalıklardan aynen yararlanmanın yollarını 

aramaktan geri durmadılar. Bu ayrıcalıkları ise ancak 1439 yılında 
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Floransa’da düzenlenen Kilise Konsili sayesinde elde edebildiler. Pi-

salıların İstanbul’daki mahallesi ve San Pietro Kilisesi kendilerine 

tahsis edildiği gibi kısa süre zarfında bir baylos idaresinde konsolos-

luk binasına da sahip oldular. Daha ziyade tekstil ürünleri üzerinden 

sürdürdükleri ticaretleri için, Bizans imparatoru tarafından birkaç ev 

ve bir han yapmalarına da müsaade edildi.

Bizans ülkesinde daha köklü bir ticari ve diplomatik geçmi-

şe sahip olan Venedik ve Cenevizlilerin İstanbul merkezli acımasız 

ticaret politikaları birbirleriyle olan ilişkilerine de yansıyordu. Her 

iki devlet, tekellerine aldıkları Doğu ticaretine Floransalıların dâhil 

olmasından rahatsız olsalar da, temelde 1453 yılında yaşanacak fe-

tih hareketinin kendilerini Bizans topraklarındaki bu kârlı ticaretten 

mahrum edeceği endişesi kuşatmaya destek vermelerine neden oldu. 

Floransa yönetiminin Bizans’a doğrudan askeri bir yardımı olmadı 

ancak şehirde bulunan Floransalıların son ana kadar Osmanlılara 

karşı mücadele ettikleri anlaşılmaktadır. Fetihten bir yıl sonra Os-

manlılarla bir antlaşma imzalayan Venedik, Papalığın Türklere karşı 

düzenlenecek haçlı ittifakı çağrılarına duyarsız kalırken, Floransa ilk 

günlerde ittifaka askeri ve nakdi yardım sağlamayı taahhüt ediyordu. 

Ancak onların bu hevesli tutumu Türklerden elde edilecek muhtemel 

bir ticari ayrıcalık beklentisi nedeniyle kısa süre içerisinde son buldu.

İstanbul’un artık bir Osmanlı şehri olduğu gerçeğini her geçen 

gün kavrayan Floransa yönetimi, diğer Avrupa devletlerinin haçlı 

seferi planına yeterli desteği vermemesi ve II. Mehmed’den impa-

ratorluktaki Floransalı tüccarların korunacağına ilişkin aldıkları te-

minatlar sayesinde 1457 yılından itibaren Papa’nın savaş çağrılarına 

da kulak asmaz oldular. Bu bakımdan Floransalıların fetihten sonra 

Osmanlı ülkesindeki sayılarının hızla artması ve gerek ticari gerekse 

diplomatik bakımdan rakipleri Venedik ile Cenevizlilere üstün gel-

melerinde bu gelişmeler dönüm noktası oluşturur. Özellikle 1463 yı-

lında başlayan Osmanlı-Venedik Savaşı, İtalyan şehir devletleri ara-

sında Floransalıların İstanbul’daki ayrıcalıklı yerini perçinleyecektir. 

II. Mehmed’in fethin ardından takip ettiği temel politikalarından 

birisi de Doğu ticaretini hegemonyasına alan ve 1453 yılında ken-

disine karşı aktif olarak mücadeleye katılan Venediklilerin Levant 
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ticaretindeki üstünlüğüne, buna bağlı olarak da imparatorluğun tica-

ri bakımdan Venedik’e bağımlılığına son vermekti.

