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Kâr amaçlý mal mübadelesi mesleðine
ticâret, bu mesleðin mensubuna tâcir (ço-
ðulu tüccâr) denir. Bir görüþe göre ticaret
Arapça’ya Ârâmîce ve Süryânîce’den geç-
miþ olup aslý tiggârâ ve tâgûrtâdýr. Ak-
kadca’da “tâcir, ithalâtçý, acente” anlamýn-
da t/damk/gâru ve Sumerce’de damgâr
kelimeleriyle de iliþkilidir (Jeffery, s. 90-91).
Bazý kaynaklardan Câhiliye Araplarý’nýn ti-
careti içki alým satýmýyla özdeþleþtirdiði
anlaþýlmaktadýr (Ýbnü’l-Esîr, I, 181). Üre-
tim-tüketim baðlantýsýný saðlayan ara ik-
tisadî aþamayý oluþturan ticaretle bey‘ ve
þirâ‘ kelimeleri arasýnda umum-husus iliþ-
kisi vardýr. Ticaret kelimesi yedisi Medine’-
de inen sekiz âyette dokuz yerde geçer (el-
Bakara 2/16, 282; en-Nisâ 4/29; et-Tevbe
9/24; en-Nûr 24/37; Fâtýr 35/29; es-Saf 61/
10; el-Cum‘a 62/11) ve genel hukukî dü-
zenlemeden söz eden ikisi hariç (el-Ba-
kara 2/282; en-Nisâ 4/29) bu âyetlerde,
ticaretin simgelediði kýsa vadeli dünyevî
kazanca odaklananlarý uyarýp âhiretteki
gerçek kazanýma yönlendirme ve ticarî iþ-
lemlerin müminleri Allah’ý hatýrlamaktan
alýkoymasýný engelleme amacý ön planda-
dýr. Nisâ sûresinin 29. âyetinde insanlara,
karþýlýklý rýzaya dayanan ticaret imkâný
varken haksýz yollara tevessül edilmemesi
uyarýsý yapýldýktan sonra hukukî ve ticarî
iþlemlerin aldanma ve aldatmadan uzak,
açýk ve güvenilir biçimde taraflarýn bilgi ve
hür iradesiyle gerçekleþtirilmesi ilkesi
vurgulanýr. Bu anlamda ticaret Ýslâm’da
övülmüþ ve Hz. Peygamber, “Güvenilir, dü-
rüst tâcir peygamberler, sýddîklar ve þe-
hidlerle beraberdir” (Müsned, III, 437; Ýbn
Mâce, “Ticârât”, 1; Tirmizî, “Büyû.”, 4); “Rýz-
kýn onda dokuzu ticarettedir” (Ýbn Hacer
el-Askalânî, VII, 352) buyurmuþtur. “Mu-
hakkak Allah’tan korkan, iyilik yapan ve
doðru olanlar dýþýndaki tâcirler kýyamet
günü fâcirler olarak diriltilecektir” meâlin-
deki hadis (Müsned, III, 428, 444; Ýbn Mâce,
“Ticârât”, 3; Tirmizî, “Büyû.”, 4; Dârimî,
“Büyû.”, 7), ticarî iþlemlerde harama düþ-
meme konusunda âzami dikkatin göste-
rilmesi uyarýsýný yansýtmaktadýr. Usulüne

uygun yapýldýðýnda ticaret helâl kazan-
cýn en yaygýn, tabii ve meþrû yolu oldu-
ðu gibi insanlar arasýnda mallarýn müba-
delesini saðladýðý, ihmali durumunda her-
kesin zarara uðrayacaðý göz önüne alýna-
rak bu mesleðin icrasý farz-ý kifâye, tâcirin
meslek hükümlerini öðrenmesi farz-ý ayýn
sayýlmýþtýr. Nitekim Hz. Ömer ahkâmýný bil-
meyenleri ticaretten sakýndýrmýþtýr. Hali-
fenin sahâbeye ticareti yabancýlara veya
kölelere kaptýrýp onlarýn egemenliði altý-
na girmemeleri konusundaki tavsiyesi de
bu baðlamda ele alýnmalýdýr.

Ýslâm ticaret hukuku çerçevesinde hür
iradeyi tam yansýtmayan faizli ve hileli mu-
ameleler, kumar / þans oyunu niteliðinde-
ki mülâmese, münâbeze, müzâbene gibi
ve garar içeren muhâkale, muhâdara gi-
bi Câhiliye ticaret usullerinin yaný sýra al-
datýcý reklamcýlýk, yalan yere yemin, mu-
sarrât (satýþa çýkarýlacaðý için sütü bir
müddet saðýlmamýþ hayvan) ve çalýntý mal-
larýn piyasaya sürülmesi haram kýlýnmýþ-
týr. Pazara mal getirenlerin yolda karþýla-
nýp piyasa fiyatýný öðrenmeden mallarý-
ný ellerinden ucuza alma (telakki’r-rukbân),
ihtikâr*, neceþ, devam eden bir pazarlýk
üzerine pazarlýk (bk. MÜSÂVEME), bir sa-
týþta iki satýþ, malýn ayýbýný gizleme ve eti-
ket bilgilerinde sahtekârlýk yasaklanmýþ-
týr. Bunlara saðlýða zararlý içeriðe sahip
ürünlerin ticareti de katýlabilir. Esasen söz
konusu yasaklar standart ürünlerin bu-
lunmadýðý, dolayýsýyla ticaret metâýnýn baþ-
ta fiyat, kalite ve ölçüsünden þüphe edil-
diði, yeterince açýklýk ve bilgi dolaþýmýnýn
bulunmadýðý o piyasalarda bilinmezlik ve
belirsizliðin yaný sýra -bununla da baðlan-
týlý biçimde- fâhiþ haksýz kazançlar doður-
masý mümkün bütün iþlemleri içermek-
tedir. Hür insan; meyte, içki, domuz, kan,
put, kumar ve falcýlýk aletleri gibi tüke-
timi veya kullanýmý haram kýlýnmýþ necis
þeyler; mâdum ve ihraz edilmemiþ sahip-
siz mallar ile müstehcen neþriyat ticareti
yasak olan kalemlerdir. Fýkýh kitaplarýnda
alým satýmla baþlayan ayrý ayrý akid türle-
ri ve konu baþlýklarý altýnda ayrýntýlý biçim-
de ele alýnan muâmelât bölümü, bir bü-
tün halinde ayný zamanda ticarî iþlemle-
rin temel fýkhî çerçevesini dinî ve ahlâkî
yönüyle beraber çizmekte, bu alandaki te-
mel yasaklama ve sýnýrlamalarýn yaný sý-
ra kural ihlâllerinin hukukî sonuçlarýný da
vermektedir. Ticaret mallarýnýn zekâta tâ-
bi olmasý, zekâtýn sarf yerleri arasýnda yol-
da kalmýþlarla borçlularýn da sayýlmasý ve
ödeme imkâný bulunmayan borçlara dev-
let desteði saðlanmasý giriþimcilerin da-
yanýþma ruhunu ve risk yüklenme cesa-

dîn” makamýna gelince Ticânî’yi tekrar Tu-
nus’a çaðýrýp ona Dîvânü’r-resâil’de yük-
sek bir görev verdi; Ticânî muhtemelen
vefatýna kadar bu görevini sürdürdü. Ýb-
nü’l-Ahmer, Ticânî’nin ölüm tarihini ver-
mez. Ticânî’nin arkadaþý Ebü’l-Kasým b.
Abdülvehhâb b. Kaid el-Kelâî’den onun ve-
fatý sýrasýnda bile þiir yazdýðýna dair bir na-
kilde bulunan Ýbnü’t-Tavvâh 712 (1312)
yýlýnda öldüðünü kaydeder (Sebkü’l-mašål,
s. 168). Çaðdaþ araþtýrmacýlardan Hasan
Hüsnî Abdülvehhâb kaynak göstermeden
Ticânî’nin 710’da (1310-11) vefat ettiðini
söyler (Ri¼letü’t-Ticânî, Hasan Hüsnî Ab-
dülvehhâb’ýn takdimi, s. 18).

Hafsî sarayýndaki resmî görevleri yanýn-
da edip ve þair olarak tanýnan Ticânî’nin
þiirlerinden bazý parçalar çeþitli kaynak-
larda günümüze ulaþmýþtýr. Tarihçi Ýbnü’t-
Tavvâh ondan ders almamakla birlikte
kendisiyle çok görüþtüðünü, umumi ve
mutlak icâzet aldýðýný, edebiyat dýþýnda
bir meziyeti bulunmadýðýný, iyi bir þair ol-
duðunu ve çok sayýda methiye yazdýðýný
belirtir ve bir mersiyesini kaydeder (Seb-
kü’l-mašål, s. 68; bazý kasideleri için bk.
Ticânî, s. 129-130, 198, 234; Ahmed et-Ta-
vîlî, s. 267-272). Kadýn-erkek iliþkileri ve
cinsel konulara dair oðlu Abdullah et-Ti-
cânî tarafýndan yazýlan Tu¼fetü’l-£arûs ve
nüzhetü’n-nüfûs adlý eser yanlýþlýkla ba-
basýna nisbet edilerek yayýmlanmýþtýr (Ka-
hire 1301; nþr. Ebû Hâcer, Kahire 1987; nþr.
Fuâd Þâkir, Kahire 1990; nþr. Celîl Atýyye,
London 1992; nþr. Salâh Ebü’s-Suûd, Ka-
hire 2003).
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vet geleneðinin ve Ahîlik teþkilâtýnýn tica-
ret hayatýna hâkim olduðu eski devirler-
de bazý iþ merkezlerinde esnafýn sabah-
larý dükkân açmadan önce bir yerde top-
lanýp dua ettiði bilinmektedir. XVI. yüzyýl-
da arastalarda dua kubbeleri ortaya çýkýn-
ca esnaf sabah namazýndan sonra çarþý-
nýn bu bölümünde toplanýr, seçkin bir ki-
þinin önderliðinde doðruluk yemini ile he-
lâl ve bereketli kazanç için dua ederek dük-
kânlarýný açardý.

Tarih. Özellikle en eski medeniyet hav-
zalarýný oluþturan Ortadoðu ile Çin ve Hin-
distan arasýndaki ticaret antik çaðlardan
beri insanlýðýn ortak yaþamýnýn, iþ bölü-
münün, mal, inanç, dil, kültür ve mede-
niyetin taþýyýcýsýydý. Nitekim Kur’an’da ve
diðer kutsal kitaplarda Asya’nýn batýsýn-
daki köle nakliyatýný da içeren çok yönlü
ticarete yer yer atýfta bulunulur. Meselâ
Hz. Yûsuf’u kuyuda bulup Mýsýr’da satan
ticaret kervaný develerle Gilead’dan Mý-
sýr’a baharat, pelesenk ve mür götüren
Medyenli Ýsmâilîler’e aitti (Yûsuf 12/19;
Tekvîn, 37/25, 28, 36). Yine gece gündüz
güven içinde kervan seferleri düzenledik-
leri yerleþim birimleri aðýna sahip Sebe kav-
mi daha uzak yerlerle ticaret yapmaya baþ-
layýnca daðýlmýþtýr (Sebe’ 34/18-19; ayrýca
bk. I. Krallar, 10/2). Bâbil’in son kralý Na-
bunaid (Nabonidus, m.ö. 556-539) Kuzey
Arabistan’daki Teymâ’yý ikinci baþþehir
edinerek bölgeyi nüfuzu altýna almaya ça-
lýþmýþ ve yarýmadanýn özellikle batý kýyýsý
boyunca kervan ticaretini geliþtirmiþtir.
Eski Ahid’de Teymâ kervanlarýndan söz
edilmesi (Eyub, 6/19; Ýþaya, 21/13-14) Hi-
caz kafilelerinin burada bir süre konakla-
dýðýný gösterir. Yarýmadanýn kuzeyinde Hî-
re ile Petra ve orta kesimdeki Necran gibi
þehirler zenginliklerini bu kervanlara borç-
lu olmuþtur. Medeniyet batýya doðru ya-
yýldýkça Ortadoðu transit ticarette önem-
li rol oynamýþ, bu akýþta devletlerin, özel-
likle de imparatorluklarýn doðuþ ve batýþ-
larý uzak mesafeli ticaretin güvenliði açý-
sýndan büyük önem taþýmýþtýr.

