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ONSOZ
Kuzey Kafkasyahlar Kultur ve Vard,m Dernegl Abrek
adh romandan sonra, bu ikincl kltabl da okuyucularma
kivancla sunar.
Vabanci yaymlarm kaba"k olu~larma gore, iilkemll·
de Kafkasya lie IIglll yapillar yak denecek kadar al. Bunu
gozonune alan Derneglm;z kliislk·Cagda~ tellf·cev;rl tur·
lerindekl onemli yapltla" olanaklan olcusunde yaYlmla·
maYI dU9unegelmi9tir.
Kafkasva'mn Ticaret Tarihi de bilimsel blr yaplt ala·
rak kafkasologla", ya da dunva tlcaret tarihl ulmanla,,",
vak!ndan ilgllendirecektlr Sanlnl. Yapltln blr onemll ya",
da, Var~ova'da Tlcaret Akademlsi tahsllinden sonra blr
mezunivet tezl olarak haZirlanml~ olmasld". Saym Ahmet
Canbek eserinin ve 'konusunun bir uzmanldlr. Onun Polonva 'da kaldlgl Yillarda, Kafkasya sorunlarma egllen dergller·
de idarecl ve vazar .,fat,yle cah~ml~ oldugunu aa goruyo·
ruz. Soz konusu dergilerde rusca ve turkce yaYlmlaml~
bulundugu makalelerin her blrlsl bu alanda cah~anlann
mutlaka okumasl gereken yapillar arasmdadlr.
Iklncl yaymlmlz alan' Kafkasya'nln Tlcaret Tarlhl de
haclmce kucuk, fakat icerlgi gercekten onemll ve buyuk·
tLir. Halta kendi alanmdaki Ilk eser olu~u da buna eklan·
melidir.
Degeril yapltml Derneglmlze armagan eden yazanna
te~e k k ur ederlz.
Tank Cemal KUTLU
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GIRl!?

•

Kofkosyo'nm ticoret tori hi, her sofho ve devresinde bu memleketin cografi durumuno dolmo slkl bir
surette· bogll kolml~tlr. Botldon Koradenizle· Ylkonon,
GOneyden On Asyo medeniyetiyle kom~u bulunon, kuzeyden de to eski zomonlordonberi ~orko, dogru ticoret kervanlonnm gectigi slmrSlz bo~ klr stepleriyle
birle~en Kofkosyo, oSlrlor boyunco dOnyo ticoret yolIan ~ebekesine dahil olmu~ ve dOnya ticaretinin en
onemli safhalanndan birini te~kil etmi~tir. Eski Mlslr,
Babil, Asurya, Fenike, klasik Hellada, eski Yunanistan hatta iran ve Onasya ile Akden·iz havzasmm diger bolgeleri kendi malionm Kafkasya'ya sevkeder,
burada sotar ve artamm daha ilerideki kom~u memleketlere gonderirlerdi.
Kafkasya yoJiyle gelen kuzey va dogu Olkelerinin
mamulotl ve· ham maddeleri, yukanda adlan gecen
memleketlere gene Kafkasya'dan ihrac ediliyordu ,
Kafkasya'da, Ukranya'da, Edil (Volga) boyunda, Ural'aa ve Yunan mitolojisine gore efsanevi Hiperborea'nm bulundugu e:ski Biarmi'a dahilinde' yapllan kazdann meydana Clkardlgl eserler, Kafkasyo ile Onasya
orasmda en eski zamanlarda bile ticari ili~kilerin mevcut oldugunu isbot etmi~lerdir. Kom!?u memleketler-
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deki siyasi faaliyetler veyahut dogrudan dogruya her
hangi bir dO~man istilasl yOzOnden vaziyette hasll
olan degi~melerin Kafkasya ticaret hayatlna tesir atrnemesine imkan yoktur. Bu gibi durumlarda ya ticaret yollannln istikameti degi~ir veyahut belirli bir sOre iein ticaret mOnasebetleri kesilirdi. Ban~ ba~la,yln 
co veya stotOko dOzelinee, kesilmi~ olan tieoret mO·
nasebetlari tekrar ba~lar va boyleee Kafkasyo 'nln eski tieori on emi yeniden eanlamrdl.
Kofkasya'nln tiearet hayatlndaki bu durum es·
ki imparatorluklor devrine bOyle oldugu gibi Kolkasya'da Mogollann ve bunlann halefleri olan Tatarlonn yanl Cengiz devletiyle Altln Ordu ve Tatar Han·
IIklan hoklmiyetlerine' rastllyan zamanlarda dahi boyle devom etmi~tir. DOnyo tieareti iein 0 zamano kadar malOm olmayan, lakin ke~fi derhol geni~ ufuklar
aeon yeni deniz yolon dahl Kofkasya,'nln tieori onemini kaybettirmedi. Fakat Rusya kendi etnik slmrlanm a~arak Edil nehri ve Karadeniz sahiller-inde yerle~tikten sonra
voziyet tomomiyle degi~ti. 90yleki
kuzeye ve doguya giden tieoret yollan, tiearetle hie
olakasl olmayan hatta tieari bir an'anesi bile bulunmayan Moskova'nln eline geeti. Rusya, Kafkasya
milletlerinin esaretiyle biten 300 senelik saval,llorla
Kafkasya'mn hayatlnl altOst etti. istiklallni koybeden
Kafkasya'mn dOnya tiearetindeki rolU de nihayet bulduo Kafkasya, dOnya tiearetinde mOstakil mevkiini
muhafaza ettigi mOddetee, yani Yakln Dogu ile Ka- .
radeniz havzaslnda binlerce Ylldanberi kurulmul,l olan
dOzen, on salta yer alan tieari ehemmiyetini oldugu
gibi muhafaza <3tmil,lti. 0 dereeek·i Kofkosya'nln koml,lulugunda yal,lamll,l ve tarihte silinmez izler blrakmll,l
bOyOk imporatorluklann dogu~ ve eokO~leri bile bu
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vaziyeti degi~tirmemil'lerdi.
Kafkasya, aSlrlar boyunea kuzeyle va batlyle dogu arasmda sadeea yaklal'tlnel bir rol oynomakla
kalmamll', nym zamanda bir cok milletlari va Irklan
da birlel'tirmil' va nihayet manevi ve maddi klymetlerin mubadelesinde bizzat kendisi de muhim rol oynamll'tlr.
Kismen aSlrlann karanllklannda coktan kaybolmul' olan bir cok miletler ailesindeki Kafkasya milletlerinin roller-ini tasvir eden bu memleketin tiearet
tarihi, yukardakl iddiaYI iyiee izah ve isbat eder.

9

ESKi KAFKASYA AHALisiNIN iKTisADi HAYATI

Ticaret, toplumun iktisadi faaliyetinde en onemIi unsuru te~kil ettiginden, Kafkasya'nm eski ticaret
~ekilleri uzerinde' durmak ve 0 devirlerdeki Kafkasya
ahalisinin iktisadiyat baklmmdan ne vaziyette oldugunu anlatmak isterim. Eski yazarlar bu hususta bize eok klymetli belgeler blrakml~lardlr.
Bugunku cografi taksimatm tersine olarak 0 zamanlar Asya kltaslnln bir parcasl saYllan Avrupa'nln
11Ududu Don nehrinde bitiyordu. Buradan ba~lIyan Kuzey Kafkasya steplerinde goeebe bir hayat hukum
surmekte idi. Memleketin dagslz, duz sahadan iba ret olu~u, aha linin seyrek bulunu~u kafi derecede yagmurun yagmamasl ,iktisadi nizamln bu ~eklini icobediyordu.
Goeebelerin hayatlna dair eok olumlu bilgiler veren Vunanll bilgin Hippokrates (Milattan once IV - V
inci aSlrda YOl:;aml~tlr) g6eebe hal kin, 4 - 6 tekerlek!!
ve bir kae eift okuz taraflndon eekilen arabalar uzerine yerle9ti rilmi9 yurtlardo ya9adlgml , hareket esnoslnda kodln ve eocuklann ieinde oturduklannl, er.:'"
keklerin de at uzerinde onlaro refakat ettiklerini yozmaktadlr. Koyun, slglr ve at suruleri , sahiplerinin arkaslndan giderlerdi. Hayvanlar iein yeteri kadar ot
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bulunan yerlerde konaklarlar ve biJ otlar bitinee tekrar y,ollanna devam ederlerdi. Goc;:ebeler et, at sulO
ve bundan mamul ippaka denilen peynir ile kannlannI doyururlardl. Boyleee
zamanlmlzdaki Orta Asya
goc;:ebelerinin hayatml hatlrlatan bir gec;:im duzeninin
Kafkasya bozklrlannda hukum surdugunu hukmedebiliriz. (1) Esasen boyle bir basit iktisadi hayat :;;ekli
hukum surmekle beraber gunden gune orton ba:;;ka
ihtiyac;:lar goc;:ebelerin dunya tiearet sistemine girmesine sebep olmu:;;tur. Arkeolojik kazllann meydana C;:Ikardlgl eski eserler eski Yunanistan Hellade'dan ve
6n-Asya'dan buralara bir taklm mamul e:;;yanln geldigin'i isbat etmektedir. Zamanla Yunan odetlerinin etkisi altmda kalarak bu iptidailik ortadan kalkmaga
ve yerini mamul e:;;yaya terketmege ba:;;laymea, Yunan taeirleri tarafmdan getiri len mallara ihtiyac;: do
arttl. Bu degi:;;ikligi Yunan tarihc;:isi Herodot, Yunanllla:;;ml:;; iki goc;:ebe zadegonma tahsis ettigi. "Anaharsisa ve Skila" ismindeki eserinde anlatlyor.
Bu iktisadi goc;:ebe hayatl eski Kafkasya Albanya'sma dahil bulunan Azerbayean step lerinde dahi
aynen gec;:erliydi. (MalOmdurki Balkan Albanyasl Arnavutluktur.) Plinius, Kura nehri havzasmdaki bulOn
steplerde Albanyaillann ya:;;adlglnl (2). Strabon do
mezkOr Albanyaillann c;:obanilk ederek ve goc;:ebe hayatl surerek gec;:indiklerini aC;:lkc;:a kaydederler. (3)
Cok eski zamanalarda Kafkasya'da goc;:ebe. hayatl
surenlerle bere-ber C;: ·iftc;:i1er de ya:;;amakta id i. Kuzey(1) Hlpp. - De Acrlbu5, aquis et Laces (K. Gan. - Izvestiya drevnih i Rlmskih pisateley 0 Kavkaze. Titlis 1884)
(2) BI. Hlstoria Naturalis.
(3) Strabones Geogrophlca {V.V. Latl~ev _ Izvestiva Drevnlh Pisateley Gregesklh i Latinskih a Sklfll f Kafkaze - S P T

bg - 1893.
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de ziraatle ugrOl;;anlar daha sanra Blzans Imparatarlug una dahil alan deniz kenarlannda yal/ayan halktl.
Kuban ve diger buyuk nehir vadilerinde yal/ayanlar
da ziraatle ugra91rlardl. Straban, buyuk Kafkasya
dag silsilesinin- kuzey eteklerinde yal/adlklarlnl kaydettigi efsonevi Amazonlar (muharip suvari kadmlar),
eabanllktan bal/ka ziraat ve bagclilk do yaparlardl.
Guney Kafkasya'da Kalhida, Iberya ile Albanya 'nm bir klsmmda halk ziraatle il/tigol ederdi. Guney
Kafkasya'nm zengin tabiatl ziraate eak musaittir.
Hatta eski Yunan I/airi Hamerin destam Odise'de bile bu tapraklann verimliliginden sbz edilmil/tir. Strabon da bu tapraklann senede iki, ue, hatta dbrt kere mahsul verdigini yazlyar. (1)
Yunan ve Ramo muellifleri Kafkasyadaki anclIlk ve bagclilktan do slk slk bahsederler. AnClllkla
bilhassa iklimi ve bitkileri eak zengln alan Karadeniz
mmtlkasmdaki halk mel/gul alurdu. Kafkasya bolma
dair bilgileri yalnlz eski muelliflerin eserlerinde degil,
Karadeniz sahillerini ziyaret eden arta eag gezginlerinin hatlralanna alt eserlerde dahi gbruruz. En eski Kafkasya ahalisinin iktisadi hayatmdan bahsederken, avcllll< uzerinde de durmak icabeder. Kafkasyo'do ovclilkia yalmz gbeebeler degil, tapraga boglanmil/ alan ellteller de mel/gul alurdu. ilk zamanlarda
ancak kendi ihtiyaelanna terkedilen past ve deri
gibi av ganimetleri, doha sanra batlyle ticari ilil/kiler
geill/tikee, ihracat maddeleri arasmda muhil1'] yer
almaga bal/ladl.
Zamammlzda bile eak zeng·in ve ee:;;itll alan
Kafkosya'nln hayvan cinsleri, sbz kanusu devirlerde
(1) Strabonls Geographlco
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doha zengin ve mutenevviydi. Bu hoyvanfar arasmda
bilhassa derilerinden klymetli kurkler yapllabilenleri
muhim bir mikdar te:;;kil ederdi.
Eski ~uelliflerin, ehlile:;;tirilml:;; zeki av kopeklerinden bahseden hatlralanna bokllirsa Kafkasya'da
avclligln da a zamanlar cak ilerlemi:;; oldugu anla!?I'
Ilr. (Plinius, jberya Krall tarafmdan Makedonya'il Is·
kender'e iki av kopeginin hediye edildiginden bah·
setmekdedir.)
Bu gibi av kopekleri ise ancak avcllik kultUrunun
yuksek bir mertebede bulundugu yerlerde yeti:;;tir·
mek kabildir.
Kafkasyada balikcllikla da i:;;tigal edildigini kay·
detmellyiz. Ballkcllik, bilhassa bugunku Azak deni·
zinden ibaret alan Meotida sahillerinde toplanml:;;'
tlr. Avla nan ballklar Yunan tUccarlanna satllirdi. Kaf·
kasya yalmz ham madde menbal degil, aym zaman·
do metalurjinin de cok inki:;;af etmi:;; oldugu bir sa·
ha idi. Halta metallurjinin (maden sanaylinin) bura·
da dogmu!? olduguna ihtimal verenler de vardlr. Me·
selii, Franslz arkeologu Beltrant Avrupa tunc kulW·
runun dogu!?unda Kofkasya'nm ba!?lica rol Glynadlgl'
m Iddia eder. (1)
Amerikali Speiser dahi eski metallurjinin Kafkos·
yo'do dogup oradon guneye YOYlldlglnl ve guneyde
eski Eliim kultOrunu tesis eltigini ileri surmekte·
dir. (2)
Bu ve buna benzer iddidlor kuvvetli esaslaro do·
yanlyor. Eski zamanlarda Kafkosya'da metallurjinin
(1) A. Bertrant - Archeologie Celtlque et Gaulolse--Parls 1876,
s. 193 • 194
(2) E.A. Sperser-~esopotamyan Origins, The Basic Population
of the Neor east. Philadelphia 1930.
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mevcut olduglmu, burada kelifedilmekte olan boklr,
cinko ve diger madeni e9Yo isbat etmektedir. BUyuk
Kafkas dag silsilesinin butiin kuzey' yamaclan, eski
zamanlann blraktlgl maden ocaklannln artlklari ile
doludur: Kafkasya daglannln guney yamaclariyle kucuk Kafkas si lsiles inin de bu ocaklardan hal; olmadlglnl iddia etmek mukOndOr;'
Elde 'edilen arkeoloii eserleri; b.u memlekette yalnlZ metallOrjinin degil, iptidai maddelerin ililetilmesi
iliinin de yOksek bir mevki alml:;> . oldugunu gostermektedir. MalOm Kuban mezarlanndan Clkanlan madeni eliya, Kafkasya arkeolojisinin bir baliiangici 01du ve yukardaki ·iddialan teyit eden zengin . deliller
verdi. Son zamanlarda yapllan kazl ise butiin Kafkasya'va liomi l, kofi mikdarda eserler meydana CIkardl. Bu eserlerden Guney ve Kuzey Kafkasya'nln
bir cok yerlerinde maden ocaklariyle madeni eliya
imal eden mOesseselerin mevcut oldugu anlalillmlliiJ r.
Arkeolojinin bize verdigi eserler, eski muharrirlerin verdikleri malOmatl tamamiyle' teyit ederler. Eski Yunan Hakimi Aristo'nun verdigi malOmata gore,
tuncu en iyi erjten ve imal eden Skit'ler ve Lid'ier 01mU'?tur. Netekim daha eski Yunanlilar, bu sanatln
Skit'lerden daha evvel Kuzey Kafkasya kabileleri araslnda yaYlldlgln1 bildirmililerdi.
Milottan once VI InCI aSlrda yazllml,? olan Tevratin maruf Ezehiel metninde, Fenikelilerle Suriyelilere,
kendi lerin in yapml,? olduk lan tunc mamulotl satan,
Tubal ve Melieh namlnda iki kavimden bahsolunmaktadlr. Tuballer Tiberen'ler ile birlikte GOrcOlerin
en, tanlnml,? ve en esk·i kabilelerinden biri olan iberlerdir. Melieh'ler ise, ' vine Gurcu kabilelerinden biri
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olon ve iberlerin kom$usu bulunan Moszeh'lerdendir.
Demir imoli ile maruf Halib'lerin de GOrcO kabilelerinden oldugu malOmdur. Halib'ler aynt zamanda
gOr1]O$ de imol ederlerdi. Bundan ba$ka Kafkasya 'da
altln madenlerinin de i$letilmi 9 oldugunu ve alttn i9lemesiyle maruf alttnyun efsanesinin cok slkt bir mOnasebeti oldugunu da kaydetmeliyiz. BOlOn bu deliller, eski dOnyantn ikt isadi munasebetleri Ozerinde
tesirsiz kalamazdl.
Bu ktstmda bahsi gecen meselelere· 9unu da ilo ve edelim ki, Kafkasya'ntn en eski zamanlanna ait
iktisadi vaziyeti, bu memlekette yalntz transitcilik raIOnO oynamakla kalmamt9' aynt zamanda mOstakillen
kendi mamulottnt ihrac ve yabanct memleketlerin
mallartnt da ithc! etmek imkonlannt temin etmi 9tir .