Fatih’in Fetih Sonrası Siyasetinde Floransa
Fatih’in bu siyasetini, yeni gelişmekte olan başkent İstanbul’u 

uluslararası ticaretten mahrum etmeden sürdürmesi için kilit rolü 

Venediklilerin ezeli düşmanı Floransa, kısmen de diğer tüccar dev-

letler Dubrovnik ve Ceneviz üstlenecekti. II. Mehmed’in fetihten 

sonra Galata’daki Cenevizlilere bahşettiği ayrıcalık, Venediklilere 

karşı onları kolladığı izlenimi verse de sonraki yıllarda Doğu Akde-

niz’de sahip oldukları müstemlekelerinin teker teker Osmanlı idare-

sine girdiği ve ticari imtiyazlarının ancak kayda değer vergiler verme-

leri karşılığında devam ettiği düşünüldüğünde, bu hiç de doğru bir 

çıkarım olmayacaktır. Fatih’in her türlü imkâna sahip iken, Osmanlı 

sultanlarının öteden beri, özellikle II. Murad devrinde, iyi ilişkiler 

kurduğu ve zaman zaman yardımlarını gördüğü Cenevizlilerin Os-

manlı topraklarındaki ticari varlığını tamamen ortadan kaldırmak 

gibi bir düşüncesi olmadığı anlaşılmaktadır. Zira Galatalı Ceneviz-

liler Bizans döneminde olduğu gibi her türlü faaliyetlerine devam 

etmekle birlikte Cenova ile olan doğrudan bağları çok zayıflamıştı. 

Buna ilaveten cumhuriyetin Foçalar, Enez, Limni, Midilli, Amasra, 

Trabzon ve Kefe gibi sömürgeleri de fethi izleyen yıllarda hızlı bir 

şekilde Osmanlı idaresine geçmiştir. Böylece Fatih’in imparatorluk 

dâhilindeki, bilhassa Galata’da mukim Cenevizli tüccarların ticaret 

potansiyelinden ve ağlarından mümkün olduğunca yararlanmaya ça-

lıştığı kolayca görülebilmektedir ki mevcut veriler ışığında aksi yön-

de bir politikanın varlığını savunmak pek gerçekçi görünmemektedir.

Öte taraftan diplomatik ve ticari dengeleri dikkatlice hesap-

ladığı anlaşılan Sultan’ın çok erken tarihlerden itibaren Floransalı-

lara gösterdiği temayülün bu noktadan değerlendirilmesi ilerleyen 

yıllarda yaşanan gelişmelerin daha rahat okunmasına yardımcı ola-

caktır. Floransalı yöneticilerin henüz 1455 yılı sonarında, bazı ticari 

talepleri dışında Osmanlı topraklarındaki Floransa vatandaşları ve 

tüccarlarına gösterilen iyi muameleden dolayı kendisine gönderdik-

leri teşekkür mektupları, Fatih’in İtalyan devletlerine karşı yürüttüğü 
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politikanın da izlerini taşımaktadır. Venediklilerin 1454 yılında elde 
ettikleri ticari ayrıcalıkların hemen ardından Floransalıların Osman-
lı yönetimi ile iyi geçinme siyaseti ve Osmanlı ülkesinde güvenli bir 
şekilde ticaret yapabilme talepleri, Fatih’in İstanbul merkezli ticaret 
trafiğini canlandırma politikasının bir parçasıdır. Bunu gerçekleştir-
mek için söz konusu devletler arasındaki rekabetten mümkün oldu-
ğunca yararlanmaya çalıştığı da anlaşılmaktadır.

Floransalıların İstanbul’u
İlk dönemlere ilişkin kaynak sıkıntısı yaşansa da, İstanbul’da 

yaşayan Floransalıların fetihten sonra şehri tamamen terk etme-
diklerini düşündüren bilgiler mevcuttur. Çünkü 1460’lara gelindi-
ğinde, Bizans döneminde olduğu gibi, Galata’ya yerleşen Floransalı 
tüccarlar ve şirket temsilcilerinin, yoğun bir ticari faaliyet içerisinde 
bulundukları görülür. Bu durumdan rahatsızlık duyan Venedik ve 
Cenevizlilerin İstanbul ve Bursa’da faaliyet gösteren Floransalıla-
rı saf dışı bırakma çabaları da sonuç vermemiştir. 1459 yılında yeni 
bir haçlı seferi oluşturma arayışlarına katılması yönünde Papalık ve 
Venedik’in baskılarına maruz kalan Floransa’nın, kârlı Levant tica-
retinden vazgeçmeye niyeti yoktu. Bu nedenle onların da dengeleri 
korumak adına Osmanlılarla iyi ilişkilerini sürdürmek üzerinden bir 
politika takip ettikleri açıktır. Baskılara boyun eğmeyen Floransalılar, 
1460 yılında İstanbul’la süregiden ticaretlerinde artık doğrudan ken-
di gemilerini kullanmaya başladılar. Söz konusu gemiler uzun süre 
Bizans başkentinde bulunan Floransalı tüccarları bu defa yanların-
daki mallarla Osmanlı İstanbul’una ulaştırıyordu. 

