XVI. YOZYILDA RUS - IRAN TICARETI VE
OSMANLI DEVLETI
N.A. KUZNETZOVA
Çev.: CENAP EREN
1958 y~l~ nda, Moskova'da, "Do~u Edebiyat~~ Yay~ nevi", "Tacir Födot
Kotov'un Iran seyahatnamesi" ad~nda bir eser yay~ mlam~~t~.
Eserin içeri~inden bahsetmeyi bir ba~ka yaz~ya b~ rakarak, bugün,
Bayan N.A. Kuznetzova'n~ n bu kitaba yazm~~~oldu~u önsözü, Türk
okuyucular~na sunmak istiyorum.
Kitab~ n ba~~tarafinda, onalt~~ sayfa tutan önsözünde, Bayan
Kuznetzova ~unlar~~ yaz~yor:
"Persler ülkesi (Iran) ile Rus devleti aras~ndaki diplomasi ve ticaret
ili~kileri, XVI. yüzy~l~ n ikinci yar~s~ndan sonra h~zla geli~me~e ba~lad~.
Bu zamana kadar, aralar~nda düzenli ba~lar yoktu. Bunun ba~l~ca
sebebi de, bu iki devletin mü~terek bir hududa sahip bulunmamalar~~ ve
birbirinden ayr~~ olmalar~~ile izah edilebilir.
XVI. yüzy~l~ n ortalar~ na kadar, Rus ve Iran devletleri aras~nda kalan
bu topraklarda, ~u veya bu ~ekilde Osmanl~~ Imparatorlu~una tâbi bir tak~m
milletler ve Türk soyundan kabileler ya~amakta idi. Osmanl~~ Imparatorlu~unun ise, bu ça~larda, Rus ve Iran devletlerine kar~~~tutumu, dostane
de~ildi.
Persler ülkesine gidebilmek için, büyük mesafeler a~mak, zorunlu idi.
Yol boylar~nda, gezgin-taciri ya da elçiyi: soyulmak, esir edilmek, köle gibi
sat~lmak, veya bunlar~n en haf~fi olan, yolundan uzun zaman al~ konulmak
gibi, çe~itli tehlikeler bekliyordu.
Zaman~n ta~~ t araçlar~~da, bir yerden bir yere h~zla gitmeyi sa~layacak
durumda de~ildi. Moskova ile Iran'~ n o zamanki ba~kenti Isfahan
aras~ ndaki mesafe, ancak birkaç ayda al~ nabiliyordu.
I~te, bu gibi zorluklar, bazen, en girgin ve yürekli seyyahlar~~ bile
yolundan al~koyabiliyordu.
XVI. yüzy~l~n ortalar~nda durum de~i~ti. Rus Çar~~ Müthi~~Ivan'~ n
giri~ ti~i sava~lar sonucunda, 1552 de Kazan Hanl~~~ n~ n, 1556 da Astrahan
Hanl~~~mn topraklar~~ Rusya'ya kat~ld~.
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Böylece, memleketin do~u ülkeleriyle ticaretinde ba~l~ca su yolu olan
Volga vas~ tas~yla Hazar denizine ula~mak mümkün olmu~tu. (Gerçi, XVII.
yüzy~l~ n ilk çeyre~ine kadar Rusya ile Iran aras~ nda hâlâ mü~terek bir hudut
yoktu).
Bu s~ralardad~ r ki, ilk defa olarak, az-çok düzenli bir biçimde gidip
gelme~e ba~l~ yan sefaret heyetleri vas~ tas~ yla, Rusya ile Iran aras~ nda bir
tak~ m diplomasi ili~kileri ve yaz~~ma ba~lam~~ t~.
Osmanl~~ Sultan~ na kar~~~birlikte mücadele etmek dü~üncesi, iki
devletin hükümdarlar~~ aras~ ndaki dostluk ba~lar~ n~~kuvvetlendirmekte idi.
Bu y~llara ait diplomatik yaz~~malardan (~ahin Rus Çarma ve Çarm
Iran ~ah~ na, elçileri arac~l~~~yla gönderdikleri mektuplardan) görüldü~ü
gibi, Osmanl~~ Imparatorlu~una kar~~~mücadele etmek fikri, taraflar aras~ ndaki dostça ili~kileri kuvvetlendirmekte ve esas konuyu te~kil etmekte idi.
