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İktisadi ayrıcalıkları ifade eden terim,

·
L

kapitülasyon.
_j

Sözlükte "ayrıcalık, üstünlük" anlamına
gelen imtiyaz kelimesi (çoğul u imtiyazatı' bir devletin kendi ülkesinde özellikle
yabancı kişi, zümre, kurum veya devletlere verdiği bazı iktisadi hak ve ayrıcalık
ları ifade eder. islam tarihinde zimm'i veya muahid statüsündeki kişilere verilen
imtiyazların ilk örneklerine eman ve ahi d
kavramları çerçevesinde Hz. Peygamber
döneminden itibaren rastlanmaktadır. Bu
sebeple müslüman devletlerin bilhassa
Avrupalı ticaret adamları ve şirketlere
verdikleri ayrıcalıklar da islam hukukunun umumi eman ve ahid anlayışına dayandırılmıştır. Dolayısıyla bu ayrıcalıklar.
genellikle devlet başkanının veya naibinin
tek taraflı iradesiyle bahşedilmiştir. ilgili
belgeye islam coğrafyasında önceleri füsfil, şürüt, mersüm, emim, emanname
(amanname), sulh gibi isimler verilmiştir.
VI. (XII.) yüzyıldan sonra Memlükler, Selçuklular. Harizmşahlar. ilhanlılar ve daha
sonra Osmanlılar, Safev'iler, Kaçarlar. Babürlüler tarafından, Akdeniz havzasının
gittikçe canlanan ticaretinde önemli roller üstlenen Avrupalı devletlerin (önceleri
Venedik, Ceneviz ve Floransa, daha sonra
Portekiz, ispanya, ingiltere, Fransa, Hollanda, Rusya) tüccar ya da şirketlerine
tanınan iktisadi hak ve ayrıcalıklar imtiyaz kavramıyla anılmaya başlanmıştır.
Bu yüzyıldan itibaren çoğunlukla devletler arası ittifakları belgeleyen ahidnameler çerçevesinde daha geniş kapsamlı ve
önemli imtiyazlar verilmiştir. Doğu-Batı
ticaret yolları üzerinde bulundukları için
islam devletlerinin Hindistan'dan Çin'e
kadar Doğu ülkelerinin tüccarlarına da
imtiyazlar bahşettikleri görülmektedir.
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Temelde islam hukukunda inanç hürriyeti gereği zimm'i ve müste'menlere tanınan can ve mal güvenliği ve ibadet serbestliğiyle özel hukuk alanındaki yargı
muafiyetine dayanan bu imtiyazlar, darülislama gelen gayri müslim tüccarın statüsüne ilişkin olarak zımnen veya alenen
başlıca şu şartları ihtiva ederdi: Karada
ve kara sularında can ve mal emniyetiyle
inancına uygun ibadet. cenaze merasimi
düzenleme ve kılık kıyafet hürriyetinin
temini, kon so los (balyoz) bul undurmasına
izin verilmesi, vatandaşlarıyla araların
daki davalarda ülkesinin kanuniarına göre kendi konsolosunca yargılanma hakkı
tanınması, cari denizcilik hukuku kurallarının aksine yaralı veya batık ticaret gemilerinin yağmadan korunması ve onarımına imkan sağlanması, . gerektiğinde
doğrudan devlet başkanına arzuhal sunmasına müsaade edilmesi, başkalarının
suçlarından mesul tutulmaması. Zamanla bunlara. genelde mütekabiliyet esası
na dayanan gümrük indirim veya muafiyetleriyle mal güvenliğinin sağlanamama
sı durumunda tazminat mükellefiyeti de
eklenmiştir. ilgili belgelerin d'ibacelerinde rastlanan yemin ve taahhüt ifadelerinin tek taraflı iradeyi yansıtan bir emannameden çok muahede belirten ahidnaıneye işaret etmesi muhtemeldir.
imtiyazların geçerlilik süresi, eman ahkarnı gereği

nazariyede dört ay ile bir yıl
ve istisnai hallerde
on yıla kadar çıkmaktaysa da özellikle Kuzey Afrika'daki teamüJde konsolosların
görev süreleri olan iki yılla sınırlı gibidir.
Genelde kendilerine taifeleriyle (kolon i)
ilgili yargılama hakkı tanınan konsoloslar
vatandaşlarının yaptıkları borç akidlerinden de sorumlu kılınmıştır. Ayrıca konsoloslara, taifelerinden vefat edenlerin terekesi üzerinde kendi ülkesinin hukukuna uygun tasarruf hakkı da verilmiştir.
arasında değişmekte