Ýslâm’ýn zuhurunda Mekke, Arap yarý-
madasýnýn dinî ve ticarî merkezi konu-
mundaydý. Gerek çevresinde çeþitli pana-
yýrlarýn kurulmasý gerekse Kur’an’da da
iþaret edildiði gibi (Kureyþ 106/1-4) ya-
zýn kuzeye, kýþýn güneye giden kervanla-
rýn uðrak yeri olmasý Mekke’yi canlý bir ti-
caret merkezi haline getirmiþti. Mekkeli-
ler içinde hür iradeyi tam yansýtmayan
faizli vb. iþlemler, büyük ölçüde hile, ga-
rar ve kumar unsuru içeren ticarî mua-
meleler oldukça yaygýndý. Hak ve adalet
ilkesinden uzak, kýsa vadeli çýkara dayalý

ve güçlüden yana ticarî iliþkiler toplumun
yozlaþmasýna sebebiyet vermiþti. Dolayý-
sýyla Mekkî sûreler sadece dinî-itikadî me-
selelere hasredilmemiþ, insan iliþkilerin-
deki yozlaþmanýn iktisadî hayattaki yan-
sýmalarýyla ilgili çeþitli âyetler de inmiþ, Hz.
Peygamber bu yasaklarý açýklayýp ticareti
saðlýklý bir yapýya kavuþturarak özendir-
miþtir. Böylece ticaret Hicaz bölgesinin ve
Ýslâm toplumunun iktisadî ve kültürel ha-
yatýnýn ana unsurlarýndan biri konumuna
gelmiþtir (Kallek, s. 3-25).

Ýslâm ticaret tarihini kronolojik olarak
iktisadî, hukukî ve teknik araçlar, para ve
pazar þartlarý, kaynak türleri ve siyasal
kaymalarýn belirlediði üç döneme ayýrmak
mümkündür. I-IV. (VII-X.) yüzyýllar arasýný
kapsayan ilk dönemin belirgin özelliði ön-
ce kýsa bir süre içinde hâkim olunan Do-
ðu Akdeniz ve Kuzey Afrika sahilleri, Bas-
ra körfezi ve Uman denizi kýyýlarýndaki ti-
caretin müslümanlarca ele geçirilmesi, ar-
dýndan Asya ve Uzakdoðu ile iktisadî iliþ-
kilerin geliþtirilmesidir. Ýslâmî fetihlerin ar-
kasýndan Afrika-Avrasya kara kütlesinin
siyasî haritasýnýn yaný sýra ticaret kalýpla-
rý da önemli ölçüde deðiþmiþtir. Akdeniz
ticaretinin uzun süre kesintiye uðradýðý
iddiasý Avrupalý tüccar için isabetli sayýla-
bilirse de mutlak þekilde doðru deðildir.
Çünkü kýsa süre içinde bu boþluðu, deniz
aþýrý ticareti Iustinianos devrinden beri
kontrolünde bulunduran Suriyeli ve Mý-
sýrlý tâcirlerin elinden alan ilk müslüman
kuþak doldurmaya baþlamýþtýr. Nitekim
sahâbe arasýnda Saîd b. Zeyd el-Kureþî,
Talha b. Ubeydullah, Osman b. Affân gibi
Akdeniz’de ticaret gemileri çalýþtýranlara,
deniz aþýrý ve þehirler arasý, hatta uluslar
arasý ticaretle uðraþanlara rastlanmakta-
dýr. Daha Ömer döneminde Doðu Akde-
niz sahillerinin büyük bölümünün fethedil-
mesi ve buralarýn denizden gelecek teh-
likelere açýk bulunmasý bir deniz gücü ha-
zýrlanmasýný gerektirmiþtir. Ayrýca ticare-
tin eskiden beri yaygýn olduðu Suriye ve
Mýsýr’ýn valileri, bölgenin ve Akdeniz tica-
retinin korunmasýndaki önemini çabucak
kavradýklarý donanmayý hemen kurmuþ-
tur. Zira her iki bölgenin Akdeniz sahille-
rindeki tersaneleri ele geçirilerek burada
yaþayan denizci halktan gerekli mürette-
bat kolaylýkla saðlanmýþtýr. Bu kýyýlardaki
eski tersanelerden ve Fenike geleneðini
sürdüren ustalardan yararlanýp ticaret ge-
milerini gasbeden korsanlara karþý sava-
þan müslüman denizciler için de gemiler
yapýlmýþtýr (Makdisî otuz altý farklý gemi-
den bahseder; A¼senü’t-tešåsîm, s. 31-32).
Nitekim Hz. Ömer zamanýnda deniz sefer-

retini arttýrýcý unsurlardýr. Ýslâm ülkesin-
de þehirler arasý ticaretten alýnan iç güm-
rükler Hz. Peygamber tarafýndan yasak-
lanmýþtýr. Ýslâm hukukçularý, yabancý tüc-
carýn ödeyeceði gümrük vergisi veya dip-
lomatik temsilcilerin sahip olacaðý imti-
yazlar konusunu tartýþmýþ, genelde Hz.
Ömer’in uygulamasýna dayanarak muka-
bele bi’l-misl ilkesini benimsemiþtir. Her-
kesle ticaret yapýlmasý meþrû kabul edil-
mekle beraber stratejik öneme sahip at,
silâh gibi askerî levazýmýn ve köleleþtirilen
savaþ esirlerinin düþman ülkelerine ih-
racýnýn yasaklanmasý gerektiði vurgulan-
maktadýr. Buna göre söz konusu mallara
gümrüklerde el konularak bedellerinin sa-
hiplerine iadesi icap eder. Ayrýca söz ko-
nusu metâýn dýþarýya kaçýrýlmasý sýnýr boy-
larýndaki nöbetçiler tarafýndan önlenme-
lidir (meselâ bk. Ebû Yûsuf, s. 206; krþ.
Sahnûn, IV, 270; Mevvâk, IV, 253-254). Böy-
lece muhtemel bir savaþta müslümanlar
aleyhine kullanýlabilecek siyasî-askerî açý-
dan hassas mallar için kontrollü ticaret re-
jimi önerilmektedir.

Hz. Peygamber ticareti de kapsayan ca-
susluk ve karþý casusluk faaliyetleri üze-
rinde de durmuþtur. Zira Ýslâm’dan önce
Arabistan ticaretini ele geçiren Kureyþ
baþta olmak üzere bütün Arap kabileleri,
hayatlarýna ve mal varlýklarý ile kervanla-
rýna yönelik her türlü saldýrýyý önlemek için
casusluða önem vermiþlerdir. Kureyþ Ýs-
lâm’dan sonra bu faaliyetleri müslüman-
lara yöneltmiþtir. Bunun en meþhur ör-
neklerinden biri, Ebû Süfyân önderliðin-
de Suriye’den gelen Kureyþ kervanýnýn al-
dýðý istihbarat sayesinde hem Resûl-i Ek-
rem’in gönderdiði casuslarý hem de or-
duyu atlatarak Mekke’ye ulaþmasýdýr. Hz.
Muhammed ile eþi Hatice’nin hayatlarýný
kazandýklarý ticarete Ýslâm’ýn olumlu ba-
kýþý, diðer dinlerde ve felsefelerde çoðun-
lukla kötülenen bu mesleðin en þerefli
meslek sayýlmasýný (meselâ bk. Ca‘fer b.
Ali ed-Dýmaþký, s. 69; Þemseddin Ýbn Müf-
lih, III, 290-294) ve müslüman toplumlar-
da uluslar arasý düzeyde geliþmesini özen-
dirmiþtir. Bununla beraber müslüman dü-
þünürler mevcutlar arasýnda hangisinin
aslî veya üstün meslek olduðu hususunu
tartýþmýþtýr (Muhammed b. Hasan eþ-Þey-
bânî, s. 70-72; Ebû Hayyân et-Tevhîdî, III,
60-62; Alâeddin Ali Ýbnü’l-Lebbûdî, s. 142,
144-145). Resûlullah’ýn ticarete baþlandý-
ðýnda dua edilmesini vurgulayan hadisleri
(Dârimî, “Ýsti,cân”, 57; Tirmizî, “Da.avât”,
36) müslümanlarca münferiden uygulan-
dýðý gibi bir pazar ritüeline dönüþen top-
lu niyazlar da yapýlmýþtýr. Nitekim fütüv-
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neleri beslemeye baþlamýþtýr. Altaylar’dan,
Urallar’dan, Kafkaslar’dan, hatta Dekken
yarýmadasýndaki maden ocaklarýndan Ýs-
lâm dünyasýna âdeta altýn akmýþtýr. Müs-
lümanlarýn akýnlarý bir süre Avrupa’yý eko-
nomik bakýmdan içine kapanmaya zorla-
mýþsa da Ýslâm âleminin kereste, demir
ve kürk gibi mallara olan yüksek talebi çok
geçmeden Avrupa’yý da dünya ticaretine
sokmuþtur. Müslümanlarýn genellikle Ýs-
panya üzerinden talep ettiði söz konusu
mallar karþýlýðýnda verdiði, Avrupa kaynak-
larýnda 778 yýlýndan itibaren “mancussos”
(Arapça menkuþ) vb. kelimelerle anýlan Ýs-
lâm sikkelerinin Batý’daki tedavülü zaman-
la artmýþtýr. Charlemagne da temel para
ve ölçü birimlerini Ýslâmî birimlere baðla-
ma politikasý gütmüþtür.

Ýran’ýn müslümanlarca fethinin ardýn-
dan Hazar denizinden de faydalanýlmaya
baþlanmýþtýr. II-VII. (VIII-XIII.) yüzyýllar ara-
sýnda müslüman devletlerin kuzey sýnýrý-
nýn bir bölümünü oluþturan Hazar deni-
zindeki ve ona dökülen Ýdil, Ural ve Terek
gibi nehirlerdeki Âbeskûn, Derbend, Bakü,
Gîlân, Deylem, Âmül gibi limanlarýn Rus-
ya, Bulgaristan, Cürcân ve Taberistan’ýn
baþýný çektiði yerlerle ticarî faaliyetlerin-
de büyük canlýlýk yaþanmýþtýr (Mes‘ûdî,
I, 168; Ýbn Havkal, II, 332-333, 340, 378-
379, 382, 385). Müslümanlar Basra, Übül-
le, hatta Kýzýldeniz ve Aden limanlarýndan
Hindistan, Serendîb (Seylan) ve Çin’e ticarî
mallar sevkediyordu. Hindistan’da ve Se-
rendîb adasýndaki ticaret merkezleri ara-
sýnda Arap üsleri çok önemliydi. Bu top-
raklarda özellikle Gucerât, Maldiv ve Ma-
labar kýyýlarýnda müslümanlarýn siyasî hâ-
kimiyet kurmasýndan önce de yoðun Arap
yerleþimi vardý. Müslümanlar, Çin ve Uzak-
doðu yollarý üzerindeki yerli halklarla ka-
rýþarak ticarî birer üs vazifesi gören barýþ-
çýl yerleþim alanlarý oluþturmuþtur. Me-
selâ Hindistan’ýn güney sahillerinde özel-
likle Kerala-Malabar bölgesinde Arap tâ-
cirlerinin yerli kadýnlarla evliliðinden Mop-
lahlar (Mappilla) denen melez bir müslü-
man topluluk meydana gelmiþtir. Coðrafî
yakýnlýðý dolayýsýyla Araplar’ýn Ýslâm önce-
sinde ticarî iliþkilerinin bulunduðu bölge-
ye müslümanlar hicretin hemen ardýndan
gelmeye baþlamýþtýr. Moplahlar’ýn nüve-
sini oluþturan bu ilk yerleþimden sonra
Ýslâmiyet yerli halk arasýnda yayýlmýþtýr.
Batý Asya ile Çin ve Uzakdoðu’yu baðlayan
deniz yollarýnýn üzerinde yer almasý ve
Hint alt kýtasýna yakýnlýðý sebebiyle daima
uluslar arasý ticaretin bir parçasý olan Se-
rendîb adasýnýn kuzeybatý sahilindeki Ma-
hahitta Limaný VII. yüzyýlýn baþlarýndan

itibaren Arap ve Fars asýllý tâcirlerin uðrak
merkeziydi. Ticaretle uðraþan müslüman-
lar adanýn kuzeyindeki yerli Tamil kadýn-
larýyla evlenip burada yerleþmiþtir. Za-
manla adanýn dýþ ticareti, Portekizliler’in
X. (XVI.) yüzyýl boyunca sahil bölgelerinin
kontrolünü ve ihracatýn tekelini ele geçir-
mesine kadar müslümanlarýn denetimine
girmiþtir (DÝA, XXXVII, 426). Bu dönemde
Afrika-Uzakdoðu arasýndaki deniz ticare-
tinin yoðunluðu bazý adalarý göç alan ti-
carî üsler haline getirmiþtir. Meselâ za-
man zaman Doðu Afrikalýlar’la Endonez-
yalýlar’ýn ilk göçmen sakinlerini oluþtur-
duðu Madagaskar’a Ýslâm’ýn doðuþunun
ardýndan yerleþen müslüman tâcirler de
özellikle adanýn kuzeybatý, güneydoðu ve
doðu kýyýlarýnda ticaret merkezleri kur-
muþtur.

