OSMANLI ~MPARATORLU~U'NUN
DO~U ~LE EKONOM~ K ~L~~K~LER~:
XVIII. YÜZYILIN ~K~NC~~YARISINDA
OSMANLI-H~NT T~CARET~~~LE ~LG~L~~B~R ARA~TIRMA
FRANSIZ AR~~VLER~NDEN
SERAP YILMAZ
XVIII. yüzy~l Osmanl~~ tarih ara~t~ rmalar~nda imparatorlu~un Bat~~ ile
olan ekonomik ili~kileri yeterli denebilecek kadar ayd~nlat~lm~~~olmas~na
kar~~n, Do~u ile ili~kileri örne~in ~ran ve Hindistan ile ticareti ihmal edilmi~tir.
Bu ara~t~rmada Frans~z ar~ivlerinden bir belgeye dayanarak XVIII.
yüzy~l~n ikinci yar~s~nda Osmanl~-Hint ticaretinin yap~s~~ incelenecek, Do~u
ile ili~kiler konusunda ipuçlar~~ yakalanma~a çal~~~lacakt~r.*
Tam olarak Rouches-du-Rhöne ar~ivinde bulunmakta olan belge ' asl~ nda oldukça uzun (onbir sayfa) "Türkiye Üzerinden Hindistan Ticareti
Hakk~nda Sorular" diye çevrilebilecek ba~l~ k ta~~yan bir rapordur (le fr~&
moire). Yedi adet soru ve cevab~~ içermektedir. Ancak ne zaman ve kimin
taraf~ndan haz~rland~~~~bilinmemektedir. Bu konudaki dü~üncemizi belirtmeden önce, kendisine bu rapor gönderilen üst düzeydeki yetkilinin, raporu haz~rlayan ki~iden hangi sorulara cevap vermesini istedi~ini, bir ba~ka deyi~le raporda yer alan yedi soruyu görelim:
Tiirkiyehin Hindistan ile direkt ticari ili~kileri var m~d~r?
2) Türkiye'de Hint kuma~lann~n taklitleri yap~l~yor mu?
Konuyu izlemede yard~mc~~ olmas~~ amac~yla ilk kez olu~turdu~umuz ve çal~~mada
yer alan harita, iddial~~ olmaktan uzak, ancak bir ön çal~~ ma olarak kabul edilmelidir. Çizimi gerçekle~tiren E. Ü. Edebiyat Fakültesi Co~rafya Bölümü Doçentlerinden Say~ n Asal
Koçman'a te~ekkürü borç bilirim.
' Archives des Bouches-du Rhöne, Intendant de Provence, Sene C.I, no.345: "Questions sur tes commerce des Indes par la Turquie". Orijinal belgenin tam metni ekte sunulmu~tur (Ek I).

32

SERAP YILMAZ

Türkiye'den direkt Hint ticaretinde ödemeler nas~l yap~ l~yor, pe~in
olarak m~~ (au comptant) yoksa daha sonra ödemek üzere midir (pour
k (erme)?
Bu ticarette kervanlar~n ta~~d~~~~yükler neleri içeriyor? Gelen Hint
mallar~ n~~ Fransa'n~ n mal de~i~imi yoluyla (troc) elde etmesi
mümkün müdür?
Kervanlar~n getirdi~i Hint mallar~~ hangileridir?
Hint mallar~~ Türkiye'ye ne zaman veya ne kadar sürede geliyor?
Yap~ lan harcamalar ve ödenen gümrükler nelerdir?
Türkiye hin Hindistan'dan ithal etti~i mallar~n ne kadar tuttu~u veya bunlar için ne kadar ödendi~i tahmin edilebilir mi? Bu mallar~,
Levantta fiyat art~~lar~ na neden olmadan, birkaç milyon livres (Frans~z liras~) fazlas~na sat~ n almak mümkün müdür?
Türkiye ile Hindistan (Mo~ol) aras~ nda ~ran üzerinden ticaret ba~lant~s~~ var m~d~ r?
Raporun kimin taraf~ndan ve ne zaman haz~rlanm~~~olaca~~~konusuna
dönersek önce, di~er Bat~~ Avrupa devletleri gibi Fransa'n~ n da Hint ve
Hint Okyanusu ticaretini gerçekle~tirmek üzere bir kumpanyas~~ (~irketi) oldu~unu hat~rlamal~~ (La Compagnie Française des Indes) ve Yedi Y~l Sava~lar~~ sonras~~ döneme de~inmeliyiz.
Bu Kumpanya 1760 y~l~ na kadar Hindistan, Çin ve K~z~ ldeniz'de oldukça kazançl~~ ticari ili~kiler sürdürmü~tür: ihraç mallar~~ % 50, ithal mallar~~ ise % 2 00 kâr b~rakmaktad~ r. Bununla birlikte, yat~r~mlar ve koruma
harcamalar~~ çok fazla olmas~~ nedeniyle Kumpanya'n~n deste~e ihtiyac~~
olup, devletten yard~ m al~yor oldu~u unutulmamal~d~r. Ne varki kaybedilen Yedi Y~l Sava~lanndan sonra imzalanan Paris Antla~mas~~ (1763) bu
Kumpanya'n~ n Hindistan'daki etkisini oldukça s~n~rlam~~ t~r. 1769 da ayr~cal~~~, devlet taraf~ndan bir y~ l ask~ya al~n~r. Kumpanya daha sonralar~~ her
ne kadar devam ediyor olsa da art~k iflas~ n e~i~indedir. Amerikan Ba~~ms~zl~k Sava~~'ndan sonra yeni bir kumpanya kurulacakt~ r.
Frans~z kumpanyas~ n~ n durumu, ald~~~~ a~~r ele~tiriler ve daha da
önemli olarak genel e~ilim (ticaret özgürlü~ü) sonucu olmal~~ 1768 y~ l~ nda
"Le Commerce d'Inde en Inde" serbest b~rak~lm~~t~r 2 .
2 M. Dez~ ze, l'Europe et le Monde â la fm du XVIIIe siecle, Paris 1970, S. 131-139;
A. Toussaint, Histoire de l'Ocean Indien, Paris 1961, S. 179; P. M~~sson, Histoire du com-
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Ayn~~ dönemde ~ ngiltere'nin durumuna balulacak olursa Atlantik hakimiyetinin doru~undad ~ r: 1763-1775 y~ llar~~ aras~~ ~ngiltere kumpanyas~~ alt~ n
devrini ya~amaktad~ r'.
Frans~z D~~~ ~~leri Bakan~~ (1761-1766) ve ayn~~ zamanda Levant ticareti
yöneticisi Duc de Praslin'e, 1768 y~ l~ nda, Basra Körfezi ticareti ve bu yöredeki Frans~ z ticaretinin nas~ l geli~tirilebilece~ine ili~ kin uzun bir rapor
gönderilir. Halk~~ "Arap, Iranl~ , Türk, Amerikal~~ ve Yahudiler'den" olu~an
70.000 nüfuslu Basra'n~ n ticari etkinli~i, tek bir acentas~~ olan Ingilizlerin
bu etkinlikteki önemi sergilenmektedir: ~ ngilizler Basra'ya her y~l Bengal,
Madras, Bombay veya Surat'tan 5-600 yük (charge) çuha (chap), 6-700 yük
Bengal ürünü beyaz bez (Toilenes blanches), 4-500 yük ipekli ve pamuklu
kuma~, baharat, ~ eker, vb. gibi mallarla yüklü 5/6 gemi göndermektedirler. Ancak art~ k Basra'dan Levant için kervan kald~ r~ lmamaktad~ r. Kervanlar~n kalk~~~yeri Hint mallar~ n~ n antreposu olan Ba~dat't~ r. Basra'ya gelen
Hint mallar~ n~ n 1/16'1 gibi az bir miktar~~ bizzat ~ehirde kullan~ lmakta
olup önemli k~sm~~ aral~k veya ocak ay~ nda Dicle üzerinden Ba~dat'a ç~ kanlmaktad~ r. Herbiri 3-400 balye veya denk (balk) ta~~ yabilen ve en az 304.0 yelkeni olan büyük gemilerin (bâtiment) Dicle üzerinden mal ta~~mak
üzere olu~turduklar~~ konvoy kav ismini almakta olup yeniçeriler taraf~ndan
korunmaktad~ r (escorte). Böylece nehir yolundan Ba~dat'a getirildikten sonra, mallar~ n ülke içinde da~~l~m~~ ~u ~ekilde olmaktad~ r: Beyaz bezlerin 2/3
si Istanbul'a, kalan 1/3'i ~am, Halep gibi ~ehirlere; kahve, ~eker ve baharat~ n Ba~dat eyaletinde kullan~ lan 1 /3'inden arda kalan~ , Iran ve Suriye'deki di~er ~ehirlere gönderilmektedir. Di~er taraftan bölgedeki Avrupa
mallar~ na, çuhalara gelince, yakla~~k 600 balye ~ngiliz çuhas~n~ n yans~~
~ ran'a sat~ lmakta olup di~er yar~s~~ Basra ve Ba~dat'ta tüketilmektedir;

merce français dans le Levant au XVIII e siecle, New York 1967, S. 545; G. Rambert, Histoire du commerce de Marseille, t. V, de 1660 â 1789 (R. Paris), Paris 1957, s. 428.
Uzun zaman Do~ululann elinde tuttu~u, Ingilizlerin Country Irade, Hollandal~lar~n
Handel san haven lot haven, Frans~zlann Le commerce d'Inde en In& diye adland~rd~ klan ticaretin üç ayr~~ dal~~ vard~r: 1) Uzun Hint k~ y~lar~~ boyunca k~ y~~ veya kabotaj ticareti 2) Hindistan'~n Bat~~ k~ y~ lanndaki limanlar ile Basra Körfezi; K~z~ ldeniz'deki limanlar ile Afrika k~y~lar~~ aras~ndaki ticaret 3) Hindistan'~n Do~u k~ y~lan ile Birmanya, Malezya ve Endenozya
aras~nda ve Çin ile yap~lan ticaret. XVIII. yüzy~l ba~~nda en önemli bran~~ikincisidir. (A.
Toussaint, a.g.e., s. 17o. Le commerce d'Inde en Inde için ayr~ca bk. F. Charles-Roux, Les
Echelles de la Syrie et de Palestine au XVIII e siecle, Paris 1928, s. 78; G. Rambert, a.g.e.,
5.428.
3

A. Toussaint, a.g.e., s. 136.
Bellelen C. LVI, 3
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1200'Ü ~ ranl~~ tüccarlara sat~ lmak üzere 4000 top (pice) Frans~z çuhas~~ bu

bölgeye sürülebilecektir.
Ayn~~ raporda yollar hakk~ nda da bilgi verilmektedir. Akdeniz ve Okyanus gibi iki yoldan birincisinin Ba~dat ve Basra için daha k~sa, daha az
tehlikeli fakat çok masrafl~~ oldu~u; ancak Halep'ten Ba~dat'a 4000 top
Frans~z çuhas~~ (Biz 'de dokunan lond~ms seconds ve londres larges), Basra'ya
da de~i~ik mallardan olu~an 74 yük mal gönderilmesinin mümkün olabilece~i; nihayet Halep'teki Frans~ z ticaret evlerinin (maisons) Ba~dat ve
Basra'da acentalar (comptoir) açarak bu son yaz~ lan ticareti geli~tirebilecekleri bildirilmektedir'.
P. Masson, a.g.e., S. 543-544; Ayn~~ rapordan (1768'de Duc de Praslin'e gönderilen)
ta~~ma ücretleri hakk~nda fikir edinmek mümkündür: 600 !sures a~~rl~~~ndaki bir deve yükü
(charge) asl~ nda tam olarak 520 livres'dir. Bu a~~rl~ktaki, bir yükün ta~~ma ücreti (transport)
230 livres'dir. Ama ayn~~ yükün tonaj~~ 2000 livres olan bir gemi ile ta~~t~lmas~~ isteniyorsa
844 livres ödemek gerekecektir. Bu nedenle Hindistan'~n de~i~ik yörelerinden temin edilen
mallar~n tonunu 600 livres'den ta~~yarak getirtilebilmesi için Frans~z Hint Kumpanyas~ 'na
öneri yap~lm~~t~r. Üstelik bu ta~~ma masrafianna aynca Halep-Ba~dat aras~~ için yap~lmas~~
gereken kervan masraf~~ (fra~s d~s caravanes); Iskenderun için Marsilya'daki gemi ücreti (frit de
Marseille pour Alexandrette); ve nihayet ~ skenderun-Halep aras~~ ta~~ma ücreti ile Halep'teki giri~~
- A~~rl~ k,
vergisinin de (droit d'ent~ee) kat~lmas~~ gerekmektedir. (P. Masson, a.g.e., s.
uzunluk ölçülerine gelince ço~u kez bu birimlerin yer ve zaman içinde farkl~~ rakamlarla
kar~~m~za ç~ kabilece~i unutulmamal~ d~r. Frans~z birimi olarak verilen yük (charge), balye
(bale) ve top'un (price) her birinin, de~erlerine geçmeden önce l~vres konusuna de~inmemiz
uygun olacakt~r. Frans~z (Marsilya) a~~rl~k birimi olarak kullan~ld~~~~gibi (livre poids de Sabit),
para birimi olarak da kullan~lmaktad~r (L~vres tournou) Bizim bu çal~~mam~ zda incelemekte
oldu~umuz belgeye (bk. Not 1) göre La !uffe a~~rl~ k birimi olarak 489. 506 gram kar~~l~~~d~r.
(Bunun yar~s~~ man- Vi a~~rl~~~n~~ verir. Marc, 8 once, once'da 8 gros yapmaktad~r).
3 livres 2 onces ise bir okka kar~~l~~~d~r. W. H~nt 'da (Islamische masse und gewichte, Leiden 1955 s. 24-25) bir okka (—vukiyye), 400 dirhem kar~~l~~~~olup, bu da 3.207 gram bir
dirhem hesabiyle, 1. 2828 kg a~~rl~~~n kar~~l~~~d~r. H. Sah~llio~lu' da ayn~~ rakamlar~~ verecektir (XVIII. yüzy~l ortalar~nda sanayi bölgelerimiz ve ticari imkanlan, Belgelerle Türk Tardu
Derg~s~-bundan böyle BTTD-1 t, no. 1 ~~ ( ~ 968) s. 62). Frans~ z para birimi olarak la l~vre ise
SOUS, bir sous'da I 2 d~niertle aynlmaktad~r (H.Sah~llio~lu, "XVII. yüzy~l~n ortalar~nda
s~rmake~lik ve alt~n gümü~~i~lemdi kuma~lar~m~ z", BTTD, 16(1969)s. 51-52). -- Yeniden incelemekte oldu~umuz belgeye dönersek, buna göre Ba~dat-Basra kervan ta~~mac~l~~~nda söz