Ticari ayrıcalıklar, hem devletler hukuku hem de imtiyazı sağlayan ülkenin kamu ve özel hukukundaki değişimlerle eş
güdüm içinde gelişmiştir. Birbirleriyle giriştikleri yıkıcı savaşlar sonucunda müslüman hanedanların rakiplerine karşı üstünlük kurma telaşı içinde Avrupalı devletlerle ittifaklar kurarak karşılığında
önemli ayrıcalıklar vermeleri, muhtevası
değişen imtiyazların ümmetin aleyhine
dönmesine yol açmıştır. Böylece islam
hukukunun imtiyazların milli menfaatler'
ve kamu yararını zedelememesi ilkesi de
çiğnenmiştir. Ayrıca imtiyaz kavramıyla
anılan ve kapitülasyonlara zemin hazırla
yan ayrıcalıkların eman ahkamının sınır-

larını aşarak Venedik ile Bizans arasındaki
ticari antlaşmalardan etkilendiği de ileri
sürülmekte, karşılıklı etkileşimin boyutları daha ayrıntılı araştırmaları gerektirmektedir (ayrıca bk. AHİDNAME; EMAN).

Merkantilist yönelimler gereği ekonomik politikalarında dış ticaret ve ödemeler dengesi fazlası verme hedefi güden
Avrupa devletleri amaçlarına ulaşabilmek
için aldıkları imtiyazların sınırlarını, İran
ve ardından Ümitburnu'nu dolaşarak deniz yoluyla ulaşmayı başardıkları Hindistan başta olmak üzere Güneydoğu Asya
ülkelerine kadar genişletmişlerdir. Bu
maksatla Portekiz, İngiltere, Fransa, Hollanda gibi ülkelerin kurduğu Doğu Hindistan Şirketi adlı şirketler bu girişimlerin
öncüsü ve simgesi konumuna gelmiştir.
İran. Şah 1. Tahmasb, İngiltere'de İran
ile Rusya üzerinden ticaret yapmak için
kurulan Rusya Şirketi'ne (Muscovy Company) 1566 ve 1S68 yıllarında gümrük ve
yol vergilerinden muafiyet, ülke sathında
seyahat serbestliği, nakliye güvenliğinin
sağlanması , meşru alacakların adli yollardan tahsil hakkı, mesken yapım veya satın alma hürriyeti, malları İran limanları
na indirme hizmeti sunu lması , karasularındaki yaralı veya batık gemilerin yükünün ve bu ülkede ölen tüccarın malları
nın korun up kanuni mirasçılarına ulaştı
rılmasının sağlanmas ı gibi ayrıcalıklar
verdi (Hurewitz, s. 6-7).
Şah

1. Abbas tarafından İran ordusu-

ve Osmanlılar'a karşı Avrumüttefikler bulmak için özel elçi olarak görevlendirilen Sir Anthony Sherley,
1600 yılında şahtan bütün hıristiyanları
kapsayan yukarıdakilere benzer ticari imtiyazlar almayı başardı (a.g.e., s. 15-16).
Şah 1. Abbas, İngiliz Doğu Hindistan Şir
keti'nin de desteğiyle Portekizliler'in Hürm üz' den çıkarılması sonucunda ( 1622)
doğan boşluğu dolduran Hollanda Doğu
Hindistan Şirketi'ne 17 Kasım 1623 tarihli
fermanla çeşitli imtiyazlar bahşetti. Bu
ferman yukarıdaki imtiyaziara ilaveten
şu ayrıcalıkları da içermektedir: iran 'da
her türlü malı alıp satma serbestliği, nazırın alageldiği cüzi vergi dışında her çeşit rüsumdan, geleneksel kantar resmi
dışında ölçüm tartım vergilerinden muafiyet, kendi ölçü tartılarını kullanma hakkı, ülke içi nakliyat esnasında malların
mahalli idarecilerce kontrol edilmemesi,
gasbedilen malların bulunup iade edilmesi veya kıymetlerinin tazmini, binaları
ile müştemilatına kendi otoritelerinden
izinsiz giriş yasağı, buralara tecavüz halinde meşru müdafaa hakkı, ibadethane
nun
palı