Çin kaynaklarýna göre milâdî V. yüzyýl-
da Araplar’ýn Çinhindi yarýmadasýna ka-
dar ticarî seferler yapmalarýna karþýlýk sa-
dece Kamboçya, Annam ve Tongkin böl-
gelerinden çok az sayýda Çinli Ortadoðu’-
ya gidiyordu. VI. yüzyýlda Çin ile Arabis-
tan arasýnda Seylan üzerinden kurulmuþ
bir ticaret mevcuttu. 14 (635) yýlýnda Hz.
Ömer’e gönderilen bir belgede o senenin
ramazan veya þâban ayýndaki fethinden
sonra Übülle’ye Uman, Bahreyn, Fars ve
Hindistan’ýn yaný sýra Çin’den de ticaret
gemilerinin geldiði bildirilmektedir (Dîne-
verî, s. 117). Ýbnü’l-Kelbî, Arabistan’ýn iki
büyük limanýndan biri olan Debâ’daki pa-
nayýra Sind, Hint ve Çin tâcirleriyle Doðu
ve Batý milletlerinin geldiðini söylemekte-
dir. Hz. Osman zamanýnda Tang sülâlesi
hâkimiyetindeki (618-907) Çin baþþehrine
bir heyetin gönderilmesiyle (31/651) baþ-
layan Çin-Arap siyasî münasebetleri ya-
nýnda ticaret baðlarý da gittikçe kuvvet-
lenmiþtir. I. (VII.) yüzyýlda, özellikle deniz
yolunun kullanýldýðý Çin-Ýran-Arabistan ara-
sýndaki ticaretin daha da geliþmesi sonu-
cu Basra körfezindeki Sîrâf bölgesi Çinli,
Çin’deki Khanfu (Kanton) Limaný ise Arap
tâcirler için önemli birer ticarî merkeze
dönüþmüþtür. Bu iliþkileri bozan Talas Sa-
vaþý’nýn (133/751) ardýndan müslümanla-
rýn ilerlemesini önlemek amacýyla vergi ve-
rerek barýþ yapmak zorunda kalan Tang
iktidarý, 755’te çýkan büyük bir isyaný bas-
týrabilmek için Abbâsîler’den yardým iste-
miþ, gönderilen 4000 kadar savaþçýnýn Çin’e
yerleþmesine izin verilmiþtir. Malaka yarý-
madasýnýn güneyine uðrayarak Çin liman-
larýna ulaþan birçok müslüman Arap bu
ticarî iliþkiler sonucu Khanfu ve Hainan þe-
hirlerinde kalýp ticaret üsleri kurmuþtur.
Mes‘ûdî’nin Mürûcü’×-×eheb adlý ese-

leri kýsmen, Basra körfezi ve Uman deni-
zi kýyýlarýnda sýk görünen korsanlarýn fa-
aliyetlerine yönelmiþtir. Ayrýca ticaret fi-
lolarý ile donanma arasýnda yakýn bir iliþki
saðlanmýþ, dolayýsýyla kýsa sürede yeni gü-
venli bir ticarî birlik kurulmuþtur.

Emevî hâkimiyeti altýndaki Akdeniz Su-
riyesi’nden Abbâsîler’le beraber doðuya
doðru Irak içlerine kayma olurken Basra
körfezine açýlan Baðdat, Akdeniz’e bakan
Dýmaþk’a oranla çok daha etkin bir yerel
ve uluslar arasý ticaret merkezine dönüþ-
müþtür. Baðdat, Basra, Sîrâf, Kahire, Ýs-
kenderiye ve Hicaz yolu üzerindeki Kûfe
ile Dýmaþk da önemli ticarî merkezlerdi.
Bu dönemde Basra özellikle deniz ticare-
tinde çok mühim bir yer edinmiþtir. Dicle
ve Fýrat nehirleri Basra körfeziyle Akde-
niz’i birbirine baðlayarak Irak’ý transit ti-
carette stratejik bir yere oturmuþtur. Mý-
sýr için ayný iþlevi Kýzýldeniz ile Akdeniz’i
birleþtiren Nil nehri görmüþtür. Ýnsanlýk
tarihinin ilk dünya medeniyetine ev sa-
hipliði yapan Ýslâm topraklarý 750’lerden
itibaren Afrika-Avrasya üzerinde Eski Dün-
ya’nýn odaðý konumuna gelmiþtir. Bilhas-
sa II ve III. (VIII ve IX.) yüzyýllarda Akdeniz
medeniyeti esasen müslümanlarýn hâkim
olduðu kýyýlarda geliþmiþtir. Endülüs Eme-
vîleri ile Abbâsîler arasýndaki ticarî iliþki-
ler müslüman gemilerinin serbest dolaþý-
mýný saðlarken bu devirde Doðu mallarý-
nýn Batý’ya taþýnmasý münasebetiyle bü-
yüyen Akdeniz ticareti dengeyi Batýlýlar
aleyhine bozmuþtur. Dolayýsýyla Ýspanya’-
da Emevî Devleti’nin kurulmasýyla (756)
baþlayan dönemde Akdeniz -hýristiyan dün-
yasýnýn varlýðýný sürdürdüðü kuzey kýsým-
larý hariç- müslümanlarýn egemenliðinde
kalmýþtýr. Ege ve Adriyatik denizlerinin Bi-
zanslýlar’ýn kontrolünde bulunmasýna rað-
men müslümanlarýn Akdeniz’deki hüküm-
ranlýðý Avrupa ile ticaretin daha kolay ya-
pýlmasýný saðlamýþ, doðu Ýslâm beldeleri-
nin Endülüs ve Sicilya’nýn yaný sýra diðer
Avrupa ülkeleriyle ticareti IV. (X.) yüzyýlda
büyük geliþme göstermiþtir. Milletler ara-
sý ticarette Kuzey Afrika ve Endülüs, Ýslâm
dünyasý ile Batý Avrupa arasýndaki geçiþ
köprülerinden biriydi. Müslümanlar Fran-
sa ile ticareti sürdürmüþ, Amalfi ve Vene-
dik gibi Ýtalya þehirleriyle olan iliþki ise on-
larýn Ýslâm dünyasýndan saðlanan malla-
rýn taþýmacýlýðýný yapmasý þeklinde devam
etmiþtir.

Çeþitli sebeplerle yollarý kesilmiþ veya ka-
panmýþ olan maden ocaklarý Ýslâm hâki-
miyetinden sonra tekrar faaliyete geçiril-
miþtir. Orta ve Güney Afrika’dan Kuzey Af-
rika’ya gelen altýn tozu buradaki darphâ-
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ler deðerlendirmiþtir. Râzâniyye (muhte-
melen Farsça “râh-dân”dan [yol bilen] tü-
remiþtir) adý verilen Güney Fransalý yahu-
di tâcirleri IX. yüzyýl baþlarýnda Avrupa’yý
Çin’e baðlayan ticaret güzergâhlarýnda et-
kili olmuþtur. Bunlar Avrupa’dan Kuzey Af-
rika, Güney Rusya, Ortadoðu, Horasan,
Mâverâünnehir, Hindistan ve Çin’e kadar
gider ve Fransýzca, Slavca, Grekçe, Arap-
ça, Farsça konuþurlardý.

Eskiçað ve Ortaçað’da ticaret yollarý va-
sýtasýyla Çin, Ýran, Hindistan, Rus stepleri
ve Baltýk ülkelerine baðlanan Mâverâün-
nehir VIII. yüzyýlda iktisadî açýdan büyük
geliþme göstermiþtir. Orta Asya’daki tâ-
cirler nehir yoluyla kuzeye iþlenmiþ mal
götürüp buralardan ham madde ve kürk
alýrdý. Ýskandinav, Rus ve Baltýk ülkeleriy-
le ticarette Ýdil Bulgarlarý ve Hârizmliler
su yollarý üzerinden büyük rol oynamýþtýr.
Ýslâm ülkelerinden gelen tâcirler vasýtasýy-
la Ýslâmiyet kýsa zamanda Bulgarlar ara-
sýnda yayýlmýþ, müslüman olan Bulgar Kra-
lý Almýþ Han, 920’de Baðdat’a elçi gönde-
rerek Ýslâm’ý öðretecek din âlimleriyle ca-
mi ve kale yapacak mimarlar istemiþtir.
Halife Muktedir-Billâh’ýn 922’de Bulgar ül-
kesine gönderdiði Gürgenç’ten 3000 de-
ve ve 5000 kiþiyle yola çýkan elçilik heye-
tinde bulunan Ýbn Fadlân bu yolculuðu se-
yahatnâmesinde anlatmýþtýr. Sibirya düz-
lükleri, Ýran, Çin ve Hindistan ile Avrupa’-
daki Güney Rusya ve Ýskandinav ülkeleri-
ni birbirine baðlayan ana yollarýn kavþak
noktasýnda bir ticaret merkezi konumu-
na sahip Hârizm’in de bu devirde özellik-
le Deþtikýpçak ve Aþaðý Volga arasýnda eþ-
ya nakliyatýndaki yeri önemliydi. Hârizm’-
deki Kuzey ve Doðu Avrupa ile Güney Rus-
ya’da da faaliyet gösteren müslüman tâ-
cirlerin söz konusu ticaret yollarýndan ge-
tirdiði çeþitli emtia Hârizm pazarlarýnda
satýlýrdý. Moðollar’ýn bütün Þark Ýslâm dün-
yasýný istilâ etmelerinin sebebi de ticaret-
ti. Rusya, Polonya ve Ýskandinavya’daki ar-
keolojik kazýlarda bulunan çok sayýda Sâ-
mânî-Ýslâm sikkesi, IX. yüzyýlda müslüman
tüccarýn Ýzlanda’ya kadar gittiðini veya en
azýndan etki alanýný geniþlettiðini göste-
rir. Söz konusu bulgular Mâverâünnehir’in
de adý geçen yerlerle canlý ticarî iliþkilerin
varlýðýný ispatlar. Dolayýsýyla bu dönemde
serbestçe ve yoðun biçimde tedavül ede-
bilen mal-para birimlerinin dünya ticare-
tini kolaylaþtýrdýðý söylenebilir. Ýlgili veri-
lerin kanýtladýðý üzere Ýslâm dünyasýnda
pâyitaht dýþýndaki bölgesel darphâneler
yakýnlýklarýna göre ya maden ocaklarý ci-
varýnda veya önemli yerel idarî ve ticarî
merkez durumundaki þehirlerde kurul-
muþtur.

Bu baðlamda özel sermayeyi oldukça
likit ve hareketli hale getiren, devlet ge-
lirlerinin transferini ve resmî ödemeleri
kolaylaþtýran kýymetli kâðýtlarýn da ulus-
lar arasý ticaretteki rolü vurgulanmalýdýr.
Bunlardan hamiline düzenlenebilen ve ci-
ro edilebilenlerin tedavül kabiliyeti yük-
sekti. Hz. Peygamber devrinden beri kul-
lanýlmakta olup 18 (639) yýlýndan itibaren
Câr Limaný’nda istihkak senedi niteliðine
bürünen sukûk neticede bir çeþit murâba-
ha endeksli varlýða dayalý tahvil gibi iþlem
görebilmiþtir. Yeni Ýslâm devletinin Resûl-i
Ekrem ve ilk üç halife gibi bizzat ticaret
yapmýþ idarecilerce yönetildiði gerçeði, kýy-
metli evrakýn idarî kademelerde yaygýn
biçimde benimsenmesinde rol oynamýþ ola-
bileceðini düþündürmektedir (Morony, XX
[1993], s. 699). Ýslâm tarihinde ilk birkaç
yüzyýl içinde iktisadî ve ticarî hayatýn can-
lanmasýyla beraber ödemeyi kolaylaþtýran,
alacak veya borcun bir yerden baþka yere
naklini saðlayan borç senedi, ödeme em-
ri / çek, poliçe niteliðindeki bazý kýymetli
evrak IV. (X.) yüzyýlda iyice yaygýnlaþmýþ,
üzerindeki deðerler artmýþ ve merkezleri
Baðdat’ta, þubeleri diðer þehirlerde bulu-
nan sarraflar / cehbezler bunda önemli rol-
ler oynamýþtýr. Bu ticaretin geliþmesi bir
çeþit bankerlik kurumunun doðmasýna ze-
min hazýrlamýþ, sarraf bütün müslüman
pazarlarýnýn vazgeçilmez unsuru haline gel-
miþtir. IX. yüzyýlda sarraflar zengin tüc-
cara ve devlete finans hizmetleri vermiþ-
tir. Faiz haram olduðu için bu iþi daha çok
gayri müslimler yapmýþtýr. Batýlý ülkeler,
Ýslâm dünyasýndan gerek Haçlý seferleri
sýrasýnda Ortadoðu gerekse Ýber yarýma-
dasý üzerinden kýymetli evrak hukukunun
baþý çektiði çok þey öðrenmiþtir. Batý’da
“check / chèque, traffic, tariff, risk, tare,
calibre, magazine, wechsel, wissel, doua-
ne” gibi kelimelerle ifade edilen araç ve ku-
rumlar genelde Haçlý seferleri sýrasýnda
Avrupa’ya aktarýlmýþtýr. Haçlýlar Ýslâm süs
eþyalarýný da ülkelerine taþýmýþtýr. Doku-
ma, seramik, cam, deri, lake, pirinç mâ-
mullerinde Ýtalyan Rönesansý tarzýndaki
örneklerin dünyada ün kazanmasýndan
sonra bile müslüman sanat ürünlerinin
toplanýp ucuz sanayi taklitlerinin yapýl-
masý iþi sürdürülmüþtür.