Aralar~ nda, Osmanl~~ devletine kar~~~bir ittifak akdi konusu defalarca
ortaya at~lm~~ t~.
Osmanl~~ Türklere ve Ozbeklere kar~~~giri~ti~i uzun sava~lar sonunda
zay~f dü~en Iran, Rusya'n~ n dostlu~unu kazanmak için, ona bir tak~ m
topraklar~~ bile feda etme~e raz~~ idi.
Osmanl~lar! Hazar denizi boylar~ ndan uzakla~t~ rabilmek için, Iran
~ah' Rusya'dan yard~ m iste~inde bulunmu~~ve buna kar~~l~k, Ruslara,
sadece Derbent kalesini de~il, fakat, Bakü'yu da vermeyi vaadetmi~ti.
Osmanl~~ Imparatorlu~una ve bölgede ona tâbi devletlere kar~~, daha
ba~ar~l~~ bir mücadele yürütebilmesi için, Iran ~ah!, Moskova hükümetine,
Kafkas da~lar~ n~ n eteklerinde ve Rus devletinin resmi hududunun geçti~i
Terek suyu boyunda, müstahkem s~ n~ r boyu kasabalar~~in~a etmeyi de teklif
ediyordu.
Fakat, ne de olsa, bu s~ ralarda, Rusya, hem bat~da, hem de güneyde
ayn~~ derecede faal bir siyaset yürütecek kadar kuvvetli de~ildi. Rusya Çar~,
güney s~ n~ rlar~ n~ n güvenli~ini, Osmanl~~ Imparatorlu~u ile silâhl~~ bir
anla~mazl~~a dü~meden sa~lama~a çal~~~ yordu.
Terek nehri boyunda Mozdok, Imerski, Naurski, Aristovo, Murathanov, K~zlar gibi birtak~ m küçük Kozak kasabalar~~ in~a olundu.
Terek (di~er ad~yla Terka) kasabas~~ da, bütün bu bölgenin idare
merkezi oldu. Meydana getirilen bu "müstahkem küçük kasabalar", Rus
devletinin güney s~ n~ rlar~ n~~ korumakla görevli bulunuyorlard~.
XVI. ve XVII. yüzy~llarda, durumu icab~, Rus Çarl~~~ n~ n do~udaki
siyaseti, Kafkaslardaki menfaat ve hudutlar~ n~~ koruma~a inhisar
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etti~inden, Moskova hükümeti, Iran ~ah~ n~n, Osmanl~~ Imparatorlu~unu
hedef alan tekliflerine kar~~~çekingen davranmakta idi.
XVII. yüzy~ lda Rusya'da ba~ gösteren taht mücadeleleri ve Polonyal~lar~ n Rus topraklar~ na sald~r~lar~~ gibi olaylar yüzünden, Rusya ile Iran
aras~ nda, Osmanl~~devletine kar~~~bir ittifak akdi konusundaki görü~meler,
yar~da kesilmi~ti.
Ancak 1613 senesinde Isfahan'a gönderilen M. N. Tihanov (Tihonov)
ve Buharov ad~ ndaki elçiler arac~l~~~ yla, Iran hükümetine, Rus taht~na
Mihail Födoroviç Romanov'un ç~kt~~~~bildirilmi~ti.
Bu y~ llar boyunca, Iran hükümeti, Rus devletinin ba~~ nda kimin
bulundu~unu bilmeden dahi, Rusya'ya elçiler gönderme~e devam etmi~ti.
Iran ~ah~n~ n nameleri, kâh Boris Godunov'a, kâh taht~~i~ gal eden sahte
iki Dimitri'ye hitaben kaleme al~nm~~t~.
Gönderdi~i mektuplar~ n bir k~sm~ nda, ~ah~ n, bazen Çar~ n ad~n~~
anmadan, "Bütün Rusya Devleti Hükûmdar~~Büyük Knez Beyaz Çara", ya
da, "Bütün hristiyan devletinin hükümdar ve hâkimine" ~eklinde hitap
etti~i görülmekte idi.