.

"
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ESKi TlcARET YOLLARI

Her yerde oldugu gibi Kafkasya'da da kara tieareti, deniz ve nehir tiearetinden daha evvel ba\>laml\>tlr. Kafkasya yoliyle Asyadan Avrupa'ya ve Avrupa'dan Asya'ya tiearet kervanlan gecerdi. Deniz
yollanmn ke\>finden daha 6neeki aSlrlara ait Kafkasya madeni mamulatmm bir cok memleketlerde yer
altmdan meydana Clkanlmasl, Kafkasya'nm diger
meml eketlerle cok eski zamanlardanben kara tiearsti yaptlgml isbat eder. Kafkasya k6kenli madeni mamulatln 6rnekleri eski eser kazlellan tarafmdan yalmz KUcuk Asya'da degil, Avruap ulkelerinde, hatta
Ural 'do ve Ural arkasmdaki ulkelerde dahi meydana
c1kanlml\>tlr.
Bununla beraber tarihi devirlerde Kafkasya'da
kara, nehlr ve deniz yollan gibi tieari ili\>kilerin hepsi
hakkmda malOmat mevcuttu . Genellikle bu kara ve
deniz yollannm her ucunden de yararlamlmaktaydl.
Ba\>lIea ticaret yolu, her zaman oldugu glbi vine Ka radenizden ibaret olarak kalml\>tlr.
Esk i Roma bilginlerinden Plinius'un s6zlerinden,
Argonaut'lar zamanma kadar Karaden iz'de 6zellikle
Marmara ve Bogazici halkmm ula\>lm yaptlklan anla\>llIyor, gercek bir gemi ile ilk defa olarak Karadenize
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aCllan, Argonaut kahramanlanndan Yazon olmw;;tur.
$u kadar var !<i ancak Kafkasya klYllannda (Milattan
once VI - Viii inci aSlrlarda) Yunan kolonilerj kurulduktan sonradlr ki, Karadeniz onemli su yolianndan
biri halini aldl. 0 zamandan ba 91ayarak Karadenizi
Dogu ulkeleriyle bagliyan ba~ka ticaret yolian da mey
dana geldi. Bu ticaret yolianndan en cok kulianllanl,
Avrupa'dan Hindistan'a giden yol adml verebilecegimiz ana hattlr. Bu yol, Karadeniz'den gelen Yunan
gemllerinin Kafkasya'ya yakla~tlgl Rion nehri mansabmdan ba9lardl. Oradan ticaret malian kaYlklarl51 Rion ve Kvirli nehirleri yoluyle $arapana'ya sevkolunurduo Yunan cografya bilglni Strabon'un rivayetine gore, $arapana 0 zaman la r hem ~ehir, hem de mustahkern bir kale imi 9 ve maliar karayoliyle Kura nehrine
kadar buradan aktanlirml9' Hatta Strabon Suran daglarmdan a9an bu kara yolundan Kura nehrine be~
gunde gidildigini bildiriyor. Kura nehrinden itibaren
vine kaYlklarla Hazer denizine, orodon do Oxus (Amuderyo) ve Bokteryo (Belh) yoliyle Hindistan'o vanlirdl. (1)
Aynco Uzok Dogu'yo glden blr kolu doha olmoSl lazlm gelen bu Hindiston yolu, Yolnlz Avrupo'don
Asyo'ya degil, Asyo'don Avrupo'yo da mal ihrac edilmesine yanyordu. Plinius, Romalilorm $oropono'doki
ticoretlerinden yuzde yuz nisbetinde yorar saglondlgmdon soz ettikten sonra, bu ticoret yuzunden Romo'do oltmm son derecede azaldlgml do eklemektedir. Onun verdigi bilgiye gore Romo, her YII $aropono'ya yuz milyon oltm "sester" gonderiyormu9 ki,
(1) A. Erltsoy.- Istor1cesk1v ocark torgovlh putey soob~enlva v
drevnem Zakafvkazll (Sbornlk Svedenly 0 KafkazY8 II, TIflie 1871)

F. 2
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bundan da Rama dl 9 tiearetinin ihraeatln ithalattan
az bulunmasiyle passif ve aClk eldugu anlamlnl CIkarabiliriz .
Aynea Kuzey Kafkasya'da muhtelif su ve kara
ana yellan kuzeye dogru da· uzamyer. Bu yellar da
Hindistan'a ve Uzak Degu'ya gitmekle beraber daha cek degu ulkele riyle tieari ili9kilerini sagllyordu.
Bu yellann Taman yanm adasiyle Den nehri mansablndaki Tanais'den ibaret elan deniz sahillerindeki
ilk baclanglC balgesini Yunan kelanileri te~kil ederc
lerdi. Tiearet malian, Kuban ve Den nehirleri veya ka·
ra yeliyle Velga'ya, Dinyeper'e ve daha kuzeylere SEWkolunmakte idi. Don nehri ise Manic, Kuma nehirleri
ve galien l?ebekesiyle ve Hazer deniziyle birlel?irdi.
Hazer denizine clktlktan senra tiearet malian,
yukarda aClklanan Kura-Hazer Oxus uzerinden deguya degru yollanna devam ederdi. Bu tiearet yellanndan kuzeydeki ana hatlin anemi, guneydekine nisbeten daha buyuktU . Bu itibarla, italyan kelonistleri
ve Altln Ordu devirlerinde de bu yelun kendi anemini
korumul? elmasl hic de elagandll?1 garulmemelidir.
Bu iki temel hariei tiearet yelu, kara ve su, KafkasyaYI kuzeyden guneye ve guneyden kuzeye degru
aYlran dahili kara tiearet yeluyla tamamlamrdl. Bu
yellardan biri Buyuk Kafkas dag silsiles i ertaslndaki
"Daryal gecidi"nden, digeri de Ha zer denizi sahili beyunea Derbent'ten gecerdi. Karadeniz sahi li dagllk ve
karadan gecilmesi zer oldugu icin bnemli bir rei oynayamlyerdu. Guneyden kuzeye ve kuzeyden guneye
giden bu iki ana hat, Kafkasya'nln en eski kara tiearet ·yollanm tel?kil ediyerdu. Henuz yelkenli gemiler icat edi lmedigi zamanlarda, tieari ilil?ki bu yellar vasltasiyle saglanmaktaydl. Haricte deniz tiearet yella18

nnm keli>finden sonra dahi, kara yollannl deniz yolla·
nno tereih eden tUeearlar soyesinde bu yolar, onemo
lerini ylne kaybetmemili>lerdir. Batlll tUeeorlon KafI<osya'do gorunmege bali>ladlgl zamanlar, bu karo ticaret yollan ozel bir on em kozondllar. Bu da, kervanelligm dogululara mahsus olup ozellikle Araplor tarafmdon ihdos edilmill olmosiyle aClklanmaktadlr.
Bu sebepledir ki. Kofkasya'daki kervan yollan hak·
klnda e nmukemmel tasvirleri Arap muharrirlerinde
buluruz. Hazer denizi klYllanm izleyen Arap tUeearlan, Hazer devletin in bOllkenti olon ve Volga sohilin de bulunon iti! li>ehrine ve orodon do Volga sahili i1e
Turk-Bulgar devletinin toproklonno kodor giderler·
dL Bu tUeeorlor aym yollordon geeerek Korodeniz,
Dinyeper nehrine hotto Boltlk denizine ve Skondinovyo 'yo kodar vonrlordl . Kuzey Kofkosyo yoJiylo Karadeniz klYllanno giden kervon yollonndan soz eden
MesGdi bu yolun en klso ve en guvenilir bir yol 01dugunu ve oym zamonda medeni holkla meskGn bir
oroziden geetigini koydetmektedir.
Yukordo sozu gecen bali> yollordon bali>ko mohol Ii ehemmiyeti hoiz bir cok diger yollordo vordl . Bugunku Abhozyo dohilinde 01 up Yunonlilara oit onemli
bir tieoret merkezi olon Dioskuria'dan , Kofkasyo
dog Ian uzerinden kuzeye bir yol giderdL Gureiiston,
Azerboyeon, Ermeniston ve Kuzey Kofkosya tieoret
merkezleri , moho Iii yollor vosltosiyle birbirine bog10nmlli>Iordi.
Dohili Kofkosyo yollonnm eogu, yolmz yuklu
hoyvanlann gecmesine musoittL Duz yerlerde ise oncok yogmursuz ve kuru mevsimlerde orabo nokliyatlna im l<on vordl. Onun ieln. Ermeni tarihcisi Papas
Mogoki'nin rivayetleri bizi hoyrete dUli>urmemelidir.
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Bu tarihciye gore Mogollar, Kafkasya'yt zaptettlkten
sonra Gurcustan, Ermenistan ve Azerbaycan halktnt
"araba ile rahat gecilebilmek icin" daglan ve tepelerl Ylkttrtp duzeltmege mecbur etmi~lerdir, (1)

(1) Monah Magakl-istoriYa Ng~&stvlya

te,bug 1870
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KAFKASYA'NIN YUNAN KOLONiSTLERiNDEN ONCEKi
VE SONRAKi TICARET DURUMU