Abbâsî idaresi altýnda devrin bütün me-
deniyet havzalarýna komþu ve ana aracý
konumunda olan müslüman tâcirler hep-
sinden tecrübe, mâlûmat ve mal alarak
çaðdaþlarý arasýnda en geniþ bilgiyi edin-
mekle kalmayýp birinden diðerine de ak-
tarmýþ, Ýslâm topraklarýnda geliþtirilen ti-
caret kalýplarý Romalýlar ve Persler’inkileri

rinde Çinliler’in mallarýný yelkenlilerle Do-
ðu Arabistan’a kadar getirdikleri, Uman
limanlarýna uðrayýp Basra’ya kadar gittik-
leri kaydedilmektedir. Arap ticaret gemile-
ri Sîrâf–Maskat–Hindistan–Seylan–Mala-
ya yarýmadasý–Malaka–Siyam körfezi–Pu-
lu Kondor adasý–Çin denizi rotasýný takip
ederek Khanfu’ya ulaþýyordu. Tang hâne-
daný ile Abbâsî hilâfeti imparatorluk gü-
vencesi altýna aldýklarý Atlantik–Pasifik ti-
caret yollarýna büyük iþlerlik kazandýrmýþ-
týr (Curtin, s. 105).

Tang devrinden Sung devrine (907-1297)
kadar geçen sürede Çin’e gelen Ýranlý ve
Arap tâcirlerin sayýsý gittikçe artmýþtýr. Bu
sýralarda Baðdat’ta ipekli kumaþ, porse-
len, çay ve ham ipek gibi Çin mallarýný sat-
mak için özel pazarlar kuruluyordu ki bun-
larýn varlýðý uzmanlaþmýþ ticarete iþaret
eder. Ayný þekilde Tang’ýn baþþehri Chang-
an’daki dükkânlarda Arap ve Ýranlýlar’ýn
deðerli taþlar, fildiþi, baharat, cam, inci gi-
bi ürünleri satýlýyordu. Hükümet ülkenin
güneydoðu bölgesindeki bazý limanlarý ya-
bancýlarla ticarete tahsis etmiþti. Zaman-
la Çin’in güneydoðu bölgesindeki müslü-
manlarýn nüfusu artmýþ ve yabancý ülke-
lerden gelenler arasýnda ilk sýrayý Araplar
almýþtýr. VII. yüzyýlýn ortalarýnda Doðu As-
ya’ya deniz yoluyla yaptýklarý ticarî seya-
hatler sýrasýnda Çin’e ulaþan Arap ve Ýran-
lý müslümanlar, muhtemelen orada tanýþ-
týklarý Koreli tâcirlerle birlikte Silla hâne-
danýnýn hüküm sürdüðü Kore’ye de git-
miþtir. Çin’e gelen müslüman tüccar sa-
yýsý arttýkça onlara yönelik iþlemleri yürü-
tecek merkezler kurulmuþ, müslümanla-
rýn topluca bulunduklarý Khanfu, Zeytun,
Hang-chou ve Ming-chou gibi limanlarda
deniz ve gemi iþlerine ait bürolar açýlmýþ-
týr. Ancak Çin yönetimine karþý bir isyan-
da zaptedilen Khanfu’da çoðunluðu Arap
ve Ýran asýllý müslümanlardan oluþan on
binlerce tüccar ve zanaatkâr katledilmiþ-
tir (879). Kaçanlar Çinhindi yarýmadasýna
veya Malaya limanlarýna doðru yayýlmýþ,
Çin’deki ticaret merkezlerini özellikle Ma-
laya yarýmadasýnýn batý sahilindeki Kalah
(Kedah) þehrine taþýmýþtýr. Khanfu’da dinî
ve sivil otonomiye sahip olan müslüman-
lar, burada da önemli bir merkez kurduk-
larý için muhtemelen ayný toplumsal teþ-
kilâtlarýný sürdürmüþtür. Deniz ticareti-
ni büyük ölçüde baltalayan bu hadiseden
sonra müslüman tâcirler Sung hânedaný
kuruluncaya kadar (907) fazla bir ticarî
teþebbüste bulunamamýþtýr. Tang ve Ab-
bâsî iktidarlarýnýn saðladýðý fýrsatlarý, Ak-
deniz’deki müslüman-hýristiyan çekiþme-
sinin dýþýnda kalabildikleri ölçüde yahudi-
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konsolosluk görevi ihdas edilmiþtir. Muh-
temelen, ilk konsolos XII. yüzyýlýn baþla-
rýnda Ýskenderiye’de görev yapmýþ olup
kendisine Venedik Devleti ödeme yapar-
dý. Ortaçað Ýtalyan þehir-devletlerinin de-
niz aþýrý ticarî faaliyetlerinin ortaya çýkar-
dýðý konsolosluk kurumu diplomatik elçi-
lik deðil bir þehrin yabancý ülkelerdeki ti-
caret temsilciliðiydi. Tâcirlerin aralarýndan
seçtiði bir mümessil konsül olarak mahal-
lî hükümetlerle iþleri yürütür, sorunlarý çö-
zer, vatandaþlarýnýn noterliðini yapar, ken-
di ülkelerine seyahat etmek isteyenlerin
vize iþlemlerini gerçekleþtirirdi (DÝA, XXVI,
178-179).

V-VII. (XI-XIII.) yüzyýllar arasýndaki ikin-
ci dönem Uzakdoðu ve Güney Avrupa’da
deðiþen bölgesel ve uluslar arasý þartlarý
içerir ki bunlar doðudan tekrar Akdeniz’e
doðru bir iktisadî, siyasî ve coðrafî kay-
mayý yansýtýr. Bunda X. yüzyýldan sonra
Abbâsîler’in zayýflamasý ve XI. asýrdan iti-
baren Ýslâm dünyasýnýn çeþitli cepheler-
de iþgale mâruz kalmasýnýn, özellikle As-
ya’dan batýya yönelen Tatar akýnlarýnýn ka-
ra yollarýný bir süre týkamasýnýn büyük ro-
lü olmuþtur. Parçalanan müslüman birli-
ði iktisadî istikrarýn bozulmasýna, yeni ku-
rulan devletçikler de sýnýrlarýn, dolayýsýyla
transit kara ticaretinde vergilerin artma-
sýna yol açmýþtýr. Artýk Asya aþýrý ticaret,
Moðollar’ýn bölgeyi iktidarlarý altýnda ye-
niden birleþtirip düzeni saðlamalarýna ka-
dar yaklaþýk dört asýr aksayacaktýr. Bütün
Kuzey Afrika’ya hükümran olup Akdeniz
egemenliðini ellerine geçiren Fâtýmîler,
Bizans’ýn Doðu Akdeniz’deki faaliyetlerini
önlemek için Kahire, Dimyat ve Ýskende-
riye gibi þehirlerdeki tersaneleri geliþtirip
donanmayý güçlendirmiþtir. Ancak Mýsýr
üzerinde Fâtýmî ve ardýndan Eyyûbî hâki-
miyeti altýnda yerli üretime dayalý ticare-
tin pekiþmesinin yaný sýra Mýsýr’la bera-
ber Sicilya, Tunus ve Endülüs liman þehir-
lerinde yoðunlaþan sýký bir Akdeniz tica-
ret aðý oluþmuþtur (EI 2 [Ýng.], X, 470). Ali
b. Osman el-Mahzûmî’nin el-Minhâc’ýn-
da VI. (XII.) yüzyýlýn ortalarýnda Ýskenderi-
ye, Tennîs, Dimyat gibi uluslar arasý liman-
larda yük veya yolculardan alýnan güm-
rükle rýhtým vergi, resim ve harçlarýnýn
dökümü yapýlmakta; ithal, ihraç ve tran-
sit ticaret mallarýna iliþkin ayrýntýlý bilgi su-
nulmakta; bu limanlarda uygulanan idarî-
malî sisteme ve personele dair bilgiler ve-
rilmektedir. Fâtýmîler, daha önce Mezo-
potamya ve Basra körfezi üzerinden yü-
rütülen ticareti Mýsýr ve Kýzýldeniz hat-
týna kaydýrmýþ, ticaretin aðýrlýðýný Irak ve
Uzakdoðu’dan Akdeniz’e çekerek mâmul

mallar üzerine yoðunlaþtýrmýþtýr. Kýzýlde-
niz’in tarihten bugüne uzanan önemi hac
yollarý ve Avrupa-Hindistan-Uzakdoðu ti-
caret yolu üzerinde olmasýndandýr. Hint
Okyanusu’ndan gelen gemiler Aden’den
sonra Cidde, Yenbu‘ (Câr), Hudeyde ve Ma-
savva‘ gibi limanlara uðrar, ardýndan Sü-
veyþ veya Akabe körfezlerine yönelirdi; Ak-
deniz limanlarýna ulaþtýrmak üzere getir-
dikleri mallar ise kervanlarla buralara ta-
þýnýrdý. Böylece Kýzýldeniz’i kontrol eden si-
yasî güç eline ticaret ve hac yollarýna hâ-
kimiyet gibi önemli bir avantaj geçirmiþ
olurdu.

VI. (XII.) yüzyýldan Memlük sultanlarý-
nýn baharat ticaretini tekellerine aldýkla-
rý IX. (XV.) yüzyýlýn ortalarýna kadarki dö-
nemde Mýsýr’ýn doðu ticaretinde Râzâniy-
ye tâcirlerinin yerini, özellikle Hint Okya-
nusu ve Kýzýldeniz’de faaliyet gösteren ve
Kârimî denen siyasî himayeye mazhar tüc-
car sýnýfý almýþtýr. Kârimîler, bu ticaretten
kendilerinden önceki tüccarla kýyas kabul
etmeyecek kadar servetler kazanmýþtýr.
Bunlarýn “kebîrü’t-tüccâr / reîsü’t-tüccâr”
unvaný verilen baþkanlarýnýn Memlük sul-
tanlarý huzurunda büyük saygýnlýklarý var-
dý; öyle ki nâzýrü’l-bahâr ve’l-kârim onla-
rýn çýkarlarýný korumakla da sorumluydu
(Curtin, s. 115; EI 2 [Ýng.], IV, 640-643). Her
ne kadar Kârimîler’in etkinlik alanlarýný
Maðrib’den Çin’e kadar geniþlettiklerine
dair kayýtlar varsa da VII. (XIII.) yüzyýlýn
sonlarýna doðru Kuzey Hindistan ekonomi-
si güçlenmeye baþlayýnca Arap ve Ýranlý
denizciler Hint Okyanusu’ndaki üstünlük-
lerini çoðunluðu Hindu olan Gucerâtlýlar’a
kaptýrmýþtýr.