biri 20

konusu olan yük (charge) ~ 50-~ 8o okka a~~rl~~~ndad~r. (bk. Ek "Cinquieme question"). ~ki at
yüküne e~it olan deve yükü oldu~u dü~ünülebilir (N. Erim, 18. yüzy~lda Erzurum
Gümrü~ü, yay~nlanmam~~~ doktora tezi-~ stanbul Iktisat Fakültesi-Istanbul 1984, s.
136). Ancak yukanda belirtildi~i gibi ölçüler ve tart~lar 18. yüzy~l çal~~malar~nda kar~~la~~lan
önemli sorunlardan biridir. A~~rl~ k ölçülerinin miktar~, örne~in batman'da, bölgelere ve tart~lacak ~eylere göre de~i~mektedir. Balye ve yükün a~~rl~~~~konusuna bu nedenle çok dikkat
edilmesi gerekmektedir. Bir örnek vermek gerekirse; balye veya denk (balle) 1739 tarihli bir
belgeye göre (Arch~ves de la Chambre de Commerce de Marse~lle, I, 71) 18. yüzy~lda, Istanbul,
~zmir ve Halep gibi ticaret merkezleri için haz~ rlanan kervanlarda, deveye yüklenen bir bal-
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Ayn~~ y~ l (1768) Marsilya Ticaret Odas~ 'na da bir rapor gönderilmi~tir.
Bu raporda, Basra'da Hindistan'dan ithal edilen mallar~ n 15-16 kaleminin
Ba~dat yolunu tuttu~u, bu mallardan bezlerin, kahvenin üçte ikisinin, ~eker ve baharat~n buradan, yani Ba~dat'tan, Suriye ve Anadolu'ya geçirildi~i belirtilmektedir 5.
Sözü edilen iki raporu da haz~ rlayan Petro de Perdriau'dur.
1750 y~ l~ nda Frans~z Hint Kumpanyas~'n~n tüccar' (sous-marchand) olarak Hindistan'a (Madras'~ n güneyinde bulunan Pondich&y'e) gelen Petro
de Perdriau, daha sonra Kumpanya'n~ n 1754 y~l~ nda Basra'da kurdu~u
acentada görevlendirilmi~tir. Bir ba~ka deyi~le Kumpanya'n~n Basra ajan~d~ r. 1760 y~l~ nda Basra'da berats~z (brevet 'siz) olsa da konsolos ünvan~ n~~ ta~~ maktad~ r. 1768 y~ l~ nda da Duc de Praslin taraf~ ndan Halep'e konsolos
olarak atanm~~t~ r. Petro de Perdriau'nun Halep ve Basra Körfezi yolu ile
Frans~z-Hint ticaretini geli~tirme~e çal~~t~~~~bu nedenle (ki~isel ç~ karlar~~
unutulmadan) raporlar düzenlendi~i aç~ kça ortadad~r 6 .
Di~er taraftan, Basra Körfezi ve Hindistan haberlerinin Versaille'a
Halep konsoloslar~~ taraf~ ndan iletildi~i, bu konsoloslar~ n bilgi kayna~~n~ n
ye ipek 25 batman (batinnent) ediyordu. Bir at balyesi ise ancak 15-16 batman olabiliyordu.
Belgede bir batman~ n 12 livres kar~~ l~~~~oldu~u belirtildi~inden deveye yüklenen bir balye
ipek 300 livres, ata yüklenen 18o livres a~~rl~ kta olmal~d~ r. Ancak emin olam~yoruz çünkü
bir ba~ka kaynak (Savary des Bruslons, Dictionnaire Universal du Commerce, Paris 1741, p.
51, n.1) bir batman 6 okka ve bir okka da 18 livres hesab~yla hatman~~ lo8 livres a~~rl~ k
olarak de~erlendirmektedir. Bir di~er kaynakta ise (Arch~ves Wat~onales de Paris, Affaires Etrangeres, B. Il! 234: 1682 tarihli anonim rapor) Halep'de 3-400 deveden olu~an kervanlarda
her bir deveye dört balye ipek yüklenmekte olup her bir balye 150 livres a~~ rl~ k üzerinden
hesaplanarak bir devenin toplam yükünün goo livres a~~rl~ kta oldu~unu görüyoruz. Sonuç
olarak yük a~~rl~~~n~ n de~i~ken oldu~u bu nedenle kesin sonuçlar ç~ karmada dikkatli davran~ lmas~ n~ n gerekti~ini söyleyebiliriz. A~~rl~ k ölçülerine devam edersek bir kantar Istanbul'da
44 okka (veya 55 kg) Izmir'de 45 okka (56 kg) kar~~l~~~~olup, Frans~z a~~rl~~~ndaki kar~~l~~~~
olabilecek kentalden (qu~ntal) 5/6 kg daha fazlad~ r (R. Mantran, Istanbul dans la seconde
moitie du XVII e siecle, Paris 1962, s. 316 not.2). Isim benzerli~inden olmal~~ Istanbul'da
büyükelçi olarak görev yapan pek çok Frans~z bu iki a~~rl~ k ölçüsünü zaman zaman birbirine kan~t~ rm~~lard~ r (L. Berov, "Probleme de la metroloji dans les territoir~-s balkanique
l'epoque domination ottoman (XV e-XIXe ss) Etudes Balkaniques, 2, Sofia 1975, S. 30).
Bir top (piece) ise ithal Frans~ z çuhalan (draps) için yakla~~ k 18 metredir. Ancak kans~z
topunun asl~ nda her biri 1.1888 metre olan 16 auneluk yar~m top (de~nie-inere) oldu~u unutulmamal~d~ r (C. Carriere, "La draperie languedocienne d'exportation", Negoce et Industrie en
France et en Irlande au XVIII e nede, Collogue Bordeaux 1978, 1980 s. 92).
' G. Rambert. a.g.e., (V)s. 428.
6 P. Masson, a.g.e., s. 542; G. Ramben. a.g.e. (V) s. 428-429.
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da, Ba~dat veya Isfahan'daki Hristiyan din adamlar~ , Frans~z ve Venedikli
tüccarlar, Iran ve Hindistan'a gelip giderken Basra'ya geçmeden önce Halep'te konaklayan ki~iler oldu~u bilinmektedir. Bu arada Basra ile Hindistan, Iran ile Türk ~ehirleri (Halep'e kervan düzenlenen) aras~ ndaki ticaretin arac~ lar~n~ n, (intermediaire) ço~unlukla Ermeniler olduklar~ n~~ hat~rlatmally~z. Marsilya Ticaret Odas~~ 1768 y~ l~ nda Duc de Praslin'e yazm~~~oldu~u mektupta, onun yeni plan~ n~~ de~erlendirirken, Basra veya Ba~dat'ta
Halep ticaretinin Do~ulular~ n, Ermeni ve Rumlar~ n elinde oldu~unu, ekonomik güçleri nedeniyle bunlarla rekabet etmenin zorlu~undan söz ederek
endi~elerini bildirmekteydi 7.
Fr. Charles-Roux, a.g.e., annexe s. 201-202; P. Masson, a.g.e., s. 545; Ayr~ ca bk.
a~a~~ da not Il. Tüccarlar meselesine gelince, Ba~dat'~ n Osmanl~lar~ n elinden ç~ kmas~
ndan
sonra K~z~ ldeniz'in öneminin daha bir artm ~~~olabilece~ ini belirttikten sonra, de~
erli Pencap
hint kuma~lann~~ ithal etmek üzere kullan~ lan isfahan yolunun önemine dikkati çekmekte ve
nihayet bu yolun ~sfahanl~~ Ermeniler, tam olarak söylemek gerekirse, Culfal ~~ Ermeniler taraf~ ndan kullan~ ld~~~~dü~ünmektedir. Ayn~~ yüzy~ ldaki Iran-Osmanl~~ sava~~ n~ n ticareti tamamen engelleyemedi~i, Halep ve Izmir'e ipek ta~~yan Ermenilerin ayn~~ zamanda Osmanl~~
pazarlannda tüketime sunulmak üzere, Hint ve Iran kuma~lan da getirdikleri aç~ kt~ r. Akdeniz ticareünde Yahudilerin etkili~inin ne kadar önemi var ise, Hindistan, Iran ve Osmanl ~~
ülkeleri aras~ ndaki ticarette Ermenilerin o kadar önemli oldu ~unu belirten ayn~~ yazara
göre, Ermenilerin bu dönemdeki ba~anlann~ n birinci nedeni ad~~ geçen ülkelere yay~lm ~~~
Ermeniler aras~ ndaki yak~ n ili~ ki ve kredi olanaklar~ n~ n varl~~~d~ r (a.g.e., s. ~ o). Mantran, Avrupa kumpanyalar~~ ile ili~ kiler sürdürerek çal~~t~ klar~ n~~ ifade etti~i tüccarlan, ~öyle grupland~ rmaktad~ r: Kuzey Afrika dahil bütün Osmanl ~~ limanlar~ nda Yahudi ve H~
ristiyanlar
(örne~in iskenderiye'de-M~s~ r'~ n - ve Kahire'de oturan Suriyeliler; Osmanl~~ limanlar~~
d~~~ nda Yukar~~ M~s~ r ile Sudan aras~ ndaki kervan ticaretini gerçekle~tiren yerli Araplar; Ba~
dat
ile Halep aras~ ndaki ticaretin büyük bir k~sm~ n~~ ellerinde tutan Ermeniler; Ba~dat'a yerle~en ve Iran ile ~ rak aras~ ndaki ticaret gerçekle~tiren Iranl~~ tüccarlar; ve nihayet Basra Körfezindeki etkinliklerde ön planda olan ~ ranl~ lar ve ~ ngiliz korumas~~ alt~ ndaki tüccarlar.
("Transformations du commerce dans l'Empire ottoman au XVIll'e
L'Empuy Ottoman du XVF au

admuustrat~on, &onomze, sociite London, 1984, s. 230).

Hint ticaretinde banyanlann sözü edildi~inde, Avrupal~ lann takti~inin Hindistan~~ Hintlilerle fethetmek oldu ~ unu belirten Braudere göre, Frans~z Hint Kumpanyas~~ 1726'da bir
parça i~ lerini yoluna koyup faaliyetlerini yeniden ba~latmak istedi~
inde, dört milyon rubi
borcu olan banyanlann ya~ad~~~~Surat ile ili~ kileri yeniden kurmak veya ele almaktan kaç~ nm~~t~ r (a.g.e., 111, s. 421-422). Di~er taraftan Surat'ta "Ba~datl~
, Musullu, Kerküklü ve
Basral~~ tüccarlar~ n (tuit~ rgiinlann) varl~~~n~~ belirten ve ayr~ ca Hint tüccan banyanlarm nüfuz
ve zenginliklerini dile getiren Mehmed Emin Efendi, 1749 y ~ l~ nda yazm~~~oldu~u gezi notlar~ nda banyanlarm zenginliklerini ~öyle dile getirmektedir: "Hindistan'da sarraf ve bazirgan
ve cevahirci ve her türlü sanata kar~~an banyand~ r. Etmek satan ve kassab ve külli gayri
cümle mevcüd ve bu kafirler zu'mla~~ nca çok hayrat ederler. Müslümanlann i~lerinde bulunurlar; dellallar banyand~ r. Bütün gün sö~ üp ve dö~sen a~z~ n açup bir cevab vermezler;
her ne ederler ise hakk~ m~zd~ r derler ve hayrat su getürürler ve yol tamir etdürürler ve
bürke ve havuz yapdururlar. Velakin on guru~u bir ademde bir gün dursa faiz alurlar; i ~leri böyledir ve içlerinde zengin kafirleri çoktur... Banyan avretleri gece ve gündüz sokaklarda
gezerler her birinin bo~az~ nda altun zincir üç dört kat ve elinde ve aya~~ nda gümü~~
halhal

OSMANLI-H~NT TICARETI

37

Buraya kadar anlat~ lanlar ve bizzat içeri~inden buldu~umuz ipuçlar~ ndar~ ' sonra çal~~mam~z~ n dayand~ r~ ld~~~~raporun, Frans~z D~~~ ~~leri Bakan~~
birer okka gelür faris avretlen buna kezalik bunlara kimse bir ~ey söylemez yüzleri ve
gö~üsleri açuk ve ba~~~açuk belinde bir alaca pe~temal ve ba~~na bir alaca pe~temal örtmü~~
her ~eyi meydanda açuk gece gündüz çar~uda kar~nca gibi devr ederler bir kimse ana bir
kelam söylemez ve Faris avretleri dahi bu minval üzeredir ve banyan kafiri ve Faris bunlar
cümlesi harac vermezler ve banyan dedikleri gayet çoktur; hadd ü hesab~~ yoktur..." L Miro~lu, "Hindistan hakk~nda küçük bir eser", Tarih Dergisi, 34 (1983-1984) s. 550-552; Banyanlar~n ve Avrupal~ lann Yemen'in iskelesi Moha'daki faaliyetleri hakk~nda (bk. metindeki
"K~z~ldeniz")
1669 y~l~na ait bir belgeden "Türklerin asla yabanc~~ bir ülkeye ticaret yapma~a gittikleri görülmez. Ancak kara yolu ile Kahire, Halep ve Izmir'e ula~an kervanlann kalkt~~~~ ~ran
ve Hindistan'da tesadüfen görülen baz~~ maceraperest Türkler ile Istanbul'a gelen birkaç
Iranl~~ ve Errneniden söz edilebilir" pasaj~n~~ aktaran Mantran'a göre XVI ve XVII. yüzy~llarda Türk tüccarlan Hint Okyanusu'na gitmemi~~hatta Do~u s~n~rlar~n~n ötesine dahi geçmemi~tir. Ancak, Asya yollar~~ üzerinde Türkler yoksa veya çok az say~da ise bu imparatorlu~un Asya ticareti yoktur demek anlam~na gelmeyece~i aç~klamas~n~~ getiren yazar, bu ticaretin Iranl~~ Ermeni ve Araplar~n elinde oldu~unu belirtmektedir. Ad~~ geçen tüccarlar Asya
ticaretini iki yoldan yapmaktad~ r: Anadolu'dan geçen Iran'a ula~an ve oradan Hindistan,
Orta Asya ve Çin'e ula~an Kuzey yolu (kara yolu) ve 2) Süvey~~ve Basra'dan kalkarak, K~z~ldeniz veya Basra Körfezi üzerinden Hindistan'~ n içlerine, güneyine ve Asya'n~n Güney Do~usuna ula~an Güney yolu (deniz yolu). XVIII. yüzy~la gelindi~inde Mantran dikkati bu
kez, Osmanl~~ Imparatorlu~unun ticari ili~kilerinde Fransa ve ~ngiltere'den sonra gelerek
üçüncü s~ray~~ tutan ve 1765'den sonra Do~u Ticareti canlanan Venedik üzerine çekmektedir: Birbirinden ayn, kendi ba~~na Levant'ta XVI. yüzy~ lda yaln~ z Levant ile de~il, bir taraftan Avrupa öte yandan Iran ve Hindistan yönünde ticari etkinlikleri artan Ermeni
tüccarlar~n, özellikle Yeni Culfal~~ (Nouvelle Djulfa) tüccarlar~n, bir as~r sonra, XVII. yüzy~lda, ticaret tekelini ellerinde tuttuklar~~ ipe~in yan~~ s~ra, de~erli ta~lar, baharat, kuma~, boya,
kürk vb. gibi mallar~n da dola~~m~n~~ sa~lad~klar~~ anla~~lmaktad~r. Ayn~~ yüzy~lda, bir ticaret
kumpanyas~~ ile bir de ticaret okuluna sahip olan Yeni Culfal~~ Ermeniler, gittikleri ülkelerin
yöresel ticaretine de kat~lmaktad~rlar. Bunlann di~er Ermeniler ile birlikte Surat, Delhi,
Lahor ve bilhassa Agra ba~ta olmak üzere Hindistan'daki pek çok ~ehirde yerle~tikleri bilinmektedir. Bender-Abbas, Ermenilerin, bu etkinliklerini sürdürürken s~k s~ k u~rad~klar~, veya
gelip geçtikleri, bir ~ehir olarak dikkat çekmektedir. Yeni Culfal~~ tüccarlar~n veya onlar ad~na i~~yapacak adamlar~n~ n (facteur) Tibet'e, Çin'e, Bengal'e, P'egou ve Ava to~~raklanna kadar
ula~t~klan olmuyor de~ildir. Ayn~~ Ermenileri, Hollanda Do~u Hint Kumpanyalan acenta
veya ticaret evlerinde (comptoir) ve Filipinlerde de görmek mümkün olmaktad~r (K. Kevanian, "Marchands Armeniens au XVII'e siecle-A propos d'un livre armenien publie â Amsterdam en 169g-Cahier du Monde Russe et Sovetique, XVI(2), avril-juin 1975, s. 2°8-221).
~nalc~k 1622'de Hürmüz'ün 1623'de ticari ili~ kilerini sürdüren 20 kadar kumpanyas~~ (Istanbul'da 1; Halep'de 5/6; 3/4 Antakya'da; bir o kadar Iskenderiye'de; Kahire'de 6 vard~r. Bu
kumpanyalann etkinli~i esas olarak Uzak-Do~u ve Hindistan'dan gelen mallar~~ deniz ve kara yolu ile imparatorlu~un Akdeniz limanlanna ula~t~ran transit ticaretidir. Ümit Burnu
yolundan uzak kalan Venedikliler, çaresiz, K~z~ldeniz, Basra Körfezi, Hint Okyanusu yolu
ile Uzak-Do~u ve Hindistan'dan gelen mallar~ , Anadolu'dan (~stanbul ve ~zmir) çok Suriye
ve M~ s~r limanlanna ta~~maktad~ r (L'Empire ottoman du XVI', S. 176, 222).
" Raporun yaz~ld~~~~tarihte, Iran'daki kan~~kl~ klann ve sava~~n üzerinden birçok y~l
geçmi~~olmas~ ; on y~ldan beri Ba~dat'ta bile Hint ticaretinin iyice azalmas~~ (bk. Ek 1 "septi-
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(1761-1766) ve ayn~~ zamanda Levant ticareti yöneticisi Duc de Praslin'in
Hint ticaretini Basra Körfezi, Basra ve Halep yollar~~ ile Akdeniz'e çevirme
projesi ile ilgili olarak, 1760'll y~ llarda, Petro de Perdriau taraf~ndan haz~ rlanm~~~oldu~u dü~ünülebilir. Belki bu tarih, be~~y~ l daha önceye al~ narak
1755-1770 tarihleri aras~~ olarak da tahmin edilebilir.
Yazar~~ ve tam olarak haz~ rlan~~~tarihi ne olursa olsun, elimizdeki raporun XVIII. yüzy~ l~ n ikinci yar~s~ na ait oldu~u kesindir ve Osmanl~-Hint
ticaretinin yap~s~na ili~kin veriler, bilgiler görebildi~imiz kadanyle sa~lamd~ r.
Raporda, ili~ik olarak verildi~i belirtilen' ve Istanbul'da tüketilen Hint
mallann~, bunlar~ n ba~ kent Istanbul'daki sat~~~fiyatlar~ n~~ gösteren listenin,
ilgili ar~ivde mevcut bulunmamas~~ üzücüdür. Zira yazar~ n ifadesine göre
Türkiye'nin Hint ticareti hakk~ nda bilinmek istenebilecek noktalar hiç eksik b~ rak~ lmadan burada verilmektedir.
Belgeyi as~ l konumuz aç~s~ nda de~erlendirme~e geçmeden önce, yazar~n~n Türkiye üzerinden Frans~ z-Hint ticareti konusundaki önerilerini k~saca görelim. Bunlar~~ iki madde halinde toplamak mümkündür:
) "Türkler" direkt ticaretlerinde Hindistan'a mal götürmediklerinden
bu konuda önerilecek bir ~ey yoktur, ancak dönü~te, Basra ve Halep'e getirdikleri Hint mallar~~ Frans~z çuha, çivit ve k~ rm~z~~ boya
için kullan~lan cochenille vb. gibi mallarla takas edilerek sat~ n al~ nabilir.
2) Fransa'n~ n Türkiye pazarlanndan iki veya üç milyon guru~~(piastre) i° de~erinde Hint mallar~n~~ bir ç~rp~da sat~ n almas~ , fiyatlar~ n
&ne question") ve sava~~zaman~~ Fransa'n~ n Türkiye üzerinden Hint Ticaretinde tarafs~ z gemilerden yararlan~lmas~ = önerilmesi (bk. EK I 9sixi&ne question") gibi ip uçlar~~ söz konusudur. Dolay~s~ yle raporun 1750 tarihinden önceye ait olmas~~ mümkün de~ildir (aynca
bk. P. Masson, a.g.e., S. 372-373; J. Sauvaget, Alep, essaie sur les origines d'une grande ville syrienne, des origines jusqu'au milieu du XIX e siecle, Paris 1%1, s. 202). Raporda
bahsedilen sava~~1768 Osmanl~-Rus sava~~~veya Yedi Y~l sava~~~olmal~d~r. Burada Hint Okyanusu üzerinde etkileri olan Ingiliz ve Frans~ z çat~~mas~n~n be~~ayn dönemi içerdi~ini hat~rlayal~m: 1) Avusturya Veraset Sava~lar~~ (1740-1748): 2) Yedi Y~l Sava~~~(1756-1763); 3)
Amerikan Ba~~ms~zl~k Sava~~~(1778-1783); 4) Ihtilâ1 Sava~~~(1793-1802); 5) Imparatorluk Sava~~~(18°3-1815) A. Toussaint, a.g.e., s.159-160).
Bk. Ek I "quatri&ne question".
t° Hat~ rlanacak olursa Imparatorlukta ilk defa Osmanl~~paras~~ II. Süleyman'~n saltanat

döneminde 1678/88 y~l~nda bas~lm~~t~ r. Daha sonra da II. Mustafa döneminde tu~ral~~ olarak yeniden bas~l~ r (1696-97). Bu devirden önce Istanbul'da dola~an guru~, yabanc~~ guru~la-
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yükselmesine neden olaca~~ ndan ve Osmanl~~ tüccarlar~ na bu i~ten
kazanacaklar~~ paran~n Fransa taraf~ndan ödenmesi gerekece~inden,
avantajl~~ de~ildir. Fransa, Türkiye üzerinden Hint ticareti konusunda ba~ ka bir yol denemelidir: Frans~ zlar önce, kendi adlar~ na ticaret yapacak adamlar~ n~~ (facteur) iki ayr~~ yolu takip edecek ~ekilde,
biri Basra biri Cidde'den, Hindistan'a göndermeli, zaman ve harn olup bas~lanlar ancak bunlar~ n taklitleridir (R. Mantran, Istanbul dons la second.., s.238239). XVIII. yüzy~l ortalar~nda bir Osmanl~~ guru~u 120 akçe yapmaktad~r. Guru~~30 gramdan a~~r gümü~~bir sikke oldu~undan önemlidir. 3 guru~un bugünkü Hamit veya Re~at alt~n~~ de~erinde bir Venedik alt~n~~ kar~~l~~~~ve zenginlerin servetlerinin 250.000-333.000 alt~ n
aras~nda oldu~u hat~rland~~~ nda metinde bahsedilen Hint mallann~ n sat~n al~nmas~~ için,
fazladan harcanmas~~ dü~ünülen, 2-3 milyon guru~un hiç de küçümsenmeyece~i aç~kt~r. (H.