eğitimi
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ve kabristan açma muhtariyeti. başka
larına karşı suç veya cinayet işleyen Hollandalılar' ın kendi otoriteleri tarafından
yargılanıp cezalandırılması hakkı . söz konusu yetkililerin Müslümanlığı seçen
mensuplarını vesayet altına alıp ülke dı
şına gönderme serbestliği. tercümanlarının da aynı ayrıcalıklara sahip olması.
Şahın halefieri tarafından şirkete 1642 ve
1694 yıllarında da benzeri imtiyazlar verildi. Buna karşılık 1630'da Şah 1. Safi.
ingiliz gücünü kırabilmek için Portekizliler'e bazı ticari imtiyazlar bahşetti (Delflü '1-/jallc, I. 64)
ingiliz Doğu Hindistan Şirketi de iran'da askeri danışmanlık ve başkonsolosluk
görevini sürdüren Sir Robert Sherley'nin
aracılığıyla Şah 1. Abbas'tan bazı ticari.
hukuki. dini imtiyazlar içeren ilk fermanı
elde etti. Buna dayanılarak şirket tarafın
dan 161 7'de Şlraz ve isfahan'da iş hanları
açıldı. Aynı yıl şirketin iran'daki faaliyetlerinin sorumlusu Edward Connock. ingiltere Kralı ı. James adına Şah 1. Abbas ile
bir ticaret antiaşması yaptı. Şah 1. Safi'nin 1629 yılındaki fermanı ana hatlarıyla
bu antlaşmanın hükümlerini içeriyor olmalıdır. Bu ferman da Hollanda Doğu Hindistan Şirketi'ne verilen ticaret ve ibadet
hürriyeti, suç işleyenierin kendi konsoloslarınca yargılanma hakkı gibi imtiyazları kapsamaktadır. Farklı olarak yerli tüccarla aynı oranda gümrük ödeme mükellefiyeti, kendi isteğiyle müslüman olanların mal varlıklarıyla birlikte ülkenin diledikleri yerinde yaşama serbestliği, şir
ket mensuplarının ikametgahlarında silah bulundurma yetkisi. yerli halkla aralarındaki ticari davalara. anlaşmazlık konusunun yirmi tümeni aşması durumunda kadının gözetiminde kendi konsoloslarınca bakılması gibi ayrıcalıkları kapsamaktadır (Hurewitz, s. ı 8-20). Yaklaşık bir
asır boyunca İran- ingiliz ilişkilerini düzenleyen bu antlaşmanın hükümleri Şah Süleyman ve son Safevi şah ı Sultan Hüseyin
tarafından da onaylanmıştır.
İran ile ticari ilişkilere İngiltere ve Hollanda'dan çok sonra geçebilen Fransa da
Şubat 166S ve Aralık 1671 'de kendi tüccarı için İngiliz ve Hollandalılar'ınkilere
benzer ticari imtiyazlar elde etti. Daha
sonra Şah Sultan Hüseyin Fransa'ya yeni
bazı kapitülasyonlar verdi (7 Eylül ı 708).
Bunlar Fransız tüccarı için ülke genelinde
ticaret, seyahat ve nakliyat serbestliği,
beş yıllığına ithalat vergilerinden muafiyet. binalarma diğer Avrupalılar gibi kendi bayraklarını çekme hürriyeti, Fransız
vatandaşlarına cizye ve haraçtan muafi-

yet. kendi

aralarındaki

davalara konsolosile bir başka ülkenin vatandaşları arasındaki davalara konsolos
nezaretinde mülki amir veya kadı tarafın
dan bakılması. Fransız konsol osu ile diğer milletierin mensupları arasındaki davaların şahın onayı alındıktan sonra kadı
tarafından karara bağlanması . İran limanlarında birer tüccarbaşı. kaptan veya
konsolos istihdam etme izni. seyahatlerde kolluk kuwetlerince yol güvenliğinin
sağlanması. gasbedilen mallarının iadesi
veya tazmini, ikametgah ve mabedierinde ibadet etme. inançlarına uygun cenaze merasimi düzenleme hürriyeti gibi hususları kapsamaktadır (a.g.e., s. 32-38).
Daha sonra Muhammed Rıza Beytarafın
dan 13-1 S Ağustos 171 S tarihinde Versailles'da bir Fransa- İran dostluk ve ticaret antiaşması imza lan dı. Şah Sultan
Hüseyin de bu antlaşmayı onayladı (20
Haziran ı 722). Burada yer alan yeni imtiyazlar şunlardır: Fransız pasaportu taşı
yanlara ithalat ve ihracat vergilerinden
muafiyet. altın ve gümüş paraların yurt
dışına gümrüksüz çıkarılması. protokolde Fransız elçi. konsolos. acenta müdürleri ve tüccarbaşılarına diğer ülkelerinkine göre öncelik verilmesi. bütün Fransız
lar ile hizmetçi ve kölelerine cizye ve haraç vergilerinden muafiyet. Fransızlar ile
bir başka ülkenin vatandaşları arasında
ki davalara Fransız konsolosu veya vekilinin nezaretinde müslüman kadı tarafın
dan bakılması. konsolos veya tercümanı
ile diğer milletierin mensupları arasın
daki davaların ise bizzat şah tarafından
karara bağlanması. Fransızlar' ın bundan
böyle diğer ülkelere tanınacak hak, muafiyet ve ayrıcalıklardan yararlanması. Bu
antlaşmadaayrıca iranlılar'a da Fransa'da bazı imtiyazlar tanındıysa da bunlardan yeterince faydalanılmamıştır (a.g.e.,
S. 40-42)
larınca. Fransızlar