Nitelikli iþ gücü sayesinde Endülüs, ya-
þanan bütün olumsuz geliþmelere raðmen
V. (XI.) yüzyýlda da Avrupa’nýn en müref-
feh bölgesi olma özelliðini koruyabilmiþ-
tir. Maðrib’de hüküm süren Murâbýtlar ve
Muvahhidler zamanýnda bilhassa Endü-
lüs’e nakliyecilik yapýlmýþ, güçlü donan-
malarla Batý Akdeniz bölgesi kontrol al-
týnda tutulmuþtur. Bununla beraber XI.
yüzyýlda hýristiyan Batý müslüman Doðu
ile temaslarýný arttýrmýþ, Bizanslý ve Sicil-
yalý tâcirler Mýsýr limanlarýna sýk sýk uðra-
mýþtýr. Endülüs müslümanlarýnýn giderek
zayýflamasý yüzünden ve özellikle Haçlý se-
ferleri sýrasýnda hýristiyanlar Akdeniz’de
serbestçe dolaþmaya baþlamýþtýr. Vene-
dik ve Cenova’nýn, tüccar sýnýfýnýn devlet
gücünü sistematik biçimde arkalarýna ala-
rak Adriyatik ve Ýyon denizlerindeki etkin-
liklerini Akdeniz’e taþýmalarý Haçlýlar’ýn de-
niz yoluyla Filistin’e ulaþmalarýný kolaylaþ-
týrmýþtýr. Kudüs Haçlý Krallýðý’nýn Doðu Ak-

aþmýþtýr. Deniz ve kara güzergâhlarý coð-
rafî þartlarca belirlenmiþ olduðundan pek
deðiþmemekle beraber Ýslâm’ýn kentsel
geliþimi, hukukî düzenlemelerle akidlerin
ve malî araçlarýn saðlanýp uygulanabilir bir
yapýya kavuþturulmasý, müslümanlarýn ti-
caretini besleyen üretim ölçeði gibi nok-
talarda ciddi farklýlýklar vardýr. Romalýlar
ve Persler, Doðu ticaret metâýnýn sadece
belli þehirlerden geçmesine izin vermiþ,
gelen ürünlere yüksek gümrük uygula-
mýþ, ihracatý tarým ürünleri ve bazý mâ-
mul mallarla sýnýrlamýþtýr. Buna karþýlýk
Ýslâm gümrük vergilerinin genelde dü-
þüklüðü, giriþ-çýkýþ kapýlarýnýn fazlalýðý çok
daha geniþ kapsamlý, karmaþýk ve yoðun
ticaret kalýplarýnýn varlýðýna kanýttýr (EI 2

[Ýng.], X, 470). Müslümanlarýn baþlangýç-
ta siyasal, daha sonra kültürel birliðe da-
yanan ve Atlantik kýyýlarýndan Çin sýnýrý-
na, Ýdil havzasýndan Sahrâ’ya kadar yayý-
lan dârülislâmýn tamamýný kapsayacak þe-
kilde bir ortak pazar oluþturup bu geniþ
bölgede ticaret yollarýný konaklama tesis-
leriyle donatmalarýnýn önemli bir küresel
aktör olmalarýnda rolü büyüktür. Bilhas-
sa ticarî güzergâhlardaki yapýlar ticaret
merkezleriyle taþrayý birleþtiren en önem-
li unsurdur. Abbâsî hilâfeti ulaþým güven-
liðini saðladýðý gibi kervan yollarý üzerin-
de kuyular ve kervansaraylar yaptýrmýþ,
ticaretin geliþmesini hýzlandýrmýþ, bu sa-
yede kara ve deniz ticareti kýsa sürede ge-
liþmiþtir. Neticede bu dönem için her ti-
caret yolunun Baðdat’a çýktýðý ve dünya
eþya fiyatlarýnýn tesbitinde Baðdat ve Ýs-
kenderiye pazarlarýnýn esas alýndýðý söy-
lenebilir. Gerek devlete gerekse tüccar ve
hacýlara ülkeler hakkýnda bilgi çoðunlukla
müslüman coðrafyacýlar tarafýndan veril-
miþtir. Çin, Hint, Orta Asya ve Kuzey Afri-
ka ürünlerinin el deðiþtirdiði ticaretin hac-
mi ve çeþitliliði hakkýnda Câhiz’in III. (IX.)
yüzyýlda yazdýðý et-Teba½½ur bi’t-ticâre
adlý eserde önemli bilgiler vardýr. Süley-
man et-Tâcir adlý bir tüccarýn ayný yüzyý-
lýn ortalarýnda kaleme aldýðý AÅbârü’½-
Øîn ve’l-Hind adlý seyahat günlüðü nite-
liðindeki nâdir kitaplarda da bu tür bilgi-
ler bulunmaktadýr.

Ticaret taifesinin “vekîlü’t-tüccâr / emî-
nü’t-tüccâr” denilen reisine bilhassa Ýran
ve Hindistan’da verilen “melikü’t-tüccâr”
unvaný, diðer bölgelerde farklý anlam ka-
zanarak yabancý ülkelerdeki bir nevi tica-
rî temsilciye verilmeye baþlanmýþtýr. Ben-
zer þekilde özellikle Venedikli tüccarýn ül-
ke dýþýnda ticaret kolonileri oluþturmasýy-
la beraber bunlarýn korunmasý ve idarî-
hukukî iþlemlerinin kolaylaþtýrýlmasý için
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leleri daha ayrýntýlý biçimde düzenlemiþ-
tir (EI 2 [Ýng.], X, 471-472). Parasal siste-
min birleþtirilmesine raðmen bölgesel sik-
keler tamamen yok olmamýþtýr. Nitekim
bir bölgenin paralarý kolayca diðerlerinin
birimleriyle deðiþtirilebilmiþtir. Ancak tica-
ret XI. yüzyýldan itibaren dirhemlerin kýt-
lýðý ve tezyifinden zarar görmüþ, böylece
Akdeniz bölgesinde dirhem-dinar kurun-
da ciddi dalgalanmalar yaþanmýþtýr. Haç-
lýlar ve Ýspanya’daki hýristiyan idareciler
tarafýndan sürekli Ýslâm sikkesi kesilme-
si bu paranýn saðlam dinar ve dirhem pe-
þindeki uluslar arasý iþlemlerde oynadýðý
rolün göstergesidir (a.g.e., X, 471). V. (XI.)
yüzyýldan baþlayarak gerek ticarî münase-
betler gerekse Haçlý yaðmasý sebebiyle Ba-
tý Avrupa’ya bol miktarda altýn sikke gir-
miþtir. Bunun bir kýsmýnýn Batýlýlar’ýn Ýslâm
dünyasýyla yaptýklarý ipek, baharat vb. tica-
ret karþýlýðýnda Ýslâm dünyasýna geri gel-
diði söylenebilir; büyük kýsmý Bizans’a gi-
diyor ve oradan nomisma olarak yeniden
Ýslâm dünyasýna geçiyordu.

Anadolu’nun Ýslâm dünyasýna katýlmasý
ve Selçuklular’ýn ticarî iliþkileri engelleyen-
leri bertaraf etmek için seferler düzenle-
me, mal ve can güvenliðini saðlama, saldý-
rýya uðrayan tâcirlerin zararlarýný karþýla-
ma, vergi muafiyeti ve indirimi gibi politi-
kalarýyla kuzey-güney ve doðu-batý ticaret
yollarý açýlmýþ, Çin’i Orta Asya ve Ýran üze-
rinden Mezopotamya’ya, oradan Akdeniz
kýyýsýndaki Antakya ve Sûr limanlarýna
baðlayan Ýpek yolu canlanmýþtýr. Anado-
lu, Horasan ve Irâk-ý Acem’den Kirman’a
gelen kervanlar mallarýný bölgenin Tiz, Hür-
müz gibi limanlarýndan Uman, Bahreyn,
Hindistan, Çin, Zengibar, Habeþistan, Mý-
sýr ve diðer yerlere götürüyordu. Ticaret
kervanlarý Mâverâünnehir, Hârizm, Ýran,
Azerbaycan, Irak, Suriye ve Anadolu’da
güvenli bir þekilde sefer yapabiliyordu. Zi-
ra Anadolu Selçuklularý bu yollar üzerin-
de seyahat emniyetini saðlamak, yolcu ve
kervanlarýn istirahatini temin etmek gibi
amaçlarla kervansaray / ribât adý verilen
kale benzeri konaklama tesisleri kurmuþ,
bunlar uluslar arasý ticaretin geliþmesine
yardýmcý olmuþtur. Haberleþme için ku-
rulan menziller ticaretin vazgeçilmezleri
arasýndaki iletiþim ve ulaþýma devlet ta-
rafýndan verilen önemi göstermektedir.
Anadolu Selçuklularý iç ve dýþ ticareti ge-
liþtirmek amacýyla önemli liman þehirle-
rinden Karadeniz sahilindeki Samsun ve
Sinop’u, Akdeniz kýyýsýndaki Antalya ve
Alanya’yý fethedip Sinop ve Alanya’da ter-
sane kurmuþlarsa da Venedikliler ve Kýb-
rýs Franklarý’na imtiyazlar verip denizlerde-

ki ticarî hâkimiyeti onlara býrakmýþlardýr
(DÝA, III, 127). Halbuki Memlükler 690’da
(1291) son Haçlý kalesi Akkâ’yý alýnca IV.
Nicolas’tan baþlayarak papalar müslüman
hükümdarlarla yapýlan ticaret anlaþmala-
rýný, hatta Ýslâm ülkelerinde seyahat et-
meyi dine aykýrý sayan bir dizi emirnâme
yayýmlamýþtýr.

V. (XI.) yüzyýlýn ortalarýndan itibaren müs-
lüman tüccar Hazar ülkesine sýkça ziya-
retlerde bulunmuþtur. Meþhur ticaret yol-
larýnýn kesiþtiði milletler arasý bir ticaret
merkezi olan Ýdil’den hareket eden tâcir-
lerin Endülüs ve Çin’e ulaþtýklarý bilinmek-
tedir. Hazarlar ile müslümanlar arasýndaki
ticaret Baðdat–Rey–Berdea–Derbend–Ýdil
yolu; Cürcân’dan baþlayan ve Hazar deni-
zinden Ýdil’e ulaþan, Don ve Ýdil nehirleri
vasýtasýyla Ýskandinavya’ya uzanan tica-
ret güzergâhý; Hârizm’den Hazar toprak-
larýna ve oradan Bulgarlar’a giden yol üze-
rinden yapýlýyordu. Her milletten tücca-
rýn gelip yerleþmesine ve mesleklerini ic-
ra etmesine izin verilen Hazar topraklarý-
nýn Batý Avrupa, Yakýndoðu ve Uzakdoðu
arasýndaki transit ticarette büyük önemi
vardý. Elde edilen gümrük vergisi Hazar
Hakanlýðý’nýn en mühim gelirini oluþtur-
duðundan tâcirlerin her türlü güvenliði
saðlanýyordu. Merkez Ýdil’deki en kalabalýk
tüccar sýnýfýný 10.000 kiþiyle müslüman-
lar teþkil ediyordu. Hazar ülkesinde otu-
ran ve buraya gelip giden müslümanlarýn
hukukî iþlerine bakmak üzere hakan ta-
rafýndan “hýz” unvanlý bir memur görev-
lendirilmiþti (DÝA, XVII, 119-120). XI. yüz-
yýl baþlarýnda Hazarlar’ýn güçlerini kaybe-
dip Kumanlar’ýn kuvvetlenmesiyle birlik-
te müslüman ülkelerle kuzey stepleri ara-
sýnda deniz ticareti yavaþ yavaþ kesilme
noktasýna gelmiþtir. Bununla beraber müs-
lümanlarýn elinde bulunan güney liman-
larýnda bu sektörde bir aksama olduðu
söylenemez. VI. (XII.) yüzyýlda Bizans’ýn
izniyle Karadeniz’e geçen Venedikliler’le
Cenevizliler de Hazar denizi yolunu tica-
ret amacýyla kullanmýþtýr. Moðol istilâsý ve
Altýn Orda Devleti’nin Ýslâmiyet’i kabul et-
mesinin ardýndan Hazar bölgesi politik ve
kültürel birliðe kavuþmuþ, deniz ticaretin-
de ciddi büyüme saðlanarak Hazar deni-
zi, Avrupa’nýn Karadeniz üzerinden Orta
Asya’ya ve Hindistan’a giden büyük tica-
ret hattýnýn önemli bir baðlantýsýný oluþ-
turmuþtur. Moðol istilâsýndan hemen son-
raki yýllarda Cenevizliler, Gîlân’dan ipek ta-
þýmacýlýðý ile baþlayýp sahilde üretilen diðer
mallarla sürdürdükleri ticarette Hazar’ý
kullanmýþlardýr (a.g.e., XVII, 110-111). Al-
týn Orda Devleti’nin idaresi altýndaki Ka-