Bu noktada Osmanlıların Papalık ve diğer İtalyan şehir dev-
letlerine karşı Floransalıları arkalama siyaseti Floransa yönetiminin 
de çıkarlarına uygun görünüyordu. Böylece İnalcık’ın ifadesiyle iki 
ülke arasında doğal bir ittifak ortaya çıkmış ve bu ittifak 1460’larda 
Floransalılara ilk defa bir ahidnâme bahşedilmesiyle ileri bir boyuta 
taşınmıştır. Çok daha erken tarihlerde tesis edilen iyi ilişkilere rağ-
men ilk ahidnâmenin ancak bu tarihlerde verilmiş olması Fatih’in 
takip ettiği Venedik karşıtı siyasetten kaynaklanıyor olmalıdır. Zira 
ticari ayrıcalıkların Osmanlı yönetimlerince bir dış politika aracı ola-
rak kullanılması pek olağandışı bir durum değildir.
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Floransalıların ilk imtiyazlarını elde ettikleri tarihlerde İstan-

bul’da hızlı bir kolonileşme hareketine giriştikleri de takip edilebil-

mektedir. Uzun yıllar İstanbul’da yaşayan Floransalı ajan ve tüccar 

Benedetto Dei (1418-1492), vatandaşlarının bu tarihlerde İstanbul 

başta olmak üzere Bursa ve Edirne gibi önemli Osmanlı şehirlerinde 

ipek ve yünlü kumaş ticareti yaptıklarını söylerken, Galata’da Floran-

sa’nın önde gelen ailelerine bağlı elli bir tane Floransalı tüccarın fa-

aliyet gösterdiğinden bahsediyordu. Gerçekten de Floransa şirketleri 

üzerine yapılan çeşitli çalışmalar, Galata’da temsilcileri veya ajanları 

bulunduğu söylenen bu firmaların aynı tarihlerde İstanbul’da yoğun 

bir faaliyet içinde olduklarını kanıtlamaktadır. Özellikle Floransa’nın 

en zengin ipekli kumaş üreticilerinden olan Banchi Ailesi’nin 1459 

yılından itibaren İstanbul’da bulunan aracılar veya temsilciler vasıta-

sıyla bu ticarete atıldıkları bilinmektedir. Sonraki onlu yıllarda daha 

oturmuş bir ticari düzen ve istikrarlı ilişkiler sayesinde Floransalı şir-

ket temsilcileri veya ajanlarının İstanbul’daki sayısı da hızla artmıştır. 

1507 yılına gelindiğinde Galata’da meskûn Floransalı tüccar sayısı-

nın altmış-yetmiş arasında bir rakama ulaştığı da ileri sürülmektedir.