1722

yılında

Afgan

istilasının doğur

duğu karg aşa ortamında

ticaret durma
geldi ve Safevller'in Avrupalı
lar'a verdiği imtiyazlar ilga edildi. ll. Tahmasb tarafından 21 Ocak- 1 Şubat 1732
tarihinde iran-Rus antiaşması yapıldı.
Bununla Ruslar'a iran'da gümrüksüz ti~
caret ve seyahat serbestliği. diledikleri
yerde iş ham ve depo inşası izni. iki ülke
noktasına

arasındaki çatışmalarda malları yağma
lanmış

olan Rus tüccarının zararının tazmini garantisi verildi (a.g.e., s. 45-47) .
İngilizler. 1736'da Nadir Şah'tan önceki imtiyazlarının çoğunu iade eden bir "rakam" elde ettilerse de Avrupa devletleri
eski ayrıcalıkların tamamına kavuşama-

dılar. 12 Nisan 1763 tarihinde İngiliz Doğu Hindistan Şirketi, BGşehr Emlri Şeyh
Sa'dün'dan bazı imtiyazlar almayı başar
dı . Kerim Han da bir fermanla yenilerini
ilave ederek bunları onayladı ( a.g.e., s. 5254).
1796 yılında iktidarı ele geçiren Kaçarlar'ın iran'ı merkezi bir hükümet etrafın
da yeniden birleştirmelerinin ardından
İngiliz Doğu Hindistan Şirketi Tahran'a
özel bir temsilci gönderdi. Yapılan görüş
meler sonucunda Feth Ali Şah. 28 Ocak
1801 tarihli bir fermanla siyasi ve ticari
imtiyazlar verdi. Bir kısmı öncekilerin tekra rı olan bu ayrıcalıkların belli başlıları
şunlardır: İki ülke vatandaşlarına her iki
ülke topraklarında ticaret ve seyahat serbestliği ve güvenliği sağlanması, ingiliz
tüccarı ile ingiltere hükümetinin hizmetindeki Hindistan tüccarına İran liman
veya şehirlerinde ikamet etme. mesken
yapım. alım satım veya kiralama hakkı
verilmesi, gümrük ve diğer vergilerden
muafiyet tanınması, ingiliz hükümetine
borçlu olduğu halde ölen iranlılar'ın borçları tasfiye edilirken ingiltere'ye öncelik
tanınması. iran'da oturan İngilizler'in
yerli halktan hizrnetli istihdam etmesi,
bunları suç işlemeleri durumunda ağır
olmamak şartıyla cezalandırmaya yetkili
kılınması. bazı İngiliz ürünlerinin her türlü
vergiden muaf tutulması. bu mamüllerde müşterilerin ödediği verginin% 1 olarak sabit duruma getirilmesi (a.g.e., s.
68-70).
Feth Ali Şah ülkesindeki bütün Fransız
tebaasını sınır dışı etti ( ı 802). Ancak Rusya ile giriştiği savaşta zor duruma düşün
ce 1801 antiaşması gereği istediği yardı
ma İngiltere'den olumsuz cevap gelmesi
üzerine durumdan yararlanmak isteyen
Napolyon'un önerdiği askeri ittifak teklifini benimseyerek Fransa ile yeni bir antlaşma imzaladı ( 1807). Bu antlaşmada ingilizler'le yapılan 1801 antlaşmasım tanı
mayacağını. onlarla siyasi ve ticari ilişki
lerini keseceğini ve Fransız denizcilerine
limanlarını açacağını taahhüt etti. Ocak
1808'de bir Fransız misyonunun başında
iran'a gönderilen General Gardane. Fransızlar'ın XVIII. yüzyılın başında elde ettikleri ticari imtiyazların benzerini almayı
başardıysa da söz konusu antlaşma uzun
ömürlü olmadı. ingiltere'nin iran'a gönderdiği Sir Harford Jones'un gayretleri
neticesinde General Gardane sınır dışı
edildi.
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Kasım