deniz sahil þehirlerini ele geçirmesi bilhas-
sa Venedikliler’le Cenevizliler’i güçlendir-
miþtir. Avrupalýlar, ziraî ve sýnaî bakýmdan
daha ileri seviyedeki Ýslâm dünyasýnýn ürün-
lerini almak için Doðu Akdeniz limanlarý-
na gelmiþ, Latin Haçlý devletleri Antakya,
Trablusþam ve Kudüs’te ticarî üsler kur-
muþ, böylece Akdeniz Doðu mallarýnýn Av-
rupa’ya nakledildiði bir ara ticaret bölge-
sine dönüþmüþtür. 1043-1100 yýllarý ara-
sýndaki dönemde müslüman ve Bizans do-
nanmalarý özellikle Ýtalya þehirlerinin do-
nanmalarýna galip gelirken XII. yüzyýlýn ba-
þýnda Avrupalýlar Korsika, Sardinya, Sicil-
ya, Güney Ýtalya ve hatta Filistin ile Suri-
ye sahillerindeki müslüman hâkimiyetini
kýrmýþtýr. Akdeniz’de Sicilya Normanlarý,
Venedik, Cenova, Piza, Napoli, Amalfi gi-
bi bütün Ortaçað boyunca siyasî ve ticarî
açýlardan güçlü denizci devletler kurulmuþ,
Avrupa’nýn irtibat noktalarýný oluþturan
Tunus ve Sicilya ayný yüzyýlda yerini ka-
demeli biçimde Ýtalya ticaret þehirlerine
kaptýrmýþtýr. Avrupa’nýn bu devirde baþ-
layan Akdeniz hâkimiyeti XVI. yüzyýldaki
Osmanlý hükümranlýðý dýþýnda varlýðýný sür-
dürmüþtür. Avrupalýlar, Abbâsî Devleti’-
nin çöküþüyle (656/1258) Osmanlý Devle-
ti’nin kuruluþu arasýndaki boþluðu iyi de-
ðerlendirmiþtir. Müslümanlarýn ve Bizans’ýn
bu rekabette geriye düþmelerinin sebep-
leri arasýnda Ýslâm âlemindeki mücadele-
ler, Bizans’ýn Malazgirt yenilgisi, Endülüs’-
teki iç kavgalar sayýlabilir. Çünkü bu sýra-
da Batý Avrupa dýþýndaki Akdeniz-Kara-
deniz ülkeleri dýþ istilâlarýn etkisinde kal-
mýþtýr.

Genelde Akdeniz müslüman denizciliði-
nin zayýflamasý temayülüne raðmen bah-
riye araçlarý, Arapça seyrüsefer rehberle-
ri, gemilerin çeþitliliði ve donanýmý, liman
þehirlerindeki tersanecilik hizmetleri, IX
ve X. yüzyýllarda zirveye ulaþan denizcilik
sanayiinin ve görkemli ticaret filosunun
hâlâ varlýðýný sürdürdüðünü gösterir. V.
(XI.) yüzyýla ait kaynaklar gemilerden bir
tanesinin direk uzunluðunu 23 m., kargo
kapasitesini 300 ton olarak kaydeder. Ha-
fif teknelere sahip olan tüccar da nehir
nakliyatýna katkýda bulunmuþtur. Ancak
tersanecilikteki geliþme XI. yüzyýlda ke-
reste kýtlýðý, tersaneler üzerindeki devlet
tekeli, angaryacýlýk gibi sebeplerle nere-
deyse durmuþtur. Buna raðmen meselâ
VI. (XII.) yüzyýlda müslümanlar dümeni icat
edebilmiþtir. Bu dönemde hukuk sistemi
ticaretin yaný sýra açýk deniz ve kýyý sefer-
lerini, gemi kiralama sözleþmelerini, mev-
simsel iþçilikleri, kâra ve zarara katýlým
ortaklýklarýný, safra ve enkazla ilgili mese-
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326). Bazý müslüman tâcirler zaman za-
man Kore ve Japonya’ya kadar gitmiþtir.
Müslümanlarla olan iliþkilere deðinen ilk
resmî kayýtlar Koryo hânedanýnýn kronik-
lerinde bulunmakta ve 1024’te Râzî adýn-
da birinin yönetiminde 100 kiþiden fazla
Arap (Tashi) tüccarýnýn Kore’ye geldiðin-
den bahsetmektedir. 1231 yýlýnda Moðol-
lar, Kore’yi kontrolleri altýna aldýklarý sýrada
müslüman göçmen ve tâcirler ülkenin bir-
çok yerinde yerleþmiþti (DÝA, XXVI, 200).

Bu dönemde Ýslâm ülkelerindeki piya-
salarýn durumuyla ilgili deðerlendirmeye
gelince, meselâ V. (XI.) yüzyýl âlimlerin-
den Mâverdî, Allah’ýn insanlarýn yararlan-
masý için dört çeþit üretim ve kazanç yo-
lu yarattýðýný söyler; bunlardan ziraat ve
hayvancýlýðý aslî, ticaret ve sýnaati fer‘î
meslekler diye niteler. Ona göre ticaret
iki türlüdür: Yerli ticaret fýrsatçýlýk ve ka-
raborsacýlýða uygunluðu sebebiyle saygýn
kiþilerce tercih edilmez. Dýþ ticaret ise kül-
fetinin ve riskinin yüksekliði, büyük ser-
maye gerektirmesi bakýmýndan bir cesa-
ret iþi olup öncekinden daha faydalýdýr
(Edebü’d-dünyâ, s. 305-311). Ortadoðu ve
Akdeniz ticaretinin altýn çaðýný tasvir eden
Ca‘fer b. Ali ed-Dýmaþký tüccar sýnýfýný
üçe ayýrýr: Toptancý / istifçi (hazzân); itha-
lâtçý (rakkâd) ve ihracatçý (mücehhiz). Dý-
maþký, malý ucuzken alýp istifleyen ve pa-
halanýnca piyasaya süren tâcire fiyat dal-
galanmalarý konusuna dikkat etmesini
öðütlemektedir. Ýthalâtçý, özellikle yolcu-
luk ve taþýmacýlýðýn güçlüklerine ve bek-
lenmeyen aksaklýklara karþý önlem alma-
lý, piyasalar ve gümrük tarifeleri konusun-
da önceden bilgilenmeli, çeteleler tutup
kayýtlarýný güncellemelidir. Ýhracat gerçek-
leþtirildiði beldelerdeki güvenilir acente-
lerce yürütülür; temsilciler de kâr ortaklý-
ðý usulüyle tâcirin ve kendilerinin çýkarla-
rýný gözetirler. Dýmaþký ayrýca satýlan ma-
la ait ödemelerin belirli bir tarihte taksitle
veya krediyle yapýlmasýna göre ticaret þe-
killerini tasnif eder (el-Ýþâre, s. 70-75; krþ.
Ýbn Haldûn, s. 366). Mâverdî þehirleri de
iþlevlerinin çeþitliliðine ve yoðunluðuna
göre ziraî ve giriþimci / ticarî olmak üze-
re ikiye ayýrýr. Ona göre geliþmiþliðin gös-
tergesi ve iktidarýn aynasý konumundaki
giriþimci þehirler taþra kentlerinin orta-
sýnda, düzenli alýcýlarý barýndýran ticaret
merkezlerine yakýn olmalý, taþýmacýlýða im-
kân veren su ve kara yollarý üzerinde bu-
lunmalý, ulaþým güvenlikleri saðlanmalý,
rüsûm ve vergileri hafif tutulmalýdýr (Tes-
hîlü’n-na¾ar, s. 211-213). Onun tasvir et-
tiði bu düzenli, hiyerarþik, çok iþlevli kent-
ler aðýnda tüccar, gerek esnafýn gerekse

çiftçinin istisnâ‘ ve selem gibi iþlemler va-
sýtasýyla fason üretim yapmasýna, giriþim-
ci / ticarî þehirle diðerleri, köyle kent, ham
madde ve ara mal üreticisiyle sanayici ara-
sýnda baðlantý kurulmasýna aracýlýk et-
miþ, merkeze siyasî tâbiyeti de kapsayan
karþýlýklý baðýmlýlýða katkýda bulunmuþtur.
Bu vesileyle, tüccarýn selem sözleþmesini
bir riskten korunma (hedging) yöntemi ola-
rak kullandýðý söylenebilir.

VIII-X. (XIV-XVI.) yüzyýllar arasýndaki üçün-
cü dönemin en çarpýcý özelliði Avrupalý tüc-
carýn Ýslâm pazarlarýna yoðun biçimde nü-
fuz etmesi ve önce Doðu Akdeniz ticare-
tine, X. (XVI.) yüzyýldan itibaren dünya ti-
caretine hâkim olmaya baþlamasýdýr. Ýtal-
yanlar’ý Fransa, Ýngiltere, Danimarka, Ýs-
panya, Portekiz ve Hollanda izlemiþ, bu
devletler, geçmiþin aksine Akdeniz kýyýla-
rýndaki Ýslâm topraklarýný devamlý tehdit
edip buradaki ticareti ellerinde tutmuþ-
tur. Aslýnda bu süreç, daha VI. (XII.) yüz-
yýlda Ýslâm topraklarýndan geçen transit
ticaret mallarýnýn veya yerli mahsuller ya-
hut yarý mâmul ürünlerin gerek Batý’ya
gerekse müslüman ülkeler arasýnda Av-
rupa gemilerinde taþýnmasýyla baþlamýþ-
tý. Böylece müslümanlar, transit ticaret-
te aracý konumuna düþerken ham mad-
de ve yarý mâmul mallarýn ihracatýný kýs-
men koruyabilmiþtir (EI 2 [Ýng.], X, 472).
Haçlýlar, Ýtalyan þehirlerinin ticaret kalýp-
larýnýn deðiþiminden büyük ölçüde sorum-
ludur. Aslýnda Akdeniz’deki Ýslâm ticarî ya-
pýlarý daha önce müslümanlarýn pek gire-
mediði, büyüyen Avrupa pazarlarýnýn et-
kisiyle aþýnýp deðiþiyordu. Esasen Piza, Ce-
nova, Venedik tâcirleri Haçlý seferleri ön-
cesinde ve bu seferler sýrasýnda müslü-
manlarýn Uzak ve Yakýndoðu ticaretine mü-
dahale ediyor, bazan da ortak oluyorlardý.
Bunlar Haçlý ordularýný taþýmalarý ve deniz
savaþlarýndaki aracýlýklarý sayesinde özel-
likle Yafa, Askalân, Kayseri, Akkâ, Sûr, Say-
da, Beyrut ve Antakya gibi iþgal altýndaki
þehirlerde imtiyazlý konum kazanmýþ, kim-
den yana olsalar ayrýcalýk ve yurttaþlarý
için konsolosluk himayesi kapmýþtýr. Haç-
lýlar’ýn çekilmesinden sonra Ýtalyanlar’ýn
bölge ticaretine âþinalýklarý ve yerel piya-
salarda tuttuklarý köprü baþlarý, kendile-
rinin Kuzey Avrupa’nýn baharat ve diðer
Doðu mallarýný talep eden pazarlarýyla bað-
lantý saðlamalarýna imkân vermiþtir. Ak-
deniz taþýmacýlýðýndaki üstünlükleri saye-
sinde müslümanlarýn bölgesel ticaretin-
den -deðiþen siyasî þartlarýn da yardýmýyla-
önemli bir pay kapýp Ýslâm topraklarýnda-
ki faaliyetlerinin hacmini arttýrmýþ, konso-

radeniz’in kuzey kesimiyle Mýsýr arasýnda
VII ve VIII. (XIII ve XIV.) yüzyýllarda ticarî
baðlar oldukça sýkýlaþmýþtý. 1260’lý yýllar-
dan itibaren Latin tâcirleri ve özellikle Ce-
nevizliler Karadeniz’de ön plana çýkmýþ,
Kefken, Amasra, Sinop, Samsun, Fatsa,
Trabzon, Balaklava, Kefe ve Suðdak’ta
önemli ticaret kolonileri kurmuþtu. Ak-
deniz ile Baltýk denizi arasýndaki ticarî fa-
aliyet Karadeniz’deki limanlarda kesiþirdi.
Azak ve Tuna deltasýnda bulunan liman-
lar da hayli hareketlenmiþti. Cenevizliler,
Galata’daki kolonileri vasýtasýyla ticarî aðý
yönlendiriyordu. Bu dönemlerde her ta-
rafta konuþulan Türkçe anlaþma dili ola-
rak ön plana açýkmýþ bulunuyordu.