Sahillioglu,.. sanayi bölgelerimiz, (1968)s.63). Para (gümü~) guru~un k~rkta biri yapar ve 18.
yüzy~l ortalar~nda guru~un gümü~~ayar~~ °/. 30-4.0'd~r diyerek, Sahillio~lu, bir y~l sonraki çal~~mas~nda konuyu daha da aç~kl~k kazand~nr (H. Sahillioglu,... alt~n gümü~~ i~lemdi kuma~lar~m~ z (1969) S. 51). Yazar~n rakamlar~na göre 4 paran~n da 12 akçe üzerinden i~lem
görüyor olmas~~ do~ald~r. C. Carr~erein Marsilyal~~ tüccarlar üzerine yapm~~~oldu~u mükemmel çal~~mas~ nda (Negociants Marsaillais au XVIII e siecle Contribution â l'etude des Economies Maritimes, Marseille 1973, t. 11 s. lo37) ayn~~ ~ekilde bir guru~u (piastre) 40 para
(paras) ya veya 120 akçeye (aspres) e~it olacak ~ekilde verdi~ini görüyoruz. Yazar darphanelerinde guru~~için kullan~lan de~erli madenin 244. 7 gram gelen marc oldu~unu belirttikten
sonra marcin 1/8 inin once'u, bir oncebn 1/24 nünde demer olaca~~~aç~klamas~n~~ yapm~~t~r.
Osmanl~~ guru~u d~~~nda Istanbul'da kullan~m~~ yayg~n olan guru~lardan biri de ~spanyol guru~udur. ~ster st-millane ister mexicaine, bir ~spanyol guru~unun her zaman gümü~~
olup, ba~kentte aranan bir guru~~oldu~u bilinmektedir. (R. Mantran, Istanbul dans la second.., s. 241-242). 1787/88 y~l~nda gümü~~bir riyalin ~ oo para kar~~l~~~~oldu~unu belirttikten sonra riyal'i bir zamanlar imparatorlukta kullan~lm~~~olan ~spanyol paralar~ndan biri
diye tan~ml~ yan Z. Pakahn'a (Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlü~ü, ~stanbul 1983, S. 50)
kar~~, R. Mantran Türklerin dokuz dirhemlik alt~ n para olan Alman eküsü ve ~spanyol gu~u~una riyal guru~~dedikleri ve bunun de~erinin de 11. Süleyman döneminde 1687-1691) 16o
ve 17o-175 akçe oldu~unu belirtmektedir. Di~er taraftan yazara göre XVIII. yüzy~l~n ikinci
yans~nda kara guru~~ad~~ da verilmi~~olan Avusturya guru~u çok az kullan~lm~~~olabilecektir.(R. Mantran, Istanbul dans la second.., S. 210-242). incelemekte oldu~umuz belgede Macar
eküsü (veya kara guru~un) Osmanl~~ tüccarlan taraf~ndan Hindistan'daki al~~veri~lerinde kullan~ld~~~~belirtildi~ine göre (bk. Ek I "troisieme question) Avusturya ile ticari ili~kiler artm~~~
olmal~d~r. Nitekim 1769'dan itibaren Bohemya ve Saksonyamn çuhalann~n Tuna'y~~ a~t~klan
bilinmektedir (T. Sto~nanovich, Pour un modele du commerce du Levant: economie concurentielle et economie bazar 1500-1800, Association Internationale des Etudes Sud-Est Europeen
(AIESEE), XII-2(1974), S. 89-95 ve id. The conquering Balkan slav marchand, The joumal of

Economic History, X.X/2 (June 198o)s. 261). ~mparatorlukta en fazla kullan~ld~~~~dü~ünülen
guru~lar ve de~erleri ~öyledir: Osmanl~~ guru~u: 120 akçe (17oo); 3 akçe-1 para (1700);
Hollanda guru~u: 120 akçe (1696-97). Buna aslani-esedi-abouquel de denmektedir; ~spanyol
guru~u: 130 akçe (1696-97) (R. Mantran, a.g.e, S. 244); Para ile ilgili olarak aynca bk: B.S.
Baykal, "Osmanl~~ ~mparatorlu~unda XVII ve XVIII. yüzy~ llar boyunca para düzeni ile ilgili
belgeler", Belgeler 17 (1988)s. 88-100.
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camalar bak~ m~ndan hangi yolun daha cazip oldu~unu saptamal~d~rlar ".
Sava~~zaman~, bizzat Frans~zlar ad~na al~~veri~~yapan arac~lar (facteur)
taraf~ ndan sat~n al~nan Hint mallar~n~n, tarafs~z ülkelerin gemileri ile Cidde ve Basra'ya ta~~nmas~ ; sonra bu gemilerin ayn~~ mallar~~ Iskenderun (Alexandrette) ve iskenderiye'ye (Alexandrie), oralardan da Fransa'ya ula~t~rmas~~ mümkündür.
Buradan itibaren metin içinde ("K~z~ldeniz" bölümüne kadar) yaln~z
belgenin de~erlendirilece~ini, gerekli görülen aç~ klamalar~n ve ilavelerin
notlarda ayr~ ca verilece~ini belirtiriz.
OSMANLI ~MPARATORLU~U'NUN DIREKT HINT TICARETI
I. ITHALAT
Son duraklar: ~stanbul, Halep ve Kahire
Anadolu'da ~stanbul, Suriye'de Halep ve M~s~ r'da Kahire, imparatorlu~un Hint ticaretinde en önemli ithalat merkezleri olarak dikkati çekmektedir.
Hint mallar~~ Istanbul'a Diyarbak~ r üzerinden; Halep'e Basra veya
Basra Körfezi yoluyla; Kahire'ye ise Cidde, ya da eskiden Venediklilerin
Hint mallar~n~~ Avrupa'ya ta~~mak için yararland~ klar~, K~z~ ldeniz yolu ile
ula~maktad~r.
Hindistan'la ticaret oldukça zaman gerektiren bir etkinliktir: Istanbul'dan yola ç~ kan bir tüccar~ n Hint seyahati en az yirmi ay devam etmektedir. Dört ay ~stanbul-Basra, dört ay Basra-Hindistan aras~~ olmak
üzere sekiz ay~~ yollarda geçiren bu tüccar, sekiz ay Hindistan (veya Basra)da kald~ ktan sonra, buradan tekrar Basra'ya dönmek için dört aya daha gereksinim duyacakt~r12. Ayn~~ tüccar Hindistan'da, bir limandan ötekiBasra yolu ile mi yoksa Cidde üzerinden mi Hindistan'a gidilmesinin avantajl~~ olaca~~n~n cevab~n~~ Saint Priest, ~ stanbul büyükelçili~i s~ras~nda (1768-1785) vermi~tir: Süvey~~
yolu daha avantajl~d~r (P. Masson, a.g.e., S. 548)
I 2 Raporda dönü~~seyahati içinde Basra-Istanbul aras~n~n de~erlendirildi~inden emin
olmak zordur: Hint ve Hint Okyanusu ticaretinde auzakl~k”~ n belirleyici bir rolü oldu~u
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ne geçmek amac~ yla, daha fazla kal~ rsa, i~~seyahatinin süresi toplam üç y~la kadar ç~ kabilmektedir'.
Hindistan ile ticaret yapan bir Osmanl~~ tüccar~ n~ n yard~ mc~s~~ ile birlikte, Istanbul'dan Basra'ya veya Cidde'ye kadar 600 guru~~(piastre), Basra

ku~kusuzdur. Daha o zamanlar Bat~~ Avrupa devletlerinin "çokuluslu" Hint kumpanyalan
için, bütün güçlükler aras~ nda, üstünden gelinmesi en güç olan~~ i~te bu uzakl~k faktörüdür.
Geleneksel Levant yolu, her ne kadar mektup, ajan, önemli yönergelerin (emirlerin) ula~t~ nlmas~~ gibi nedenler için kullan~l~yor olsa da, bilindi~i, gibi kumpanyalar ticaretlerinde esas
ula~~m~~ deniz yolu ile sa~lam~~lard~ r. Atlantik yolu 8 ay bir yönde 8 ay aksi yönde olmak
üzere, her ~ey yolunda giderse (bir limanda k~~~geçirilmek zorunda kal~nmaz veya Ümit
Burnu'ndan gidi~~ve dönü~~seyahatleri için geçilirken bir pürüz ç~ kmaz ise) gidi~~ve dönü~~
toplam en az 18 ay sürmektedir. 1780 y~l~nda, bir ~ngiliz'in mason rüzgarlar~n~n yard~m~ yla
Londra'dan kalkarak, Marsilya, Iskenderiye (M~ s~r'~n) üzerinden Kalküta'ya 72 günde ula~arak rekor k~rd~~~~bilinmekte ise de normalde bu yol çok uzundur ve deniz yolu ile mallann ve gemilerin dola~~m~~ yava~~olmaktad~r. Londra veya Amsterdaml~~ kumpanya yöneticilerini, güçlerini, herbiri kendi ba~~na acil kararlar alabilen, kumpanyan~ n isteklerini yerine
getim~ek, kontratlan i~leme koymak, alt~~ ay veya bir y~ l önceden tesbit edilen sipari~ler için
gerekli haz~rl~~~~yapmak, mallar~~ toplamak ve ödemeleri düzenlemek gibi yükümleri olan
bölgesel yöneticiler, örne~in Madras ve Surat'taki kumpanyan~ n bölgesel yöneticileri ile
payla~mak zorunda b~rakan da i~te bu yava~~dola~~m, bu uzakl~ k faktörüdür. (F. Braud~l, Civilisation materielle, Economie et Capitalisme XV e-XV. III e s., Paris 1979, t. 3, S. 427).
Rapora güvenildi~i durumda Osmanl~~ tüccarlar~n~n Basra üzerinden ~stanbul-Hindistan aras~~ i~~seyahatleri için geçirdikleri süre hemen hemen Avrupal~lann Atlantik yolundan
Hindistan'a ula~~rken harcad~klar~~ süreye e~ittir: birincisi en az 20 ay di~eri en az 18 ay.
Tüccarlar~ n Hindistan'da uzun zaman kalmalann~n nedenleri aras~nda gümrük
kontrolü, para de~i~imi veya bankerlik i~lerinin çok uzun süre al~ yor olmas~n~~ söyliyebiliriz.
Mehmet Emin Efendi Surat'ta iken bu durumu bizzat gözlemektedir. (~ smet Miro~lu,
a.g.e., s• 547-548)
Mehmet Emin Efendi'nin gözlemlerine s~ k s~k ba~vuraca~~m~ z için yazar hakk~nda burada aç~ klama getirmek uygun olacakt~ r: Hint hükümdan Mehmed ~ah'~n, 1744 y~ l~nda Istanbul'a yollad~~~~sefire kar~~l~k olmak üzere, ayn~~ y~ l Salim Efendi Hindistan'a sefir olarak
gönderilmi~ tir. Daha önce ticaret amac~ yla bu ülkeye gitmi~~olan ve Hindistan'~~ çok iyi tan~ yan Ya~l~ kç~~ Yusuf A~a, o~lu Mehmed Emin Efendi ile birlikte Osmanl~~ elçisine refakat
etmi~tir.
Salim Efendi'nin beklenmedik ölümüyle diplomatik misyonu tamamlamak zorunda
kalan Yusuf A~a'n~ n, bu görevi yerine getirdikten sonra,alt~~ y~l kadar ( 1744
-1749) Hindistan'da kald~~~~bilinmektedir. (FR. Unat, Osmanl~~ Sef~rleri ve Seyahatnameleri, Ankara
1987, s. 82-83). F~nd~ kl~l~~ Süleyman Efendi Ya~l~kç~~ Yusuf A~a'n~ n yurda dönü~~haberini
(1749) "Hind'e giden elçimiz geldi" ba~l~~~ yla vermekte ve Yusuf A~a'y~~ ~öyle tan~tmaktad~r:
"Istanbul'da yagl~ kç~~ olup, ticaretle elçi maiyyetiyle giden El-Hac Yusuf..." (~em-ani-Zdde

Fu~chIchh Saleyman Efendi Tarihi Mür'i Tevffi-ih (hz. Münir Aktepe, Istanbul 1981, c. 1. s.