Karadeniz'in Kafkasya ve bunun kuzeyindeki klyllarda Yunan tiearet kolonileri, mil6ttan onee (VI VIII aSlrlarda) meydana gelmi~tir. Bu tarihten sonradlr ki, Kafkasya, uluslararasl tiearet ili~kilerindeki
mevkiini kuvvetlendirebilmi~tir. Fakat Yunan kolonist
ve tOeearlanndan onee de kom~u milletler, KafkasyaYI tamr ve bununla kar~lllkll tiearet yaparlardl. Arkeolojinin meydana Clkardlgl eserler, Yunaniliann Karadeniz'de goziikmesinden co~ evvel, Kafkasya madeni mamulotmm kom~u iilkelere girmi~ oldugunu isbat etmektedir. Kafkasya'nln yalmz kendisine yeterli
olaeak kadar degil, bn-Asya ile Avrupa'ya dahi ihraeat merkezi te:;;kil edeeek dereeede metaliurjiye ve
madeni sanayie malik oldugunu gozoniine allnlrsa,
bu durumun pek tabii oldugu anla:;;lllr. Yukandaki du:;;uneeleri gozonunde tutarsak sozii gecen devirlerde
Kafkasya ihraeatmm doha, cok madeni mamul6ttan
ibaret oldugunu iddia edebiliriz.
Cografi durumuna gore Kafkasya, daha eski zamanlarda bile kendi mamul6tmm iki yonde, yani, biri
Don ile Volga'ya ve bunlarm daha ilerisindeki steplere olmak uzere kuzeye, digeri de Kiiciik Asya'ya, Irak
21
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ve iran'o olmok Ozere gOneye dogru sevkedebiliyorduo Pek tobii olorok kora yoliyle' gidenler nehird en
nehire ve kom:;;udon kom:;;uyo gecerlerdi. 0 devirlerde kervon tica-retinin vor olup olmodlgl belli degildi.
Yalnlz deniz ticaretinin, deniz sahillerine munhaslr 01dugunu kaydedebiliriz.
Ba:;;lIco ihracot moddelerini, 0 zomonlor, boklr iIe tunc ve bu moddelerden momul ev e:;;yolon ve harp
molzemeleri te:;;kil etmi:;; olmosl muhtemeldir. Kofkosyo 'dan oltm ve gumO:;; dohi ihroc olunduguno :;;uphe
edilemez; cunku bu modenlerin Kofkosyo'do Clkonldlgl uzun torihi bir onane ile sobittir. Fokot Kofkosyo momulotmm On Asyo'yo girdigi torihin bo:;;longlcml toyin etmek mu:;;kuldur. Yolnlz :;;ukodor soyliyebiliriz ki, :;;imdiye kodorki kozllonn meydono Clkordlgl
eserler, doho milotton once VI CI oSlrdo, Kolkosyo'do modeni momulot mevcut oldugunu gostermektedir. (1)
On Asyodo medeni seviye yukseldikce Kofkosyo'don soz konusu ulkelere imol edilmi:;; modeni e:;;yo okmogo bo:;;lodl. Bu zomonlordo tuncton ve oltmdon yopllml:;; klymetli koplor, kuCOk heykelcikler ve
diger muhtelil momulot buralora ithol olunurdu .
Yunonilionn Korodeniz'de ortoyo clkl:;;lyle, 1<01kosyo ve On Asyo medeni merkezleri orosmdoki ticaret ili:;;kileri kesilmemi:;;tir. Yolnlz bunun oroclilk roIOnu Yunon tOccorlon ellerine olml:;;lordl.
Yukordo koydettigimiz Ezehiel Tevrotmdo, Tyr
(Sur) ticoretine doir :;;u sotlrloro rostllyoruz :
"Yovon, Tubal ve Me:;;h'ler seninle ticoret yo(1) A.A. Jessen - B.E. oegen-Kovalevskly-iz istarli drevney metallurgll Kavkazo; 50S . _ Ekon. n~riyatl . Moskova-Lenlngrat
1935
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parlardl ve tunc e~yalanm senin mallannla degi~tirir
lerdi. "
Yavanlar bildigimiz Yunanillardlr, Tubal ve Me~h'
ler hakkmda ise yukarda bahsettik. Bundan, Tuballarla
Me~h'lerin mamulatl Yunaniliann
araclliglyle Fenikeye, Tyra (Sur)a diger ulkelere ithal edildigi anla~ll
maktadlr.
Kalkasya'ya gelen ilk Yunanillar bir cok koloniler kurmu~lardlr. Bunlardan en tanmml~lan bugunku
Abhazya'da Dioskuria, Taman yanmadasmda Tanogoria, Hermonasa ve bugunku Kerc civannda Pantikapea kentleri idi. Cok gecmeden Pantikapea'da
daha sonra (Milattan once 438 senesinde Spartakos
sWalesi taralmdan verine gecirilen) mahalli Arheanaktit.ler sulalesi hakimiyetini ve Baslor devletini
kurdu. Spartakos ve halelleri, bazllannm Cerkes kavminin atalan telakki ettikleri ve Meat kabilesine men sup alan Sarmatlann iltihak ettigi bir cok Spartakit
yani Sportakos te~ekkullerin kuruculan oldular.
'Spartakitlerin hakimiyetleri devrinde Pantikapea,
buyuk ve zengin bir ~ehir olmu~ ve Boslor $ark KralIIgmm ba~kenti saYllml~tl. Kisa bir zaman icinde Taman yanmadasmdaki ~ehirlerle Dan nehri mansabmdaki Tanais kenti, bu $ark Kralllgmm icine olmdl.
Sportakos sulalesinin son hukumdonm teslim olmago mecbur eden ve hakimiyetini Kucuk Asya'nm 0nemli bir klsmml da icine olarak Roma'nm tanmml~
du~mam alan Pontus Krall Mitridat zamonmda, Boslor $ark Kralllgi en yuksek payesini bulmu~tu.
Pantikapea ~ehrinin siyasi onemine iktisadi klYmeti da uyuyor ve Boslor $ark Kralllgmm ba~kenti 0lunca do Karadenizde en muhim ticaret merke·zlerinden biri haline gei'iyor.
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Yunon Wccor/on toroflndon Kuzey Kofkosyo, KInm ve diger giiney ii/ke/erl holkly/e yopi/on ticoretin
miihim bir klsml buroyo top/onmI9tlr.
Bu ticoretin en onemli maddesini tahl/ te9kil ediyordu. Strobon'un gehodetine gore, Avrupo (yoni KInm) sohillerinde Pontikopeo ve Teodosio (Kefe) cev resi i1e Asyo (yoni Kuzey Kofkasyo) sohil/erinde bire
otuz iiriin veren geni 9 torlolar ekilmekteydi. Hububo.tl bilhosso Atinoil/or o/Iyordu. Bun/ann Bosfor $ork
Kl ro/ilgmdo, tohl/ O/Ip sotmo imtiyoz/on vord l. Demosten'in Leptin'e kor91 soy/edigi bir nutkundon, $ork
Klro/ilgmdon Atino'yo, her yll 400.000 medim tohl/
ihrac edildigini ogreniyoruz. Strobon, bu ihrocotm
senede 2.100.000 medirl) oldugu zaman/ardon do soz
etmektedir.
Tohl/don bo 9ko tuz/u bO/lk, kenevir, kendir, kereste, kotron, deri, kiirk ve soir modde/er de ihro c edilmekteydi. Bu mol/on cok defo yokm yer/erin ahaIisi sog/ordl. Fokot genel/ik/e on/on hozlr/oyon ve satan/or, kuzey Kofkosyoil/ordl.
Buno kor9'/lk Yunon tUccor/on do Yunon ve OnAsyo momu/Citlnl itha/ eder/erdi. $ork Klral/Igmm Teodosia, Tanogoria, Gorripio, Smdlka'dan ibaret %n
Kmm'do Kuban nehri iizerindeki Iiman/ar/o kuzey
Kofkosya sahilinde bu/unon diger IImon/ar do bu ticarette yordimci ro/, oynomakio idiler. BiiWn bu gehir ve liman/or, (ozellik/e Pantikopea) aym zamondo
Yunaniston i1e dogu ii/ke/eri arosmda, tronsit ro/iinii
de verine getirir/erdi. Bu transit malian, kervon/a Tonais 'ten ve Kuzey Kafkasya toprok/an Ozerinden gecerdi. Bun/ardan ba 9ko ad/an gecen Iiman/ordo yo /mz mohalli o/cOde degil, dOnya mikyosmdo dohi ticari a/19 veri 9/er yopi/moktaydi.
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$arapana'dan Hazer denizine giden tiearet yolu uzerindeki kentler. de, $arapana ile birlikte aym rolu verine getirmekte idiler. Kaydettigimiz gibi $arapana, Riyon yoluyle Karadenize giden tiearet yolunun
son merkezi idi. Kara yoliyle Kura'ya giden mallan da
buradan g6nderiliyordu. Onun icin bu ~ehir uluslararasl bir degi~ toku~ merkezi haline gelmi~ ve tiearetIe ugra~an ve yerlilerden ibaret olan halklyle dolmu ~tu. Riyon nehri mansabmda, Yunanll tOeearlar elinde bulunan Tosis ~ehri vardl. imparatorluk devrinde bu ~ehirde, Ramaillardan murekkep bir garnizon
bulunuyordu .
Oneeleri Yunan tOeearlannm Hindistanla dogrudan dogruya ticaret yapmaya cesaret edemedikleri
s6ylenmektedir. Ticaretin sagladlgl kordan kendi paylanna laydalanmak maksadiyle yerli Kalkasya tOccarlan, araelilk i~ini kendi ellerinde bulunduruybr ve
Hindistan'a kadar g6tOren yolun esranm Yunanlilara
acmak istemiyorlardl. Yalmz uzun bir zaman gectikten sonradlr ki Yunanillar bu tiearet yolunun esranno vakil oldular ve Kura mansabma kadar artlk vasltaslz selerler yapmaga ba~ladllar. 8urada mevcut
olan tiearet noktalannda dogu tOcearlariyle temasa
gelen Yunanillar, araellara ba~ vurmadan ticari alt~
veri~ yapmaYI ba~ardllar. (1)
$arapana ve Tasis yoluyla muhtelil kokulu maddeler, klymetli ta~lar ve 8ahterya (8elh) dan da celik
ve saire naklolunuyordu.
8ahterya (8elh) demir mamulotmdan bahseden
Plinius, bu mamulotm, demir imalinde' un kazanml~
Halip kabilesinin mamulotma nisbeten daha yuksek
(1) S. Bronevskiy - izv9stiya 0 Kafkaze. C. I.
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oldugunu kayde,t mektedir. Elian, Kafkqsya Albanlasr
ve GOrcOstanla Ermenistan"dan bir krsmrnrn dahil
bulundugu Hazer mrntrkasrnda, yOksek cinsli ve pek
yumu;;ok yOn veren develer beslendigini ve bu yOnden krymetli kuma;;lar dakundugunu kaydetmektedir, (2)
Aynr zat ticaretten bahsederken, Kafkasya'dan
Ekbatan'a [Atrapateniye yani GOney Azerbaycanrn
ba;;kenti idi) kervanla kurutulmu;; balrk gbnderildigini , bu balrklarrn do Hazer deniziyle Gbkce gblUnde
avlandrgrnr hatrrlatmaktadrr. Yerlilerin balrk yagrndan
istifade ettikleri gibi bunlardan bir tOr yapr;;kan madde dahi imal ederlerdi. Uzun muddet dayandrgrndan
dalayr :;;bhret alan bu tutkal ile yapr:;;trrrlmr;; e:;;ya, su
do bile acrlmryardu. imali icin bu yapl:;;kanrn kullanrldrgl fil kemiginden yaprlan artistik e:;;ya dahi ihracat
maddesini te:;;kll ederdi.
Kafkasya'dan iran'a at ihracatr do yapillyordu,
Yunanlr Cografya bilgini Straban'un rivayetine gore
Ermenistan strapi [Genel Valisi) iran $ahrna Yllda
20.000 at gonderiyordu, Kafkasya'da at yeti:;;tirmesiyIe Albanya Olkesi ugra:;;lrdr. Pompey ile yapllan sava:;;
slrasrnda Kafkasya Aibanyaillarrnrn 20.000 suvari CIkarmalarr, bu Olkedeki at yeti:;;tirme i:;;inin ne kadar
ilerlemi:;; oldugunu gbsteren bir olaydlr. Bu atlann
Mugan stepi lie Karabag yaylasrnda yeti:;;tirildigi :;;Ophesizdir.
Bu sonucu bolge to zamanrmlza kadar cins at
yeti:;;tirmekle tanrnmll/tr. irana ve genellikle On-Asyaya, Kuzey Kafkasyadan dahi at ihracatl yaplldlgl(2) K. Gan . ~ izvestiya drevnih i Rimskih psateley
Tiflis 1884.
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Kafkaze,

na :;;uphe yaktur. Cunku, kaydettigimiz gibi, Kuzey
Kafkasya steplerinde at yeti:;;tirme i:;;i 0 zaman cok
geli:;;mi:;;ti. Bir ayrrca Yunanillar devrinde Dioskuria
kentinin onemine de dokunmak gerekir. Abhazya'nln
bugunku Sahum :;;ehri civarrnda bulunan Dioskuria
Yunanillaria Kafkasya kabileleri araslnda muhim ral
cynamakta idi. Strabon'un yazdlglna gore Dioskuria,
"Onun kuzeylerinde ve etraflnda ya:;;ayan ahalinin umumi bir tiearet merkezi idi." Buraya muhtelif
dillerde konu:;;an 70 kadar millet taplandlglnl kaydettikten sonra Strabon, bu milletlerin Sarmat kavrnine
mensup bulunduklarrl1l ve heyeti umumiyelerine KafI~asyall denildigini de' yazlslna ilove etmektedir. (1)
Bundan, Diskuria :;;ehrinin, eski Yunanillar nazarrnda Sarmat kabul olunan fakat ayl1l zamanda
Kafkasyal l adlill ta:;;lyan Kuzey Kafkasya kabi leleri
ic in, bir ticaret merkezi ralunO oynam l:;; oldugu an laml Clkarrlabi li r.
Yerliler Diskuria nehrine ya karadan, veya deniz
sahiliyle, ve yahut bOyOk Kafkasya silsilesini a:;;arak
gelirler ve getirdikleri mallar da madeni e:;;ya (ozellikle tunctan ve baklrdan mamOI :;;eyler). bal, deri ve
ziraat OrOnlerinden ibaret olurdu. Satllan bOtOn bu
mollara kar:;;lllk, daglarda . her zaman yoklugu duyuIan tuz allllirdi. Yunan illar tuzu Klrlm'dan getirirlerdi. Yunan kolonistleri devrinde Kafkasya'da ticaret,
genel cizgileriyle boyle bir dururnda bulunuyordu. Bu
devir, milletlerin umurT]i muhaceretiyle, yani IV cO asrill ikinci yarrsillda Hunlarrn ortaya Clkmaslyle sona
ermi:;; oldu .
Hunlar, Bosfor - diger adlyla Pontus $ark klralIIgllll ve Azak denizi sahilleriyle Taman yarrm ada(1) Sirabonis Geogrophica.
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smdaki Yunan kalanilerini ortadan kaidlrdllar. Bu
ortadan kalkmasl, Karadenizin Kafkasya
sah illerindeki diger kolonilerin de dO~mesine sebep
oldu. Tiearet merkezlerlnin geliri azalmaya, halkm
sefa leti artmaga ve tieoret ananesi tamamiyle unutulmage bo~ladl. Az zamanda mamur ve zengin bir hale gelen ~ehirlerin yerinde harabeler kaldl.
Genellikle Hunlann ortaya clkl~I, butOn Kaf·kasyo tiearetinin siinmesine bir ba~langlC te~kil ediyorduo Nitekirn, 0 zamandan itibaren gOneyde lranla Bizans orasmda aSlrlarea sOren sava~lar ba~laml~ ve
gOney Kafkasya do bu sava~ lara sahne olmu~tur.
Sonsuz muharebeler ve dO~man ordulannm istiioSl,
nOfusun azalmasma, tiearet baglannm bozulmasma
ve tarihi tiearet yollannm tahrip edilmesine sebep 01duo Asyanm derinlikl erinden birbirini takip ederek gelen giiC dalgaslmn basklsl altmda, Kuzey Kafkasya do
aynl, duruma dO~mO~tO.
Bu durum, Arap Hilofetlerinin kurulu~una ve Kafkasyo'da Araplann ortaya Clkl~ma kadar devam etti. Arap hakimiyeti On Asya'nm siyasi durumunu bir
kac aSlr icin istikrar temin etmi~tir. Volga havzasmdo yerle~en Hazer TOrklen tarafmdan bOyOk bir imparatorlugun kurulmasl ve bu suretle Orta Asya'dan
yeni insan kitlesi akmmm do daha VI el aSlrda iinO 0Imml~ bulunrnasl Ozerine, Karodeniz'in
kuzeyindekl
. steplerde dahi aym dereeede mustaklr bir vaziyet
meydana gelmi~ti. Abbasiler devrinde, tiearet sistemiyle 0 zamanki dOnyaYI kendi cercevesine alml~ 0Ian hjlofet, en yOksek payesini bulmu~tu. Kafkasya
dahi aym manzumeye gireeek dOnya tiearetinin en
mOhim unsurlanndan biri haline geldi.
~ehirlerin
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ARAPLAR DEVRINDE TicARET