XI. yüzyýldan itibaren Arap, Hint ve Ýran
asýllý müslümanlar deniz yoluyla Burma’-
ya (Birmanya) gelerek yerleþmiþtir. Bu-
dizmin koruyucusu olan pagan krallar, di-
ðer ülkelerden gelen ve yerli halk arasýn-
da Pathi / Kala adýyla tanýnan müslüman
yerleþimcilerin dinî uygulamalarýna ve yer-
li kadýnlarla evlenmelerine izin vermiþti.
IX. yüzyýldan itibaren Arap, Hint ve Ýran
asýllý müslüman tâcirler, Basra körfezin-
den ve Kýzýldeniz’den Uzakdoðu’ya kadar
yaptýklarý deniz ticareti sýrasýnda su ve di-
ðer ihtiyaçlarýný karþýlamak için bazan Bur-
ma sahillerine uðramýþlardýr (DÝA, XXXII,
254). Bu dönemde ticaret politikasýný sis-
temleþtiren Sung hükümetinin yabancý-
larý koruyan tedbirler almasý müslüman-
larýn Çin’e akýn etmesini yeniden hýzlan-
dýrmýþ, özellikle Zeytun, Khanfu’dan da-
ha önemli bir milletler arasý ticaret mer-
kezine dönüþmüþtür. VIII. (XIV.) yüzyýlýn
baþlarýnda bölgeye gelen Ýbn Battûta, Gü-
ney Sung devrinden (1127-1279) beri Zey-
tun’un dünyanýn en büyük limaný oldu-
ðunu, burada 100’den fazla büyük ve çok
sayýda küçük gemi bulunduðunu kaydet-
mektedir. Yüan imparatorlarý (1271-1368),
özellikle vergi toplanmasýnda ve milletler
arasý ticaret iþlerinde tecrübeli müslüman-
larý tercih etmiþlerdir. Çin ile Orta Asya,
Ýran, Ortadoðu ve Avrupa arasýndaki Ýpek
yolu ticaretinde de müslümanlar önemli
rol oynamýþtýr. Bunlar deve, at, halý ve ye-
þim gibi deðerli taþlar ithal edip Çin’den
ipek, seramik, porselen ve baharat ihraç
ediyordu. Çinliler müslümanlarýn zevkine
uygun biçimde üretim yapmaya dikkat
ederlerdi. Müslümanlarýn ticarî faaliyet-
leri kadar müslüman tâcirler birliði sistem-
leri de Yüan ekonomisi için deðerli hiz-
metler yapmýþtýr. Bu sistem, kervanlarýn
sermayelerini toplamak ve Moðol aristok-
ratlarýnýn kârlý yatýrýmlarýna yardýmcý ol-
mak amacýyla kurulmuþtu (DÝA, VIII, 324-
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tilya ve Cenova krallýklarý Enfâ’da (Kazab-
lanka) -IX. (XV.) yüzyýlda Portekizliler ta-
rafýndan tahrip edilene kadar- dâimî tem-
silci bulundurur ve ticaret gemileri lima-
na gelip giderdi. Önemli iktisadî geliþme-
lerin görüldüðü Merînîler döneminde hý-
ristiyan ülkeleriyle ticaret Sebte, Selâ, Asî-
le ve Enfâ gibi liman þehirlerinden yapýlý-
yordu. Ýhraç ürünleri arasýnda yer alan
yünlü kumaþlar Avrupa’da “merino(s)” is-
miyle meþhur olmuþ, ayrýca ülkenin üstün
kaliteli deri ürünleri Batý’da Maðrib’e nis-
betle “maroquin / maroquinerie” adýyla ün
kazanmýþtýr (DÝA, XXIX, 197).

Bu dönemdeki geliþmeleri Osmanlýlar’ýn
konumu etkileyip dengelemiþ ve gerileme-
yi geciktirmiþse de Ýtalyanlar Doðu Akde-
niz’e yerleþirken Türk tâcirleri ancak IX.
(XV.) yüzyýlýn sonlarýnda Ýtalya topraklarý-
na ayak basýp Venedik’te ticarethane aç-
mýþtýr. Buna raðmen Akdeniz’deki Osman-
lý hâkimiyeti döneminde Avrupa deniz ti-
careti ancak Osmanlý Devleti ile yapýlan an-
laþmalar sayesinde varlýðýný sürdürebilmiþ-
tir. Akdeniz, Avrupa ülkelerinin Kuzey de-
nizindeki gemiciliklerini ve teknolojik faali-
yetlerini ilerletmeleriyle yeni geliþmele-
re sahne olmuþtur. Ýspanya ve Portekiz’in
Ümitburnu’nu keþfederek Atlas Okyanu-
su’na açýlmasý Doðu ticaret yollarýnýn de-
ðiþmesinde ve Akdeniz’in ikinci plana düþ-
mesinde rol oynamýþ, Avrupa’da merkezî
iktidarýn feodaller karþýsýnda tüccarla iþ
birliði yaptýðý bu süreç gerek ticaret ge-
rekse üretim kalýplarýný yeniden þekillen-
dirmiþtir. Özellikle VIII. (XIV.) yüzyýlda tica-
ret güzergâhlarýný aþan iþgalci ordular ve
salgýn hastalýklar bilhassa þehirleri ve bu-
radaki vasýflý zanaatkâr nüfusunu kýrmýþ
ve Memlük ekonomisine büyük zarar ver-
miþtir. En önemli gelir kaynaklarý uluslar
arasý ticaret olan Memlükler’i bir baþka
geliþme daha olumsuz etkilemiþtir. Papa-
lýk hýristiyanlarýn Memlük topraklarýyla ti-
caretine genel bir ambargo koymuþtur ki
bu tutum 1345 yýlýna kadar iki taraf ara-
sýndaki alýþveriþi önemli oranda sýnýrlamýþ,
ambargoyu delme giriþimleri cezalandýrýl-
mýþtýr. Buna karþýlýk Ýslâmiyet, Ehl-i kitap’-
la belli þartlarda iliþkiye ve anlaþmaya, müs-
te’men sayýlanlara bazý kolaylýklar ve hak-
lar tanýmaya imkân veriyordu. Bu tarihten
sonra kýsmen gevþetilen ambargo 1370’-
te kaldýrýlmýþ, Ýtalyan devletleri Mýsýr’da da
ticaret yapma hakkýna kavuþmuþtur. Gi-
derek bu ülke ulaþým ve ticarette Doðu
Akdeniz’in kilit noktasý olmuþtur (a.g.e.,
XXVII, 146-147).

Moðollar’ýn 1240-1360’lý yýllar arasýnda-
ki Asya hâkimiyeti Doðu-Batý ticaretinde

Avrupalýlar’a ambargodan doðan kayýpla-
rýný telâfi imkâný veren yeni açýlýmlar sun-
muþtur. Moðol istilâsý sýrasýnda Doðu-Batý
arasýndaki ticarette tek emniyetli yol ola-
rak Kýzýldeniz ve Mýsýr üzerinden geçip de-
nizden Avrupa’ya ulaþan güzergâh kalmýþ-
týr. Bu durum Memlük devlet adamlarýný
dýþ ticareti geliþtirmeye yöneltmiþ, ticarî
merkez haline gelen büyük þehirlerde ge-
niþ çarþý ve pazarlar yanýnda yabancý tüc-
car için hanlar, oteller, temsilcilikler kurul-
muþtur. Ming hânedanýnýn Çin’e giriþi ký-
sýtladýðý 1370’lerden Portekizliler’in Ümit-
burnu’nu dolaþmalarýna kadar Asya-Av-
rupa arasýnda mal akýþý Memlükler ve Ve-
nedikliler’in üzerinden geçiyordu. Bu ara-
da müslüman aracýlarýn devreden çýkarýl-
masý Avrupalý tüccara hem yeni pazarlar
hem daha fazla kâr saðlamýþ, Ýtalyanlar
ticaretlerini Doðu Akdeniz’den Karadeniz’e
kaydýrmýþtýr. Hânedanýn Bahrî-Burcî Mem-
lükleri arasýnda el deðiþtirmesinin de et-
kisiyle VIII. (XIV.) yüzyýlýn sonlarýnda Mem-
lük gemiciliði gerileyince Venedik-Mýsýr ara-
sý deniz taþýmacýlýðý Venedik filosunun eli-
ne geçmiþtir. Ekonomik sýkýntýlar, IX. (XV.)
yüzyýlýn baþýnda Suriye’yi harabeye çevi-
ren Timur iþgalinden kaynaklanan uzun sü-
reli istikrarsýzlýkla iyice þiddetlenmiþ, aðýr
vergiler iç ve dýþ ticarete büyük darbe vur-
muþtur. Sultanlarýn vergilendirme politi-
kasý yüzünden zorda kalan Avrupalý tüc-
carýn Doðu’nun mallarýný mâkul fiyatlarla
elde etmek için gösterdiði çaba Ümitbur-
nu’nun keþfiyle sonuçlanýnca Mýsýr ve Su-
riye’nin dýþ ticareti bütünüyle çökmüþtür.
X. (XVI.) yüzyýlýn baþlarýnda Portekizliler’in
Doðu ticaret yolunu kesmelerinden dolayý
Mýsýr önemli miktarda vergi geliri kaybýna
uðramýþ, bu yüzden müsâdere sistemi
yaygýnlaþtýrýlýrken tüccar, mukataa sahip-
leri ve esnaftan alýnan aðýrlaþtýrýlmýþ ver-
giler bir yýl öncesinden toplanmýþtýr. Aya-
rý düþük sikkeler kestirilip devlet hazine-
si doldurulmaya çalýþýlmýþ, bu yüzden Mý-
sýr, Suriye ve Hicaz’da merkezî hükümete
karþý isyanlar çýkmýþtýr (a.g.e., XXIX, 96).

Ýslâm ticaret tarihi baþarý ile baþlamak-
ta ve Ortaçað’da müslüman topraklarý-
nýn genelde yoksullaþmasý, nüfusun, ziraî
üretim ve imalâtýn azalmasý, kaynak kýt-
lýðý ve teknik duraðanlýktan doðan, devle-
tin üreticiyi ve tüccarý istismarý, aþýrý ver-
gilendirmesi, satýþý tekeline almasý ve özel
giriþimi caydýrmasýndan beslenen bir dü-
þüþ þeklinde tanýmlanmaktadýr. Belki de
bu yüzden Ýbn Haldûn devletin ticaret ve
tarýmla uðraþmasýna karþý çýkmýþtýr. Zi-
ra ona göre devlet, elindeki büyük maddî
imkânlarý ve siyasî gücü kullanarak tüc-

loslarý ve noterleriyle kalýcý hale gelmiþtir
(a.g.e., X, 473).

Özellikle Haçlýlar ve Avrupalýlar arasýnda-
ki birliði önlemek ve gelir kaynaklarýný art-
týrmak için XII. yüzyýldan itibaren uluslar
arasý ticarette önemli roller üstlenen Batýlý
tâcirlere ve þirketlere geniþ kapsamlý im-
tiyazlar tanýnmaya baþlanmýþtýr. Hârizm-
þahlar, Memlükler, Selçuklular, Ýlhanlýlar,
Osmanlýlar, Safevîler, Bâbürlüler gibi Ýslâm
devletleri ayrýcalýklar vermede birbirlerini
izlemiþtir. Doðu-Batý ticaret yollarý üze-
rinde bulunduklarý için Ýslâm devletleri-
nin Hindistan’dan Çin’e kadar Doðulu tüc-
cara da imtiyazlar bahþettiði görülmekte-
dir. Ayrýcalýklar, veren ülkeden ziyade ala-
nýn çýkarlarýna hizmet etmiþ, mütekabili-
yet esasýna dayanan imtiyazlardan askerî,
siyasî ve iktisadî güç sahibi Avrupalýlar
sömürgeleþtirme politikalarýný gerçekleþ-
tirmek için yararlanmýþtýr. Buna karþýlýk
Avrupa’da korumacý Merkantilist politi-
kalar benimsenmiþtir. Osmanlýlar’da za-
manla kapitülasyon özelliði kazanan tica-
rî ayrýcalýklar, yerli tâcirlerin “Avrupa tüc-
carý” statüsünden yararlanabilmek ama-
cýyla imtiyaz sahibinin himayesine girmesi-
ne sebep olacak boyutlarda bir haksýz re-
kabet ortamý doðurmasý bakýmýndan mil-
lî hâkimiyeti zayýflatýcý rol oynamýþtýr.