153'154).
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veya Cidde'den Hindistan'a, tam olarak Surat'a kadar yakla~~ k yine 600
guru~~olmak üzere seyahat harcamalar~ n~n toplam~~ 1200 guru~tur ".
rollar ve Giimriikler:
Yukar~da Hint ticaretinin son duraklar~ ndan söz ederken belirtildi~i
gibi, Hint mallar~~ farkl~~ yollan izleyerek, ~stanbul, Halep ve Kahire gibi üç
büyük tüketim merkezine ula~maktad~ r. ~ ncelemekte oldu~umuz rapordan
ancak Basra-~stanbul, Cidde-~stanbul ve Basra-Halep yollan ve gümrükleri
hakk~ nda, özellikle de ilk yol üzerinde ayr~ nt~ l~~ bilgi edinmek mümkün olmaktad~ r.
Basra-~stanbul rolu: Hint mallar~~ Istanbul'a Diyarbak~ r üzerinden geliyor derken ~stanbul için çal~~an tüccarlar~ n, Hint seyahatlerinden dönü~te,
Basra-~stanbul yolunu izledikleri anla~~lmal~d~ r. Bu yol Basra'da itibaren
Ba~dat, Musul, Mardin, Diyarbak~r, ve Tokat üzerinden ba~kent'e ula~maktad~ r. Bir Osmanl~~ tüccann~n Basra'dan ~stanbul'a kadar yapt~~~~har(charge) 15 ba~~na 500 guru~~ve % 5o dir. Yükün
camalar~ n toplam~~ yük
a~~rl~~~~150 ile ~~ 8o okka 16 aras~nda de~i~mektedir. Osmanl~~ tüccarlar~ n~ n
Hint ticaretinde, bu yol üzerinde, yapt~ klar~~ harcamalar~~ aynnt~ l~~ bir ~ekilde tabloda izlemek mümkündür (bk. tablo) '7.
''' Mallar için Basra üzerinden Istanbul-Hindistan aras~~ yol boyunca yap~lan baz~~ harcamalar~n detay' için bk. Tablo; Ayr~ ca bk: not 11 ve 18.
Bir yük a~~rl~k için bk. not.4
'6 Bir okka a~~rl~k için bk. not.4
'7 Tabloda ad~~ geçen harcamalar~n Osmanl~~ dahili gümrük rejiminde ismi geçen vergilerin hangilerinin kar~~l~~~~olaca~~~ve gümrüklerin de~erlendirilmesi hakk~nda bk. M.
K~iiiiko~lu, Osmanl~-~ngiliz ~ktiskli Münasebetleri, c. 1 (1580-1838), Ankara 1974, S. 62-63.;
Tabloda ancak raporda belirtilmi~~olan harcamalann yer ald~~~~unutulmamal~d~r. Anla~~lan
kervan ile yap~lan ta~~mac~l~kta koruma masraflar~~ bir hayli kabankt~ r. Dahili gümrüklerin
de ayn~~ ~ekilde yüksek oldu~u dikkati çekmektedir; bu yol üzerinde Basra'da sat~n al~nan
mallar~n Helle'den F~rat'~n sa~~k~y~lar~na ç~kanl~ p, buradan itibaren do~ru u~ran~lan Ba~dat'ta sat~n al~ nan mallarla birlikte Halep'e indirildi~i, bu ~ehirde sat~~~~ yap~ld~~~~bilinmektedir. Bazen Halep'ten, bu ~ehirden al~nan baz~~ mallar~~ ta~~mak üzere küçük kervanlar
olu~turularak Basra veya Ba~dat'a dönüldü~ü de olmaktad~ r. Halep'ten Musul'a ayda 2-3
kez giden ve e~eklerden olu~an kervanlann varl~~~~da bilinmektedir. Di~er taraftan kervan
ticaretinde maliyeti art~ran unsurun ta~~ma masraf~~ de~il de koruma masraflar~~ oldu~unu
belirten ve ~zmir-iran aras~~ kervan ta~~mac~l~~~n~n bir hayli masrafl~~ oldu~unu dü~ünen Ne~e
Erim 'e göre, 1700 y~l~ nda bir deve yükünün Izmir'e kadar olan yol boyunca 40 guru~~nakliye 122 guru~~yol boyunca ödenen gümrükler ve 46 guru~~da Izmir'e giri~~gümrük vergisi
olmak üzere toplam 168 guru~~harcamay~~ gerektirdi~ini belirtmektedir. Ta~~ma masraflar~~
içinde bizzat hayvanlar için yap~ lan masrafa da dikkati çeken yazara göre 17. yüzy~lda bir
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Cidde-~stanbul rolu: Cidde'den kervanlarla ~stanbul'a gelen Hint malla,
her
türlü vergiden muaf tutulmaktad~rlar. Ta~~ ma ücreti olarak yap~ lan
r~
harcamaya gelince (fraix de voiture) yük ba~~na ~~~~o guru~tur. Rapordaki ta~~ ma ücretlerine hemen burada bir aç~ klama getirmek gerekirse: E~er Cidde-~stanbul aras~ ndaki muafiyet belirtilmi~~olsa idi Basra-~ stanbul aras~ndaki aras~ ndaki ta~~ ma ücreti ile k~yasland~~~nda 30 guru~~Ba~dat-Diyarbak~ r, 40 guru~~Diyarbak~ r-~stanbul aras~~ olmak üzere toplam 70 guru~~ta~~ma ücreti ile Hint ticaretinde Basra-~stanbul yolunun ta~~ ma harcamalar~~
aç~s~ndan daha avantajl~~ oldu~u dü~ünülebilirdi 18.
Basra-Halep rolu: Yine ayn~~ tüccarlar, Basra'dan, çölden geçerek, Halep'e ula~mak istiyorlarsa, Basra-Halep aras~~ ta~~ma ücreti olarak (fraix de
voiture) yük ba~~ na 6o guru~~ödemekte ve ayr~ca 20 guru~luk bir harcama
devenin iki ayl~ k masraf~~ 40 akçedir. (a.g.e., s. 170-172; ayr~ca bir sonraki not. ~ g'a bk.) Burada söz konusu edilen ~stanbul-Ba~dat aras~ndaki yolun IV. Murat'~n Ba~dat seferinde,
bizzat Sadrazam ve Sultan taraf~ndan dönü~te izlenen yol olmas~~ muhtemeldir (Halil Sah~llio~lu, "Dördüncü Murat'~n Ba~dat Seferi Menzilnamesi", Belgeler, c. XII, 17 (1988) s. 64-64
aras~ndaki harita; 17 ve 18 yüzy~l Anadolu yollan hakk~nda bk. F. Teachner, Das Anatolische Wegenetz nach OsmanichenQuellen, Leipzig 1926. II. band).
18 Biri Basra di~eri Cidde üzerinden sürdürülen iki ayr~~ güzergâh~, Hindistan'dan tam
olarak Surat'dan do~rudan ithalat yapacak ~stanbul tüccan için genel olarak de~erlendirmek istenirse önce bu tüccar~n ister ~stanbul-Basra-Surat, ister ~stanbul Cidde-Surat yolunu
izlesin, yard~mc~s~~ ile birlikte tüm seyahat masraf~ n~n 120 guru~~oldu~unu hat~rlayal~m
(bk."son duraklar bölümü"). Dönü~te Cidde'den ~ stanbul'a kervanlarla getirilen Hint mallar~~
her türlü gümrükten muaf tutuldu~undan bu tüccar yaln~z kervanlarla ta~~nan mallar için,
yük ba~~na ~~o guru~~masraf yapmaktad~ r. Ayn~~ tüccann Basra-~stanbul aras~~ kervanlarla
gerçekle~tirdi~i yolculu~unda ta~~ma ücretleri 70 guru~ tur ama gümrük vergileri eklendi~inde bu yol daha masrafl~~ olacakt~ r. Ayr~ca Arap, Bedevi sald~ r~lan nedeniyle bu ikinci yol
güvenlik aç~s~ndan da saluncal~d~ r. Nitekim bizzat ~stanbul-Cidde yolunu izleyerek tüccar
babas~~ ve Osmanl~~ sefiri ile birlikte Surat'a giden Mehmed Emin Efendi, 1749 y~l~nda yazd~~~~gezi notlannda Hindistan'a gitmek isteyenler için en emin ve k~sa yolun deniz yolu oldu~unu belirtmekte, Hindistan'a giden gemiler Cidde'den kalkt~~~~için önce bu ~ehre ula~~lmas~~ gerekti~ini hat~ rlatmaktad~ r (~ . Miro~lu, a.g.e., s. 542-544). Cidde-Hindistan aras~nda
ula~~m~~ sa~layan gemiler büyük bir olas~l~ kla 1760'11 y~llara kadar Surat, bu tarihten sonra
Bengal'de, Kalküta tersanelerinde yap~lm~~~olabilecek Hint yap~m~~ gemilerdir. Hint mesesinden (tek a~ac~) yap~ lan ve ömrü normal bir gemiden yakla~~ k üç kat daha uzun olan (40
y~ l garantili) bu gemiler, ticari veya askeri amaçlar için Avrupal~lann büyük ilgisini çekmi~~
olup, örne~in ~ngilizler, buharl~~ gemilerin zaferine, XIX. yüzy~ l ortalanna kadar, Asya denizlerinde yaln~z Hint yap~ m~~ gemiler kullanm~~lard~ r (F.Braudel, a.g.e, ~~~ l, s. 422-436).
Hatta, gezi notlannda koz a~ac~ na benzeyen çok dayan~kl~~ a~açlardan (zac) yap~lan gemilerden, too-l ~ c~~ senelik olanlar~ ndan; bu gemilerde otuz y~ll~ k olunca geminin alt~ na bir çizgi
konuluyor olmas~~ gibi uygulamadan bahseden Mehmed Emin Efendi'nin, bu Hint yap~m~~
gemilerin biriyle, 1744 y~ l~ nda, Cidde'den Surat'a yolculuk yapm~~~oldu~u dü~ünülebilir (~.
Miro~lu, a.g.e, S. 545).
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(fraix) yapmak durumundad~ rlar. Ancak Arap tehlikesi göze al~ namad~~~ ndan, sald~ r~ lardan çekinildi~inden, her zaman bu yolun izlenmedi~i anla~~lmaktad~ r. Yazar~ n ifadesine göre gümrük ödemek pahas~ na da olsa kervanlann Ba~dat yolunu izlemeleri daha do~ru olmal~d~r 19.
Ithal Mallar:
Türklerin Hindistan'a genel olarak Bengal, Surat, Madras ve Ke~mir'e
ticaret yapmak üzere gittikleri ve ithalatlann~ n tekstil a~~ rl~kl~~ oldu~u
söylenebilir. Bengal'den pamuklu bez (toiles de coton), Surat'dan ipekli
19 Halep-Basra yoluna birçok yazar~n çal~~mas~nda de~inildi~ini görüyoruz: XVIII.
yüzy~lda Basra-Halep kervan~~ 6000 develik bir konvoy olu~turmakta olup y~ lda bir kere
kalkmaktad~ r. Ters yönde Halep'ten Basra'ya y~lda iki kez de gitti~i görülen kervan ise
2000 develiktir (N. Erim, a.g.e., s. 171); Sestini'ye göre Halep'ten Basra'ya dört farkl
~~ yol izleyerek ula~mak mümkündür: 1) Büyük çöl üzerinden 2) Urfa, Diyarbak~r, Musul ve Ba~dat üzerinden 3)Urfa, Mardin ve Büyük çöl üzerinden 4) Küçük çöl üzerinden. Bunlar~n
içinden en fazla kullan~lan~~ iki numaral~~ olan~d~ r (nakleden P. Masson, a.g.e., S. 551); Al~ddise Halep'den Irak'a geçmek için biri Birecik (Nr)den geçen kuzey yolu, di~eri çölün
ortas~ ndan geçerek direkt Ba~dat'a ula~an olmak üzere, ba~l~ca iki güzer0h bulundu~
unu,
ilkinin XVI. yüzy~ lda daha çok kullan~lm~~~olmas~na kar~~ n, ikincisinin Osmanl~-Iran sava~~~
ve bölgedeki kar~~~kl~ klar nedeniyle ancak XVII. yüzy~lda tercih edildi~ini yazarak, geçmi~~
dönemlerdeki durumu hakk~nda bilgi verdikten sonra, XVIII. yüzy~la gelindi~inde, UzakDo~u kara yolu Avrupal~lar taraf~ ndan tekrar kullan~lma~a ba~land~~~ ndan, Halep-Basra yolunun, gerçekle~tirilen seyahatler içinde en fazla kullan~lan~~ oldu~unu belirtmektedir. ("Le
Nour

rCseau routier de la Syrie ottomane (XVI c-XVIII e siCcles), Arabzca, t. 3 (juin 1983) Leiden
1983, s. 188); inalc~ k; Basra-Halep yolunun her dönemde ko~ullara göre ayr~~ ayr~~ güzer0hlar izliyerek katedildi~ini belirterek Abdel-Nour'u desteklemekte ve ~öyle aç~kl~ k getirmektedir: Keryanlar~n izledi~i bir yol, Basra'dan F~ rat'~n bat~~ yönünü alarak, El-Kuseyr-KerbeffiKubaysa (Hit yak~n~ nda)-Kusür-al ihvün üzerinden Halep'e var~rd~ . Ba~dat'dan kalkan kervanlar ise Hit-Ana üzerinden giderdi. Çölde Arap Bedevi sald~r~lar~n~n azd~~~~dönemlerde,

en emin ve çabuk yol nehir yolu ile kelebekler üzerinde, Birecik veya Musul'a ç~k~p oradan
Halep'e inmekti" ("Osmanl~~ Pamuklu Pazar~ , Hindistan ve Ingiltere: Pazar Rekabetinde
Emek Maliyetinin Rolü", Orta Do~u Teknik Üniversitesi Geli~me Dergin, Türkiye iktisat
Tarihi Üzerine Ara~t~ rmalar: 11, 1979-198o özel say~ , s.9-1o; Kervanlar ve izledikleri yollar
için ayr~ ca bk: P. M~~sson, Histoire du commerce français dans le Levant au XVII siCcle,
New-York 1967„ S. 375-378; Id. a.g.e., (XVIIIe sieele) S. 536, 538, 551; N Skensgaard, Carraks, caravans and companies scanddinavian institute of Asian Trade in the early 17 th
century, Copenhaque 1972,,
Chaudhur~, Trade and Civilisation in the Indian Ocean.
An Economic History from the Rise of Islam to 1750, Cambridge, 1985, s. 167-169.;
Kütüko~lu'na göre, XIX. yüzy~l~n ilk yar~s~ nda Akdeniz'den geçen F~ rat vadisini takip eden
Hint ticaret yolu önem kazanacakur (a.g.e., I, S. 75-77); Metin içinde ilk sayfalarda geçen
ve not 17" de k~smen de~inilen Dicle ve F~ rat nehirlerindeki ta~~mac~l~ k için ayr~ca bk: C.
Orhonlu, Osmanl~, imparatorlu~u'nda ~ehircilik ve Ula~~ m Üzerine Ara~t~ rmalar (Der. Salih
C~ zbaran), Izmir, 1984, s. 6-13.

OSMANLI-H~NT TICARETI

45

kuma~lar, Madras'tan türlü kuma~lar, tam olarak aç~ klamak gerekirse, les
lcalenkiars, toileries peintes veya indienes'ler ve nihayet Ke~mir'den ~al ve ince
yünlü kuma~lar sat~ n almaktad~ rlar'.
TABLO
Bir osmanl~~ tüccar~ n~ n ~ stanbul-Hindistan (Basra üzerinden) aras~nda ithalat ve ihracat için yapm~~~oldu~u baz~~ harcamalara ili~kin veriler (Archives
des Bouches-du-Rh6ne, Intendant de Provence, S&ie C I, no. 345)-176o'll y~llardaHARCAMANIN
hangi ~ehirde veya
mesafe için

ne miktarda
%

Basra

ne olarak

k~ ymet (guru~) a~~rl~ k (okka)

guru~~
gümrük (giri~)

7

(drott d'entree)

ITH AL AT

Ba~dat

ne üzerinden YAPILDI~I

,

5

200

150-180 21
— yük

"

ta~~ma

Ba~dad-Diyarbak~ r
(Musul üzerinden)

30

Ba~dad-Musul aras~~

26

Musul

~~ ~~

,

(voitures)

,

gümrük
(douan~)

10,5

Mardin

1,

gümrük
(douan~)

Basra-Diyarbak ~r
aras~~

4-5

Tokat

~~o

Diyarbak~r-~st. aras~~

40

gümrük (ç~k~~)

"

(Frais de sorti~)

gümrük (duan~)

"

ta~~ma

'

(voitures)

~ stanbul

4
(Türkler)

gümrük

2500

(douane)

I

5
(di~er)

2° Hindistan'~ n ticari potansiyeli söz konusu oldu~unda, bu ülkede iç tüketimden arda
kalan ihracata dayal~~ tanm ürünlerinden, ham madde ve mamül mallara kadar her~eyin ti-
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Ba~dat

5

Basra

5

Basra (Hindistan için
gemi ile yola ç~ k~~ta >

3

a~~ rl~ k (okka)

gümrük (douan~) s~ rma (fil d'or)

ta~~ ma (fil)

para (especes)
.

12

mal

90

~~

HR AC A T

mal~ n cinsi

Hindistan

2.5

gümrük (douan~) s~ rma (fil d'or)

caretinin yap~ld~~~~hat~ rlanmal~d~ r. Ticaret, endüstri ve ihracatlar gibi maddi ya~am~ n her
alan~ nda, Hindistan'~ n bir ~ehri, Surat, bölgesiyle birlikte ilk planda dikkati çekmektedir. Ticaretin, hem madeni paralann ak~ p geldi~i K~z~ldeniz, hem de Avrupa'n~ n uzak limanlan
ve Hint Tak~ madalan (Malezya) ile ileti~im kurmas~ n~~ sa~lad~~~~Surat liman~~ giri~~ve ç~ k~~lar
için büyük bir limand~ r. Hindistan'~ n yüzy~ l boyunca geli~ip parlayacak, di~er önemli
bölgesi, "Dev M~s~ r" Bengardir. XVIII. yüzy~ l~ n birinci yar~s~ nda (1739) çok miktarda mamul mallann yan~ nda pirinç gibi ya~am için elzem olan ~eylerin bollu~u, K~z~ ldeniz'den
Çin'e kadar, olan alanda, Hindistan'~ n her kö~esine gemiler gönderen, çok say~da tüccan
kendisine çekmesinin ba~l~ ca nedenidir. Bunlara tüm Uzak-Do~u'nun en güçlü endüstriyel
bloku olan Ciicerat ile Kaliküt, Seylan ve Madras ta ilave edilmelidir. XVIII. yüzy~l~ n ortalar~ nda tekstil endüstrisinin Malabar k~y~lan hariç, Hindistan'daki tüm büyük bölgelere yay~lm~~~bir endüstri dal~~ oldu~u bilinmekte ve bu bölgelerdeki tekstil ürünlerinin çe~itleri ve
hacimleri, yakla~~ k da olsa saptanabilmektedir(F. Braudel, a.g.e., S. 437-439); Mehmed
Emin Efendi'nin 1749 y~ l~ na ait gezi notlanna dayanarak Hint tekstil ürünlerinden sallann
Ke~mir'den Surat'a getirilerek burada da pazarlanabildi~ini, Surat'ta kuina, alaca ve kermestil
gibi kuma~lar~ n sat~ lmakta oldu~unu ilave edebiliriz. Yine ayn~~ yazara göre para de~i~tirme
i~lemlerini tamamlayan ithalatç~~ tüccarlar, Surat'ta ellerindeki rubilerle" dell-al (bunlar~ n
banyan oldu~unu söylemi~ti) yediyle ~âkire Sânk(?) ve Ahmedâbâd'a tefârik kuma~~ve bir
vech dahi kezâlik ~eyler (?) "~ smarlamaktad~ rlar (I. Miro~lu, a.g.e, s. 547). Cidde valisi Raif
Pa~a'ya 1778 y~ l~ nda gönderilen takrirden yararlanarak Hindistan istikâmetinden Cidde liman~ na gelen gemilerin getirdikleri yükün tekstil a~~rl~kl~~ oldu~unu, gemilerin kalk~~~liman~ na göre de, bu ürünlerin türlerinin de~i~ti~ini söyleyebiliriz: Surat liman~ ndan kalkan gemiler büyük bir olas~l~ kla Ahmedabâd'~ n ürünlerini, yani b~ldar, kutrn, derda', b~uc (mal-i
Ahmedak~d
.,
tefdrik), Bengalden gelen "frenk" gemileri ise (Ingiliz, Frans~z ve Hollandal~) bez, tülbent türünden ~eyler, Eurenk~ai ve buna benzeyen ürünler getirmektedirler
(Bu takrir'in orijinali Topkap~~ Saray~~ Ar~ivi'nde bulunmaktad~ rlar(No.37) nakleden
I.H.Uzunça~~~ll (yay) "Elfevaid'ülmuadde li nizâm-~~ hükümeti Bender-i Cidde," Bellelen, ~ o~~
(ocak 1962) s. 154. Oldukça önemli gördü~ümüz bu takrir hakk~ nda birkaç noktaya de~inmeliyiz: Bu belge M~s~ r ve Cidde valili~ine tayin edilen Raif Pa~a'n~ n iste~i üzerine (M~s~ rda oturaca~~~için Cidde'ye kendi ad~ na i~~yapacak bir müsellim gönderme~i dü~ünmektedir) ismi bilinmeyen, ancak valiler maiyyetinde daha önce Cidde'de bulunmu~~oldu~u kesin, bir rical taraf~ ndan haz~ rlanm~~t~ r. Bahsedilen H. 1192/M. 1778 tarihli bu takrir'in, metin içinde incelenmekte olan ve 1760'11 y~ llarda Petro de Perdriau'ya ait olabilece~ini
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Hint tekstil ithalatlar~~ olmakla birlikte Türkiye'de Hint ve Iran kuma~larm~n tam olarak benzerleri de yap~lmaktad~ r. Ate~~mengenesinin (ca(andre au feu) kullan~ lmas~~ bilinmektedir ve bu s~ rr~~ ~ ranl~ lardan ö~renmi~lerdir. Bu s~rr~~ Türklerden a~~ rmay~~ beceren yegane Avrupal~lar Venediklilerdir. ~ ranl~ lar Türkler ve Venedikliler bu s~ m devlet s~ m gibi salclamaktad~ rlar. Kuma~taki alt~ n teli ezerek, bu telin (s~ rman~ n) kuma~~üzerinde
yay~lmas~ n~~ sa~layan, böylece kuma~ta daha parlak bir görünüm elde edilmesini ve daha az alt~ n tel kullan~ lmas~ n~~ mümkün k~lan bu ate~~mengenesinin bir benzeri Marsilya'daki fabrikalarda da kullan~lmaktad~ r'.
Imparatorlu~un Hindistan'dan, ne de~erde (kaç guru~luk) ithalat yapt~~~n~~ tahmin etmek güçtür, çünkü bunun için ithalat~ n hacminin ne oldu~unun, M~s~r, Suriye ve Anadolu'da (~stanbul ve Izmir) Hint mal~~ tüketiminin bilinmesi gerekmektedir. Istanbul'un y~lda ortalama L000.000 gudü~ündü~ümüz rapor gibi soru ve cevap ~eklinde düzenlenmi~~olmas~~ ilginçtir. Bu takrirde
on adet soru ve cevap buluyoruz. Ba~l~~~~"Cidde Valili~i ve Cidde Liman~~ Idaresi Hakk~ nda
Haz~rlanm~~~Faydal~~ Bilgiler" olan belgede, Cidde gümrü~ü, Cidde valileri ile Mekke emirleri, te~rifât vb. gibi konular ele al~ nmaktad~ r.
Takrir'in yazan Cidde valisine önerilerini sunarken "Tüccar muhafaza oldukda elbette
emtea çok gelir,.., ve sort-~~ Sâkir ve Ahmed Abad', emteas~~ beldar, çitan sank getürülse
Cidde valisi ticarete maildir, tüccan himayet eder deyi memulden ziyade mal getürürler;
gümrük üçyüz, be~yüz kise ziyade has~l olmas~na bir letaif ü hiyeldir.." diyerek Hindistan
ile ticari ili~kilerde yaln~z Cidde'nin veya valilerinin önemini vurgulamakla kalmay~p bu ili~kilerde tekstil ürünlerinin öneminin alt~n~~ çizmektedir. Belgede ba~tan sona kadar Surat
"Son', Bengal ise “Benkâl" olarak geçmekte olup, bu ikinci ~ehirden Cidde'ye pirinç ve
~eker de ithal edildi~i, fiyatlann~ n ucuz oldu~u gibi ipuçlan da ç~karmak mümkün olmaktad~r(s. 16o).
21