1613 senesinde Isfahan'a gönderilen Rus elçisi M. N. Tihanov'un,
~ah~ n huzurunda, Rus taht~ na oturan Mihail Födoroviç Romanov'un, eski
Rus Çarlar~~ ile olan akrabal~~~ na dair söylediklerine kar~~l~k olarak, ~ah
Abbas:
"Moskova'n~ n tahrip edildi~ine, Litvanya Kral~na ve Moskovan~n
~ imdiki hükümdar~na dair bana do~ruyu söylemediniz", ama, buna
bakmayarak, kendisi (yani ~ah Abbas), bundanönceki Moskova Çarlar~~ile
"Karde~ çe muhabbet ve dostluk içinde ya~ad~~~~gibi", Mihail Födoroviç ile
de ayn~~ ~ekilde ya~ama~a devam edece~ini, söylemi~ ti.
Bu tarihten sonra, sefaret heyetlerinin gidi~~geli~leri s~ kla~t~ . Hemen her
sene Iran elçisi veya sefaret heyetleri Moskova'ya gönderilme~e ba~land~;
bunlara kar~~l~ k olarak da, Rus sefaret heyetleri Iran'a gidip gelme~e devam
ettiler.
Bundan sonraki birkaç y~ l içinde (1614 de) Brehov ve Afanasyev (1615
~er baz~~
de) ~ahmatov, (1616 da) Levontyev, (1618 de) Baryatinski ve di
elçiler Iran'a gönderilmi~lerdi.
Bu arada, Iranla ticaret yapan baz~~tacirlere de diplomatik mahiyette
birtak~ m görevler veriliyordu.
Nitekim, Moskova% tacir Grigoriy Melnikov, resmen sefaret heyetine
dahil edilmi~ ti.

250

N.A. KUZNETZOVA - CENAP EREN

Bu suretle, Rus devleti ile Iran aras~ ndaki ili~ kiler, dostane kalmakta
devam etti.
Fakat, iki devletin d~~~siyasetinde önceleri ba~ rolü oynayan ve
diplomatik yaz~~ malar~ nda en önemli konuyu te~ kil eden, Osmanl~~
Imparatorlu~una kar~~~birlikte mücadele fikri, gitgide zay~flayarak, tedrici
bir ~ ekilde ortadan kalkm~~~oldu.
XVII. yüzy~l~ n ilk yirmibe~~y~l~~içinde, Orta-Do~u'daki siyasi durum
de~i~mi~ti.
Bu s~ rada, Iran, y~ llarca süren iç buhranlardan kurtulmu~, I. ~ah
Abbas, özbeklere ve Osmanl~lara kar~~~baz~~zaferler kazanarak, Horasan'~~
hemen hemen bütün Güney Kafkasya'y~~ ve Derbent'e kadar uzanan Hazar
denizi k~y~ lar~n~~ele geçirmi~ ti.
Iran'~ n, Osmanl~~ devletine kar~~~rdiicadelede mütteflke ihtiyac~~
kalmam~~t~.
Bu devrede, art~ k, Rus devleti ile Iran mü~terek s~n~ ra sahip
bulunuyorlard~. (Tani, Türklerin,Asya'daki soyda~lan olan Türkmenler, ozbekler,
K~rg~ zlar ve Kazaklarla ve Türk soyundan gelen di~er milletlerle irtibat~~bu suretle
Ruslar ve ~ranl~lar taraf~ ndan kesilmi~ti). (<5.C.E.)
Rusya'n~ n Kafkaslar istikametinde daha fazla ilerlemesinden korkan
Iran, Moskova'n~ n bu alandaki her ad~m~ n~~teyakkuzla izleme~e ba~lam~~ t~.
Mamafih, Moskova hükümeti, Gürcistan ya da Güney Kafkasya'daki
baz~~ Hanl~ klar yüzünden, Iran'la ihtilafa dü~ mek ve Rus devletinin
ekonomisinde önemli rolü olan Iran pazarlar~ ndan mahrum olmak
istemiyordu.