1813'te Rusya ile Gülistan
imzalamak zorunda kalan
İran, Rus ticaret gemilerinin Hazar de-

Antiaşması'nı
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nizindeki limanlardan faydalanması. Rus
tüccarının çeşitli şehirlerde ticarı temsil-

ci bulundurması. ihracat ve ithalatta bir
defaya mahsus olmak üzere o/o 5 vergi
ödemesi ve diğer vergilerden muaf tutulması, limanlara indirilen malların gümrükten izin alınmaksızın piyasaya sürülebilmesi gibi imtiyazlar verdi. İki ülke arasında çıkan yeni bir savaş sonrasında
kapitüler hükümler içeren Türkmençay
Antiaşması imzalandı ( 10 Şubat 1828). Bu
antlaşmanın ticarete ilişkin bölümünde
ticaret. ikamet, bu maksatla mülk edinme, seyahat ve nakliyat serbestliği dışın
da her iki ülke tüccarının ihracat ve ithaIatta bir defaya mahsus olmak üzere o/o
5 vergi ödemesi ve diğer vergilerden muaf tutulması şartı da yenilendi. Ayrıca
İran'daki Rus tebaasının şahsi durumunu düzenleyen maddelere göre ceza davalarında kendi hakimlerince, hukuk davalarında ise Rus konsolosu veya mümessillerinin de iştirakiyle Rus- İran muhtelit mahkemesince yargılanacaktı. Bu antlaşma ile bir anlamda Rusya'ya en fazla
himayeye mazhar ülke statüsü tanındı
(a.g .e., s. ıoo-ı02). 28 Ekim 1841'de İn
giltere ile benzeri bir ticaret antiaşması
yapıldı (a.g.e., s. ı23-ı 24). Belçika, Almanya ve Fransa gibi ülkelere de benzer imtiyazlar sağlandı. Rusya ile imzalanan iki
antlaşmanın ardından İran- İngiliz savaşından sonra 4 Mart 1857'de yapılan Paris Barış Antlaşması. iran'ı özellikle bu ülkeler karşısında adeta yarı sömürge konumuna düşürdü (birbirlerine en fazla himayeye mazhar ülke statüsü tanıyan md.
9 için, bk. a.g.e., s. ı6ı-ı63). Aslında İran ,
Hindistan'daki sömürgeci çıkarlarını korumaya çalışan ingiltere ile onu dengelemek için güneyde yayılmacı politikalar
güden Rusya arasında tampon vazifesi
görüyordu. İki gücün gittikçe artan rekabeti sonucunda İran XIX. yüzyılın son
çeyreğinde kolay ve çabuk kar peşinde
koşan imtiyaz avcılarının akınına uğradı.
Onların çıkarları. mali bunalımda olup verilen imtiyazların sonuçlarını kestiremeyen şah ve yozlaşmış yüksek bürokratların menfaatleriyle örtüşüyordu. ingiltere
ve Rusya'nın artan baskısı altında ezilen
şah her ikisine sağladığı imtiyazlarda
dengeyi gözetmek zorunda kalıyordu.
Ticarı

imtiyazlar dışındaki iktisadi aykamu hizmetleri. finansal girişimler ve doğal kaynakların tesbiti ve iş
letilmesi olmak üzere üçe ayrılmaktadır.
iktisadi imtiyazlar. i ran doğal kaynaklarının daha verimli bir şekilde işletilmesi
amacıyla verilmiştir. Yer altındakiler de
rıcalıklar
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dahil olmak üzere bu kaynakların büyük
bir kısmına hükmeden şah, madencilik
imtiyazlarını kira veya mukataa usulüyle
işletilrnek üzere vermiştir. Hazar ve Körfez su ürünlerinin ve Bakü petrollerinin
işletilmesi imtiyazlarından önemli gelirler elde ediliyordu. Bakü ve Hürmüz'deki
tuzla ve sülfür yataklarının işletilmesi de
verilen imtiyazlar arasındadır ( Tadhkirat
al-Mulük, s. 92).
En kapsamlı imtiyaz 1872'de ingiliz vaBaron Julius de Reuter'e verilmiştir. Buna göre Baran Julius, yetmiş
yıl boyunca iran'ın doğal kaynaklarının
önemli bir kısmını işletecek, baraj. köprü. yol, demiryolu ve fabrikalar kuracak,
gümrük mukataalarmı işletecek, İran
hükümetinin milll bir banka kurmayı kararlaştırması durumunda önceliğe sahip
olacaktı. Ancak İran'daki halk ayaklanması ve ingiltere hükümetinin Reuter'i desteklernemesi sebebiyle bu imtiyaz ertesi
yıl iptal edilmiştir.
tandaşı