Yük'ün de~eri için bk. not. 4: Tablo ile ilgili olarak birkaç noktan~n aç~ klanmas~~

gerekmektedir: Tabloda Basra'da giri~~vergisinin % 7 ve 150-18o okkal~k 2000 guru~~de~erindeki mal üzerinden al~ nd~~~~gösterilmek istenmi~~ise de raporda 2000 guru~~de~erindeki
mal üzerinden al~nd~~~~kesin olan bu gümrük vergisinin mal~n a~~rl~~~n~~ da ilgilendirdi~i
çok aç~k ~ekilde belirtilmemi~tir (bk.Ek.I “quatri'&ne question"). Farkedildi~i gibi Istanbul'da
al~nan gümrükte, mal~ n sadece de~eri sözkonusu olup, a~~rl~~~ndan bahsedilmemektedir. Son
olarak Musul'da yap~lan harcaman~n gümrük (douane) oldu~unun raporda aç~k olarak yaz~lmad~~~n~n bilinmesi yerindedir(bk. Ek I “quatri'erne question").
22

Belgedeki türk dokumac~l~~~~hakk~nda verilmi~~olan bilgiler orijinal olmay~p, raporu

haz~rlayan, 1750 ii y~llardaki ba~ka raporlardan, belki de Flachat'dan al~nt~~ yapm~~t~r (H.
Sahillio~lu,... alt ~n gümü~~i~h kuma~lanmiz, s. 53); Marsilya'da kullan~lan ate~~mengenesine
gelince kullan~ m~n~n pek ba~anl~~ olmad~~~, Frans~zlann bu sanat~~pek beceremedikleri bilinmektedir (S. Tilmaz, XVIII. yüzy~lda Osmanl~~ Imparatorlu~u'nda ipekli dokuma endüstrisine genel bir bak~~~ve Fransa ile ipekli kuma~~ticareti, 22-26 eylül 1986, Ankara, X. Türk
Tarih Kongresi B~ldirileri (bask~ da) s. 15).
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r~~~luk Hint mal~~ tüketti~i san~lmaktad~r. Buna göre toplam tüketimin yakla~~k ne kadar olabilece~i dü~ünülebilecektir 23.
IHRACAT
Hindistan'a kervanlarla az mal götürülmesine kar~~l~k, tüccarlann çok
miktarda para (des especes) götürdükleri anla~~lmaktad~r"
oo kazanç ile satt~klaOsmanl~~ Hint tüccarlann~n, Hindistan'da
n 25, bu ülkede çok be~enilen Istanbul'un alt~n telidir (fil d'or)26. Bu
önemli ihracat mal~~ için Ba~dat ve Basra gümrüklerinde (3/0 5'~er, Hindistan'da 2.5 olmak üzere toplam °k 12.5 gümrük ödenmektedir'.
TICARI I~LEMLER
Ödeme: Osmanl~~ tüccarlan Hindistan'dan ithalatlannda ödemeleri pe~in olarak (au comptant) yapmaktad~r 28. Nitekim, Istanbul'dan (Basra yolu ile) Hindistan'a giden bir tüccar alt~n tel d~~~nda, yan~nda yaln~z nakit
23 Metin içinde ilk sayfalarda belirtildi~i gibi rapora ili~ik bir ekte Istanbul'da tüketilen Hint mallar~n~n ve bunlar~n ba~kentteki f~yatlar~n~n listesi bulunmakta idi. Bu ekin ar~ivde bulunmay~~~~nedeniyle tüketimin tam olarak ne gibi mallar~~ içerdi~i ve hacmi hakk~nda fazla bir yorum yapam~yoruz.
24

Bk. "ödeme bölümü".

" Bk. "kazanç bölümü".
26

Istanbul'un me~hur simke~hânesi, s~rma ve simi hakk~nda ayr~ca bk. N. Sahillio~lu,
... alt~n gümü~~i~lemdi, s. 48-53.
27 Bu veriler tabloya yerle~tirilmemi~~olsalar dahi, tabloda yer alan ihracatla ilgili k~s~mla de~erlendirilmelidir; Mehmed Emin Efendi'nin gezi notlannda (1749) Hindistan'da
tam olarak Surat liman~nda uygulanan gümrük rejimi ve i~lemlerini ayr~nt~l~~ bir ~ekilde izlemek mümkün olmaktad~r. Dikkati çeken daha önce de de.~inildi~i gibi gümrük i~lemlerinin uzunlu~u-bazen iki ay kadar uzamaktad~r-ve gümrük kontrolünde, Hintlilerin, vergisi
ödenmeden ülkeye alt~n sokulmas~n~~ önlemek yolundaki çabaland~n "Gümrük emini olan
âdem bir yüksek yerde kapu dibinde oturur; ararc~lar a~a~~da oturur. Esvöl~~ç~karma~a gelen klern içerüden bir parça ~eyi aray~c~n~n önüne götürüp bakdurup ta~ra ç~kma yüz elli
kerre dö~ü~~ve bin kerre gavga ana at a sö~ü~me ve de~nek yeme bi-hadd bi-hesabd~r.
Aray~c~n~n önüne götürür açar esvâb~n; bütün bir bir açup bakarlar; ~ o dirhem biber dahi
bir yerde ba~lu olsa an~~ dahi açup içine bakar ve giyecek esvöb~~bir yer açup bakarlar ve
yasd~k ve yorgan ve dö~ek cümlesini hamir yo~urur gibi ellerinde ovalayup içinde altun
sakl~~ olmasun deyu ve sand~k ve sehhare(?) bo~ald~kda çeku~~ile urup yoklarlar ki aras~nda
tahtan~n alt~n saklanm~~~olmasun deyu depelerde olan ya~~bal her ne var ise ~i~~sokup karu~dururlar "(I. Miro~lu, a.g.e. s. 547-548); ayr~ca bk. a~a~~daki not 29).

28 Türklerin al~~veri~lerinde ilerde ödemek üzere mi (pour le lerme) yoksa pe~in olarak
(au comptant) m~~ yapt~klar~~ sorusuna cevap olarak pe~in ödeme yapt~klar~~bildirilmektedir(bk. Ek I" troisirne question"),
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para götürmektedir. ~stanbul piyasas~nda kullan~lan guru~~veya ~stanbul
guru~u (piastre), üç Frans~z liras~~ (livres) de~erindedir. Bu guru~un Hindistan'daki kar~~l~~~, de~eri, bir rubi (veya rupi) dir'. Basra guru~u ~stanbul'unkinden bir çeyrek daha dü~ük de~erdedir. Bir ba~ka deyi~le Basra'da bir ~stanbul guru~u üzerinden °k 30 kazan~lmaktad~ r.
Ancak Hindistan'a gelen ~stanbullu tüccarlar al~~veri~lerinde ba~kent
Istanbul'da de~eri 2.5 guru~~olan ~spanyol guru~u (Sevillanes) ve Macar
eküsü veya Kara guru~~ (carragrous)3° kullanmakta, Hintlilere bunlar~~ vermektedirler. 7 livres ~~o sols 31 kar~~l~~~ ndaki bir Sevillane guru~unu 2.5 rubi
yerine ödemektedirler. Macar eküsü de Hindistan'da yar~~ de~er üzerinden
i~lem görmektedir.
Gümü~~külçenin (saf) de~eri ve a~~rl~~~ na gelince: ~ oo dirhemlik 32 saf
gümü~~külçe, Istanbul'da 22 guru~tur. Bunun Frans~z liras~~ olarak kar~~l~~~~
Hint okyanusu'nda yap~lacak al~~veri~lerde gerekti~i için kervanlann külçe halinde alt~n ve gümü~ü Iran ve Hindistan üzerine ta~~d~ klar~, de~erli madenlerin Osmanl~~ imparatorlu~u üzerinden Do~uya akt~~~~bilinmektedir (R. Mantran, L'Empire ottoman et le commerce asiatique 16 e et 17 e siecles", L'Empire ottoman du XVI e au XVIII e siecles, London 1984, s. 176) Habe~istan ve Sudan'~ n ihraç edilen alt~ n ve di~er de~erli madenlerinin
büyük bir k~sm~~ M~s~ r'a geçmekte di~er bir k~sm~~ da, Osmanl~~ ülkeleri, M~s~ r, Arabistan ve
Suriye'de tüketilmek üzere pamuklu ve ipekli dokumalar sat~ n almak üzere, bez ve kuma~~
imalinde kullan~ lan boyalarla birlikte Iran ve Hindistan'a götürülmekte idi. Hindistan'da
Gücerat (Cambay) gibi küçük devletçikler, K~z~ldeniz'in s~~~sular~ nda hareket edebilecek ~ekilde in~a edilmi~~olan özel gemilerle, direkt olarak Moha, Cidde ve Kuseyr gibi önemli limanlara ihraç ürünlerini ta~~maktayd~lar (C. Orhonlu,.. Habe~~Eyakti, s. 3-5)
Rupi veya rubi Gürkanl~~ devletinin genel al~~veri~~birimi olup 11.2 gram a~~rl~~~nda
bir gümü~~parad~ r (Hikmet Bayar, Hindistan Tarihi, II, Ankara 1987, S. 549. Mehmed
Emin Efendi, gezi notlannda (1749) rubiyi ~öyle tan~ mlamaktad~ r: "Hindistanda para yerine
k~z~l mank~ r geçer; kal~ n sikkeli dörder be~er dirhem dörder be~er kö~eli" (~smet Miro~lu,
a.g.e., S. 548); Yine Mehmed Emin Efendi'nin gezi notlanna göre, Surat limanda para ve
para i~lemleriyle ilgili olarak bir ba~ka ayr~ nt~: "... zikr olunan minval üzere bir ~ey kaç~rmas~n deyu her birim ararlar. E~er üzerinde akça bulundu ise an~ n dahi ö~rün al~ rlar; akçay~~ aldu~u mahalle götürdükte dellaller gelüp akçay~~ sarraf yediyle darbhane'ye verirler; ve
riyali dokuz dirhem üzere alurlar ve akçan~ n üzerine dokuz ay va'det kat'edüp andan rubiyye (?) sikke ederler. Eger mal sahibi akça isterse yüzde üç a~a~~~varup andan akça verirler; ve eger sabr eder ise dokuz ay tamam~ nda akças~ n al~ r ve ~ oo riyale rubiyye yani bir
riyale iki rubiyye verirler. Her bir rubiyye 3.5 dirhem, 1.5 çekirdektir. Andan dellal yediyle
~akire Sâr~ k (?) ve Ahmedâbâd'a tefârik kuma~~ve bir vech dahi kezâlik ~eyler(?) ~smarlarlar". (~d. a.g.e., s. 547). Tüm bu uzun para i~lemlerinin sonuçta tekstil ürünleri al~~lar~~ için
gerçekle~tirildi~i, görüldü~ü gibi, aç~ kça belirtilmektedir.
Bk. not ~ o.
31 Bk. not. 35.
32
Dirhemin a~~rl~~~~için bk. not 4.; ayr~ca bk. H. Sahillio~lu,... alt~ n gümü~~i~lemdi s.
50-51.
29

Belleten C. LVI, 4
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66 livres'dir. 77 dirhem bir marc a~~rl~~~nda" gümü~~kar~~l~~~~olup bu
miktardaki gümü~ün yine Frans~z liras~~ olarak kar~~l~~~~ise, dirhemi 13 soir
3 deniers 'den 34 olmak üzere 51 livres tournois'd~r.
Kazanç: Bir tüccar Hint mallar~~ ithal etmek için Basra'ya gitmekle yetinirse mallar~~ Basra'ya kadar getiren tüccara°/0 30 verdikten sonra bu ticaretten % 50 kar etmektedir. Ayn~~ tüccann bizzat Hindistan'a kadar gitti~inde, ithalattan kazanc~~ % ~~oo'e ç~kmaktad~r.
Tüccarlar Hindistan dönü~ü, Basra'ya bo~~keselerle geldiklerinden, bir
ba~ka ifadeyle, tüm paralar~n~~ Hindistan'da harcad~ klanndan, yolculuktann~n kalan k~sm~~ süresinde yapacaklar~~ harcamalar için bu ~ehirde (Basra'da) % 30 faizle ödünç para bulmak zorunda kald~klar~~anla~~lmaktad~r.
Bu tüccarlar Istanbul'a ula~t~klar~ nda, 45 sols için 3 livres ödeyerek, Basra'dalci borçlar~n~~kapatmaktad~rlar 35.
1. K~z~ldeniz: Hindistan-Cidde; Cidde-M~s~r
XVII. yüzy~ lda Hint ticareti nedeniyle, Osmanl~~ imparatorlu~u'ndan
Hindistan'a do~ru fazla miktarda alt~n ve gümü~~ak~m~~ oldu~unu, bu durumun zaman~n Osmanl~~ tarih yazarlar~n~ n (Naima) dahi gözünden kaçmad~~~n~~ belirten inalc~k, 16go y~llar~na do~ru, ~ngiliz Do~u Hint KumMarc için bk. not. 4.
34

Frans~z a~~rl~k birimi hor« için bk. not ~ o.