Moskova hükümeti, (~eklen daha 1589 da Rus tabiiyetine girmi~~olan)
Gürcistan'~~ destekliyor, Kafkaslara, Iran'a ve Osmanl~~ Imparatorlu~una
dair bilgiler topluyor, fakat daha faal hareketlere giri~miyordu.
Bu y~ llara ait diplomatik yaz~~ malarda, sivrilmi~, siyasi konular sessizce
geçiliyor, bunlar~ n yerini ekonomik meseleler tedrici bir ~ekilde alma~a
devam ediyordu.
Hazar denizine kavu~ tuktan sonra, Rus devletinin Iran'la olan ticareti
h~zla geli~me~e ba~lad~ .
Rusya'n~n do~u ticaretinde Astrahan ~ ehri, büyük bir rol oynuyordu.
Barbaro'nun ~ehadetine göre, tuz sat~ n almak üzere, Ruslar, daha XV.
yüzy~ lda, gemilerini Astrahan'a gönderme~e ba~lam~~ lard~. XV. yüzy~l~n
sonlar~ na do~ru ise, Moskova ile Astrahan aras~ nda büyük ticaret kervanlar~~
gidip gelmekte idi.
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yüzy~lda ve XVI. yüzy~l~n ba~~ nda, Iran'dan, Orta Asya'dan,
Venedik'ten ve Kafkaslar'dan Astrahan'a gelen tüccar~n say~s~~ artm~~t~.
Bir k~s~m Avrupal~~tacirlerin ve özellikle Ingilizlerin do~u memleketleri
ile ticaretlerinde, bu yoldan faydalanma~a ba~lamalar~ , Astrahan ve Volga
ticaret yolunun önemini daha da yükseltmi~ti.
yüzy~l~n altm~~l~~ senelerine do~ru, Ingilizler, Rusya, Iran ve
Kuzey Avrupa memleketleriyle ticaret yapmak üzere, özel bir ~irket
kurmu~lard~.
1516 y~l~ nda, Kumpanya üyelerinden Jenkinson, Rusya Çar~~ IV.
Ivan'a, Iran ticareti ile ilgili bir proje teklif etmi~ti.
Fakat, k~ sa bir zaman sonra, yabanc~ lar için, Rus topraklar~ ndan
geçerek, do~u ile ticaret yapmak imkanlar~~zorla~m~~t~ ; zira, tacirler, ancak
Çal~n muvafakat~~ile ve mallar~n~n de~erinin yar~s~n~~vergi ödemek ~art~~ile
Kazana ve Astrahan'a gidebilir olmu~lard~.
Lâkin, 1588'de, Ingilizlerin, gene, vergi ödemeden, Moskova'dan
geçerek, Iran'a, Buhara'ya ve ~emaha'ya (Kafkaslara) gitmelerine izin
verildi
Çar Mihail Födoroviç Romanov zaman~ nda da Ingilizlere, vergiden
muaf olarak ticaret yapmak imtiyaz~~ teyid olundu.
Fakat, mesafenin uzakl~~~, yolun masrafl~~ ve özellikle Hazar denizi
bölgesinin güvensizli~i yüzünden, Ingiliz-Iran ticareti, yayg~n bir ~ekil
alamad~.
yüzy~l~n sonlar~na do~ru, bu tacirlere, Rus devletince yeniden
birtak~m s~n~ rlay~c~~ hükümler konulunca, Ingiltere ile Iran aras~ndaki
ticaret, denilebilir ki, tamamiyle kesildi.
Hollandal~ lara da Rus topraklar~ ndan geçerek, Iranla ticaret yapmak
hakk~~ tan~nm~~t~.
~~630 y~l~ nda, Moskova'da, Hollanda elçileriyle ticaret müzakerelerinin
yap~ld~~~~s~ rada, Rus topraklar~ ndan geçerek, Iranla ticaret yapmak için,
kendilerine istisnai ve vergisiz ticaret mübadelesi hakk~~ tan~nmas~~ ~art~yla,
Holladal~ lar, Çarm hazinesine y~ lda 15.000 ruble vergi vermeyi teklif
etmi~lerdi.
Ancak, bu teklife olumlu kar~~l~ k verilmedi.
Moskova tacirlerinin, Hükümdar nezdindeki ba~vurular~~ üzerine,
Ingiliz tacirlerine de ayn~~ ~ekilde red cevab~~ verildi.