İngilizler' e 1862-1918 yılları arasında
verilen kamu hizmetleri imtiyazları arasında iran'da telgraf hatları döşenip işle
tilmesi (ı 864- ı 898), Ka rün nehrinin milIetlerarası taşımacılığa açılması (ı

888),

ülkenin güney ve batı eyaJetleri ne kara
ve demiryolları döşenip işletilmesi ( ı 89019 ı 3) gibi ayrıcalıklar bulunmaktadır.
Bu arada Ruslar'a da benzer imtiyazlar
Bunlar da 1889 yılında Hazar denizine boşalan sularda taşımacılık
yapma , Enzell körfezinde demirleme.
Hazar kıyısında depo ve yollar inşa etme
hakları. 1881-1894 yılları arasında iran'ın
kuzey eyaletlerindeki telgraf hatlarının
kullanımı ve kontrolü müsaadesi, 1893'te bir Rus şirketine Enzell'den Kazvin'e
kadar karayolu yapım izni, Rus bankasına
Culfa'dan Tebriz' e, oradan da Kazvin'e karayolu ile (ı902) Culfa-Tebriz demiryolu
( 191 3) yapım ve işletmesi imtiyazı ve Nobel kardeşler şirketine Enzeli- Reşt arasında petrol boru hattı döşeme ayrıcalığı
( I 9 ı I ) verilmesini içermektedir.
sağlanmıştır.

1889'da Reuter'e verilen Bank-ı Şahl'yi
kurma ve kağıt para çıkarma inhisarı en
önemli mail imtiyazlardandır. Bu ayrı
calığı dengelemek için Rus Yakov Polyakov'a iran'da bir istikraz şirketi (Banque
des Prets. Bank-ı istikraz!) kurma hakkı bahşedilmiştir ( 1890); ancak 1894'te Rusya
hükümetinin satın aldığı bu şirket Bank-ı
Şahl'ye rakip olmuştur. 1891 'de Polyakov'un kardeşi Lazar Solomonovich. Kuzey İran'daki sigortacılık sektörünün tekelini elde etmiştir.

Doğal kaynakları işletme imtiyazları
arasında şunlar sayılabilir:

Stepan Martinovich Lianozov'a verilen 1888-1906 yıl
ları arasında Hazar deniz ürünleri işlet
meciliği ruhsatı. Rusya vatandaşı Kusess'e sağlanan Mazenderan ormanları
nın işletilmesi hakkı. 1899'da bir Rus madencilik firmasına Azerbaycan'ın Karacadağ bölgesindeki maden yataklarının
araştırılıp işletilmesi hakkı, Rusya bankasına. Azerbaycan'da yaptığı kara ve demiryollarının her iki yakasındaki 1o fersahlık alan içinde kalan kömür ve petrol
alanlarını çalıştırma ayrıcalığı. En büyük
ve uzun süreli imtiyaz ise 29 Mayıs 190 1'de İngiliz William Knox D'Arcy'ye kuzey
eyaJetleri hariç bütün iran'da altmış yıllı
ğına doğal gaz ve petrol arama, çıkar
ma. ihraç ve satım inhisarı sağlanması
dır (Hurewitz, s. 482-484).
Bu imtiyazlar iranlı tüccarın aleyhine
ve onları sömürgeci güçlerin
ülke üzerindeki hakimiyetinin ve süregelen geri kalmışlığın sebebi olarak gören
tüccar. ulema ve aydınlar tarafından sık
sık kınanmıştır. 8 Mart 1890'da ingiliz vatandaşı Binbaşı Gerald Talbot'a elli yıllı
ğına verilen tütün üretim. alım satım ve
ihraç tekelini (a.g.e., s. 205-207) protesto etmek için iran'ın büyük şehirlerinde
halk ayaklanmaları olmuş ve Nasırüddin
Şah 5 Ocak 1892'de ilgili imtiyazı ilga etmişti. Reformistlerin başlıca taleplerinden biri yabancılara sağlanan imtiyazların meclis tarafından denetlenmesi olup
bu denetim anayasanın 24 ve 25 . maddeleriyle sağlanmıştı . İran hükümetleri
1918'den itibaren kapitülasyonların kaldırılması için çeşitli girişimlerde bulunmuş ve nihayet 1O Mayıs 1928'de kapitüIer hükümler ihtiva eden bütün antlaş
maların ilga edildiği ilgili tarafiara bildisonuçlanmış

rilmiştir.