İstanbul’da Floransalı Ajanlar
Başta Benedetto Dei olmak üzere Galata’da yaşayan diğer Flo-

ransalı tüccarların da Osmanlı Sarayı ile yakın ilişkiler kurduklarına 

şüphe yoktur. Özellikle bu ilişkiler üzerine geride bir kronik bırakan 

Dei’nin verdiği bilgiler, Fatih dönemi İstanbul’u ve Floransalıların 

faaliyetleri hakkında çok kıymetli bilgiler ihtiva etmektedir. Dei’nin 

kroniğinden, Fatih’in İtalya’daki gelişmeleri yakından takip ettiği ve 

Avrupa siyasetini Floransalı ajanları vasıtasıyla şekillendirdiği görül-

mektedir. Kimileri tarafından casus olarak da kabul edilen Benedetto 

Dei, 1460 yılından itibaren Fatih’le doğrudan görüşmeler yapacak 

kadar itimat kazanmış, dönemin önde gelen devlet adamlarıyla yakın 

ilişkiler kurmuş ve II. Mehmed’le yaptığı birebir görüşmelere kro-

niğinde yer vermiştir. Dönem dönem Venedik’le yaşanan sıkıntılar-

da, Sultan’ın kendilerini ne denli himaye ettiğini sık sık dile getiren 

Dei’nin yine benzer bir durumda intikam için Osmanoğlu’na gidece-
ğim ifadesinden de bunu anlamak mümkündür. 



O S M A N L I  S T A N B U L U  V

546

Bu durumda Sultan’ın zamanla Floransa hâkimi Lorenzo de’ 

Medici ile de yakın bir ilişki kurduğu, karşılıklı çıkar ilişkilerinin ise 

sadece ticari alanla sınırlı kalmadığı anlaşılmaktadır. Öyle ki, sonraki 

yıllarda bir başka Floransalı ajan Paolo da Colle de iki devlet adına 

önemli görevleri ifa etmiştir. II. Mehmed döneminde tüccar sıfatıyla 

İstanbul’a geldiği bilinen Colle, on dört sene boyunca burada yaşamış, 

II. Bayezid’in saltanatı sırasında özellikle Cem Sultan olayıyla ilgili 

olarak Osmanlı Sarayı’na İtalyanca raporlar sunmuştur. Lorenzo de’ 

Medici ve II. Bayezid arasındaki iletişimi sağlayarak iki devlet adına 

casusluk faaliyetleri yapmıştır. II. Bayezid’in Floransa’ya gönderdiği 

çeşitli elçilik heyetlerinde yer almış, yine Cem Sultan meselesinin 

halli için ünlü Osmanlı casusu İsmail Bey’le birlikte hareket etmiştir. 

1483 yılında Floransa’ya giden İsmail Bey’in İtalya’dan Savoy’a kadar 

olan tehlikeli ve uzun seyahatinde kendisine eşlik etmiştir.

II. Bayezid’in saltanatının son yıllarında, yerli ve yabancı çeşitli 

arşiv belgelerinde adına rastlanan bir başka Floransalı tüccar Tom-

maso d’Aiolfi’nin de Floransa ile İstanbul arasındaki bazı önemli 

meseleler için faaliyetler yürüttüğü görülmektedir. Avrupa’da yaşa-

nan siyasi ve askeri gelişmeleri İstanbul’a ulaştıran Gondi Şirketi’nin 

İstanbul’daki temsilcisi Tommaso, bazen Edirne bazen İstanbul ba-

zense Bursa’da karşımıza çıkmaktadır. Ticari bir dava münasebetiyle 

1508 yılında Bursa mahkemesinde gördüğümüz Tommaso’ya 1511 

yılında Edirne’de, 1512 yılında ise Galata’da rastlamaktayız. 