Hollanda elçisinin: "Ticaretten, bütün devletler aras~nda büyük bir
dostluk ve yak~ nl~k meydana geldi~i" yolundaki iddialar~na, Rus asilleri
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(Boyanan): "Hükümdarlar ve devletler aras~ ndaki dostluk ve muhabbet
sadece ticaretten do~maz", tarz~nda kar~~l~ k vermi~lerdi.
Her halükârda, Iran'la ticaret ili~ kilerinde bulunmak, Rus devleti için
özel bir önem ta~~yordu.
Osmanl~~ Imparatorlu~una kar~~~olan dü~ manca tutumundan ötürü,
Avrupa pazarlar~ ndan tecrid edilmi~~bulunan Iran, ticaretinin, Hazar
denizinde ve Volga boylar~ nda geli~ mesine ilgi gösteriyordu.
Birkaç yüz y~ l boyunca, Iran, bat~~ Avrupa ile (Venedikliler,
Cenevizliler ve di~er ülkelerle) al~~~veri~te bulunmu~ tu. Ancak, ba~ gösteren
Osmanl~-Iran sava~lar~, Iran'~ n Avrupa ile ticaretine son vermi~, Karadeniz
ise, Osmanl~~ devleti tarafindan kapat~lm~~t~.
Iran, yeni ticaret yollar~~ aray~ p bulmak zorunda idi. Iran körfezi yolu
ile ba~lang~ ç safhas~ nda olan ticaretin, Iran için fiili bir önemi yoktu. Hazar
denizinden ve Rus topraklar~ ndan geçen yol, Iran'~ n Avrupa ile ticareti için
biricik yoldu.
Ticaretle görevli Iran elçileri Moskova'ya gelmekte; do~u ile ticaret
yapma~a hevesli Rus tacirlerinin say~s~ , gün geçtikçe artmakta idi.
Hazar denizinin bat~~ k~y~lar~ = Osmanl~ lar tarafindan zapt~ na kadar
(XVI. yüzy~l~ n go. senesi), Ruslar ve Iranl~ lar ve özellikle Gilyan'll tacirler,
bu denizin bat~~ k~y~lar~ ndan gidip geliyorlard~ . Bu yol benimsenmi~~ve
güzergâhta münasip "Limanlar" da vücuda getirilmi~ ti. Bu yerlerin,
Osmanl~~ Türklerinin eline geçmesinden sonra, ticaret, Hazar denizinin
do~u k~y~lar~ na kayd~ r~lm~~~ise de, buralar~ n tenha olu~ u, "bus" ad~~verilen
tüccar mal~~yüklü gemilerin korsan ak~nlar~ na maruz kalmalar~~yüzünden,
baz~~ tacirler, al~~~ lan eski yoldan gidip gelmeyi tercih etmekte idiler.
Iran men~ eli mallar Rusya pazarlar~nda aran~ yordu. Iran'dan, ba~ l~ca
ham ipek ve birtak~ m lüks e~ya ithal edilmekte idi.
Moskova'da, pek çok dakkânlan olan bir Iran Ticaret Han~~
kurulmu~ tu. Ipek ticareti, Çann Hazinesinin tekelinde idi. Gelen di~er
mallar~ n en iyi cinsleri de, özellikle "süs e~yas~" ad~n~~ta~~yanlar (k~ymetli
ta~lar, alt~ ndan ve gümü~ ten yap~lm~~~süslü ev ve ziynet e~ yas~) evvelemirde
Devlet Hazinesi taraf~ ndan sat~n al~ nmakta idi.
Rusya'dan Iran'a samur ve di~er iyi cins kürkler, kemik, ay~ bal~~~~
kemi~i, sahtiyan, lületa~~ , keten ve bu~day gibi mallar ihraç ediliyordu.
Daha XVI. yüzy~ lda, Rusya'da, yabanc~~ tacirlere birtak~m yasaklar
konmu~ tu. Ba~lang~ çta, perakende sat~~~yasaklanarak, sadece toptan
ticarete müsaade edilmi~ti. Sonralar~, baz~~ mallar devlet tekeline al~nd~.