Araplann Kafkasya'da zuhuru, ilk Halifeler devrinde vukubulmu9tu, Bazl kaynaklara gore Araplar,
ikinci Huille Omer zamanlnda, diger kaynaklara g6re de, uci.incu halife Osman 'tn hilpfeti zamantnda Katkasya'ya ge lmi9ti. Birinei ihtimal kabuleciilirse Araplar, hicretin ik inei on Yl ltnda, ikinci ihtimole gore de
ucuneu on Ylltn ba91artnda gelmi9 oluyorlar, (1)
Amplar ilk once, Iranla Bizans arastnda balunmu? alan Ermenistanl ald lktan sonra Gureustan'a gec erek Tiflis'i, aradan da dogu'ya donerek Derbend'i
al rn l91 ar VB duzluk klsml Hazerlerin elinde bulunan
Daglstan'a girmi?lerdir. Araplartn, gerek Hazerler gerekse Daglstan kabileleriyle yaptlklan muharebeler,
milodi Vlll.ei asnn ilk yanstna kadar devam etmi?;
Emevi Halifelerinden HO?im ibni Abdulmelik zamantnda (m'ilodi 732 senesinde) sana ermi$tir, Kat'i zoferi elde eden Arap ordusunun ba!?tnda, bazl Daglstan rivayetlerine ve bir taktrn yazlll kaynaklara gore,
Halifenin, Ebu Muslim adiyle tantnml$ alan karde$i
Muslim Bin Abdulmelik durmaktaydl. Araplar, Hazerlerin binlerce kasabasiyle (bugunku Ta rki) diger bir
cak Daglstan $ehirlerini i$gal ederek, buralara, kendi
hakimlerini ve garnizonlannl yerle$tirdiler. (2)
(1) Hasan el Kadari . Asari Da.glstan.
(2) M. Tomara - Bobek. - MoskoVQ 1936.
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Evvelee de kaydetmil/ oldugumuz gibi, iktisadi
bc;klmdan Araplann hakimiyeti, bilhassa Abbasiler
devrinde, cok faydall olmw,; ve Kafkasya !iearetinin
yukselmesine yardlm etmil/tir.
Bilindigi gibi, Abbasiler devri, Arap devletinin iktisadi, siyasi ve medeni inkil/aflnln en parlak bir devrini tel/kil eder. imparatorlugun merkezi, $am'dan allnarak hilofetin merkez noktaslnda bulunan ve bO~On
On Asya tiearet yollannln birlel/tigi bir yer alan Ba gdat'a naklolunmul/tur. Abbasiler, ilmi ve guzel sanatlor; cok himaye ederlerdi. Banl/ siyasetini sectikleri
zaman, Cinliler, TOrkler ve Hindistan hukumdarloriyIe dostluk munasebetleri kurmul/lardl. Arap dev lelinin, daimi dUl/mani alan Bizans'la yaptlgl saval/lar
da bnemi ni koybe tmil/ti. Zira, dahili ihtilallerle mel/gul
bulunan Bizans, artlk bir tehlike tel/kil etmekten clkmll/tl. Keza, san gunlerini yal/omakta alan Hazer imparatorlugu da Araplar icin te hlikeli olmaktan cok uzak bulundugundan, Kafkasya'nln kuzey hudutlan da
emniyete kavUl/I1)Ui;;tU.
Dunyanln dbrt bir taraflndan halifelerin hazinesine akan ve miktan hesaba gelmiyen allin, Bagdat'l
dunya tiearetinin en buyuk merkezlerinden biri haline gctirmil/ii. Buraya, muhtelif memleketlerden her
tlirlu t iearet mallan aklyordu_ Bu mallann bal/liea aliellan : Halifenin sarayl ile zadegon slnlfl mensupla n
ve bal/kentin zenginler tabakas l id i.
Buraya kadar gelebilen Weearlann satll/ imkonIanni al/agldaki rakkamlar aClkca gbstermektedir.
Harun el Rel/it'in aglu Memun zamanlnda, Hallfeye
gOndelik ma sraf olarak 10.000 dirhem veriliyordu .
(Dirhem bugOnkO frank'a mOsavi idi. Faka! dirhemin
klymeti frankton cak daha yOksek!i) Onun yalnlz hO30

kumdarllk ziynet e\>yasl 200 milyon dirhem klymetindeydi. Birinci Abbasi holifesinin kanlanndan birisinin
gerdanligl 500 bin dirhame almmllitl. israfa ornek 01mak uzere, saray hekimlerinden Hristiyan Gabriel'in
ogluna ait bir vak'a zikre \>ayandlr: Bu adam, Bagdat'm en sleak bir gOnOnde, cok kalm giyinmi\> 01dugu halde misafirleri kabul etmi\>tir. Misafirlerin
hayretini gorunce, duvardaki halmm kaldlrllmasml
emretmi\> ve hall kalkmca duvardaki delikten, soguk bir ruzgor esmege ba\>laml\>tlr. Esir klzlar, bu soguk rOzgon hOkOrndarlanna dogru yelpazeliyorlardl.
Bilohare, kom\>u dairenin, uzak daglardan getirilmi\>
karlarla dolu oldugu anla\>llml\>tlr. (1)
Abbasiler devrinde devletin geliri yilda 400 milyon dirheme kadar yOkselmi\>ti. imparatorlug un ileri
gelenleri de, aynl nisbette zenginle\>mi\>lerdi. BOWn
bu milyonlar ve bu altmlar, Bagdat, Basra ve hilofetin merkez viloyetlerindeki diger \>ehirlerin tOccarlan·
nl da, haddinden fazla servet sahibi kilml\>tl. Bagdat'ta yalmz boll uk degil, daha ziyade. israf hOkOm sOrOyordu. Bunun ic in, Arap tOccarlannm, 0 zamanm
bOtOn Olkeleriyle ticari ili\>kiler kurmu\> olduklan garip gorOlmemelidir.
bzellikle Bagdat, yOz milyonlarca insan toplulugu icin yalmz siyasi ve iktisadi d8"gil. aynl zamanda,
medeni bir merkez halini alml\>tl. Bu baklmdan, gerek kendisinden evvel ve gere·kse kendisinden sonra
ge lm i1? devirlerdekilere nisbeten Bagdat. cihan payitah'i l adml to\>lmaga daha cok hak kazanml\>tl.
Arabistan'm, Iran'm ve Arap devletini te\>kil eden
(1) Svedeniya Arapsklh ' Pisateley 0 Kafkaze. Armenil i Azerbaycane, Sbornlk materyalof die oplsanlya mestnostey i
plemen Kafko.za. T. 29.
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diger bolge lerin mallariyle dolu olan gemiler, Hindiston'a kadar gider ve Hindistan'ln sahil boylannda
bir taklm mOslOmon kolonileri meydana getirirlerdi.
Bu gemi ler Hindistandan Malaka'ya, Sunde ada lanna,
Cin Hindistanlna, halla eenubi Cin limanlanna kodor
giderler ve oradon do vine Cin, Malokko, Sunde ve
Hindistan mallariyle dolu olarok donerlerdi.
Karo yoliyle Hindistan'dan, Basra korfezi soh iii
boyunea; Cin'den de, Orta Asya stepleri Ozerinden
tiearet kervanlan gelirdi. Uzak Dogu'ya kadar giden
Arap tOcearlan, salllkian mallanna kar~llik, kOrk,
mum gibi deniz o~ln e~ya ve ozellikle esir allrlardl. Bu
Araplan, Volga sah illerindeki Bulgar ve Hazer bmikentlerinde ve eski Kiyef olan Kulayb'da gorOyoruz.
l!;lte, Araplann Kuzey Olkeleriyle olan tiearetleri slra slndadlr ki, Kafkasya yeniden transit mevkij rolOnO
oynamoga bOlilaml~tlr.
Arap eografyacl la nndan Ebu ishak ibrahim ibni
Muhammed el-Farisi el-I stahri, bOtOn Kofkasyo ~ehir
lorini Bagdot'a baglayan ve bunlardon ba~ka kendi
arolonnda bulunan, ba~lica kervan yollanlll aynntll anyle zikreder. (1) Bu ula~lm yollan manzumesinin
Iry erkozini, Azerbaycan'ln Berda ~ehri te~kil etmek\e ydi. Yazor, buraslnl, tohll ve meyvesi bol, bOYOk bir
,?sh ir holinde tasvir etmektedir. ana gore, bOtOn Kafkasya'da, Berda kadar bOyOk ve zengin bir ~ehir mevcut o l maml~tlr. Berda ile, ya llllz Rey ve isfehan klyas
edi lebi lirdi.
Bogdat'tan Berda'ya gel en yol, bugOnkO iran
Azerbaycanlnda bulunan Erdebil !;lehrinden gecerdi.
Erdebil'den sonra bu yol biri Tiflis'e, digeri de Arap
(1) Bagdat, bu hususta blr mlsal te~kil edardl. 0 zaman bu !?ehlr yuzblnlerce niifusQ mallktl.
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yazarlannm Bilbul Ebvab dedlklerl Derbent'e olmak
uzere ikiye aynllr ve Derbent'ten itibaren de, Semender yoluyle (bugunku Enderin Avulu civannda bulunan bir Kazak gehri) Hazer imperatorlugunun Volga
boyundaki bal?kentl alan Itil l/ehrine kadar uzamrdl.
Kervanlann
on blr gunde katettikleri bu yolun, Ha,
zer sahi ll bayunea gittigl anlOli>lllyor ki, aksi takdirde,
daha uzun surmesi Iqzlm gelirdl. Semender'den kuzey-batl istikarnetinde, ylne Hazer gehri alan Sarkele
ve Don nehri mansabmo ,oradan da, Arap yazarlannm Kuyaba dediklerl Islav Klyefine giden ba9ka bir
yol daha vardl. Araplann BabUi Alan dedikleri Daryal
gecidi, gecilmesi zor ve emniyeti az oldugundan, pek
Istifadell deglldi. Kafkasya, Abbasi devletinin ba9kentinl yalmz Kuzey ulkeleriyle birl69tirmekle kalmlyordu . EHstahri, Araplann, Kafkasya yoluyle Blzans
ile de tiearet yaptlklanm kaydetmektedir. ButUn Kucuk Asya tUecarlan, Bizans'a gitmek uzere Trabzonda toplamrlardl. Trabzon yoliyle Kafkasya'ya ve guney ulkelerine Bizans mamulotl sevk olunurdu. Bu
mamulot arasmdaki kuma91ann, Kafkasya ve Cin'den
almml9 Iptidai maddelerden dokunmu9 oldugu soylenmektedir. Hazer, Bulgar ve Kiyef gibj kuzey memleketlerinden, en eskl zamanlarda oldugu gibi kurk,
deri, bal, mum vesaire getirirlerdi. Bu ihraeat araslnda. Islav eslrleri onemli bir yer 199al ederdl.
EI-Istahri'nin yazdlglna gore, butUn bu sevkiyat,
Kafkasya uzerinden gecen kara yoliyle yaplllrdi. Aym devrin buyuk devleti alan Bizansla dahi, tieari munasebetlerde, Kafkasya'nln rolu muhimdi. Klrlm'daki
Bizans kolonlleri de (Kafkasya piyasaslnl cok Iyl tamyan Yunan tUecarlan vasltasiyle) Kafkasya ile slkl
tiean munasebetler kurmul/lardl.
F. 3
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devrin ticari al l\l veri\llerinde Katkasya, yalmz
pasi t bir ral oynamakla kalmlyordu. Kafkasyo, sohillerinin, zengin Yunon kolonileriyle mamur bulundugu klosik zamanlarda oldugu gibi, doguylo batl arasmdoki ticori ili\lkilerde vine sadece araclilk roliyle
yetinmeyip, belki kendi mallanm do dunyo piyososlno sevkeder ve bunion diger Ulkelerin malloriyle degi\lirdi.
Kofkosyo'nm, 0 devirlerde an geli\lmi\l zamonlarim YO\lamasl, dunyo ticoretinde oktit ral oynomasml
koloylo\ltlnyordu. IX.uncu ve X uncu oSlrlonn Arop
yozorlon, Kofkosyo \lehirlerinin zenginligini bir oglzdan teyit ederler. (1)
I<otkasyonm iktisadi boklmdon iyi bir durumdo
olmosmo, Arop hokimiyetinin bon\l devri yordlm etmi\ltir. Arap Cografyocllan, 0 devirde Kofkosyo'da
tanmm va bogclll gm cok ileri gitmi\l oldugu nu koydederler. Tonm ve bagclilkla yanyana olarak hoyvan
bes leme, ipekcilik vesaire de ilerlemi\lti. EI-Istahri'ye
gore, () devirde Kofkasyo'da cins koyun, slglr ve sair hayvan suruleri beslenmekteydi. Boylan cak kucul( alan Kafkosya otloriyle, Kofkasya develerinin,
Arap atlan ve develeriyle rekabet edemedikleri de aynco kaydolunuyar. l?ehirlerde muhtelif sonatlar gel i9mi\lti. Den iz, gal ve nehir sohilerinde boilkClilklo me\lgul olunurdu. Madencilik de cok ilari gitmi\lti. Arap
cogra fyac llon, Kafkasyoda baklr, glimu\l ve altm CIkanldlgml kaydedarler. (2)
Moden Clkarma i\lini, Clkanlon modeni i\llemek
(1) Svedeniya arapskih pisateley 0 Kafkaze, Armenll i Azerboycone. Sbornlk materyalof po oplsanlu mestnostey I pi&men Kaf,ko!Ze. T. 32.
(2) Yusuf Aksayh Aul Hudojnlkov,

1936.
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sanatl bu!Unlerdi. Daglstan kuyumculugu cok \l6hret kazanml\ltl. KubaCI Aulunun kuyumculugu Araplarca bilindigi gibi, onlardan daha ewel iranillarca da
biliniyordu. Turkce kuyumcu kelimesinden gelen Ku:
baCl, Farsca zerger demektir. Onun icindir ki, eski
Iranillar bu k6ye Zergeran Aulu demi\llerdir. KubaCIZergere n Auluna dair, Sasani f,>ahlanndan NO\lirvan
zamanmda (VI mCI aSIr) bazl bilgiye rastllyoruz. Arap
yazarlanndan Belazuri (IX uncu aSlr) ve Mesudi (X
uncu aSIr) dahi, bu k6yun kuyumculuktaki maharetinden sitayi\lle bahsederler.
Bu talsilattan, Kalkasya ahalisinin Arap devrlndeki iktisadi te\lkilatmm ce\litli ve cok cepheli oldugunu g6ruyoruz. Buna, ahalinin yogunlugunu da ilave elmek lazlmdlr. Azerbeycan larihcilerinden Abbaskulu Aka Kutsi Bakihanol "Gulistanl irem" adll eserinde Mesudi'nin Albanya hakkmdaki s6zlerine dayanarak, bu hususta \lunlan yazmakladlr: "Bir k6yde
horaz 6ttugu zaman, sesine, diger k6ylerin horozlan
cevap verirlerdi" (1) .
Bu!Un bunlan g6z 6nune aldlglmlz vakil, 0 devri n dunya licaretinde Kalkasya'nm 6nemli bir mevki
i\lgal elmi\l olmasml pek tabii buluruz.
Kalkasya'dan ne gibi maddeler ihrac olunuyordu? EI-Istahri ve diger Arap yazarlan bu hu susta bize yeterli bilgi veriyorlar. Ihracal maddelerinden biri,
k6kunden mukemmel boya Clkanlan ve tOrkce k6k
boyasl, Arapca Fuwet denilen bir nebat idi. Bu nebat nuyuk 6icude yeti\ltirilir ve 6zeilikle k6yierde haIl ve kuma\l boyanmasmda kuilalllidiktan ba\lka geni\l
61cude iran'a, Irak'a ve Hilaletin diger \lehirlerine de