İstanbul’da bulunan Floransalılara, bazen elçilik heyetlerini ba-

zen de farklı kesimlerden Floransa vatandaşlarını da eklemek müm-

kündür. 1478 yılında İtalya’daki siyasi mücadeleler nedeniyle Loren-

zo de’ Medici ve kardeşi Giuliano de’ Medici’ye karşı girişilen sui-

kast girişiminin zanlısı Bernardo Bandini Baroncelli’nin İstanbul’a 

sığınması da bir başka ilginç gelişmedir. Baroncelli, Giuliano’nun 

ölümüyle sonuçlanan ve Pazzi Suikastı olarak bilinen girişiminin 

ardından İtalya’dan ayrılarak 1472 ile 1476 yılları arasında Floran-

sa’nın İstanbul’daki konsolosluğunu yapan kardeşi Carlo Baroncelli 

ve akrabalarının yanına sığınmıştır. Lorenzo de’ Medici’nin ricası 

üzerine Fatih’in emriyle tutuklanan Baroncelli, 1479’da Floransa’ya 

iade edilmiştir. Aynı yıl bir Floransa elçilik heyeti Medicilerin du-

rumdan memnuniyetini gösteren mektuplarla İstanbul’a gelirken, 
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Lorenzo’nun Fatih’e olan minnetinin bir ifadesi olarak Bertoldo di 
Giovanni’ye, üzerinde Sultan’ın portresinin yer aldığı bir de madal-
yon yaptırılmıştır.

Baylosluk Kurumu
Floransalıların ilk kolonileşme hareketlerine Bizans İstan-

bul’unda başladıklarını ifade etmiştik. Bu dönemde İstanbul’daki 
Floransalıların faaliyetlerini ne tür bir diplomatik ağ üzerinden yü-
rüttükleri sarih olmasa da mevcut yapının Osmanlılar zamanında tam 
şeklini aldığına şüphe yoktur. Öyle ki Türk idaresi altında 1460’larda 
elde ettikleri ilk ticari imtiyazın ardından Galata’da Venediklilerden 
mülhem bir baylosluk kurumu oluşturdukları görülür. Aynı tarihte 
son günlerini yaşayan Trabzon Rum İmparatorluğu ile de bir ant-
laşma yapan Floransalılar, Trabzon’da bir temsilci bulundurma ve 
bir ticaret hanı kurma ayrıcalığı elde ettiler. İstanbul’la ticaretlerini 
geliştiren Floransalıların da Venedikliler gibi ilk tarihlerden itibaren 
Galata’da yerleştikleri ve kendilerine ait baylosluk evinde ikamet et-
tikleri anlaşılmaktadır. Baylosluk evinin yeri hakkında çok fazla bilgi 
bulunmasa da 16. yüzyıla ait bazı belgelerin sonunda Pera Bağları 
ibaresinin yer alması, elçilik binasının bulunduğu yer hakkında ipuç-
ları vermektedir. Muhtemelen Bizans döneminde yerleştikleri Ga-
lata’daki bina ve evleri kullanmaya devam eden Floransalıların yanı 
sıra, temsilcilerinin de burada bulunduğuna ilişkin en eski tarihli bil-
gi Benedetto Dei’de geçmektedir.

Kendisi 1466 yılında yaşanan bazı gelişmeleri aktarırken Flo-
ransa konsolosunun Pera’da bulunduğundan bahsetmektedir. II. Ba-
yezid döneminde ise Galata’da yaşayan Venedikli ve Floransalı tüc-
carların sayılarının bin civarında olduğu ve kendilerine ait evlerde 
yaşadıkları bilgisi bulunmaktadır. Nitekim 1498 yılında İstanbul’a 
ulaşan Floransalı Bernardo Michelozzi ve Bonsignore Bonsignori de 
kendilerini karşılayan vatandaşları Giovanni de’ Medici ve Niccolo 
Carsidoni’nin Galata’daki evlerinden birinde misafir olmuşlardı. 

Bununla birlikte, 16. yüzyıla kadar emino olarak adlandırı-
lan Floransa bayloslarıyla baylosluk çalışanlarının görev tanımla-
rını içeren 15. yüzyıla ait ayrıntılı yönetmeliklerden, birçok koloni 
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mensubunun Galata’da ticarethanelere sahip oldukları da anlaşıl-