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Gerçi, ~ahin elçilerine ve tacirlerine, k~ smen veya tamamen, bu mallarla da
al~~-veri~~yapma müsaadesi tan~ nmakta idi. Çann ve ~ahin himaye ettikleri
Rus-Iran ticareti, gün geçtikçe geli~iyordu.
Vaadolunan himayeye ra~men, Rus tacirlerinin mallar~~ Iranda s~k s~k
ya~ma ediliyor, tacirlerden kanund~~~~birtak~m resim ve vergiler al~n~ yor,
hatta, bu mallar~ n Iran topraklar~ nda bir yerden bir yere ta~~ nmas~na bile
kar~~~ç~k~l~yordu.
Iranl~~tacirler de, Rusya içinde u~rad~klar~~soygunlardan, tutuklanmalardan, ödemek zorunda kald~klar~~kanunsuz vergi ve resimlerden ~ikâyet
etmekte idiler. (Tacirler, ticaret yapt~klar~~ memleketin kanunlanna tabi
idiler).
Bu y~llara ait her türlü zab~tlarda, bu çe~it davalardan bahsedilmekte
idi. Bu zab~ tnamelerin bir tanesinde, ölen Iranl~~ bir tacirin b~rakt~~~~
paralardan; bir ba~kas~ nda da, Tretyak Klyapikov ad~ nda Moskova% bir
tacirin, ~ahin Hazinesinden ödünç ald~~~~350 rublenin geri verilmesinden
bahsediliyordu. Saklanan tacirlerin veya "tüccar adamlar~n~n" iadesine
konu te~ kil eden davalara da rastlanmakta idi.
Kaybolan mallar~ n bedelinin ödenmesi, borcun iadesi, tüccara
ç~kar~lan çe~itli zorluklar~n ortadan kald~ r~lmas~~ gibi, konulara ait
davalar~n, bazen uzun y~llar sürdü~ü görülüyordu.
~ahin ve Çann tacirlerinin vergiden muaf olarak ticaret yapmalar~~
konusu, bir türlü karara ba~lanamam~~t~.
Genellikle, ~ahin ve Çann Hazinesine ait mallarla ticaret yapma~a
giden tacirler, gümrük resminden muaf tutuluyor, gidecekleri yer ve almak
veya satmak istedikleri mallar için, bunlara baz~~haklar tan~n~yordu. Bunun
d~~~ nda, bu gibilerden "Geçi~~vergisi" al~ nmaz ve bu kimseler, bulunduklar~~
memlekette bedava yerler, içerlerdi.
Birçok tacirler de, kendilerine ait mallar~, Çar ya da ~ah mal~~gibi
beyan ederek, vergiden kurtulma çarelerine ba~vurmakta idiler.
Bu gibi haller, tabii olarak, Hazinenin gelirini etkilemekten geri
kalmad~. Rus hükümeti, ~ah ile anla~arak, vergisiz ticareti kald~ rma~a
çal~~t~~ ise de, bunda ba~ar~l~~ olamad~.
1621 senesinde, Rus hükümeti, ithal ettikleri mallar için, Iranl~~
tacirlerden, ~ahin mühürü ile mühürlenmi~~birer liste ibraz etmelerini ~art
ko~tu. Fakat, Iranl~~tacirler, bu konuda her zaman ihmalkâr davran~yorlard~.
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Ancak XVII. yüzy~l~ n sonlar~ na do~ru, ~ah ve Çar tacirleri için bir
ticaret statüsü haz~ rlanm~~~oldu.
Rus vesikalar~ nda "Tezikler" * diye adland~ r~lan bu tacirler hakk~ nda,
daha XVII. yüzy~l~ n ilk yar~s~ ndan ba~lanarak, baz~~ s~ n~ rlamalar
konulmu~tu. Meselâ, bunlar, baz~~ mallar~~ al~ p satamazlard~. Perakende al~~veri~~yapamaz ve di~er yabanc~~ tacirlerle mübadelelerde bulunamazlard~.