-

-

(1) Abba~kulu Aka Kutsl 8aklhanos - GOlistoni - Irem. - AzerbaycQn tetklk va tetebbuu carnlyaU nS!irlyatl. BakCi 1926.
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jhrae alunurdu. Azerbaycan'm ve Daglstan'm ova klslmlannda yeti~tirilen bu nebat, soylendigine gore,
eok gelir tem in ederd i. Dunya piyasasmda kimyevi
boyalar peyda oluncaya kadar da ~ohreti ni muhafaza
e t m i~tir . Bu boyadan be~ka " Klrmlz" denilen bir boya
daha ihrae edilmekteydi. Bu boya da, i1kbaharda
pevda olan "Klrmlz" adml ta~lyan boceklerden allmrdl.
Ihraca t maddelerinden birini de pirine te~kil ederdi. Pirine bilhassa kuzeyde Hazaristana ihrae alunurdu. (Guneyde Ka fkasya i1e slmrll olan Iran'a,
Dag uda Tiirk istan 'a ve diger memleketlere dahi pirin e ihra catl vaplllrdl). EI-Istahrinin rivayetine gore
Haza ristan ahalisl. en eok pirine ve ballkla geeinlrdi. (Tabi i ,burada sahil boyu ahalisi kasdedilmektedir. CLinl(u, Bozklr klsmmdaki ahalin in yiyecek maddelerini yalmz suruler verird i).
Baheecilik urunlerinden bel mikdarda ceviz, kestane ve incir ihrac olunmaktaydl. EI -Istahrinln yazdlgma baklllrsa, Kafkasya ceviz i, Semerkant cevizinden daha eok beg enilirmi~. Hele, Kafkasya'nm incirlne, hie bir memleketin inciri yeti~emezmi~. EI-Istahri.
Kafkasya kestanesinin, Suriye kestanelerinden daha
lezzetli oldugunu belirtiyar. Derbent mmtakasmdan
ise, yalmz bu havalide yeti~en zafran ihrae olunuyordu o
Ihracat maddeleri arasmda ballgm da muh im
veri vardl. Ball klar arasmda "$urmahi" denilen blr
clns eok tamnml~tl . Bu behklar, Kur ve Arcs nehirlerlnin mansaplannda avlamrdl. " $urmahi " nln, bugun
dahl Kafkasva sulannm en lezzetli bahgl saYllan "$amahl" olmasl eok muhtemeldlr. Ballkclllkia Hazer ve
Azak denlzlerlnde de me~gul olunurdu_ Bu denlzler-
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de avlanan bailklar, bilhassa Bizansa ve Kucuk Asya'ya ihrac olunurqu . .
Hayvanlardan at ve katlr, ihracat maddeleri arasmda muhim yer allrdl. Bu hayvanlar arasmda, Berda
havalisinde yeti\>en katlrlar cok makbul tutulurdu .
Kafkasya'da, bilhassa bugunku Kuzey Azerbaycanla Ermanistan'da, yunlu kuma\>, hall, hazlr elbise,
yatak vesaire imal eden bir cok muesseseler vardl.
Bu muesseselerin imal ettikleri malar do ihracat maddeleri arasmda idi. Bu dokumaclilk, sonralan batl Avrupa'da vucude gel en dokuma sanayiinin dayandlgl
esas ve prensiplere gore kurulmu\>lu. EI-istahrinin rivayetine gore Araplar, bu maddelere (Erm eni tUccar:
Ian vasltasiyle alml\> ve tamml\> olacaklar ki) Ermeni
mamulatl derlermi\>.
Derbent mmtakasmdan (yalmz bu mmtakada dokunan) hususi bir kuma\> ihrac olunmaktaydl. Hatta,
Daglstan'da dokunan yunlu kuma\> ve hail do aym
mmtakadan ihrac olunuyordu. ihracat maddeleri arasmda ham ipek ve ipekli kuma\> do vardl.
Nihayet, Kafkasya'dan yapllan ihracat maddelerinln onemli bir klsmml silah ve sair askeri techizat
te~kil ederdi. Bu hususta birinci veri tu tan Daglstan'dl. Silah imali metaliurii sanayiinin tabii bir neticesi
idi. Metallurji sayesinde, silahtan ba\>ka madeni ev
e\>yasl do yaplilrdl. Madeni ev e\>yasl, dahili ihtiyaci
kar\>lladlktan sonra, harice ihrac olunurdu.
Kafkasya'nm serveti ve iktisadi imkanlan hakkmda tafsilat veren Arap yazarlan, bu memleketteki
bolluk ve ucuzluk hakkmda do dikkate deger malQmat ilave ediyorlar. Kafkasya \>ehirlerini tasvir eden
EI-istahri'de' :;;u satlrlan okuyoruz. "Bu \>ehirlerde fiatlar 0 kadar ucuzdur ki, iki dirhem bir koyun, iki ve-
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ya Uc man (1) bal bir dirheme ailmrdl. Bu memlekette yiyeeek maddelerinin ueuzluguna, bu yerleri ziyaret etmiyenler asia inanmazlardl. (2)
Yabanel memleketierin tOeearlariyle yapllan ticaret ail 9-veri 9lerinin onemli merkezlerini Derbent.
Berda, 0 zamanki Ermenistan'm ba911eo gehirlerinden biri olup diger isimleri Tovin ve yahut Duin olan
Dabil, Tillis, Karadeniz ve Azok denizi sahillerindeki
bir cok limanlor te9kil ederdi. Bu limanlar arasmda
Trabzonla Araplann Azak (3) namml verdikler; ve
Hun istilasmdan sonra kurulan Tan (Tanait) gehirleri on satta gelirlerdi.
Derbent'ten bahseden EI-istahri bu gehrin Erdebil'den daha buyuk oldugunu ve "Hazer denizi sahilinde Serir ve sair kalir memleketieri icin liman te9kil ettigini" koydetmektedir. Serirden murad, dagllk
Daglstondlr. "Soir kalir memleketleri" tabiri ile ,islaIl)iyetin henuz girmemi 9 oldugu Kuzey Kalkasya kasdolunmakto idi. Yazar Derbent'in ovm zamanda Curcan, Tabaristan ve Deylem icinde bir liman te9kil ettiglni de ilave etmektediri (4).
Bu sozlerden, Derbent'in bilhassa adl geeen
memleketlerle ve deniz vosltasiyle munosebette 01dugu anla91lmaktadlr. Bundan, Derbentin diger memleketlerle tieari munosebetleri olmadlgl manasl elkanlamaz. Fakat bu munasebetlerin her holde eok kueuk olcude oldugunu soyliyebiliriz.
(1) Bir man Ikl Rus funtuna yakmdl.
(2) Sbornlk materyalof po opisanlu mesnostev I plemen Kaf·
kaza.
(3) Kadlm A~ak !?ehrl yerlnde ~Imdiki Azar meydana geldi. Su
~ehlr edlnl Azlardan (Vasslardan) alm l ~trr.
(4) Hazer denizlnln cenubi garbi, cenubi va cenubi~arki sahllin·
dekl memleketler.
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Arap hakimiyetinin ilk devirlerinde "Kolir memleketlerinden gelen tUeearlar, Derbent'in sOrlanndan
iceriye b,rak,lmaz, tieari all9-veri9ler gehir surundan
bir fersah mesalede yaplllrdi. Fakat zamanla bu Slnlrlama kalkml9 ve Derbent bOtOn Daglstan ile Kuzey
Kalkasya icin serbest bir limon haline gelmi 9tir.
bnemli. tiearet merkezlerinden biri de Berde gehri idi. Bu gehrin KOr kapllan denilen mahallinde bir
fersah murabbamda yer kapllyan bOyOk bir pazar yeri vardl. Her hafta bu pazarda yapllan 0119 veri 9lere,
Hilofetin en uzak yerlerinden, Hindistan'dan ve sair
memleketlerden gelen tOeearlar katlllriardi. (1)
o zaman, Hilofetin Slnlr gehrini te9kil eden Tiflis
dahi tiearette 6nemli ral oyna rdl. BOyOk Kalkasya
dog silsilesinin ahalisiyle ve Dorval gecldi Ozerinden
daha kuzeydekilerle yapllan tiearet bu gehirde toplanml9tl. Kara ve Azak denizlerinin limon Ian ise Bizansla yapllan tiearete hizmet ederlerdi.
Arap hakimiyeti devrinde Kalkasya'nm ihraeat
i9leri, heyeti umumiyes iyle yukanda tasvir ettigim iz
gekilde idl. Ithalota gelinee, 9unu s6yliyebiliriz ki:
TOrkistan ve Irak yoliyle Hindistan'dan, muhtelif
k6kler, kakulu maddeler, keramik (cini) e9ya ve saire, Bizans'tan, ekseriya Kalkasya ham mallanndan
mamOI ipekli kuma9 (2). 9imal memleketlerinden ise
esir ve saire getirilirdi.
XII ei asnn ikinei yansmda Abhazistan klrall 0cuneO Davit Tillisi zaptederek muslOman hakimleri
eradan Clkardl ve Gureustanla Abhazistanl kendi hakimiyeti altmda birle9tirdi. Tiflisin allnmasiyle Kafkasyada Amp hakimiyetinin sana erdigini kabul ede(11 EI-istahrl - Aynl e.er!.
(21 EI-i.tahrl - Aynl .. er.
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biliriz. COnkO Kolkosyonm islam alan bolgelerindeki
Aroplar, yerli aholiyle cokton kon~ml~ ve ozOmlenml~ (asimile olmu~) Idi. Bu Araplor, X-uneu aSlrdon
itibaren cokmeOe VOz tutmu~ olon Hllaletten artlk filien oynlml~lardl. Tillis emirlerinin BaOdotlo olan bogililkion zohiri idi.
UcOneO Davit'in tahta oturmosivle Kolkasya torihinin yenl bir devresi, GOreOston'm ise aitm devri
ba~llyordu. Bu devir, Krolice Tamara zomonl olon
XIII-OneO osnn bo~lanndo en yOksek payesine er,
mi~ti. Koradenizin gOney ve kuzey sohiierinde Venedik ve Ceneviz tieoret hevetleri bu tarihte gorOnmege bo~ilyor ve eski Yunon kolonilerinin gelenegini
eonlondlrorok Kolkosyo tieoretine yeni bir yon veriyorlordl.
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ITALYAN TicARET KOLONiLERI DEVRI