maktadır. Venediklilerin İstanbul’daki elçilik örneği üzerinden tesis 

edildiği anlaşılan baylosluk kurumunun başında bulunan Floransa 

bayloslarının görev ve yetkileri Floransa’da hazırlanan yönetmelik-

lerle belirlenmiştir. Toplamda farklı tarihlerde ihtiyaca göre yeniden 

düzenlenen on üç yönetmelik bulunmaktadır. Bunlardan ilki 1488, 

sonuncusu ise 1546 yılına aittir. Söz konusu yönetmelikler sadece 

baylosun değil ayrıca elçilikte görev yapan konsolos vekili, sekreter, 

muhasip, danışman, tercüman ve diğer memurların da yetki ve çalış-

ma alanlarını ayrıntılı bir şekilde belirlemektedir. Aynı yönetmelikler 

II. Mehmed tarafından Floransalılara tahsis edilen ancak 1511 yılın-

da ellerinden alınan San Michele Kilisesi’nin rahipleri hakkında da 

düzenlemeler içerir. Baylos tarafından atandığı ve bir süre için ma-

aşlı olarak çalışan rahiplerin görevleri de bu yönetmeliklerde ayrıntılı 

olarak kaleme alınmıştır. Bu bakımdan Floransalıların özellikle 15. 

yüzyılda sayılarının artmasına bağlı olarak İstanbul’daki konsolosluk 

kurumunu belirli bir düzene oturttuklarını ve işleyişini sıkı bir kont-

role tabi tuttukları anlaşılmaktadır. Henüz gelişme aşamasında iken 

Floransalıların İstanbul’daki ilk temsilcilerinin tüccar kökenli Gio-

vanni Marsuppini ve ardından Mainardo degli Ubaldini olduğunu 

görmekteyiz. 

Sosyal ve Kültürel Hayata Dair
Hukuki statüleri kendilerine bahşedilen ahidnâmeler, işleyiş-

leri ise Floransa’da düzenlenen nizamnamelerle belirlenen baylosluk 

kurumunun sadece diplomatik ve ticari işlerle meşgul olmadıkları 

anlaşılmaktadır. Bazı görgü tanıklarının ifadesine göre Galata’daki 

Floransa cemaati ve baylosları, dinî ve özel günlerde sık sık eğlence-

ler düzenlemekte, bu eğlencelere şehirdeki Avrupalılar ve bazı Türk 

yetkililer de katılmaktaydı. 1524 yılında Floransalıların öncülüğün-

de Venediklilerin de katıldığı böyle bir eğlencenin ayrıntılı tasviri 

yine Venedik baylosu Carlo Zen’in mektuplarına yansımıştır. Galata 

sokaklarında bir araya gelen yüzlerce kişilik kortejin yürüyüşü ve sa-

bahın erken ışıklarına kadar devam eden eğlencenin düzenlendiği 

Floransa baylosluk evinde yaşananlar, baylos tarafından en ince ay-

rıntısına kadar kaleme alınmıştır.



549

O S M A N L I  S T A N B U L U ’ N D A  F L O R A N S A L I L A R

15. yüzyılda, Floransalıların İstanbul’daki etkinlikleri gerek 

arşiv belgeleri gerekse çeşitli kaynaklar tarafından kuvvetli bir şekil-

de belgelenebilmektedir. Galata merkezli Floransa aile şirketlerinin 

imparatorluğun belli başlı şehirlerine kadar ulaşan ajanlarının temel-

de ham ipek ve yünlü kumaş ticareti üzerine yoğunlaşan faaliyet-

lerinin zamanla İstanbul’daki günlük yaşamın her alanına yayıldığı, 

bazı tüccarların ise mükemmel derecede Türkçe konuşup, Türkçe 

üzerine eser kaleme alacak kadar uzun süre İstanbul’da kaldıkları 

görülmektedir. Fatih ve II. Bayezid döneminde yaşanan diploma-

tik yakınlaşmanın getirdiği kültürel etkileşim de dönemin meşhur 

birçok Floransalı bilim insanı ve sanatçısının Osmanlı başkentine 

olan ilgisini arttırmıştır. Her biri Floransalı olan ünlü heykeltıraş ve 

mimar Antonio di Pietro Averlino, Bertoldo di Giovanni, Leonardo 

da Vinci ve II. Bayezid’in Galata’da yaptırmak istediği köprüyle ilgi-

lenen Michelangelo Buonarroti gibi Rönesans sanatçılarının hemen 

hepsinin, şahsen ziyaret etmeseler de, bir şekilde İstanbul’la ilgilen-

dikleri bilinmektedir.