3' Sol de sou gibi frans~z liras~~ lture'm 1/20'i yapt~~~ndan ~stanbullu tüccarlar~n 2 1 /4
livres'e kar~~l~k 3 livres (yani bir guru~~ödemek üzere Basra'daki borçlar~n~~ kapatt~klar~n~~
söyleyebiliriz.: Metin içinde daha önceden de~inildi~i gibi Frans~z Hint Kumpanyas~~ 1760
y~ llar~na kadar ihracatta °k 50, ithalatta % 200 kazanç sa~l~yordu (s. 2). K~z~ ldeniz'i tam
olarak uluslararas~~ticarete açamad~klanndan, yüzy~l~n sonlar~nda (178o sonras~) hacminin
çok olmad~~~n~~ bildi~imiz, ~ngiliz tüccarlar~n~n Basra yolu ile gerçekle~tirdikleri Hint ticaretinden, kazançlann~n ta~~ma masraf~, vergi, koruma tüm masraflar için harcanan % 20'lik
k~s~m ç~kt~ktan sonra lrlann~n ancak °A, 25 oldu~u hat~rland~~~nda (bk. s. 29) ~stanbulCidde yolu ile gerçekle~tirilen ticarette kk pay~n~n ne denli yüksek oldu~u anla~~lacakur.
Levant ticaretinde Avrupal~lann kazançlar~~ ile k~yaslamak gerekirse, [726 y~l~nda spekülasyon yaratarak Osmanl~~ pazarlar~nda Frans~z çuha satan tüccarlar~n °A, 50-60 l~k Un, Marsilya Ticaret Odas~na göre çok önemli bir miktar~~ ifade ediyordu. (Archives Nationale, AfTai-

res Etrang&es, B III 8 may~ s 1726 tarihli belge); Hint ticaretinin bizzat Hintliler için de cazip oldu~u ku~kusuz do~rudur. XVIII. yüzy~ l ba~~nda, Hindistan '~n Bat~~ k~y~lanndaki limanlar ile Basra Körfezi; K~z~ ldeniz'deki limanlar ile Afrika k~y~lar~~ aras~ndaki "Commerce
d'Inde en Inde"'in en önemli ticaret dal~~ oldu~unu belirtmi~tik (bk. not.2). Hindistan'~n
Bat~~ k~rlanndaki dönemin en önemli limanlar~~ Surat ve Bombay'd~r. Ticari ili~kiler genellikle bu iki liman ile iran ve Arabistan aras~ nda gerçekle~tiriliyordu. Surat'ta bir "Prince"in
-tüccar loncalan ba~kan~n~n-öldü~ünde arkas~nda b~ rakt~~~~servet 22 milyon alt~n (franc-or)
de~erinde idi (A. Toussa~ ni, a.g.e, s. 170). Hintli tüccarlar için ayr~ca bk. not 7.
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panyas~~ (English East India Company) alanlar~n~ n, Ortado~uya gönderilen
Hint pamuklulann~n Avrupa'ya giden miktar~n dört kat~~ oldu~unu dair
gözlemlerine dayanarak, Hint pamuklu kuma~~ihracat~n~ n Avrupa'dan
önce Osmanl~~ pazarlann~~ fethetmi~~olabilece~ini dü~ünmektedir". XVIII.
yüzy~ l~ n ba~~ na ait iki belge Osmanl~~ ~ mparatorlu~u'nun Hindistan'dan ithalatlar~~ ve bu ithalat~ n nas~ l ve kimler taraf~ ndan gerçekle~tirilmekte oldu~una ~~~ k tutabilecektir. Osmanl~~ Ba~bakanl~ k Devlet Ar~ivi'nde bulunan,
XVIII. yüzy~ l ba~~~olarak de~erlendirilebilecek, ama tam olarak söylemek
gerekirse 22 ~ubat 1699 tarihli, M~s~ r Valisi'ne yaz~ lm~~~bir hükümden"
K~z~ ldeniz yolu ile Süvey~~Liman~'na, o zamana kadar görülmemi~~derecede Hint mal~~ ile yüklü bir geminin geldi~ini ve gümrük gelirinin yakla~~ k
200 M~s~ r kesesi olaca~m~ n dü~ünüldü~ünü ö~reniyoruz. (Bk. Ek. 1) Ad~~
geçen gümrük geliri, bir M~s~ r kesesi 75.000 akçe (1734 y~ l~nda) ve 1 20 akçe bir guru~~üzerinden yakla~~ k 125.000 guru~~gibi hiç de küçümsenemiyecek bir rakam yapmaktad~ r". 1702 tarihli di~er belgeye göre" K~z~ldeniz'de "frenk" ticaret gemileri serbestçe dola~abilmekte, Habe~~limanlar~~
ile Cidde ve di~er iskeleler aras~ nda her türlü ta~~mac~ l~~~~gerçekle~tirebilmekte; bu nedenle Osmanl~~ tüccarlan ile di~er Müslüman tüccarlar~ n tekelinde olan K~z~ ldeniz ticareti gerilemekte; K~z~ldeniz liman ve iskelelerine her y~l daha az gemi gelmesi sonucu liman gelirleri azalmakta; ve nihayet, bu limanlar~ n yöneticileri gümrük gelirlerini artt~ rabilmek için çareyi yabanc~~ gemilere göz yummakta bulmaktad~ r.
Orhonlu, K~z~ ldeniz'in yava~~yava~~kapal~~ bir deniz olmaktan ç~ k~ p,
de~i~ik ülkelere ait band~ralar ta~~yan gemilerin u~rak yeri olma~a ba~lamas~ , Yemen ve liman~~ Moha'n~ n milletleraras~~ ticaretin odak noktalar~ n~~
olu~turmas~, bu alana önce ~ ngilizler ve Hollandal~ lar, XVIII. yüzy~l ba~~nda da Frans~ zlar~ n ilgi duymu~~olmas~ n~ n nedenleri konusunda, bölgesel yöneticileri cephe alan resmi Osmanl~~ görü~ünün ötesinde, dikkati
di~er bir noktaya çekmektedir: emniyet noksanl~~~. Deniz ticaretinin gelirlerinin azalmas~ nda Güney sular~nda kontrolün gev~emi~~oldu~u; görevli
askerlerin limanlarda esasen say~s~~ gittikçe azalan gemilerin tüccar mallar~na el koymalar~~ unutulmamal~ d~ r'.
H. ~nalc~ k, a.g.e.., s. ~~ 1-12.
'' Cevdet Maliye 45 ~~7, H.

21

~aban ~~ ~ l o.

" A. Tabalcoglu, Gerileme dönemine girerken Osmanl~~ maliyesi, ~ stanbul 1985, s. 61;
Z. Pakal~n, a.g.e, bk. "kese".
Mahyeden M~idevver, 112 S. 384, Evâil-i Receb 1114, C. Orhon~t~ 'dan naklen, Osmanl~~
~mparatorlugunda Güney Siyaseti, Habe~~Eyaleti, ~stanbul 1974, S. 128-129.
C. Orhonlu,... Habe~~Eyaleti, 5.129-130.
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XVIII. yüzy~ l~ n ortalar~ na do~ru Yemen'in iskelesi Moha'da yaln~z
Avrupal~ lar de~il banyanlar~ n da önemli ticari etkinlikleri oldu~unu belirten Mehmed Emin Efendi, 1749 y~ l~ nda yazm~~~oldu~u gezi notlar~ nda
bunu ~öyle ifade etmektedir: "...anda (Moha) üç balyoz oturur: Bir Fransa,
bir ~ ngiltere biri Felemenk gemileri gelüp gider. Çok al~~veri~~olur ve Hindistan'dan dahi 3-4 gemi y~ lda(?) esbâb getürür ve Milbar (Malabar) taraf~ ndan gemiler gelür ve kefereleri banyan kâfiridir. Çar~uda bazarda beyu
~ira eden ekseri banyand~ r" 41.
XVIII. yüzy~ l~ n ikinci yar~s~ nda Hint ithal mallar~ n~ n Osmanl~~ ~ mparatorlu~u'nda tüketiminin önemli miktarda oldu~unu dü~ünmek mümkündür'. Osmanl~~ Hükümeti yabanc~~ gemilerin Cidde'den yukar~ya ç~ kmas~na izin vermemi~, K~z~ ldeniz'i resmen uluslararas~~ ticarete açmam~~~olmas~ na kar~~ n, Avrupal~ lar özellikle ~ ngilizler 1768-1780 y~ llar~~ aras~ nda bu ithalat~ n bir k~sm~ n~, K~z~ ldeniz yolunu kullanarak yapm~~~olabilir.
Orhonlu'ya göre, M~s~r'da Bulutkapan Ali Bey olay~~ s~ ras~nda, bir ~ ngiliz gemisinin Habe~~sahillerinden Süvey~~ ~skelesi'ne kadar gelebilmesinin, etrafa hediyeler da~~tarak, Süvey~'e demir atabilmesinin nedenleri
aras~ nda, Ali Bey'in davran~~~~ d~~~ nda, 1768 Osmanl~-Rus Sava~~'n~n rolü
hat~rlanmal~d~ r. Bilindi~i gibi Ali Bey bu sava~tan yararlanarak M~s~r'da
iktidar~~ ele geçirmi~~ve Osmanl~~ Hükümeti'ne kar~~~ba~~ ms~zl~~~n~~ elde etme~e çal~~ m~~t~r. 43
~ ngilizler 1768 sava~~ ndan yararlanarak K~z~ ldeniz yolunu ticarete açma gayretlerini sürdürürler: 1768 y~ l~nda James Bruce, K~z~ ldeniz yolu
üzerinden Hindistan'a veya Asya'ya geçerken M~s~ r ve daha sonra da K~z~ ldeniz limanlanna u~ram~~t~ r. Br~~ce'un önerisi üzerine, ~ ngiliz Do~u
Hint Kumpanyas~'n~ n Bengal Bölgesi Genel Valisi Warren Harsting, M~s~ r'da Bulutkapan Ali Bey'e hediyeler göndererek, kendisini ticari ili~kiler
kurma~a davet etmi~tir. Ertesi y~ l M~s~r'a bir gemi göndermek vaadinde
bulunmay~~ da unutmam~~t~r. Bu s~ ralarda Cidde ile Moha aras~ nda ticaret
yapan Bengal'deki baz~~ tüccarlar~ n Süvey~'e seyahat plan~~ haz~rlad~klar~~ bilinmektedir. 1771 y~ l~ nda Avrupal~ lar K~z~ ldeniz'i ticaret aç~s~ ndan iyice
ara~t~r~ p de~erlendirme~e ba~larlar.
4'

t. Miro~lu, a.g.e. s. 544.

~. H. Uzunçarph, Osmanl~~ Tarihi IV/2 s. 570-571.
C. Orhonlu, a.g.e., s.129-130.; 1768 sava~~ndan yararlanarak M~s~r'da iktidan ele
alan Ali Bey, Tahir (veya Zahir) Ömer ile anla~arak dört y~l kadar M~s~r ve Suriye'nin bir
k~sm~na hakim olmu~tur (LH. Uzunçar~~l~, a.g.e. IV/I k~s~ m, Ankara 1978, s• 430-433.
42

43
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Cidde ve Mekke havalisinde Ali Bey'in hakimiyetine son verilip M~s~r'da iktidar Muhammed Bey'e (Ebü-z seheb Mehmed Bey) geçti~inde
James Bruce bu defa, M~s~r'~n yeni "valisini” ziyaret edecektir. Kendileriyle mahalli idareciler aras~nda, M~s~r'a getirdikleri mallar için, Cidde'de kararla~t~r~lan gümrük vergisinin, °A) 14 de~il °k 8 olmas~n~~ Kahire'ye kabul
ettirmi~tir. ~ngiliz tüccar gemileri bu tarihten hemen sonra her y~l bir
öncekinden daha fazla olmak üzere Hint mallar~n~~Süvey~'e ta~~ma~a ba~larlar. Büyük bir ço~unlu~u ~ngiliz çuhalan olmak üzere Avrupa mallar~~
ile dolu bir gemi ~ngiltere'den ~skenderiye'ye gönderildi~inde, di~er bir
gemi de Hindistan'dan, Osmanl~~ ~mparatorlu~unda tüketilen Hint mallar~~
ile yüklenmi~~olarak yine Süvey~'e ula~mak üzere M~s~r istikametine yola
ç~kanlmaktad~r. Daha önce, ~ngiliz Do~u Hint Kumpanyas~'n~n M~s~r'da
hiç ajan~~ yok iken ~~775 y~l~nda George Boldwin'e bu görev verilmi~tir.
Bulutkapan Ali Bey zaman~nda Ingilizlerin direkt Süvey~'e ula~abilmek yolundaki giri~imlerinde, Türklerin ilk kez Cidde'de oturma ve ticaret yapma izni verdikleri Venedildi tüccar Carlo Rosetti'nin etkisine dikkati çeken Mantran, Mart 1775 y~l~nda Warren Hasting ile Ebü-z zeheb
Mehmed Bey (Muhammed Abu Dhahab) aras~ndaki anla~maya de~inmekte ve bunu ~öyle özetlemektedir: M~s~rl~lann korumas~~ alt~nda, K~z~ldeniz'de kar~~l~kl~~ ticaret özgürlü~ü, Süvey~~ile Kahire aras~nda mal ta~~ma özgürlü~ü 45.
1778 y~l~nda Osmanl~~ yetkililerine tam olarak söylemek gerekirse Reisülküttâb'a göre on üç, ~ngiliz elçisine göre sekiz adet oldu~u iddia edilen
~ngiliz band~ral~~ gemiler Süvey~'e gelir. Bir y~l sonra iki ~ngiliz gemisi daha, ayn~~ limana u~rayarak ticaret sürdürülür. 1780 y~l~nda yine ~ngiliz
band~ral~~ iki gemi daha, yaln~z bu kez Kuseyr'e mal getirecektir. ~ngiliz
yetkililer bu etkinlikleri kendi otoriteleri d~~~nda birkaç maceraperestin
davran~~~~olarak göstermek isterler".

s. 132-135.
° C. Orhonlu,
R. Mantran, "La transformation du commerce dans l'Empire ottoman au XVIII e
siecle", L'Empire ottoman du XVI e au XVIlle sikk, Administration, iconomie, sociite; London
1984, s. 230; Ebü-z Zeheb Mehmed Bey, M~s~ r'da isyan ederek valiyi uzakla~t~ran Bulut
Kapan Ali Bey'i öldürerek M~s~r'~ n idaresini eline alan ve görünü~te devlete itaat eden bir
“~ eyhülbeled" dir. Kendisine vezirlik verilmi~~ise de ferman~n~~ alamadan ölmü~tür. (~.H.
Uzunçarph (yay) Elfevaidia. s. 16o).
4

45

46

C. Orhonlu, a.g.e., S. 135-136.
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1778 y~ l~ nda Cidde Valisi Raif Pa~a'ya gönderilen bir takrire göre"
Hindistan yönünden Cidde'ye, biri Bengal di~eri Surat iskelesinden kalkmak üzere, normal olarak y~lda iki gemi gelmekte olup, bunlara levahi veya hinel gemisi denilmektedir.
Geminin say~s~ ndan çok, getirilen mallar~ n ve de~erinin önemli oldu~u anla~~lmaktad~ r. Çünkü kaba mal getiren bir gemi loo kese" gümrük
geliri b~ rak~ rken, de~erli mallar ta~~yan bir gemiden bunun üç veya be~~
kat~~ kadar gümrük geliri elde etmek mümkün olmaktad~r.
Surat liman~ ndan gelen gemiler, anla~~ ld~~~ na göre, Cidde'ye yüklerin
sahipleri taraf~ndan getirilmekte olup, mal sahibi, gümrük i~lerini tamamlad~ktan sonra ithal Hint mallar~ n~-ço~u tekstil ürünleri olmal~d~ r-parakente olarak Cidde'deki tüccarlara da~~tabilmektedir.Oysaki Bengal'dan gelen
gemiler için durum farkl~d~ r. Bengal-Cidde aras~nda bu ticaret "Frenk" gemileri ile (yani Frans~z, ~ ngiliz ve Hollanda band~ral~~ gemiler) gerçekle~tirilmekte olup, bu gemilerdeki yine tekstil a~~rl~ kl~~ mallar~n sahipleri bizzat
geminin kaptan~ d~ r. Bu mallar Surat'tan gelen mallar~n aksine parekente
olarak sat~lmay~ p, kaptan taraf~ ndan, ~ehrin tan~ nm~~~varl~kl~~ bir tüccanna
toptan sat~ lmaktad~r. Gemi yükü, 500- !000 hatta 2000 keselik dahi olsa,
mutlaka toptan bir tek bir ki~iye sat~ ld~~~ n~ n belgede özellikle belirtilmi~~
olmas~na dayanarak, al~ c~ lar~ n zenginli~i veya niteli~i hakk~ nda fikir edinmek mümkün olmaktad~ r. Bu varl~ kl~~ tüccar, kaptandan toptan sat~ n alm~~~oldu~u Hint mallar~ n~~ üzerine ~~ / o ilave ederek, ~ehirdeki tüccarlara
da~~tmaktad~ r. Gümrük rejimine gelince Cidde liman~ nda Hint mallar~~
üzerinden al~ nan gümrükler, geminin kalk~~~yerine göre de~i~mekte yani
Avrupal~lann Bengal'den getirdikleri ürünler ile büyük bir olas~ l~ kla Hintlilerin Surat'tan getirdikleri mallardan farkl~~ olarak al~ nmaktad~ r. Bu konuda belgenin sundu~u bilgiler bize pek aç~k gelmedi~inden ~imdilik bu
konuya de~inmiyoruz.
Yine ayn~~ belgeye, yani Cidde Valisi Raif Pa~a'ya gönderilen takrire
göre, Cidde'nin gümrük gelirlerinin düzenli olmad~~~, normalde 500-600
keselik gümrük gelirlerinin, roo kesesinin Hindistan'dan gelen mallardan
kazan~ lm~~~oldu~u anla~~ lmaktad~ r. Daha önce belirtti~imiz gibi normal
olarak senede biri Surat di~eri Bengal'den olmak üzere Hindistan'dan
Cidde'ye iki geminin geliyor olmas~~ söz konusu ise de gemi say~s~ n~ n baI.H. Uzunçar~~ l~~ (yay) Eljeva~d'ut. S. 1 54.