Kofkosya'do Arop Hakimiyetinin sana ermesi ,
Amp imparatorlugunun daha X-uncu aSlrdo bm;;lomll?
alan ebkul? seyrinin tobii bir sonucu idi. Holifenin
dunyevl hokimiyetini slmrloyon Seleuk hukumdarlonmn XI -inci oSlrdo Bogdot tohtmo hokim olmoloriyle
bu ebkul? de son noktosmo vormll? oldu .
Amp imporotorlugunun ebkul? seyrlne eklenen
ie onlol?mozilklor ticori ilil?kileri de etkilem il?ti. imporotorlugun enkazl uzerinde yekdigeriyle mucodele
holinde bulunon bir eok yon ve tom boglmslz devletin vucuda gelroesi voziyeti doho kormokonl?lk bir hole getlrmil?ti.
Il?te bu devlrde Guney Kofkosyo'nm dogu klsml,
Seleuk Turklerinin eline, batl klsml isa, UeuncO 00vit'in hokimiyetine geemil?ti. (1)
Fokat cogrofi voziyet GOrcOston'l. Kofkosyo'nm
gOney hudutlonndo olup biten hodiseler doiresine
girmege mecbur ediyordu. islam olemine klnlmoz
boglorlo bagil bulunon Kuzey Kofkosya'nm mOslOman klsml dahl. pek tobii olarok bu hodiselere il?ti(1) XI·lnci osrm nlhayeUerinde Azerbaycanln Iklnel mE:rkezl alan Gencede Selcuk Sultan! Mellk!1ah'm kucuk olliu Muhammet hukumet suruyordu. (Bakihanof-GOlustonl Irem)
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rak edecekti. BOtOn bu hadiseler, ~Ophesiz Kalkasya
ticareti Ozerinde mOsbet bir tesir yapamazdl.
Fakat Kalkasya milletlerinden birisi olan GOrcOlerin "altm devirlerini" ya~adlklan Xll-inci asnn sonuna dogru Kafkasya sahillerinde gorOnmege ba~lI
yon yeni unsurlar, bu memleketin ticareti ioin geni~
ufuklar aotllar. Bu unsurlar, bOtOn dOnya ile ticaret
yapan giri~ken Venedik ve Ceneviz tOccarlariydi. 0
za'manlar Karadeniz bogazlannm hakimiyeti, Bizans'In elinde bulunuyordu. byleki
mesela, Karadeniz'e
geoebilmek ioin Bizans'tan mOsaade almak icabediyordu. 1170 senesinde Klral Emanuel, ilk dela olarak
boyle bir mOsaadeyi Ceneviz tOccarlarlna verdi. 1199
senesinde ise UoOncO Aleksey, Cenevizlerin rakipleri
olan Venediklere de Karadeniz'e geomek mOsadesini
bah~etti. (1) Fakat Nimfiyon'da
1261 de akdolunan
anla~ma ile Cenevizler,
rakiplerini bu haktan mahrum etmege muvaffak oldular. Bunun ioindir ki Ehli
Salip Istanbulun zaptedilmesinde Venediklerin yardlmlanndan istifade eylemi~lerdi. Yalmz 4 sene sanradlr ki, Bizanslar bu hakkl yeniden Venediklilere iade
.ettiler. (2)
Bir mOddet geotikten sonra her ikl italyan cumhur iyeti de Karadeniz sahillerinde ticaret kolonileri
tesisine ba~ladllar. XII-inci asnn birinci yanslnda Cenevizliler taralmdan Klnm sahillerinde Kaffa (Kele)
tesis olundu ve bu nokta, Ceneviz cumhuriyetinin Karadeniz sahilinde en tanlnml~ bir ticaret merkezi haline geldi. Bir zaman Pantikapea ~ehrinin bulundugu
mahalde ise, Venedikliler yerle~ti. Azak'ta yani Ta(1) F. Brun'Cernoye more-Sbornlk izsledovaniy po Istorlc:eskoy
geogrzfii yunjnoy Rossii. C. I. Odesa 1897
(2) A ym eser.
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no'do, (:;;imdiki Azov'un yaklnrnda) yanyana Ceneviz
ve Venedik heyetleri aturuyordu. Kara ve Azak denizlerinin Kalkasya sahilleri ise tamamiyle Cenevizlilerin ellerinde bulunuyordu. Cenevizlilerin ticaret
hey8tle ri Kuban nehrlnin mansabrndaki Ahtar k6rlezinde, bugunku Anapa civarrnda ve Abhazya'da, eski Dioskuria :;;ehrinin bulundugu mahalle Romalrlarrn
!;lir zaman Sivastopol kalesini kurduklarr verde yerle:;;mi:;;lerdi. Cenevizliler, bu mahallin eski adrnr canlanrI'r(.(ak I<endi kolonilerine katmr:;;lardr.
Karadeniz sahillerindeki bu italyan kolonileri, ya:;;adrklarr muddet zarllnda, bir cok tehlikelere maruz
kaldrlar. Unutmamalrdrr ki, Dogu Avrupa ile bn Asya
dahi 0 zamanlar, tarihin en buhranlr bir 'devrini ya:;;ryordu. Bu krtalar nisbeten cok krsa bir muddet zarIlnda ' iki buyuk istila g6rduler. Cengiz ve Timurlenk
istilalarr. Bu hadiseler ve bunun pek tabii sonucu 0Ian zarar ve ziyan, tamamiyle ba:;;ka :;;artlar altlnda
kurulmu:;; alan italyan kolonilerinin mukadderatr uzerinde tesirsiz kalamazdr. Fakat Karadeniz sahilerindeki ticaretten bekledikleri kar, italyanlarr butUn darbelere g6gus germege ve degi:;;en :;;artlara uymaga
mecbur ediyordu. Sebat ve inadln mukalatr olarak
Italyan tUccarlarr, ticaretten buyuk kazanclar elde ettiler. Her iki italyan cumhuriyetinin de siyasetten temamiyle uzak ve srr! ticaret maksadiyle hareket etmeleri ,muvaffakiyetlerini kolayla:;;trrryordu. Ancak
Osmanlrlar istanbulu lethederek Bogazlara hakim 01du ktan ve kendi devlet planlarrnr gerce·kle:;;tirirken
Karadeniz'i kendisine ait bir ic 'deniz telakki etmege
ba:;;ladrktan sonra, bu Ceneviz ve Venedik tUccarlarr
da artrk buradan cekilmek mecburiyetinde kaldrlar.
I:alyan ticai-et kolan ilerinin Kalkasya icin onemi
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cok buyukW. CunkO bu sayede Kafkasya, yalmz Arap
tiearet sisteminin zaYlflamasl ve kucuk Asya piyasasmm daralmasl yuzunden giirdugu zararlan kapamakla kalmlyor, belki, bu iki curnhuriyetin buyuk ticaret imkonlanndan faydalanarak yeni piyasalar kazanmaga muvaftak oluyordu. Bu yeni piyasalar ise,
Garbi Avrupada oldugundan, Kafkasya tiearetindeki
hakim rolu, Dogu verine Batl oynamaga ba~laml~tl .
Bu dururn, Yunan kolonistlen taratmdan kurulan ve
ya1?atllan klasik devirlerdeki ili1?kileri yeniden can lan dlrml~tl. Onun icin pek tabii olarak Italyan kolanileri , eski Yunan kolonilerinin bu lunduklan yerlerde meydana gelmi~lerdi.
Italyan tuecarlan en cok Ermenilerle munasebetlere giri~mi~lerdl. Bu da pek tabii idi. Zira Katkasya'da tiearetle en cok ugra1?anlar Ermenilerdi. Dikkate
1?ayandlr ki ,buWn Italyan ticaret kolanilerinde birer
Ermeni mahallesi bulunuyordu. Ermeni tUccarlannm
Batl Avrupa ile tesis ettikleri geni1? tiearet munasebetl eri, Ceneviz ve Venedik tUccarlariyle birlikte caII1?tlklan zaman meydana gelml~tl. Mentaat kar~lhk
II idi. Cunku Ermeniler, Batl'dakl ili1?kilerine kar1?llIk,
Italyanlar da Dogu'yla olan munasebeti temin etmi1?lerdi.
AClklarnaya call~tlglmlz devirde, aym zamanda
hem Cenevlzlerin, hem de Venedlklilerin yerle~mil?
olduklan Tana i'ehri, buyuk bir ~iihret kazanml1?tl.
Cunku Batl Avrupa devletleri, Xlil-uneu aSlrda akdettikleri bir anlai'ma ile, Hindistan mallannl Iskenderiye'de almaktan vazgecmi:;;lerdi. Bunun sonueunda,
Mlslr Sultanlan iinemli bir gelir kaynagmdan yoksun
kalml~ oluyorlardl. Avrupalilann maksadl, On Asya'yl israrla savunan ve Avrllpailiann geli,?mesine engel
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olon Mlslr Sultonlannt zaYlflatmakton iboretti. Venedikll Sanudo, 1306-1313 senelerinde
yaytnlanml~
"Secreta fidelium crusis" adll eserinde bu anla$madan bahsederken (1) Asyo 'ntn iclerine dogru yeni
bir yol bulmak icabettigini ve bu yolun do GOney Kafkasya'ya dahil bulunan kOcOk bir Olke olan Ermenistan'dan gecebi leeegini yazrnaktadlr_
Venedikli yazar, Tano'dan oslo bahsetmlyor. Halbukl 0 Tana ~ehrinln bu rolO coktan yopmakta oldugunu ve Mlslrla ili~kinln kesilmesi Ozerine bu ~ehrin
bir kat daha on em kozandl9tnl bilmez deglldl. Sanudo'nun bu yeni rol proiesi, Tanadan Cin ve Hindlstan'o glden yolun Cenevizliler elinde olmastndan ve
Venedlklilerin buradon Clkanlml~ bulunmastndan ileri geiiyordu. Onun icindir ki, Tonodan oslo bahsetmemegi daha uygun bull!yordu. (2)
Mogol imporatorlugunun blrliginl henOz korudugu Ilk Cengizliler devrinde, Tana ~ehrinin transit oneml son dereee artml~tl_ Imporatorlugun merkezi lie
eivar mtntakalannt . birle~tiren mOkemmel ve emln
yoliar, ticoret mOesseselerinin ekseriyetini kendl malIannI Tana yoluylo gondermege sevkediyordu.
Tana ve Klnm do dahil olmak Ozere, Azak denizi
havzasmdoki Olkelerin, Mogol imparotorlugunun do9u vlloyetleriyle olon mOnasebetieri 0 kadar slkl ve
kuvvetll idi ki, bu soha icinde bulunan bOWn katoiik
miimessilleri, Cambalensis yanl Pekin (Hanbaflk)
Piskaposluguna baglanml~lardl.
Venedikii Sanudo'nun tekiif ettigi yoldan do Hindistan ve Cinle ticaret yaplldlgl muhtemeldlr. Bu halde Avrupa mallanntn zaten Bizansfllor taraftndon
(1) F. B,un - Aym ese,l C. I, Sahl'. 211.
(2) a .g.e" I. 212.
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ccktonberi tieoret icin yorarlomlan Trobzan yoliyle
sevkolunmasl gerekiyordu.
Kofkasyanm Karadeniz sahillerindeki diger kolonilerine gelinee bunlar yo bOl;;liba:;;ma Kafkasya rnilletleriyle tiearet yaparlardl, veyahut kuzey ve gOney
memleketleriyle yopJlan ihroeat ve ithalot maddelerine birer depo vazifesi gbrOrlerdi. Tiear! ili:;;kilerin
merkezini, eski Dioskuria harabelerinin yakm kom:;;ulugunda in:;;a edilmil) olan Sivastopol te:;;kil ediyordu. Yukanda kaydettigimiz gibi, yerli halk ile yapilon tiearet mOnasebetlerinde, eski Dioskuria dahi
kendi zamanmda aym tiearet merkezi ralOnO verine
getirmi9ti. Bu tesadOI Kafkasya tiearetinin daim! esaslara dayandlglm isbat eden bir keyfiyettir. Mahal11 tiearet ve yahut depo merkezleri rolOnO, Ahtar
kbrlezindeki Bata (ve yahut Batiaria) Kuban nehri
mansabmdaki Kaparia (bilahare· Kapil adml alml:;;tlr)
ve bugOnkO Anapa yakmmdaki Manario :;;ehirleri de
ila etmekteydiler.
XIII-OneO asnn sonu ve XIV-OneO asnn ba:;;lannda Kefe (Kaffa) depolarmda Yunan :;;araplan, GOney Avrupa ineirleri, Lombardia bezleri, $alom yOnlO
kuma:;;lan, Orta Asya ve Cin ipekleri, kuzey memleketlerinin deri ve kOrkleri, Hazaristan ve Kalkasya
mumu bulmak mOmkOndO. (1)
Tana ve Kaparia'da italyanlar taralmdan yerli 0haliden satm almml:;; tuzlu ballklarla dolu bOyOk depolar vardl. (2)
Italya. tUeearlan, mahalli tUeearlann ve rehberlerin yardlmiyle Tana'dan Hazer denizine seyahat e{1} G, J. Bratianu - Becherches sur Ie Commerce genols dans
10 mer noir au XIlI-e Slecle. Paris 1929 sahlfe 247
(2) F. Brun - Aym eseri C. I.
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derlerdi. Bununiein kaytklarla Don nehrinin Volga'ya
yaktn mahaliine gelirler ve oradan da Volga'ya geeerek Hazere· kadar giderlerdi. Hazer yoliyle $irvan'a
Trabzon 'a ve Geyan'a giden ' Italyan tOeearlart bu
memleketlerde eok aski zamanlardan beri imaledi len
Cininkinden hie de geri kalmtyan ipek allrlardl. (1)
Kalkasyadan ihrae edilen maliardan soz ederken
tahlll, ball, hayvan derilerini, kurku, gemi i n~aattna
mahsus keresteyi ve baklrt, ozeliikle kaydetmek lazlmdlr.
.
Kalkasya tieoretinin italyan devri tabir ettigimiz
bu zamanlarda, esir tieareti de onemli bir yer i\>gal
ediyordu . Kele (Kalla) Tana ve Sivastopolda esir ti eareti yapan hususi buyuk pazarlar vardl. Kalkasya
ve Klpeak pazarlartndan aldlklart esirleri Bizansa ve
ozaman Araplartn hakim bulunduklart ispanya ile MIslra gotOren Venedik ve Ceneviz tOeearlart, bu ticaretten buyuk kar saglarlardl.
1263 senesinde Mlslr Sultan! ile Mihail Paleolog
arastnda yapllan anla~ma gereginee, Karadenizde
seyruseler hakkl, Mlslr gemileri iein de tanrnml~ 01duo Mlslrlllar bu hakkl, ozeliikle esir tieareti iein kul landllar (2). Sonralan Kalkasya ve Klpeak esirlerinden, Mlslrda muntazam bir MemlQk ardusu te~ekkul
etti.
Karadeniz'de italyan tieareti ve ana slkl surette
bagll bulunan Kalkasya tieareti: bu devirde ba~llea
rol aynayan garp ile munasebetlerinde, bazen kalktnma, bazan da du~me salhalart geeirmi~tir .
Du~nie devri, Venedikle Ceneviz arasrndaki an(1) F. Brun • Aynl eser.
(2) G. J. Bratiano - Ayol eseri, sahife 206.
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la~mazllklar veyahut tarihi kargal?allklar sonueunda
vueude gelmil?tir.
Kafkasya ve italyan ticaretine, Mogollann darbasi l?iddetli olmul?tur. Cengiz Han!n kumandanlanndan olan Cebe ve Sobutay'm ordulan, Azerbayean
(Aran ve $irvan), Ermenistan ve Gureustan'm en zengin viloyetlerini tahrip etti. Servetleri ve tOrlU sanayi
muesseseleri ile (bilhassa hall ve ipekli kumal? dokuyan muesseseleriyle) tanmmll? olan bu memleketlerin tiearet merkezleri ,birer harabe haline geldi.
Bu tahribattan, Kuzey Kafkasya dahi kenarda kalmamll?tlr. MogoHar, Daglstan hududunda Cerkes,
Alan ve Dagistanillardan murekkep birlel?ik bir orduyu maglGp ettikten sonra, Derbent'i zaptettiler ve
bir atet halinde memleketin duzluk klsmml, bal?tan
bal?a yagma ettier. Bundan sonra TanaYI aldllar, Taman yanmadasl ile Azak denizin in sahiHerindeki Ceneviz kolonilerini tahrip ettikten sonra Klrlm'a gectiler ve 0 devirlerde Cenevizlilerin onemli bir tiearet
merkezi olan Sudak'a girdiler. Avrupa il?leri hakkmdo kendilerine bilgi verdikleri ve kendilerini aydmlattlklan Icin Mogollar, Venedik ve Ermeni kolonilerine
dokunmadllar. Mogollann Klnm'a girmesl, rakipleri
olan Cenevizlileri ortadan kaldlrmak istiyen Venediklilerle yapllmll? anlal?ma uzerine vukubulmul?tu (1).
Toktamll? ile Timurlenk arasmdaki rekabetler de
aYn! sonueu vermil?ti. Timur 1395 senesinde, Toktamll?'1 maglOp ettil<ten sonra Tana l?ehrine girerek burasln! tahrip etti. Bircok KIPcak l?ehirleri, (0 eumleden harabesini Kuma nehrinin sol sahilindeki stepte
bugun bile gormek mumkun olan mamur Maeara
l?ehri) yerle bir edildi. Sultan Bayez;t'le yaptlgl saval?(1) Waclaw Zatorskl, Cenglz Han. Vanlova 1949, S, 154.
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lor esnosmdo Timur, GOney Kolkosyo'YI birkoe delo
kotetmekle tohriboto maruz blroktl.
1454 senesinde TOrkler Istonbul'u zoptettikten ve
bogozloro hokim oldukton sonro itolyonlorm Korodeniz'de tutunamayocaklan oelkea belli oldu. COnkO en
kudretli zamanlanm ya~ayan TOrkler artlk Karadeniz'i
kendi ie denizlerl gibi telakki etmek istiyorlardl. Bu
suretle TOrkiye ile italyan Cumhuriyetlerinin menlaatleri earpl~rnak Ozere kor~lla~lyordu .
Beklenen bu earpl~ma 1475 senesinde vuku bulduo Aynl senenln ilkbahonnda TOrkiye Kele (Kalta)'YI,
bir mOddet sonra do Tono ile Azak denizindeki diger
kolonileri ve Toman yonmodasml zaptettiler. Ondon
doha evvel de (1455 senesinde) Abhoz-Adigeler SivastopoJ'u zaptetmi~lerdi. Cenevizlilere gelinee, onlor to XV inei osro kodar bu ~ehlrde tieoret yapmof<to devom etmi~lerdir. Lakin hokimiyet yerlilerin ellnde oldugundan Ceneviz tOeearlarmm menlootini konsoloslar himoye ederdi (1).
Karadeniz'den italyan tiearet kolonilerinin kolkmosiyle Kolkosya tiearet torih inin de bir merhalesi
kaponml~ oldu. Bu devrenin boriz hususlyetlnl, Kotkasyo'nm botlylo dogu orosmda transit rolOnO muholozo etmesi ve Botl Avrupo Olkeleri oroelllgi ile tieori ili~kilere giri!?erek bu tieoretten saglodlgl bOyOk
yororlor soyesinde Arop devletinin Ylkllmosl sonucundo g6rdOgO zororlon kopotmosl, te~kil ediyordu.
BOtOn bu mOsoit !?ortloro ragmen bu devre esnosmdo Kolkosyo'mn iktisodi voziyeti hie de iyile~
memi!?tir. Bunun do sebebini, yobonci Istllalan yOzOnden Kolkosyo'nln gecirdlgi sorsmtllor ve dohili oynIIklor te~kll etml~tir.
{1l F. Brun - ayru eoerl •. 217 k'OIm I