Hindistan. Portekizliler'in 1502'de Vasco de Gama kumandasında Malabar'a
gönderdikleri silahlı ticaret filosu Cochin,
Cannanore. Quilon ve Baticala racalarıyla
iyi ilişkiler kurup antlaşmalar yaptı ve ilk
iki yerde ticaret üsleri kurdu. Portekiz kı
sa zamanda. Basra körfezi- Hindistan deniz ticaret yolu üzerinde bulunan Hürmüz'dekine ilaveten DiQ, Daman, Bassain. Bulsar. Hugly, Goa. Malaka, Cava ve
Baharat adalarındaki asker!- ticari üsleri
sayesinde Gucerat ve Bengal ticaretine
hükmetmeye başladı. Portekiz'in bol kazançlı Hindistan ticaretinden pay almak
isteyen Hallan dalılar 1595-1601 yılları
arasında en az on beş deniz seferi düzenledi; bu arada Van Neck çeşitli antlaşma-

iMTiYAZAT
larla döndü ( 1598). Hollanda. Portekiz ve
İspanya'nın inhisarına giren Hindistan ve
Uzakdoğu ticaretinden pay almak üzere
İngiliz tüccarları tarafından 31 Aralık
1600'de İngiliz Doğu Hindistan Şirketi kuruldu. Büyük hissedarlarını Amsterdam
tüccarının teşkil ettiği Hollandalılar da
dağınık. düzensiZ ve çeşitli kayıplara mal
olan ticaretlerini tek elden yürütmek
için Doğu Hindistan Şirketi'ni kurdular
(1602).
İngiliz Sir Thomas Roe. 1618 yılında
Hürrem'den Bengal ticareti için imtiyazlar almayı başararak Portekizliler'e küçük
çapta rakip oldu. Cihangir'in 1624'te bir
fermanla İngiliz Doğu Hindistan Şirketi'
ne sağladığı imtiyazlar. iki ülke arasında
ki ilişkilerin Babürlüler aleyhine sonuçlanacak dönüm noktasını oluşturmuştur.
Buna göre İngilizler. Babürlüler'in hakimiyeti altındaki Hindistan topraklarında
serbest ticaret yapabilecekler. limanlara
in dirilen mallar gümrüklerde alıkonulma
yacak ve iç gümrük resimleri ve diğer
keyfi vergilere tabi tutulmayacak, İngi
lizler aleyhindeki davalar "mütesaddl" ve
şirket başkanı tarafından sonuçlandırılır

ken kendi aralarındakilere şirket başka
nı bakacak. İngilizler diğer Avrupalılar'ın
işledikleri suçlardan sorumlu kılınmaya
cak. tam bir din hürriyetine sahip olacak,
ölüm halinde ülkedeki mal varlıkları ilgililere teslim edilecektir (Chakrabarty, s.
ı 19-123).
Şah Cihan. İngiliz ve Hollanda Doğu
Hindistan şirketlerine daha önce koymuş olduğu bazı ticaret yasaklarını 1635
yılında kaldırmıştır. İngiliz doktor Gabriel
Boughton. 1651 yılında Şehzade Şüca'
dan. Bengal'de iç gümrüklerden muaf
olarak ticaret yapma imtiyazı içeren bir
"nişan " sağlamış ve şirket bu ayrıcalık
tan yararlanmıştı. Şah Cihan, İngiliz Doğu Hindistan Şirketi'ne Cihangir'in sağ
ladığı imtiyazların benzerini yeniden vermiş ve bir anlamda 1653 yılına ait fermanla Şehzade Şüca'ın nişanını onaylamışsa da SCıret'te müstahkem bir iş hanı
kurma ayrıcalığı sağlamarnıştı (a.g.e. , s.
137-139).
Evrengzlb devrinde Bengal nevvabı
olan Mlr Cümle ve halefi Şayiste Han birer "pervane" ile önceki ayrıcalıkları onayladılar. Evrengzlb, 1664 'te yerli ve yabancı bütün tüccara bir yıllığına vergisiz ticaret hakkı verdi. 1665'ten itibaren İngi
lizler'i yerli halkın ödediği o/o 5'e karşılık
o/o 2,5'luk gümrük vergisi imtiyazından
faydalandırdı. Keyfi uygulamalara son
vermek amacıyla 1680 yılına ait bir fer-