48 Kese 500 guru~~kar~~ l~~~ d~ r (H. Sahillio~lu,... sanayi bolgeler~ m~z... S. 63).
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zen dörde de ç~ kabildi~i olmaktad~r. Ancak fazla iki geminin yine Hindistan'dan m~~ yoksa M~s~r veya di~er deniz yolu ile ileti~im kurulan bir
bölgeden mi geldi~i takrirde aç~ k olarak belirtilmektedir'.
Braudel'e dayanarak, Surat veya Bengal'den geliyor olsun bu gemilerin Hint yap~ m~~ gemiler oldu~unu söyleyebiliriz'.
Ingilizlerin, ~~ 780 y~l~ndan sonra K~z~ldeniz yolunu güvenli bulmad~~~,
Do~u Hint Kumpanyas~'n~n bölgeden çekildi~i ve Cidde-Süvey~~aras~~ ta~~mac~l~~~ n yerli gemilerle yap~ld~~~~bilinmektedir. Ancak Kumpanya'dan
bo~alan bölgede ~ans~n~~ denemek, K~z~ldeniz üzerinden Hint ticareti yapmak isteyen ~ngilizler yok de~ildir. Hatta Süvey~'te bir han in~as~na giri~ilir. Osmanl~~ yetkilileri, elçilikleri arac~l~~~~ile ~ ngilizleri uyarm~~, ne varki
~ngiliz elçisi Reisülküttâp Efendi'yi, bu yeni beliren gemilerin korsan gemisi olduklar~na inand~ rmay~~ ba~arm~~t~r'.
Ayn~~ tarihlerde Frans~zlar~n Kiz~ldeniz'e ilgisinin ne oldu~una bakarsak, 178o'li y~llar~ n ba~~nda Marsilyal~lar, K~z~ldeniz ve M~s~r yolunun Osmanl~~ pazarlar~ na sürülecek mallar için avantajl~~ oldu~unu dü~ünmekte,bizzat Fransa ticareti sözkonusu ise direkt Marsilya-Cidde ba~lant~sm~~
kurmay~~ planlamaktayd~lar: Osmanl~~ ülkelerinde tüketime sunulacak Avrupa mallar~~ Arabistan'~ n antreposu Cidde'ye do~rudan ta~~n~r. Böylece
Akdeniz-~skenderiye-Kahire yoluyla gidildi~inde kar~~la~~lan üç farkl~~ arac~~
ve bir o kadar da gümrükten kurtulmak ba~anl~rsa, bu ticaretten °k ~ oo
kazanmak mümkün olacakt~ r
Kahve ticareti, Moha Liman~, Bat~'dan Do~u'ya de~erli maden ak~~~~
ve Hintli tüccarlar~n önemini vurgulayan Braudel ile XVIII. yüzy~l K~z~ldeniz Ticaretini tamaml~yoruz. Yazara göre:
. 1630 y~llar~nda Hollandal~lar~ n baharat~~ K~z~ldeniz'den uzakla~t~ rmas~ na ra~men bu denizdeki ticaret tamamen durmam~~t~r. Her y~l
M~s~ r'dan pirinç, bakla ile Süvey~'te depolanan-Kahireli tüccarlar~ n
elindeki-Avrupa mallar~ n~~ güneye indiren birtak~ m gemi ve kay~ klar~ n (navires et des longues barques-germes-) Bâb-ül Mendeb Bo~az~'n~~ geçtikleri bilinmektedir. Yine her y~l, genellikle direkt olarak,
~ .H. Uzunçar~~l~~ (yay) Elfevid'ul... 152-160.
'° Yukandaki not I8'e bk.
s' C. Orhonlu, a.g.e, s. 135-136.
52 P. Masson, a.g.~, s. 583-584; Fransa'n~ n büyükelçisi Choiseul-Goufr~er'nin bu konudaki misyonu için bk. daha ilerde "Kara Yolu: Ba~dat Basra..." k~sm~.
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Moha ve Aden'e geçen, Osmanl~~ Sultan~~ hesab~na çal~~t~~~~kesin,
7-8 gemiden (batiment dont le navire dit royal) olu~an konvoy
400.000 guru~~(piastre) ve 50.000 Venedik alt~n~~ (sequins d'or) ta~~rken, Halep'den (Mekke'ye u~rayarak) Süvey~'e giden kervan, alt~n
para (piece d'or) hakim olacak ~ekilde, yine ayn~~ miktarda de~erli
maden ta~~maktad~r.
17o'li y~llarda bile, her~eyden önce Hintli tüccarlar~n (marchands
indiens) elindeki K~z~ ldeniz ticareti, Surat'a önemli miktarda alt~ n ve
gümü~~ak~tmaktad~ r: 1778-1779'da bir Hint gemisi(un navire indien)
Moha'dan 300.000 alt~ n rupi, 400.000 gümü~~rupi ve too.000 inci
kazanarak geri dönmü~tür; bir ba~ka gemi ise 500.000 alt~n ve
gümü~~rupi ile dönecektir.
Moha'n~ n Levant ticaretindeki yeni bir ticaret merkezi olarak önemi
vurgulanmal~d~r: Orta Arabistan'~n kahve ürününün merkezi ve ticaretin tamamen serbest oldu~u bir ~ehir. Her y~l karabiber, tarç~n,
küçük hindistan cevizi (muscade) veya karanfil yüklü ~~o gemi (navires) Hint Okyanusu, Kaliküt, Surat veya Masulipatan'dan ayr~ca
Goa'dan kalkan bir Portekiz gemisi önce Moha'ya gelmektedir. Daha sonra, bu ~ehirde mevcut yüklere yani baharatlara, günden güne
daha fazla ilave edilen kahve yülderi ile birlikte, tüm mallar, Cidde
ve Süvey~'e ula~maktad~ r; bir Frans~ z tüccanna göre, (iskenderiye
veya Rosetta'y~~ ye~leyen Frans~zlar~ n otuz tüccar~ndan bir tanesidir)
ba~ta kahve olmak üzere, günlük (encens), zamk (gomme), her cins
sansab~r (aloes), güz çi~demi (sene), demirhindi (tamarins), safran
(safranons), mirre, otri~~yani deveku~ u tüyü (plume d'autruche),
hem pamuk ipli~i hem di~er ipliklerden dokunan bez (toile), kuma~, porselen gibi mallar Hint tüccarlan taraf~ndan (marchands des
Indes) K~z~ ldeniz'e sokulmaktad~ r. Görüldü~ü gibi listede baharat
yoktur, ancak yeni ürün kahve ile K~z~ldeniz yeniden ihya olmu~tur.
Her ne kadar Hint Kumpanyas~'n~ n büyük gemileri dönü~te Moka'ya u~ray~p kahve ald~ ktan sonra Avrupa yolunu tutuyorlar ise de
kahve, iskenderiye ve Rosetta yolu ile Türkiye veya Avrupa'daki
mü~terisine çok daha çabuk ula~abilmektedir. Bu durumda Hint
tüccarlar~n~n Cidde veya Süvey~'e getirdikleri mallar~n daha öteye
geçirilmi~~olmas~~ mümkündür 52 bis).
52 bis F. Braudel, "L'Empire turc est-il une economie-monde?",
MeMonal Ömer Lutfi
Baykan, Paris ~~ g8o, s. 46-48.
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2. Kara Yolu: Basra-Ba~dat; Basra-Halep

Çal~~man~ n ilk sayfalar~ nda 1768 tarihli raporu incelerken Ingilizlerin
Basra'daki etkinliklerini görmü~, her y~ l Bengal, Madras, Bombay veya
Surat'tan kalkan 5-6 ~ ngiliz gemisinin, çuha, Bengal ürünü beyaz bez,
ipekli ve pamuklu kuma~, baharat, ~eker vb gibi mallar~~ Basra'ya getirdiklerinden söz etmi~tik. Basra'ya gelen bu ürünlerin çok az bir k~sm~~ bizzat
~ehirde tüketildikten sonra kalan~~ Ba~dat'a ç~ kar~ lmakta ve oradan kalkan
kervanlarla Osmanl~~ imparatorlu~unun de~i~ik bölgelerine da~~lmaktad~ r.
Ba~dat, ~stanbul, Halep ve ~am Hint mallar~ n~ n ula~t~~~~ve tüketiminin
yap~ ld~~~~~ehirler olarak dikkati çekmektedir.
Frans~zlara gelince, Duc de Praslin'in, Hint ticaretini Basra ve Halep
üzerinden Akdeniz'e çevirme projesinin amac~~ ku~kusuz Hindistan'~~ ~ngilizlere b~ rakmamak içindir. Ba~dat-Basra yolu yeniden ticarete aç~ lm~~~oldu~undan projenin gerçekle~mesi mümkün görünüyor ise de elde edilen
sonuç daha önceki giri~imlerden farks~z yani ba~ar~ l~~ de~ildir. Bilindi~i gibi ayn~~ proje XIV. Louis ve Colbert taraf~ ndan da ele al~ nm~~~ancak o zamanlar, M~s~ r'~ , K~z~ ldeniz'i basamak yaparak Hindistan'a ula~abilmek
için, "Fisthime de Suez" den transit geçi~~hakk~~ almak için u~ra~~lm~~~
idi".
1785 y~ l~ nda Frans~ zlar~ n Basra Yolu ile Hindistan ba~lant~s~~ kurmak
arzular~ n~ n hala devam etti~i anla~~ lmaktad~ r. Dönemin Frans~z yönergeleri ~stanbul Büyükelçisi Choiseul Gouffier'den (1784-1792 aras~~ bu görevdedir) Basra Körfezi ile K~z~ ldeniz yolunu k~yaslamas~ m ve hangisinin daha
avantajl~~ olaca~~ n~~ saptamas~ n~~ istemektedir. Daha önce belirtildi~i gibi cevap Saint-Priest taraf~ ndan verilmi~~idi: Hint mallar~ n~ n Avrupa'ya özellikle
de Istanbul'a geçirilmesi için Süvey~~yolu Basra'dan daha avantajl~d~ r.
Hint ve Iran ticaret yolunu Ümit Bumu'ndan çevirmek isteyen tüm çabalar~ n o s~ rada yeniden organize olan Frans~z Hint Kumpanyas~~ taraf~ ndan
engellenme~e çal~~~ laca~~~muhakkak idi. M~s~ r ve K~z~ ldeniz k~y~ lar~nda
dü~ündüklerini yapamayan ve daha az avantajl~~ olan Basra Körfezi yolu
ile ~ngilizlerle rekabet etmeyi hayal eden Marsilyal~~ tüccarlar~n planlar~ n~ n
Hint Kumpanyas~~ taraf~ ndan engellenmi~~olmas~~ do~ald~ r 54. Petro de Perdriau'nun 1768 y~ l~ ndaki kervan yollar~~ ile Hint ticareti plan~ n~~ 1787/88 y~lFr. Charles-Roux, a.g.e, s. 77-79.
P. Masson, a.g.e.,s. 548.
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iar~ nda yeniden gündeme getiren Seymandi'nin çabalar~~ da durumu de~i~tirmeyecektir'.
Masson'a göre yüzy~ l~ n son senelerinde Basra Körfezi'nden Akdeniz'e
ula~~ m, Avrupal~ lar aç~ s~ ndan, günden güne zay~ llam~~t~ r. Bu yol oldukça
aktif bir ~ekilde Do~ulu tüccarlar, onlar~ n direkt ticareti için kullan~ l~ r.
3-4000 develik kervanlar en az y~ lda bir kez Iran, Hindistan ve Osmanl~~
imparatorlu~u aras~ nda büyük miktarlarda mal de~i~imi sa~lamaktad~ r.
Hindistan'~ n ürünü kaba müslin (mousselines grossieres) ve her türlü pamuk bezin (toiles de coton) KuzeyAfrika dahil Osmanl~~ ~mparatorlu~unda
tüketimi çok fazlad~ r. ~ngilizler bahsedilen bu ticaret için elveri~li olan K~z~ ldeniz yolunu açmad~ klar~ndan Basra yolu ile ticaret yapm~~lard~ r. Gerçi
"ta~~ ma masraf~~ yüksek, yakla~~ k 40 günlük çöl ve ödenen 5/6 gümrük ile
vergilerin % 2o'ye kadar yükselmesine ra~men bu ticareti yapanlar % 25
kazan~yorlard~ " ama sonuçta Avrupa ile ~ ran ve Hindistan aras~ ndaki ticaret, kervanlar için çok az bir yükü olu~ turabilmekteydi. Bakanlar~ n gayreti, tüm diplomatik oyunlar ve beceri, ayn~~ yazara göre, eski yolu yeniden
açma~a yeterli olamam~~ , politik durum, ekonomik problemler bu yolu
Avrupa ticaretine kapam~~t~ r'. Masson, pek alt~ n~~ çizmiyor olsa da, kan~m~zca Osmanl~~ Hükümeti'nin Hindistan'a ula~an yollarda uygulam~~~oldu~u gümrük rejimi de asl~ nda böyle bir amaca, yani Do~u ticaretini Avrupal~ lara kapatmaya yönelik olmal~yd ~.
•
•

P.G. ~nciciyan "Co~rafya"s~ nda (c.V,s. 5-46), imparatorlu~un Bat~~ ile
ticari ili~kilerinde, ihracat~ n ithalattan daha fazla olup, çok miktarda
gümü~ün ülkeye girmesini sa~lad~~~~için, kazançl~~ oldu~unu belirttikten
sonra, Do~u ile ili~kilere geçmekte ve yaln~ z Arabistan yolu ile Hint tekstil
ürünleri ithalat~~ nedeniyle zararl~~ ç~ k~ ld~~~~ifade etmektedir. Yazara göre,
imparatorlu~un bu ülke ile ticari ili~kilerinde ihracat~~ söz konusu olmay~ p,
Hindistan'dan yap~ lan tülbent, ipekli kuma~(sevai), ~al gibi pek çok tekstil
ürünü ithalat~ n~ n ortalama y~ ll~ k de~eri (büyük bir olas~ l~ kla 1789-18o4 tarihleri aras~ nda olmal~d~ r) 30.000.000 guru~luk Venedik alt~n~d~ r". Üç gu" G.Rambert, a.g.e., s. 430.
P. Masson, a.g.e., s. 552.

57 Nakleden

P.G. inciciyan, 18 As~rda ~ stanbul (çev. H. Andreasyan), ~stanbul 1976, s.
37 not 79. Bilindi~i gibi inciciyan'~n S. Akontz ile birlikte yazd~~~~"Dünya Co~rafyas~ " onbir cilt olup V,V1 ve X. ciltleri, Rumeli ve Anadolu'ya ait oldu~undan Osmanl~~ imparatorlu~u'nu ilgilendirmektedir. H. Andreasyan'~n çevirmi~~oldu~u "~stanbul", bu ünlü "Co~rafya"n~n V. cildinin yar~ s~n~~ olu~turmaktad~r; Aynca bk. ~.H.Uzunçar~~l~ , Osmanl~~ larshi IV /2,
s. 571.
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ru~un bir Venedik alt~n~~ kar~~l~~~~oldu~u hat~rland~~~nda (XVIII. yüzy~l ortalar~ndaki de~eri) bu ithalat~~ ~ o.000.000 Venedik alt~n~~ (Hamit ve Re~at
alt~n~~ de~erindedir) veya buna yak~n görmek mümkün.
Ayn~~ miktardaki Venedik alt~n~n~n Frans~z liras~ , livres olarak de~erinin ne olabilece~i dü~ünüldü~ünde, bir guru~~üç livres üzerinden
go.000.000 livres oldu~u anla~~l~r ki ne kadar büyük bir ithalat~n kar~~s~nda bulunuldu~u daha çok ortaya ç~kar: Fransa'n~n (Marsilya Liman~~ ile)
XVIII. yüzy~l boyunca Levant'tan yapm~~~ oldu~u ithalatlar içinde en
yüksek üç y~ldan biri olan ~~ 785 ithalat~n~n yakla~~k üç kat~d~r'.
Di~er taraftan, Fransa'n~n bar~~~y~llar~nda (1770 - 1777) Hindistan'dan
ithalat~n~n, Avrupa'daki sat~~lar üzerinden haz~rlanan verilere göre, y~lda
ortalama lo.000.000 livres de~erinde oldu~u, özellikle de ~ngiltere'nin
1772-1778 aras~~ yine ayn~~ ülkeden ortalama ithalat~n~n 50.000.000 livres
oldu~u hat~rlan~rsa, Osmanl~~ Devleti'nin (bir çeyrek as~r sonras~na ait rakamlara dayanarak dahi olsa) go.000.000 livres de~erindeki Hindistan'dan
yapm~~~ oldu~u ithalat ile Avrupa Devletleri'nin ~ngiltere'nin bile önünde
yer ald~~~~ dü~ünülebilecektir". Böyle bir de~erlendirmenin ancak fikir verebilece~i, kesin konu~abilmek için ayn~~ döneme ait seri ve sa~l~kl~~ verilere
gereksinim oldu~u, özellikle de de~er üzerindeki de~il, a~~rl~k veya miktar
üzerindeki rakamlar~~ konu~turman~ n gerçek hacmi ortaya koyaca~~~aç~kt~r.
Bu çal~~ma asl~nda, Osmanl~-Hint ticareti hakk~nda pek çok sorunun
cevab~n~~ de~il, ama cevap bekledi~ini ortaya koymaktad~r.
Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun Hindistan'dan yapm~~~ oldu~u ithalat~n,
XVIII. yüzy~l boyunca veya ikinci yar~s~~ gibi uzun bir zaman dilimi için
geli~imini incelemek mümkün olabilecek midir?. Osmanl~~ ar~ivleri böyle
bir çal~~maya ne denli kaynakl~ k yapabilecektir?. Genel ithalat içinde tekstil ürünlerinin pay~~ ku~kusuz önemlidir, ancak bu ürünlerin tam olarak
yeri nedir?. Türkçedeki "Bulunmaz Hint Kuma~~" deyi~inin bir anlam~~ ve
tarihi olmal~d~r.
Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun en önemli tekstil merkezleri olarak gösterilen Halep, Kahire ve ~ stanbul gibi merkezlerin Hint tekstil ürünleri
SU Birim de~erleri için bk. yukanda not 1 o; 1785 y~l~n~n Frans~z ithalat~~ için bk. G.
Rambert, a.g.~., s. 600.
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Fransa ve Ingiltere'nin Çin ve Hindistan'dan yap~lan ithalatlar~n~ n toplam~~ söz ko~ngiltere,