16. yüzyılın ilk onlu yıllarından itibaren iki ülke arasındaki iliş-

kilerde yaşanan durgunluk zamanla eski önemini kaybetmiş, bir süre 

sonra da tamamen kopmuştur. Özellikle Floransalıların 1566 yılında 

resmen sınır dışı edilmelerinin ardından İstanbul’a artık sadece ya-

bancı ülke bayrağı altındaki Floransalı tüccarlar ve Floransa elçilik 

heyetleri gelebilmiştir. Söz konusu tarihte İstanbul’daki son Floransa 

baylosu da Albertaccio degli Alberti (1559-1566) idi.

Sonuç
Yüzyıldan fazla bir süre İstanbul’da ikamet eden Floransalılar 

görüldüğü üzere diplomatik ve ticari konularda oldukça aktif olma-

larının yanı sıra Galata’da oluşturdukları topluluk ve düzenledikleri 

eğlencelerle şehrin sosyal hayatına da doğrudan katılmışlardır. Özel-

likle dönemin önde gelen Floransalı tüccar ve banker aileleri ağırlıkla 

tekstil ürünleri üzerinden yürüyen ticaret vasıtasıyla İstanbul’a tem-

silcilerini göndermişlerdir. Galata, kendilerine ait evlerde yaşayan bu 

temsilciler için merkez olurken Bursa ve Edirne gibi şehirlerde de 

birçok Floransalı ticaret ajanı bulunmaktaydı.
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Ticaretle başlayan iyi ilişkiler sayesinde imparatorluktaki sayı-
ları hızla artan Floransalılar kısa süre içerisinde kurumsallaşma yolu-
na giderek Venedikliler gibi işleyişi çeşitli yönetmeliklerle belirlenen 
bir baylosluk kurumu oluşturdular. Baylosluk kurumu sadece ticari 
değil sosyal, kültürel, dini ve diplomatik konulara da bir düzenle-
me getirmiştir. Böylece 15. yüzyılın ilerleyen tarihlerinde Osmanlı 
başkentinde bir araya gelen Floransalıların oluşturduğu, nazione fi-
orentina denilen Floransa topluluğu ortaya çıkmıştır. Topluluk diğer 
Avrupalı devletler gibi Galata’da baylosluk evi merkezli evler, hanlar 
ve ticarethaneler tesis etmiştir. Baylosların İstanbul’la olan ilişkileri 
sadece görev süreleriyle sınırlı kalmamış, ülkelerine döndüklerinde 
bile İstanbul’da tanışıklık kurdukları Osmanlı vatandaşlarıyla ileti-
şimleri devam etmiştir.

16. yüzyılın ilk yarısında içişlerinde görülen siyasi karışıklıklar 
Floransa’yı her ne kadar etkilese de, Floransalılar İstanbul’daki var-
lıklarını sürdürmeye devam etmişlerdir. Ancak bu durum ülkeye hâ-
kim olan İspanyol etkisinin her geçen gün daha fazla hissedilmesine 
ve Osmanlı yönetiminin kendilerine karşı tavır almasına yol açmıştır. 
Bu gelişmeler akabinde iki ülke arasında baş gösteren siyasi ve dip-
lomatik belirsizlik dönemi Kanuni’nin son yıllarında yaşanan Malta 
Muhasarası ile bir başka noktaya ulaşmış, süreç muhasaraya müdafi 
kuvvetler adına destek veren Floransalıların İstanbul’dan kovulmala-
rıyla sonuçlanmıştır. Böylece Fatih’le başlayıp I. Süleyman iktidarı-
nın son yılına kadar İstanbul’un günlük yaşantısının birçok alanında 
görülen Floransalıların Doğu’daki varlığı da son bulmuştur. 