F.4
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KAFKASYA, INGILTERE NiN TlcARI MENFAATLERI
DAIRESINDE

12 IIkte\>rin 1492 tarihinde Kristof Kolomb'un gemileri Orta Amerikadaki San Domingo adasl sahiJIerinde demirledi ve bununla do Avrupa'da Yeni Diinyamil ke\>if ve ogrenilmesi i\>ine ba\>laml\> oldu.
1498 senesinin MaYlsmda, Portekiz Amirali Vasko-do-Gama Afrika'nm guney sahillerini dola\>arai<
Hindistan'a vardl ve bu suretle Hindistan'la Batl Avrupa orasmda vasltaslz olarak munasebet tesisine
muvaffal< olund u.
Bu ke\>iflerin ikisi de aym gayretin netieesi idi.
Vani, Batl Avrupa lie Dogu arasmdaki tieareti Venedik ve Arap taeirlerinin cok pahallya malalan araClIIgmdan kurtarma k icin, Hindistan'a dogrudan dogruya bir yol bulmak gayesinden ileri gelmi\>ti.
Venedikliler ise, Karadeniz sahillerinden goCe
meebur edildikten sonra, Dogu memleketleriyle olan
tieari ili\>kilerini kaybetmek \>oyle dursun, bil6kis bu
ili\>kiyi bir kat daha kuvvetlendirdi ler. Bu do, munhaSiron Cenevizlilerin elinde bulunan \>imal (Kafkasya)
tiearet yolunun, Bogazlann kapanmasl uzerine kaybedilmesi sonueunda Levant'm buyuk onem kazanmasiyle aClklanabilir. Venedikliler burada hususi bir
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iti bor ve nufuzo molik olduklon icin Arop tOccorlon
vosltosiyle, Hindiston ve Molezyo memleketleriyle ticori ili~kilerini devom ettirebi l m i~lerd i. Levant Akdeniz'in dagusundoki memleketlerln heyeti umumlyesini ifode eder.
Fokot Vasko-do Gomo'mn ke~fi, Venedik ticoretine oglr bir do rbe olmu~tu . Doha XVI nCI osnn ilk yonSlndo Botl Avrupo piyososlndo, Venedik tOccorlonnln oroclliglno ba~vurulrT)odon, dogrudon dogruyo
getirilmi~ klymetli, deniz o~ln mollor gorunmege bo~
lodi. Portekizlilerin te~ebbOsunden cesoret alan Botl
Avrupo'nln diger Olkeleri de, yeni piyosolor oromok
ve yeni servetler elde etmek moksod iyle uzok, denizler o~ l n seyohotlere Clkmogo bo:;>lodllor. Bu oro:;>tlrmolordo, deniz hokimiyetine bo~liyon ing iltere'n in de
onemli rolu vo rdl. ingiltere'nin ticoret cemiyeti toroflndan te9kil edllen bircok seferi Ticaret Heyetleri,
Cin'e ve Hindiston'a kuzeyden yol oramak icin , ilk
once batlya, yani yeni ke:;>fedilmi~ Amerika sahillerine dagru, sonra do daguyo yoni iskandinavyo 'nm
kuzey sahillerine yoneld iler. Bu ara~ tl rmalar esnoslnda Ingilt ere'de Rus Carligl ve Hozer denizi uzerinden iran'a ve Hindiston'o nehirlsrd en de istifode
ederek bir su tieoret yolu tesis etmek du~uncesi
dogdu. ingiltere'deki Rus Sefaret Heyeti ozoslndan
Dimitri GerosirT)of'un yozdlglno gore, Povelnoviy isminde birisi bu dU9uncenin daho 1525 de propogandaslnl yopmo kto imi~ (1) . Moskova ile Hazer denizi
oraslnda 0 zaman mustakil Kazan ve Astrohon HanIlkion vordl. Moskovo'mn Hazer hovzosl memleket(1) AngellYlklye Pute,estvennlk v Moskovskom Gosudarstva y
XVI. v.k. J . V. Got'un Ingillzceden terciimesl. Moskova 1938
s. 141
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leriyle munasebeti 0 kadar slkl do degildi. Moskova'VI zivaret eden dogulu tUccarlarm anlattlklarma gore,
Hazer hovzosl pivasalannda Hindistan mollan bulundugu ve memleketlerin Hindista n'la dogrudan dogruyo tiearet vaptlgl, Moskovaca daha 0 zaman malOm
idi. Moskol diplomatmm bilgilerini bu kaynaklordan
alml~ olmosl gerektlr.
1548 senes inde Ingiltere'de, henuz deniz voliyle
zivaret edill1)emi~ veni memlel<etler, topraklar, adalor ve devletler ke~letmek gayesini guden "Mute~eb
bis TUccorlar Cemiveti" nammda bir te~ekkul kurulduo 11 MaYls 1553 de, yani Ruslann Kazan'l zaptmdan bir VI I sonra, vukanda ismi gecen cemivetin uc
gemisl vola Clkmak icin Dettor! limanmdan demir
old I. Bu gemilerin vazilesi kuzevden Cin'e bir vol bu lmakton ibaretti. Fakat ingilizlerin bu gemilerl hedellerine varamadllar, bunlardan ikisi biilUn taylasiyle
birlikte buzlor arasmda kaybold u. Ucuncusu de
Dvinski korlezine kada r gelebildi ve bu suretle Meskol Cannm memleketine girmi~ oldu . ingiliz gem isini n vakla~tlgl sahilde 0 zaman SI. Nikola manastln
vard l (1). Sonralan bu verde Arhangelsk ~ehn meydana geldi.
Bu seIer sanucunda, Moskova'da bir Ingiltere
Salareti te~k il edilmi~ti. Bu selaret, ivan IV'e (Muthi~ Ivan) ingiltere Klrall Edvard VI. namma geldigini
ve tieori i1i~kiler kurmak istedigini soyluvardu (2).
KITal Selin gibi soz soylemege meebur tutulon
T:earet Kumpanyasmm azasmdan Richard Hanselor,
Csmiyetin kendi uhdesine yukledigi vazileyi ba~ar(1) N. M. Karamzln. Isteriya
(2) Aym eoer
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maga muvaffak oldu va Moskova'da son radon geleeek olanlan ilgilendiren bulUn bilgileri dikkatie topladl _ Hanselor'un bu malOmatl netieesinde "Mute~ebbis TUeearlar Cemiyetl" "Moskova Company"si
tesisine dair Klralice Mari'den 6 $ubat 1555 de aldlgl
ruhsatname ile, Moskova'ya ta~mdl (1).
Yalnlz Moskova'n1n kendisiyle yapllaeak tiearet,
mute~ebbis Ingilizleri tatmin edernezdi. Yukanda kaydettigimiz gibi onlar, dogrudan dogruya Uzak Dogu'y10 do tieari il i ~kiler kurmak du~uneesin de idiler. To
Pavel Noviy tarafmdan ortaya atllan Hazer denizi
yolundan istifade etmek flkri, ingilizlerin Moskova'da
yani daha bu yolun kaplsmda g6runmege ba~lad lk
Ian andan itibaren ihya olunmali idi.
Moskova Company'nin aeenteleri, Moskava'da
bulunduklarmm daha ilk Yillannda, Hindistan'a yol
bulmak gayesi guden bir taklm Seferi Heyetler te~kil
ettiler. Bu maksatia 1558 den 1581 senesine kadar
dogu Ulkelerine 7 seferi heyet gitti. Bunlardan birineisi Buhara'ya, altmelsl ise Iran'a g6nderilmi~ti. Diger heyetlerin hepsi, ~Imdiki Azerbayean'm kuzey
mmtakasml t~kil eden $irvan'dan gecmi~ti. BulUn
bu seferi heyetle r hedeflerine erememi~ ve Hazer yolundan Hindistan'a varamarnl~ almakla beraber busbulUn faydasOlz do olmaml$lardl. Bu seferler sayesin de Ingiltere Tiearet Cemiyetin in ufuklan cok geni~lemi~ oldu. Bu andan Itibaren iran ve Kafkasya,
Ingiltere siyasetlnin ioine ve nufuzu dairesine girml~
tir.
Ingil izlerin geli~ine kadar Kafkasya'nm siyasi
durumu ~6yle bir manzara arzediyordu. Guney Kaf(1) J.

v.

Got'un terciimesl, Moskovo 1938 •• 14
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kasya, tamamiyle Osman II-iran savalilanna sahne 01mUlitu. Gurcustan'ln kuzey klsml ile Azerbaycan,
balitanbalia iran'ln nufuzu alMa gecmililerdi. Batl
Gurcustan'da Osmanll nufuzu hakimdi. Azak'ta isa
nufuzunu Kuzey Kafkasya'ya dahi gotOrme'ga calllian Osmanll garnizonu duruyordu.
Eiderhan (Astrahan)'da yerlelimili olan Mosk(!;va,
buradan guneye dogru yurumegi tasarllyordu.
Bu gibi sarslntl zamanlan, ticaretin gelilimesine
elverilili degildi. Astrahan'ln vaziyeti buna bir misal
telikil edebilir. Hollandall yazarlardan issak Massan (l)'nln liahadetine- gore Rus iligalinden once bu
:;;ehir, en muhim ticaret merkezlerinden biri idi. Halbuki Moskova Companya'nin azalanndan Jonkison
1558 de bu :;;ehri, ahalisi be:;; seneden beri acllktan
ve vebadan mahvolan fakir ve harabe bir halde bulmu:;;tur. Massan'ln yazdlglna gore, Ruslann i:;;galinden ewel bu :;;ehir "Mustakil bir Tatar Devleti olup
gerek Volga boyunca, gerekse Ha zer sahilinde bircok meskOn yerlere, mamur kasaba ve koylere malikti. Oldu.kca buyuk ve yogun nufuslu bir ticaret :;;ehri olan Astrahan'da, Iran, Arabistan, Hindistan, Ermanistan, $irvan ve Turkiye.den bircok tOccarlar toplamrlardl (2).
Kafkasya'nln siyaset bakln}lndan boyle elveri:;;siz bir halde olmaslna ragmen ingilizlar, Kafkasya'nln
ticaret imkonlanndan faydalanma yolunu buldular.
Kafkasya'ya ilk seyahati, (once Buhara'YI gormek uzere) yukanda adl gecen Jonkinson yaptl. 1558
(1)

I. Massa Ruscoyo

tercume edilmll1 "Kratkoye Izvestlye 0
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ve 1560 senelerinde vukubulon ve iki sene suren bu
seyohot esnosrndo Jonkinson, Klrolice Elizobeth'den
Iron $ohl 1 inci Tohmosp'l $oh ismoil'in ogluno mektup gotUruvordu.
Seyohot I?oyle bir hot uzerinden cerevon etmii?ti : Londro - St. Nikolo (Arkhangelsk) limom - Moskova - Astrohon Hazer denizi. Doha sonro Hazer denizinin Kofkosvo sohillerini tokibeden bu sefer heyeti $irvon'o ge lip clktl.
$irvon 0 zaman iron'o bogll bulunon Abdulhon
Ustoncoll odrndo birisi torofmdon idore olunuyordu (1). Ingilizler $irvon Hukumdon toroflndon iVi kori?llondllor. Jonkinson burodo bircok ticoret imtivozIon olmogo muvoffok oldu. Bu imtiyozlor orosrndo,
$irvon slmrlon icinde gumruksuz ticoret vopmo k
hokkl do vordl.
Jonkinson, $irvon'don, 0 zaman bOi?kenti Kozvin
olon lron'o horeket etti. Fokot Portekizlilerle harp
holinde bulunon $oh " Frenk" Seforet Hevetini i?uphe
ile kori?llodl. Neticede Jonkinson'o iYi muomele voplldl ve kendlsine hediveler verildi. Fokot il? ticoret
imtivozlonno gelince, buno musoodoe edilmedi. Boyle bir imtivoz, volmz ikinci seforet heveti torofrndon
olrnobilmii?ti. Buno mukobil Abdulhon'rn elinde bulunon $irvon'do, Jonkinson bir ingiliz Ticoret Mumessilligi tesisine muvoffok oldu (2). 0 gunden itiboren
on VII zorfrndon ingilizler gerek $irvon'lo gerekse bu
memleket vosltosivle Kofkosyo'nrn dlger klslmlorile
cok fool bir ticoret munosebetleri devom ettirmii?,lerdir.
(1) Gullstan. Irem sahlle 80
(2) Ayn.

eser s.