Zaman~ n mü~ahitlerine ve XVII. yüzy~la ait ar~iv belgelerine
bak~lacak olursa, bu s~ ralarda "Teziklerin" ticaretinin pek de yayg~ n
olmad~~~~görülecektir. Bu s~ rada, Rus-Iran ticaretinde naz~ m rolü "Hazine
Ticareti" oynamakta idi. Bu sebeple, "Özel i~~yapan" birçok tacirler,
mallar~ n~, "~ah veya Han mal~" diye, vergisiz geçirme~e çal~~~yorlard~ .
Födot Afanasyeviç Kotov, otuz, k~ rk y~ld~ r do~u memleketleriyle
ticaret yapan tan~ nm~~~bir aileye mensuptu.
~~589 y~l~ na ait belgelerden bir tanesinde, gümrük resimlerinin tahsili ile
ilgisi bulunan Moskoval~~Stepan Kotov ad~ nda bir tacirden bahsedilmektedir.
1620 senesinde, Merck ad~ nda bir Ingiliz elçisi, Moskova'ya gelmi~~ve
Iran'la ticaret yapmak üzere, kendilerine Rusya'dan transit geçi~~hakk~~
tan~ nmas~~ için giri~imde bulunmu~tu.
Bunun üzerine, Çar Mihail Födoroviç Romanov, Moskova tacirlerini
toplayarak, onlara, Ingilizlerin tekliflerini aç~ klam~~~ve:
"Son sava~ tan beri, Rusya'da k~ tl~~m hüküm sürdü~ünü ve devlet
hazinesinin tamtak~ r oldu~unu" söylemi~; halbuki, "Ingilizler, topraklar~m~ zdan geçerek Iran'a gitmek için, bize para teklif ediyorlar", demi~ti, ve:
"E~er, biz Ingiliz misafirlerimize Iran'a geçi~~yolu verirsek, Moskova%
misafirlere ve tüccara, zarar, ziyan olmaz m~?", diye sormu~tu.
Haz~ r bulunanlar:
"Bu, efendimizin iradesine tabi bir husustur", ancak, "Bize bir zarar
gelmeyece~ini bilirsek, biz de fikirlerimizi aç~ kça söyleriz", demi~lerdi.
Bunun üzerine, tüccardan Ivan Yuryev ad ~ nda biri söz alarak,
Ingilizlerin Iran'la ticaretine müsaade edildi~i takdirde, Hazinenin ve i~~
adamlar~ n~ n zarara u~rayacakar~ n~~ söylemi~~ve "Gerek Moskoval~lar~ n,
gerekse daha a~a~~ larda bulunan Yaroslav'lllar~ n, Kostromal~larm,
Nijegorod'Iular~ n, Kazan'Illar~ n ve Astrahan'Illar~ n ticaret maksad~~ ile
Iran'a gidip geldiklerini, Astrahan'a gelen Iranl~~ tüccardan (Teziklerden)
ise ~~ rubleden 4 alt~ na kadar varan paralar al~ nd~~~ n~", belirtmi~ti.
* Bununla, Iranl~~ Taciklerin kastedildi~ini san~ yorum. (0.C.E.)
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Grigoriy Tvardikov ad~nda bir ba~ ka tacir ise, Ingilizlere, deniza~~ r~~
memleketlerden getirdikleri mallar için geçi~~müsaadesi verilmesini,
Ruslar~ n Iran'a satt~ klar~~ mallar~ n, bunun d~~~ nda tutulmas~ m teklif etmi~ti.
Grigoriy Nikitnikov ad~nda bir ba~kas~~ da, Iran'a geçi~~müsaadesi
konusunda, Ingilizlerle Hollandal~ lar aras~ nda rekabet yarat~larak, bundan
faydalanma fikrini ortaya atm~~ t~. "Biri, ötekinden fazla artt~ racakt~ r; cüz'i
bir vergi kar~~l~~~ nda yol vermenin manas~~ yoktur; çünkü, tacirlerimizden
birço~u ~imdi Iran'la ticarete al~~m~~t~ r. Birço~u bundan zengin oldu~u gibi,
hükümetimizin hazinesine de bol miktarda vergi girmektedir", demi~ti.