manla İngilizler'in Bengal'de yaptıkları
ihracat ve ithalat için o/o 3,5'luk standart
gümrük vergisi koydu. Evrengzlb. şirke
tin eski elemanlarından George Bowcher'a Kasım 1684'te şirketin faydalandığı
imtiyazları bahşederek yaba ncılar arasın

daki rekabeti körüklemeye çalıştı. 1688'de bozulan ilişkiler sonucunda şirketin
SCıret ve Masulipatam'daki ticarethanelerini zaptedip İngiliz tüccarını hapse atarak çıkarlarına büyük darbe vurmasına
rağmen 4 Nisan 1690'da o/o 2,5'1uk gümrük vergisi uygulaması dahil daha önceki
bütün imtiya zları tekrar verdi.
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Kasım

1698 tarihinde Bengal Valisi

Azlmüşşan İngilizler'e Kalküta. Sutanuti

ve

GovindapCır'da satın almalarına

izin

verdiği

üç köyün zemindarlığını bahşetti.
Şah Ferruhsiyer ise 171 ?'de bir fermanla İngilizler' e Sutanuti, Kalküta ve GovindapCır'daki üç köye ilaveten Bengal'de
(Bengal. Biharve Orissa) otuz sekiz. Madras'ta beş köyün ve Divi adalarının. SCı
ret'te de bir bölgenin zemindarlığını ve
yıllık3000 rupi plşkeş karşılığında iç gümrüklerden muaf olarak ticaret yapma.
Mürşidabad'daki darphanede haftada üç
gün kendi paralarını basma imtiyazını.
İngiliz iş hanlarının şeflerine temsilcilerinin güvenliği için emanname verme yetkisini ve zor durumdaki İngiliz gemilerinin Babürlüler'in kontrolündeki bütün limanların mütesaddllerinden yardım ve
sığınma talep etme hakkını verdi. Böylece İngilizler. Hindistan tarihinde ilk defa
mahalli yerleşik bir güç konumuna geçmiş oldular: şirket. zemindarlığını yaptığı
bölgelerdeki ticaret ve ziraatı vergilendirme. güvenliği sağlamak için silahlı kuwet
bulundurma gibi haklar elde etti. Bunu
takip eden süreç içinde İngilizler Hindistan'a hakim oldular. Hollanda da Doğu
Hindistan Şirketi aracılığıyla Seylan. Cava ve Sumatra'da sömürgeler elde etti
(ayrıca bk. HOLLANDA DOGU HİNDİSTAN
ŞİRKETİ; İNGiLiZ DOGU HİNDİSTAN ŞİR
KETİ).

imtiyazlar, genellikle ilgili ülkede serbest ticaret ayrıcalığı yanında ulaşım, haberleşme ve finans sektörlerinin, yer altı
ve yer üstü doğal kaynakların işletme tekellerin i ele geçiren. bütün bu yatırımla
ra tehdit oluşturan iç ve dış düşmaniara
karşı istikrarı sağlamak için hükümetlere
siyasi baskı yapan Avrupa devletlerinin
yavaş fakat istikrarlı sömürgeleştirme
politikalarını yansıtır. Ayrıcalıklar. veren
ülkeden ziyade faydalanan ülkenin çıkar
larına hizmet etmiş. mütekabiliyet esasına dayanan imtiyazlardan askeri. siya-

si ve iktisadi güçleri sebebiyle Avrupalı
lar yararlanmıştır. Genellikle imtiyazlar
yabancıları yerli halktan daha ayrıcalıklı
kıldığı için haksız rekabet ortamı doğur
muştur. Bu sebeple yerli tüccar "Avrupa
tüccarı"nın statüsünden yararlanabilmek için onların himayesi altında faaliyet gösterıneyi tercih etmiştir. Zamanla
kapitülasyon özelliği kazanan imtiyazlar
yabancılara ticari ve hukuki ayrıcalıklar
vermesi. can. mal. mesken ve iş yerleri
için dokunulmazlık sağlaması. yerli tüccarın imtiyaz sahibinin himayesine sığın
masına sebebiyet vermesi bakımından
milli hakimiyeti zayıflatıcı rol oynamıştır.
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