82
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Mensup bulundugu kumpanyanln idare Heyetine
yazdlgl .raporunda Jonkinson, $irvan'ln iktisadi imkonlanm tasvir ederek diyor ki : "Bu memleketle, ceviz, flndlk, pamuk, yun, ipek koklerin butUn ee~itleri
WrlU hoyalar ve Hindistan'dan getirilmi~ diger mallar
gibi her ~ey, istenildigi miktarda ve yuksek cinsleriyle
meVGutlur (1).
1563 senesinde $irvan'a gelmi~ alan aym kumpanya mumessillerinden Richard Heny, Abdulhan'ln
Ingiliz tUccarlarlna yaptlgl iyi muamele hakklnda
malOmat vermektedir. Ingilizlerin ~erefine kabul toreni tertip edilen ve zengince suslenmi~ alan $irvan
Hanl'nln yazllk saraYlnda Rus tUccarlan da varml~ . .
ingilizler saraya girdikleri zaman Han, Ruslara yerlerini yeni gelenlere terketmelerini emretmi~tir. Bu
hadiseden sitayi~le bahseden Richard Heny, "bu millet bizi fevkal6de bir misafirseverlikle kabul etli" diye i10ve etmektedir (2).
Kendilerine rehber ve casus slfatiyle refakat eden Ruslarla ingilizlerin munasebetleri ideal olmaktan eok uzaktl. ingilizler, Ruslann kendilerine yol arkada~llgl yapmalanndan hie de memnun degillerdi
ve her zaman bu arkada~llktan kaemaga eall~lyor
lardl. Arthur Edvard isminde bir ingiliz tUccannln bu
hususta kendi Kumpanyaslna gonderdigi raporda,
rehberlerin mahalli ahali ieerisinden seeilmeSine 6nem verilmesini ve Ruslann Kumpanya i~lerine kan9tlrlll11amaslni tavsiye ettikten soma yazlslna ~oyle
devam ediyor: "Bura ahalisiyle ticaret yapmamlz ve
bun!ann bize husnu kabul gostermeleri Ruslan eok
(1) J. V. Got'un tercumesl Moskova 1938 9. 205
(2) J. V. Got'un tercumesi s. 206
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klzdlrlyor. Yerll ahali, ayya~hklanndan dalaYI Ruslan
oslo sevmezler." Arthur Edvard Ingilizlere "gayri ahloki bir hareket isnat ettirmemek icin bu yerlere ahloki yerinde, durust ve namuslu adamlar gonderilmesini tavsiye ediyor (1) .
o devirde Ingillz Ticaret Mumessilinin bu sozleri
Kafkasya'da yalmz iktisat oleminde deg il, genell ikle
hayatln her sahas lnda haki m alan tem iz ahlCik l gosteriyor.
$unu do ilove etmek lozlmdlr ki, Moskova Company MumessJlleri degil yalmz ziyaret ettikleri ulkelerin iktisadi ve ticaret sahalanm ayni zamanda ahalinin ort ve odetlerini dahi kara kterize eden zengin
malumata sahiptiler. Bu bi lginin cogu Kafkasya'ya,
ozellikle Ba~~ehrl )ngilizlerin taal iyetine sahne olan
Kuzey Azerbaycan'a aittir.
ingiliz tOccarlannm raporlarmdan Clkaracaglmlz
sonuclara dayanarak XVI nCI asnn donumunde Katkasya'mn ticaret durumunu ozetlemek gerekirse, mahiyet itibariyle bu ticaretin hicbir degi~iklige maruz
kalmadlglnl itirata mecbur oluruz. Katkasya oncekl
zamanla rda oldugu gibi, vine de kuzeyle guneyi ve
botlyla doguyu birle~ti ren bir transit mevkii olarak
kahyor ve aym zamanda ithalot ve ihracata i~tirak
etmek suretiyle de, milletierarasl ticaret taal iyetin in
tool bir azasl olmakta devam ediyor.
EI-Istahri'nin " gozleriyle gormiyenlerin inanmlyacaklan kadar bol" dive tarit ettigi bu memleketin iktisadi va rhklan he r halde iyi olmakta devam etmi~
olacak ki, buraslnln Turkiye, Suriye, Arap ve sair
yabanci ulkelerden gelen tuccarlarlo dalu oldugunu
Jonkinsan'un raparundan ogren iyoruz (2).
(1) Aynl aser s. 22S
(2) Ay nl ...., s. 205
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$irvon'ln ihroeot moddeleri oroslndo hom ipek
birinei veri ollyordu. Gor(jl(jyor ki ipek oSirlordan beri
Kafkosya tiearetinin en onemli unsuru olorok ka lml'?tlr. Ipek, $irvon, G(jre(jston ve Daglston 'da istihsal edilirdi. ipek tiearetinin merkezini, $ irvon 'la G(jre(jston slnlrlanndo bulunon Are,? ,?ehri te,?kil etmekteydi. Yukondo odl geeen Edvord'in a,?agldoki sozleri ,
bu moddenin ne miktordo istihsol edildigini gostermege kafidir: "Yemin ederim, eok orzu ederdim ki
KunlPonyamlz buroda istihsal edilen ipeg in hie 01mozso yonslnl olabileeek durumdo olsun." (1)
Edvord 'in ,?ohodetine gore ingiliz ,?irketi her YII
$irvon'don 0 zaman iein eok b(jyOk bir meblag te,?ki l eden 40.000. -ingiliz oltlnl klymetinde ipek allyordu.
Boyanml,? ve boyanmoml,? olmok (jzere iki tOrlQ
olon bu ipek, ozellikle Moskovo ile T(jrkiye'ye ihroe
edilirdi. Edvord'in roporundon (s . 224) ingilizlerin
T(jrkiye 'nin rekobetinden korktuklannl ogreniyoruz.
Bu roporo gore, G(jreO ipegi horie olmok (jzere ingllizler, $irvan'don Yllda 4.000 at y(jk(j ipek ihroe ederken TOrkler, gOmO,? mukobilinde yolnlz bir seferde
400-500 at y(jkO ipek allrlorml,? Her at y(jk(j 50-60 barmandan iboretti (2).
EI-Istohri'nin Sernerkondlnkinden doho iyi buldugu eeviz de onemli ihroe maddesini te,?kil ediyorduo Yolnlz G(jre(jstan'don Iron'o senede 4.000 deve
y(jk(j ceviz gonderiliyordu (3).
Ingilizlerin ihroe ettikleri moddeler arosmdo ok
imoli iei n kullonllon bir nevi agae do vardl.
(1) Aynl eser S. 224
(2) J. V. Got'un tercumesl Moskova 1938 s. 233
(3) Aynl eser - T. Benster va C. Deket"n raporfan •. 255
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Bunlardan ba\lka $irvan'ln merkezi olan $omahi
\lehrinde a\lagldaki maddeler de alimp satlliyordu:
Batmam 18 \lahiden - biber (1)

«

40-45

«

buyuk hacimde Hindistan cevizi
«
«
16-18
- kucuk hacimde Hindistan cevizi
«
«
- karanfil
40
«
40
«
- tarCIn (2)
ingiliz Ticaret Kumpanyasl mumessillerinden
T. Benster ve C. Deket, Baku petrolu hakklnda \layanl
dikkat malumat veriyorlar. Bu hususta Kumpanyaya
gonderdikleri bir raporda deniliyor ki, "Cevat yolu
uzerinde Baku namlnl ta\llyan \lehrin hemen yon Indo ,
Hazer denizine dokulen bir nehir akIY0r. Bu \lehrin
civannda pek merakli bir \leye l?ahit olursunuz. Verden kuliyetli miktarda vag fl\lklnyor ve bu yogi almak
icin Iran'ln dort bir taratlndan insanlar aklp geliyor.
Siyah renkte olan bu yoga nett denilmektedir. Bu
nett hayvanlarla memleketin her taraflna sevkolunmaktadlr. Vollarda 400-500 hayvandan murekkep nett
kervanlanna rastgelmek mumkundur (3).
Bu yazliara \lunlan do ilove ediyorlar:
"Aym Baku \lehrinin civannda bu yogin ba\lka
nevlleri de mevcuttur. Bunlann araslnda beyaz renkte
olanl daha pahaliya satlliyor ki, her halde bizim petrollum dedigimiz yogin aym olacaktlr. Bu maddeden
gemllerimizde istifade ettik. Bizim katranlmlz verine
kUliandlk."
(1)

-

Blr ,ahl - 6 Ingiliz penlsl

(2) Edvard'in raporu s. 229
(3) Ay", eser s. 260-261
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X uneu oSlrdo, beyoz ve siyoh BokO neftinden
EI-Istohri dohi bohsetmi?tir (1) .
Hollondoll yozor Mosso, Rusyo istilaslndon once
~irvon'don Astrohon'o klymetli hoillor ,ipekli kumo?lor, oltln ve gumu?ten yopllml? e?yo ihroc edildigini yozmoktodlr (2).
Butun bu moddelerin Ingiltere ile olon tieoret devrinde de ihroc edilmekte olduguno ?uphe yoktur.
Ingilizler kendi ulkelerlne hususi Avrupo kodifesi,
k,rm,z, renkte zorif yunlu kuma?, kaloy ve bok l rdo~
mamul e?yo getirirlerdi. Modeni e?yomn Kofkosyo'yo
getirilmesi, Kofkosyo metolluriisinin bir sukut devri
gecirdigini gostermektedir.
Koydetml? oldugumuz gibi ingiliz tleoretinin ba?Ilea ussu, ~irvon'ln merkezi olon ~omohi ?ehri idi.
lron'o ve diger melUleketlere burodon gidilirdi. Fokot
lron'do ingilizlerin i?leri 0 kodor do iyi gitmezdi. Suriys 'deki i<olonileri vosltosiyle iron'lo tieoret yopan
Venedik tlieeorlon Ingilizlere kor?1 roklp clkml?lordl.
Bu rekobetten ingiliz tieoreti zoror goruyordu. Aym
rekobetl ingilizler 0 nisbette degilse bile, ~Irvon'do
dohi gormekte idiler. Edvord'in yozdlglno gore Venediklilerle eskiden slkl munosebetlerde bulunon Ermeni tueeorlon "Venediklilerin pek cok bulundugu"
Halep'e, ~irvon ve Gureuston'don hom Ipek ihroc ederler ve mukobilinde hodife alOi lordl. 70 batman $irvon ipegine mukobil 60, oym miktardo Gurcu ipegine
(1) Svcdenlya orabskl" plsateley 0 Kafkaze. Armenl I Azerbay·
coni. Sbomlk materyalof fa oplsanla mastnoltey I plemen
Kovkaza. t. 29 S. 25
(2) I. Mossa - Kratkoye izvestiye Moskovll v nacale XVII Y.
Moskova 1937 s. 23
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mukabil 40 top kadife allmrdl. $irvan'dan Haleb'e kadar kervan bir ayda giderdi (1),
Ingilizler, neticesiz olmakla beraber, Ermenileri doguyla ticaretten menetmek iein eok eall~tllar,
Bu hususta Ingiliz Ticaret Kumpanyasl murt]essili
L. Hampen ~unlan yazmaktadlr:
"Venediklilerin Ermenilerle yaptlklan ticarete
mani olmak imkonma malik degiliz, Bunun iein, uete
birini para ve geri kalam do bu memleketlerin mizaclna uygun renkte kadife ve yunlu kuma~la ooemek
,?ortiyle onlardan senede 11000 katlr veya at yuku
mal almak imkomm elde etmek lozlmdlr" (2),
Ingiliz Ticaret Kumpanayasmln Londra idaresi
tarafmdan bu Imkonm temin edilmedigine hukmetmek
icabeder, zira Ermeniler Venedikillerie ticaret yapmaga, devam etmi,?lerdir.
Ingilizler, XVI nCI asnn 80 inci senesine kadar
Kafkasya'da ticaret yaptllar, Son tiearet seferlerini,
1579-81 senelerinde $amahiye yapml,?lardlr. Tahmasip I.ci 61umunden sonra Guney Kafkasya, vine Osmanll-Iran mucadelesine sahne olmu'?tu, ingilizler
geldikleri zaman Derbent, Tlirkler tarafmdan i,?gaJ
edilmi,?, $irvan'da ise Osmanll ve iran ordulan harp
hal inde bulunuvordu, Yerliler de, biri Iran digeri Tlirkive tarafml tutarak, kendi aralannda earpI,?lvorlardl.
Bu ,?artlar alatmda ticaret yapmak imkon slz oldugundan Ingilizler, Hazer denizi sahilinde mahdut bir
tl emet mahallesiyle iktifa ederek Astrahan'a geri
d6nduler, Kisa bir muddet sonra "Moskova Company"
tamomiyle kapatllml,? ve Ingilizler de Volga, Hazer
110vzas i ve Kafkasya i1e olan ticaretlerine son vermi~lerdir,

(1) J, V, GOI'un lercOmeoi Moskova 1938 s, 229
(2) Aynl eser.
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Kafkasya ile dagrudan dogruya yaprlan ticaret
cok az surmu~ oldugu halde ingilizler bu piyasayr v'}
unun trearet imkan larrnr ogrenmege muvaffak 01mu~lardr. Gordugumuz grbi, bu imkcnlar cak buyuktU. ingilizlerin aloko tesis ettikleri devrede dahi Kafka sya dunya t icaretinde, eskiden aldugu gibi, yalnrz
muhtelif krl alarr birle~liren bir mevki i~gal etmekle
kalmamr~, aynr zamanda foal bir rol oynryan yuksek
iktisod, durumunu do karumu~tur.
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SON SOl

XVII nci aSlrda Rusya, Kafkasya Ozerine asker!
seferlere ba9laml9tlr.
XVI nCI asnn ikinci yansmda Kazan'la Astra·
11an'l Istile etmekle Moskova, Kafkosya slmrlanna
yakla9ml9 bulunuyordu. Doha 1604 senesinde Dagls,
tan'm 6nemli merkezlerinden biri olan Tarki Ozerine
yOrOmekle Moskova, Kafkasya memleketlerini asker!
kuvvetle ele gecirmek icin ilk tecrObesini yaplyordu.
Fakat bu tecrObe, Ruslann maglGp ve peri 9an olma·
siyle neticelendi. Bu muharebelerin tarihini Kafkas·
ya'nm kendi istikleli ugrunda 300 sene sOren mOca·
delesinin ba91angici sayabiliriz. Bu tarih aym zaman·
da, Kafkasya'nm dOnya ticaretinde faal rol oynamak·
tan mahrum edildigi bir devrin ba91angici olarak da
kabul edilebilir.
.
Bu harpler esnasmda, Kafkasya'nm diger millet,
lerle olan baglanm klrmak, kesmek ve onu tecrit et·
mek icin, Moskova bOtOn kuvvetini sartetti.
XVIII inci asnn ba91anglcmda Volga nehrinin
mansabmdan Dnepr nehrine kadar uzanan kalalar
zinciri, Kafkasya'mn a9agl Ural Ozerinden doguya
giden ticaret yolunu kapamaga bm;;ladl. XIX uncu as·
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rln ilk 25 senesi zarllnda ise Rusya Kafkasya'nln
Karadeniz ve Hazer sahilleriyle Gurcustan ve Azerbaycan'ln onemli klslmlarlm istilo etmill ve bu suretle
Kafkasya'nrn yalmz transit ehemmiyetini degil, bu
ulkenin dunya ba\lkentleriyle yaptl91 mal mubadelesindeki rallinu de hiee indirmillti.
Kalkasya'nrn ticari onemi, yalnlz Serlin Kongresi'nden sonra ve klsa bir muddet iein ihya olunabilmillti. Satum Ilehrinin serbest liman lion edi lm esi,
Rusya'nrn Kafkasya'daki hakimiyetini biraz zaYlflatmill oldu. Fakat bu serbestligin kaldlrllmasl il e Kalkasya Rus Carilgrnrn emperyalizmine hizmet etmek
.mecburiyetinde kaldl.

SON
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AHMET CANBEK, 1903 Yllmda bugunku Kabartay-Balkar
Ozerk Cumhuriveti'nin ba~
kenti olan Naleik'te dogdu.
1920 yllmda, on Vedi ya~ln
dayken' yurdundan aynldl ve
1922 Yllmda Bulgaristan'a gi derek orada liseyi bitirdi. Bir
bueuk yll Cekoslovakya'da
Kaldl. Daha sonra Polonya'ya
giderek yuksek ogrenimine Var~ova'da ba~ladl. Ticaret
Akademisini biUrdikten sonra bir sure bankada call~tl.
ikinei Dunya Sav3~I'n'" ba~lamasl uzerine 1940 Yllinda
istanbul'a geldi. Dort YII Alpullu $eker Fabrikasmda eall ~tl.
1969 Yllmda Sosyal Sigortalar Kurumu'ndan emekli oldu. _
Ahmet Canbek ana dili kabardeveeden ba~ka rusca,
tUrkce, ingilizee ve polonyaea'YI cok iVi bilmektedir. Var~ova'daki yuksek ogrenimi slrasmda Kuzey Kafkasya tarihini, kultUrunu ve IiteratUrunu titizlikle ineelemi~tir. Aym
Yillarda tUrkce - rusca vaYlmlanan dergilerde yonetici ve
yazar olarak da call~ml~tlr.
"

YaYlmladlglmlz KAFKASYA'NIN TicARET TARiHI onun titiz ve ciddi call~malanmn bir ornegidir.
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