Moskoval~~ tacirlerden Rodion Kotov da, bu konudaki görü~ünü
aç~ klam~~~ve ezcümle: "Ingilizlere, Iran'a geçi~~hakk~~ tan~ makla, yaln~z
onlar~n mallar~n~ n sat~laca~~ ndan korkmak, abestir. Zira, her kesin nasip ve
k~smeti kendisine aittir. Mal~~ çok olan, çok mal ile, az olan da az mal ile
ticaret yap~yor, i~ ini yürütüyor. Mesela, Arhangelsk kasabas~ nda, al~~~veri~~
irili ufakl~~ yap~l~yor. Ba~tan, mal~~ az olanlar, getirip ufak tefe~ini sat~yor,
arkadan da mal~~ çok olanlar geliyor. Onlar~ n mallar~~ da sat~l~yor. Herkes
mal~ na göre ticaretini yürütüyor. Bizim, Ingilizlere geçi~~hakk~~ tan~ mam~zla
da böyle olacakt~ r. Iranl~lar~n bir k~sm~~ Ingilizlerle al~~~veri~~edecek, bir
k~sm~~ da ticaret yapmak üzere, Astrahan'a gelecektir. S~ rf Ingilizlerin
mallar~~ Iran'~~ nas~ l tatmin etsin? Iran'da, Rus mallar~~ ile ticaret yapma~a
hevesli, ticaret erbab~~ çoktur", demi~ti.
Rodion Kotov'un, Ingilizlerin I ran'daki ticaretinin muhtemel
sonuçlar~ na dair dü~ ünceleri, onun, Iran pazar~ n~~ iyi tan~d~~~~gibi, genel
olarak, Rus devletinin ticaretine de vak~f oldu~unu ve Astrahan ile
Arhangelsk ticareti aras~ nda k~ yaslama yapabilecek durumda oldu~unu
gösteriyor. Kotov'lardan birinin, Çanl~~meclisine davet edilmesi olay~~da, bu
tacirlerin mümtaz mevkiine ~ehadet ediyordu.
1623 y~l~ nda, Födot Afanasyeviç Kotov, Devlet Hazinesine ait baz~~
mallarla Astrahan'dan Iran'a gönderilmi~ ti. Çara ait mallarla ticaret yapan
bir tacir s~fat~ yla, Kotov, birçok imtiyazlara ve özellikle, bunlar~n en
önemlilerinden biri olan, hiçbir yerde al~konulmadan, yoluna devam
edebilmek hakk~ na sahip bulunuyordu.
Hat~ rat~ nda, hiçbir zaman yolda zorluklarla kar~~la~t~~~ndan bahsetmemektedir.
Hareketinden önce, Kotov'un geçece~i yollar, halk~ n örf ve adetleri ile
~ehir ve kasabalar hakk~ nda bilgiyi içeren bir "Seyahat cetveli" (itineraire)
tanzim etmek hususunda, Çam, Sefaret Heyetleriyle ilgili Dairesinden özel
bir görev ald~~~~görülüyordu.
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"Iran Topraklar~na Seyahat" ad~ndaki eserin, zamamm~za kadar
korunabilen birbirinden az farkl~~nüshalanna bak~l~rsa, Kotov, yol
boyunca, günlük bir not defteri tutmu~~ve onun bu notlar~, ilgili Dairece
düzenlenen, "Iran'a gidi§ geli~~seyahatnamesi"ne esas te~kil etmi~ti.
Bu y~llarda, Rus devleti, özellikle, gönderdi~i Sefaret Heyetleri arac~l~~~~
ile, etraf~ndaki kom~u milletler ve devletler, bunlar~ n idare ~ekli, dinleri,
nüfuslann~n mikdan, ticaret ve sanayileri, yollar~~ve di~er devletlerle olan
ili~kileri konular~ nda bilgi toplamakta idi.
Rus devleti, bu suretle, Iran ve özellikle onun kuzey eyaletleri olan
Gilyan ve Mazenderan ile, ~aha ve Gürcistan'a tabi bulunan ~emaha ve
Erivan Hanl~ldan hakk~nda esasl~~ve etraf~~bilgi edinmi~~ bulunmakta idi.
XVII. yüzy~l~n ba~~nda, Iran kültürünün Rusya üzerindeki etkisini
görmek de mü mkündü."