nusu olursa yine ayn~~ dönemler için: Fransa, 16.000.000 livres tournois,
8 ~~ .000.000 livres tournois (3.4.00.000 livres sterling). (M. Deveze, a.g.~., s. 138.)
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tüketiminin genel ithalat içindeki pay~~ nedir?. Istanbul'un tüketimi, 1760'11
y~ llarda, inceledi~imiz raporda tahmini olarak verildi~i gibi, y~ lda ortalama
L000.000 guru~luk ise ~ nciciyan'~ n verdi~i 30.000.000 guru~luk ithalat~~ nas~ l aç~ klayabiliriz. Bu sonuncusu abartmal~~ bir rakam m~d~ r yoksa yüzy~l~ n
sonlar~na do~ru Hint ithalatlar~ n~ n hacminin ne denli artt~~~n~~ yahud da
~ mparatorluk'tan Avrupa'ya önemli miktarda Hint tekstil ürünlerinin geçirilmekte oldu~u mu ifade etmektedir?
Hint tekstil ürünlerinin Istanbul'a kadar ula~t~ r~lmas~ nda Türk tüccarlar~n~ n rolü nedir?. XVIII. yüzy~ l~ n ortalar~ na do~ru, Ya~l~kç~~ Yusuf A~a
gibi Istanbul'dan Hindistan'a kadar, do~rudan, al~~veri~~yapma~a giden
Türk tüccarlar~ n~ n say~ ca önemli oldu~u söylenebilir mi? Daha önce belirtildi~i gibi, ayn~~ yüzy~l~ n son senelerinde, Basra Körfezi'nden Akdeniz'e
ula~~m~ n aktif bir ~ekilde Do~ulu tüccarlar ve onlar~ n direkt ticareti için
kulland~~~~bilinmektedir.
K~z~ ldeniz ve Basra yolu ile Ingilizlerin ithalat~ , yine ayn~~ yollardan
Venedildilerin transit ticareti, K~z~ ldeniz yolundan Hintli tüccarlar~n, Basra'dan itibaren kervan yollar~~ üzerinde Ermeni tüccarlar~ n etkinlikleri dikkati çekmektedir. XVIII. yüzy~ l boyunca herbirinin Osmanl~-Hint ticari
ili~ kilerindeki yeri nedir?
Yine tekstil ürünlerine dönersek, önemli bir nokta da Hint ürünlerinin, ayn~~ yüzy~ lda en önemli sanayi sektörü tekstil oldu~u bilinen Osmanl~~ ~mparatorlu~unda yerli ürünlere ye~leniyor olmas~d~ r. Acaba söz konusu olan yaln~ z moda veya lüks tüketimi midir yoksa Hindistan'daki i~çi
ücretlerinin ~ mparatorluktakine göre daha dü~ük olmas~ndan kaynaklanan
ucuzluk faktörü böylesine uzun yola ba~~ml~~ bir ticareti ithalat~~ için de olsa, yine geçerli olabilmekte midir?. Hint ticaret yollar~~üzerindeki (kara ve
deniz) ~ehirlerin valileri veya müsellimlerince gümrük gelirlerinin artt~ r~ lmas~~ amac~ yla, tekstil ithalatlar~~ cesaretlendirilmi~~olabilir mi?
III. Mustafa, I. Abdülhamit'den sonra III. Selim'in de (1789-18°7)
~mparatorlukta yap~lan a~~ r~~ harcamalar~~ önlemek lükse son vermek için
çal~~t~~~~bilinmektedir. Nitekim, sosyal ve iktisadi düzensizli~in bir nedeni
olarak kabul edilen bu a~~ r~~ lüks ve moda için yap~ lan harcamalar~~ engellemek için, yetkililerin daha önce ald~ klar~~ önlemleri yeterli görmeyen III.
Selim, yard~ m~ n~~ isterken Sadrazam'a ~öyle seslenmektedir: "Benim vezirim; Ben daima ~ stanbulkari Ankarakâri kuma~~giyerim. Devlet ricalim ise
hâlâ Hintkari ve ~ rankâri kuma~~giyerler, memleket kuma~lar~~ giyerlerse
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memleket mal~~ revaç bulur" 6°. Karal'a göre k~yafet, ziynet ve lüks tutkusu yaln~z" yüksek memurlar~~ de~il "esnaf ve lcibarlar hizmetinde bulunanlar~~ da" sarm~~t~ : "kudreti yeten ve yetmeyen herkes lüks ve süs pe~ine
dü~ünce memleketin paras~~ ~ ran'a, Hind'e ve o vaktin tabiriyle, Frengistan'a akma~a ba~lam~~t~". Ayn~~ yazar, devletin ileri gelenlerinden modaya
uygun samur, kakum ve va~ak kürk, çiçekli kuma~~giymenin yasaklanmas~; kad~nlar~n ~ngiliz çuhalanndan elbise yapmalar~n~ n menedilmesi ile III.
Selim'in bu k~yafet meselesini çözümleyerek, a~~r~~masraflar~~ önleyebildi~ini dü~ünmektedir61 . Gerçekten öyle midir?.
Son olarak, inceledi~imiz ~~760'll y~llara ait rapordan, Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun, alt~n ve gümü~~i~lemdi kuma~larla di~er tekstil ürünlerinin
imalat~nda kullan~lan, alt~ n tel ihraç ederek Hint tekstil sanayini besledi~i
anla~~lmaktad~r. Üzerinden Ba~dat'ta ve Basra'da % 5'~er, Hindistan'da
% 2.5 olmak üzere toplam % 12.5 gümrük vergisi ödenen ve ihracatç~s~na
% ~ oo kazanç sa~layan bu alt~n telin asl~nda, para hammaddesi olan
gümü~~ve alt~n~n kullan~ld~~~~bir Osmanl~~ sanayi ürünü oldu~u hat~rlan~rsa - XVIII. yüzy~l ortalar~nda ~stanbul simke~hanesi darphaneden al~nan
alt~~ ton gümü~ü i~leyerek tel haline getirmekte ve istendi~inde 320 gram
beyaz gümü~~tel için bir Venedik alt~n~~ kullanmak üzere bunlar~~ yald~zlamakdad~r"- bu güne kadar bilinenin aksine imparatorlu~un Hindistan ile
ticari ili~kilerinde ihracatlann da önemli oldu~u dü~ünülecektir. Ancak bu
son de~erlendirme ihracat~n hacmine ba~l~~ olarak kabul edilebilir.
"Akdeniz tarihçisi" olarak Braudel, XVIII. yüzy~l sonunda, XVI.
yüzy~l bitimindeki durumu görmekten ~a~~rmaktad~r: Bütün ticaret mallar~n~n içinde özel bir yeri olan alt~n ve gümü~~para, en k~sa, belki de en
emin(?) yol olan K~z~ldeniz üzerinden Hint Okyanusu'na akma~a devam
etmektedir'.
Bütün buraya kadar söylenilenlerden sonra, XIX. yüzy~l~n ortalar~na
kadar, Bat~~ Avrupa'ya, tekni~e kar~~~direnebildiklerini dü~ündü~ümüz iki
Do~ulu devletin, Osmanl~~ imparatorlu~u ile Hindistan'~n,ticari ili~kilerinin
ara~t~r~lmas~n~n, yaln~z bölgesel veya ulusal de~il, dünya ekonomik tarihi
aç~s~ ndan da yararl~~ olaca~~~anla~~lmaktad~r.
6° Nakleden E. Z. Karal, Selim III'ün Hatt~~ Hümayunlar~-Nizam-~~ Cedid, 1789-1807,
Ankara ~ 988, s. 100-102.
6

E.Z.Karal, a.g.~., 135-136.
H. Sahillio~lu,... alt~n gümü~~
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F. Braudel, "L 'Empire lurc...," s. 47.

S. 51-52.
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EK I
Archives des Bouches-du-Rhöne, Indendant de Provence, Serie C. I,
no. 345:
"QUESTIONS SUR LE COMERCE DES INDES PAR LA TURQUIEn
Premiere question

La Turquie a t'elle un comerce direct avec l'Inde?
Constantinople fait ce commerce par Diarbekir, Alep
par Bassora ou le golphe Peisique, le Caire par Gedda
ou par la mer Rouge, ancienne route par laquelle les
Venitiens aportoient en Europe les marchandises de
I'Inde.

Seconde question

Imite-t-on en Turquie les etofes des Indes? On
imite exactement en Turquie les etofes des Perse et
des Indes. ce Sont les premieres qu'on y a Connües.
On y a meme le Secret de la Calandre au feu, Secret
que Turcs ont apris des Peisans, et que les Venitiens
Seuls ont derobe aux Turcs. Les uns et les autres le
gardent comme un Secret d'Etat. cette Calandre imitee
a la manufacture de marseille fait d'un or poli, aplati
et comme ecache Sur l'etofe, une feüille unie brillante
et Legere; elle employe moins de matiere et lui donne
plus d'eclat.

Troisieme question

Le Commerce direct de la Turqui pour les marchandises des Indes Se fait il au Comptant ou pour le
Terme? Il Se fait au Comptant. Les marchands de
Constantinople qui Vont aux Inde, par Bassora n'y
portent que des especes. Des piastres effectives de
constantinople de la Valeur de 3.livres tournois. Cette
piastre Vaut dans L'Inde un roubie, le benefice a Bassora est d'un tiers en Sus.
Des piastres Sevillanes qu'ils donnent aux Indes a
raison de 2. roubie /2 cequi fait 2 piastres /2 de
Constantinople et 7 Livres I o Sols de france.
Des Carragrous ou ecus d'hongrie Sur le meme
pied de la piastres Sevillane.
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De l'argent fm en Lingots qui coüte a Constantinople22. piastres ou 66. livres les ~~ oo Drachmes (77:
drachmes font le marc) ainsi chaque drachme de fm
revient a 13 sols. 3 deniers et les 77. drahmes ou le
marc a 5!: Livres toumois.
Du fil d'or de Constantinople qui est fort estime
aux Indes et qu'on benefice de ~~ oo pour cent, il Suporte 5: pour cent de doüane a Bagdat 5: pour cent a
Bassora et 2. I ~2 pour cent dans L'Inde: en tout
~~2.1/2 pour cent de doüane.
Quatrieme question

Quelles marchandises portent les caravanes et peut
on placer en troc de celles des Indes? quelles marchandises raportent-elles?
Les Caravanes comme je l'ai dit cidessus, portent
peu de marchandises et beaucoup d'especes, Cependant en achetant a Bassora ou a alep les retours des
Indes, on peut placer en troc des drap de l'indigo, de
la cochenille et.a.
Les endroits ou Vont ordinairement les Turcs Sont
Bengale, Surate, Madras et Kesmir. Ils achetent a Bengale les Toilles de cotton. a Surate les etofes de Soye.
A Madras les Kalenkiars, Toileries peintes, ou indienes. A Kesmir les chalis ou Ceintures et les etofes
de laine fine.
Je Joins a la Suite de c memoire l'assortiment des
marchandises des Indes pour la Consommation de
Constantinopleavec le prix de la Vente a cette Capitale. Ce Detail ne doit nen laisser a desirer Sur celui
qu'on peut foumir d'ici pour avoir la Connoissance le
moins imparfait du Commerce actuel de la Turqui
avec l'Inde.

Cinquieme question

En quel tems en combien de tems reçoit on en
Turquie les marchandises de l'Inde, quels font les frais
et les droits qu'on paye?
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La Caravane de Bassora arrive a alep en ete. le
voyage le plus court d'un marchand de Constantinople
qui va aux ~ ndes est de 20 MO1S.
4 mois de Constantinople a Bassora
4 autres de Bassora aux Indes
8 mois de Sejour aux Indes ou a Bassora.
4 autres pour le Retour jusqu'a Bassora.
20:MO~ S

Il y en a qui mettent 3 ans au Voyage lorsqu'ils
Sejoument plus longtemps dans l'Inde pour aller d'un
port a l'autre.
La depense d'un marchand du pays avec son domestique pour la route jusqu'a Bassora ou a gedda est
de 200. piastres
livres) De Gedda ou de Bassora
jusqu'a Surate environ 200 piastres
600 livres)
On paye 3 pour cent de fret des especes qu'on
embarque a Bassora pour l'inde.
fret des marchandises 12 piastres ou 36. livres pour 30. ocques qui font 94. livres poids de table a raison de 3. livres 2. onces par ocque.
doüane d'entree a Bassora 7. pour cent.a Bagdat 5
pour Cent Sur l'evaluation de 2000. piastres la charge,
le poids est evaluee de ~~ 5o. a 18o, ocques.
On prend a Bagdat pour moussol des Voitures
jusqu'a Diarbekir qui coütent 30. piastres la charge, et
on paye 26. piastres de fraix par cherge pour l'escorte
jusqu'a moussol.
On paye ii. piastres par charge a moussol. De
moussol on Va a merdin ou on paye 10 piastres 1/2
de doüane par charge. De Diarbekir on va a Tocat ou
on paye 10. piastres de douane par charge.
Voiture de Diarbekir a Constantinople 40. piastres
la charge. Les Turcs payent a Constantinople 4 pour
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cent doüane et les Sujets du Grand Seigneur 5 pour
cent Sur l'evaluation de 2500 piastres la charge.
On peut Calculer enfin la Totalite des fraix de
Bassora jusqu'a constantinople a 500 piastres la charge
et a 50 pour cent.
Les marchandises qui viennent de Gedda par la
Caravane Sont exemptesde toute forte de droits de route et les fraix de voiture coütent environ ~~ o. piastres
la charge.
La charge de Bassora jusqu'a alep par le desert
paye 6o piastres de voiture et environ 20 piastres de
fraix.
On ne passe pas toujours par le desert a cause du
risque des arabes, on...? mieux payer la doüane et
prendre la route de Bagdat.
J'observerai ici que ceux qui se boment a aller faire leurs achats a Bassora gagnent 50 pour cent apres
en avoir donne 30. de prof~ t aux marchands qui aportent a Bassora les marchandises de l'Inde.
Ceux qui Vont eux memes aux Indes gagnent ~ oo
pour cent Sur les retours.
Les marchands qui arrive de L'Inde a Bassora Se
trouvent depourvüs d'argent pour payer les fraix en
Turquie empruntent a Bassora a 33. pour cent ils remboursent a Constantinople 3 livres 45 sols qu'ils ont reçeus.
Sixieme question

Peut on estimer l'objet du Comerce de la Turquie
avec l'Inde et Seroit il possible de la portes a quelques
millions de plus Sans crainte de faire hausser au Levant le prix de la marchandise?
Il n'est pas possible de faire au Juste telle evaluation pour laquelle il faudroit Connoitre l'objet du commerce et de la Consommation de l'Egypte, de la Syrie,
de Smyme et de constantinople. Cette Capitale peut
Bel/elen C. LVI, 5
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Consommer anne Commune pour un million de piastres des marchandises des Indes, on peut Juger des
trois autres relativement a ce Calcul.
Si l'on achetoit tout a coup en Turquie des marchandises des Indes pour 2. OU 3. millions on en feroit
â coup Sür hausser le prix et il ne conviendroit pas de
payer aux gens du pays le prof~t considerable qui leur
reste.
On pourroit donc faire aller par la Turquie aux
Indes des facteurs françois qui prendroient egalement
la route de Bassora, et de Gedda, afin de pouvoir
comparee ensuite qu'elle faroit la plus Convenable en
egard a la duree du Voyage et aux fraix. En tems de
guerre des Vaisseaux neutres peuvent portee les marchandises des Indes achetees par nos facteurs et les debarquer a gedda ou a Bassora. on peut les faire Venir
ensuite Sous le meme pavillon neutre des ports d'Alexandrette et d'Alexandrie.
Septieme question

Y at-il une correspondance intermediaire par la
Perse entre la Turquie et le mogol?
On Connoit les Troubles interieurs et les guerres
civiles qui depuis plusieurs annees ravagent la Perse et
detruisent Son Commerce. Il y a plus de dix ans qu'il
ne Vient point de Caravane â droiture de Perse a alep.
le Comerce meme de perse a bagdat est reduit aujourdhuy a tres peu de chose.

OSMANLI-HINT TICARETI

67

EK II
K~z~ldeniz yolu ile Süvey~~Liman~na o zamana kadar görülmemi~~derecede hint mal~~ ile yüklü bir geminin geldi~ine dair, 22 ~ubat 1699 (H.21
~aban ii ~~o) tarihli bir hüküm (müsvette halinde): Ba~bakanl~k Devlet Ar~ivi, Cevdet Maliye, no. 45 ~~7)
M~s~r Valisine hüküm ki
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Hind metal ile memlü bir k~ t'a Hind sef~nesi
bundan akdem Süvey~~iskelesine gelüb dahil oldu~u ve sefinei mezburda olan metadan iki yüz
M~sri kiseden mütecaviz gümrük bas~ t olaca~~~
mukarrer idü~ü mesm~l-~~ hümayunum olma~la
Hind taraf~ndan Nl~sr-~~ Kahireye bu ana dek bu
makule sef~ ne geldü~ü vaki olmayub mesbL~k
bil-misl olmayan mevaddan oldu~undan
gümrü~ü dahi irac1-1 M~sriyeden olmama~la taraf-~~ miriden ba~ka ahz ve teslim-i hazine olunmak laz~m geldikde gümrü~ün tahsil ve gümrük
al~nan meta~n defteri ile bervech-i tadl irsal eylemen bab~nda bundan akdem emr-i ali~an~m isdar ve irsal olunmu~~idi zikr olunan sefinede
olan e~yadan ancak yirmi be~~kise akçe gümrük
has~l ve an~n dahi be~~alt~~ kisesi baz~~ masarif-i
mutadiyeye sarf olunmu~dur deyü mektübun ile
ilim eylemi~sin lakin zikr olunan sefinede olan
metadan bilcümle hisli olan gümrü~ün edna
mertebe altm~~~ M~sri kise akçeye bali~~oldu~u
hus~ls-~~ mezbura vuküfu olan sikat-~~ sahihü'l kelimatdan baz~~ mütemedü'n aleyh bigaraz kimesneler takririnden ihbar itmeleriyle imdi zikr olunan e~yan~n gümrük rüsümundan has~l olan alt-
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m~~~aded M~s~i kisenin on kisesi baz~~mes'alif-i
mutâdiyesi içün mahsüb olunduktan sonra balci
elli M~sri kise akçeyi i~bu emr-i ~eritim vardu~u
saat be-in-hal irsal ve isal idüb bu babda bir
dürlü özür ve bahane ile avk ve tehir ve ihmal
ve müsamahadan ictinab eyleyesün deyü fer-
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Bundan akdem Hind metâi ile memlii Süvey~~
iskelesine gelen sefinede mevcüd olan meta~n
gümrü~ü husüsu içün ferman-~~ alileri buyuruldu~u üzre tahrir olunacak emr-i ~eritin müsveddesidir menzi~ r-~~ alileri buyuruldukda vech-i
me~rüh üzre emr-i ~erif tahriri bab~nda ferman
devletlü ve saadetlü sultan~m hazretlerinindir.
tezkire-i emr-dade
F, 2 ~~ ~aban 1 ~ to
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