Ýran ve Irak’ýn Moðollar’ca istilâsý, özel-
likle Uzakdoðu baharat ticaretinde Irak
içlerinden Basra körfezine ve Mýsýr’ýn is-
tikrarlý bir çýkýþ noktasý oluþturduðu Kýzýl-
deniz’e doðru bir kaymaya yol açmýþtýr.
Müslüman tüccar daha önce rekabetçi
olarak doðrudan girmediði geliþip dönü-
þen Kuzey Avrupa pazarlarýndan yarar-
lanamamýþtýr. Sonuçta Avrupalý tâcirler,
kendi pazarlarýný doyurmak için Doðu Ak-
deniz ticaretinden nemâlanmaya baþladýk-
larýnda müslüman meslektaþlarý sadece
ithal edilen baharatýn yeni piyasalara ar-
zýndan mahrum kalmamýþ, ayrýca kendi
bölgesel pazarlarýný da kaptýrmýþtýr. Avru-
palý tüccarýn Batý Akdeniz limanlarýna gi-
riþi, VI. (XII.) yüzyýlda Tunus’u ele geçiren
Muvahhidler’in Piza ile antlaþmalar imza-
layýp sistemli ticaret tarifelerini oturtma-
sýyla beraber düzenli bir hal almýþtýr. Ýtal-
yan þehirleri karþýlýklý ticaretle Tunus ve
Cezayir limanlarýnýn kalkýnmasýna katký
saðlamýþ, Marsilyalýlar, Katalanlar ve Por-
tekizliler, Maðrib’in Akdeniz ve Atlantik li-
manlarýyla ticaret yapmýþtýr. Maðrib’in bü-
yük altýn fazlasý bulunduðu, Merînîler’in
VII-VIII. (XIII-XIV.) yüzyýllarda Kastilya þö-
valyelerini ve Aragon gemilerini kiralamak
için düzenli biçimde ödedikleri bol altýn ve
dinarlardan anlaþýlmaktadýr. Aragon, Kas-
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lenen Codex Cumanicus bu tür eserler
içinde önemli bir yer tutmaktadýr. Latince-
Farsça-Kumanca olan sözlük ticarette kul-
lanýlan 2500 Kumanca kelimeyi içermek-
tedir. Osmanlýlar’ýn bölgeye hâkim olmasý
üzerine buna benzer Türkçe-Ýtalyanca lu-
gatlar hazýrlanmýþtýr. Bunlarý yeterli bul-
mayan Venedikliler kendi gençlerine Türk-
çe öðretmeye yönelmiþtir. Sözlükler dýþýn-
da Doðu Akdeniz ülkelerindeki ölçüler, pa-
ralar ve mallara dair bilgi veren rehberler
de yazýlmýþtýr. Bunlarýn baþýnda, 1324’te
Bardi firmasý adýna Doðu’ya gönderilen F.
Balducci Pegolotti’nin hazýrladýðý La Pra-
tica della Mercatura adlý eser gelmek-
tedir (DÝA, XXVII, 146-147). Öte yandan
Ýtalya tüccarý Hazar denizine de iyice âþi-
na olmuþtu. Ancak Timur’un 798’de (1395-
96) Astarhan ve Saray’ý ele geçirmesi Ha-
zar denizi ticaretine aðýr darbe vurmuþ, bu
tarihten sonra Ýtalyanlar ipeði daha çok
Sultâniye yoluyla karadan taþýmýþtýr. Bu-
na raðmen XV. yüzyýlýn sonunda Derbend-
Astarhan arasýnda daha çok yaz aylarýn-
da belirli miktarda ticaret yapýlabiliyordu.
Osmanlýlar zamanýnda II. Selim’in ticarî
amaçla Karadeniz ile Hazar’ý bir kanalla
birleþtirme fikri uygulamaya konulmamýþ-
týr. Hazar’ýn ulaþtýrma ve ticaret bakýmýn-
dan taþýdýðý önem, Ümitburnu yolunun
keþfedilerek Hindistan’a aktarma yapma-
ya gerek kalmadan yalnýz denizden gidil-
meye baþlanmasý üzerine azalmýþtýr (a.g.e.,
XVII, 111).

VIII. (XIV.) yüzyýlýn baþýnda Trabzon’dan,
hatta bir ara Kefe’den çýkarýlan Ceneviz-
liler yine de Karadeniz’deki ticarî faaliyet-
lerini kýsmen sürdürmüþtür. Özellikle Sam-
sun, Fatsa ve Trabzon’da kendilerine ait
özel bölgeler bulunuyordu. Venedik, kýyý
kesimlerine hâkim Türkmen beylikleriyle
iliþkilerini geliþtirip Karadeniz’e yerleþme-
ye baþlamýþ, ticarî önemi büyük limanlar
üzerinde Türkmen beyliklerinin de karýþtý-
ðý Venedik-Ceneviz çekiþmesi baþ göster-
miþtir. 1364’te Anadolu’da Türkmen bey-
likleri ve Mýsýr’da Memlükler’e karþý ha-
zýrlýklarý yapýlan genel bir Haçlý seferi çer-
çevesinde papa endüljanslar daðýtarak pa-
ra topladýðý gibi Türkler’le ticaret yapan
hýristiyanlarý aforoz etmeye baþlamýþtýr
(a.g.e., XXXI, 158). Karadeniz ticaretinin
önemli mevkilerinden biri olan Tana’da
Cenevizliler gibi Venedikliler de VIII. (XIV.)
yüzyýlýn ilk yarýsýnda bazý ticarî müessese-
ler açmýþ ve bir konsolos bulundurmuþ-
tur. Altýn Orda Haný Özbek Han, þehirde
bir mahalle oluþturmak isteyen Venedik-
liler’e 1333’te belli bir vergi karþýlýðýnda
izin vermiþtir. Bu arada Karadeniz’in gü-

ney kýyýlarýna ulaþan Osmanlýlar, Çelebi
Mehmed zamanýnda batý sahillerine doð-
ru uzanmýþ, ancak sonuçta Osmanlý gölü
olan Karadeniz ticaretinden yahudi, Bal-
kan hýristiyanlarý ve Ermeniler yararlan-
mýþtýr.

IX. (XV.) yüzyýlýn sonlarýna kadar Asya-
Avrupa iliþkileri karadan saðlanýrken bu
tarihlerde, iki kýtayý baðlayan kara ticaret
yollarýnýn geçtiði bölgelerde müslüman-
larýn hâkimiyet kurmalarý Avrupalýlar’ý As-
ya’nýn güney sahillerine ulaþtýracak baþka
bir yol aramak mecburiyetinde býrakmýþ-
týr. Portekizli Vasco de Gama’nýn 1497’de
Batý Afrika kýyýlarýný izleyip Güney Afrika’yý
dolaþarak Arabistan’ýn güney sahillerin-
den Hindistan’a ve Seylan’a ulaþmasý As-
ya’nýn tarihinde yeni bir dönemin baþlan-
gýcý olmuþ, bu yolu kullanan Portekizli-
ler, Kýzýldeniz hâkimiyetini ele geçirmiþtir.
923’te (1517) Mýsýr’ý fetheden Osmanlýlar,
Portekiz’in faaliyetlerini engellemek ama-
cýyla Aden’i alýnca Kýzýldeniz’in ticaret yolu
olma özelliði zayýflamýþtýr. Avrupa’nýn dev-
let-kilise-tüccar dayanýþmasý içinde Uzak-
doðu pazarlarýna doðrudan eriþimini müm-
kün kýlacak deniz yollarýný ve Amerika’yý
keþfine, dolayýsýyla tarihte ilk defa Yeni Dün-
ya ile Uzakdoðu ekonomilerini kendileriyle
ve birbirleriyle baðlamasýna, X. (XVI.) yüz-
yýlda dünya ticareti aðýrlýðýnýn Atlantik’e
kaymasýna raðmen Ýslâm hâkimiyet ala-
nýndaki ticarî hareketlilik sürmüþ, ancak
ikincil konuma düþmeye baþlamýþtýr.

Hint Okyanusu deniz gücü ve özellikle
baharat ticareti XVI. yüzyýldan itibaren
Avrupa’ya kaptýrýlmýþtýr. Hindistan’a ula-
þýnca (1498) yayýlmacý bir politika güden
Avrupalýlar uzun zaman iç bölgelere nüfuz
edemeden kýyýlarda kurduklarý ticaret ko-
lonilerinde yaþamýþ, Portekizliler kýtada ön-
ce Kaliküt’te yerleþip yeni yerler iþgal et-
miþtir. Portekizliler’in Avrupa baharat pa-
zarýný ele geçirmek amacýyla Hindistan’da
ve Malakka takýmadalarýnda kurduklarý
koloni ve ticaret merkezlerinin en önem-
lileri Güneybatý Asya’da Hürmüz, Güney
Asya’da Goa ve Güneydoðu Asya’da Mala-
ka olup bunlara Diû, Hugly, Kolombo ve
Makao da katýlmýþtýr. Asya’daki zenginlik-
leri Batý’ya taþýmayý amaçlayan Portekiz-
liler, Hürmüz’den Japonya’ya kadar etkili
olmuþtur. Güneydoðu Asya’nýn zenginlik-
lerinin çarpýcý örneði Malaka, 1510 yýlýnda
bölgeyi ziyaret eden Portekizli seyyah To-
me Pires’e göre yaklaþýk 2,4 milyon “cru-
zado” (Portekiz altýný) deðerinde ticaret hac-
mine sahip olup en önemli dünya ticaret
merkezlerindendi. Avrupa’nýn o dönemde
en zengin ticaret þehirlerinden sayýlan Se-

car ve çiftçilerle haksýz rekabete girer; bu-
na dayanamayan özel kesim faaliyetlerini
durdurmak zorunda kalýr, çalýþýp üretme
þevki kýrýlýr ve sonunda iktisadî istikrar bo-
zulur. Ayrýca ticaretle uðraþýp fiyatlarýn
yükselmesine yol açacak olan devlet so-
nunda zararlý çýkar. Çünkü özel teþebbü-
sün gerilemesinden doðacak vergi kaybý
devletin iktisadî faaliyetlerden saðlayacaðý
kazancý aþacaktýr. Öte yandan devletin si-
yasî erkine iktisadî gücün eklenmesi oto-
riter uygulamalara yol açarak ferdî hak ve
hürriyetler için tehlike oluþturur (Mušad-
dime, s. 257-259).

Ticaret mevcut piyasalar için üretimi
özendirmek ve yeni pazarlar açmak, de-
ðiþik imalât sektörleri arasýnda irtibat sað-
lamak, ham madde ve yarý mâmul mal-
lar tedarik etmek, ithal ürünler için talep
oluþturmak suretiyle ekonomiyi canlandý-
rýcý bir rol oynamýþtýr. Ýslâm ekonomisinin
imalât sektöründe çeþitlilik içeren, geniþ,
saðlam yapýlý bir üretim düzeni vardý. Ýþ bö-
lümü kalýcý olup geniþ ölçüde geliþmiþti,
sanayi üretimi Ýslâm öncesine göre çok da-
ha büyük ve sabitti. Tekstil sanayii bu me-
kanizmanýn iþleyiþinin güzel bir örneðidir.
Þehirli tüccar taþradaki tekstilcilerden ta-
lepte bulunur, yerli üretim boya ve tabak-
lama maddelerini Mýsýr’la diðer bölgeler
arasýnda naklederdi. Ticaretin bütünleþti-
rici rolü bölgesel ekonomilerdeki ödeme-
ler dengesine büyük katký saðlamýþtýr. Böl-
gesel ticaret iþlevini gördüðü müddetçe
transit ticaret yerel dengeleri bozamamýþ-
týr. Toptancýlýk, perakendecilik, pazarlama
ve finansmaný kapsayan geniþ imalât hiz-
metleri yelpazesi ve þehir merkezlerindeki
çok geliþmiþ nakliyat sistemi tarafýndan
desteklenmiþtir. Ziraat, imalât ve hizmet
kesimlerini, merkez-dýþ dünya iliþkisinden
ziyade bölge-çevre iliþkisi modeline daya-
nan dengeli bir iktisadî sistem bünyesin-
de birleþtiren ticaret kentleþme sürecinde
ve müslüman toplumlarýn iktisadî kalkýn-
masýnda merkezî bir rol oynamýþtýr. An-
cak son dönemde ticaretin bütünleþtirici
rolü zayýflamýþ, katýlýmcý bölge ekonomi-
leri dengelerini yitirmiþtir. Müslümanlarýn
ticareti dýþ pazarlara deðil iç büyüme ve
bölgesel bütünleþmeye dayalý iktisadî kal-
kýnmayý ilerletmiþtir (EI2 [Ýng.], X, 473-474).

Avrupalý tüccar ve þirketler için VII. (XIII.)
yüzyýlýn sonlarýndan itibaren uluslar arasý
piyasalardaki ürünler, fiyatlar, para ve öl-
çü birimleri, gümrük tarifeleri gibi pek çok
bilgiyi içeren yüzlerce ticaret rehberi ya-
zýlmýþ, Ýtalyanlar, Doðu Akdeniz’e giden tâ-
cirler için kýlavuz sözlükler hazýrlatmýþtýr.
XIII. yüzyýlýn sonlarýnda Suðdak’ta düzen-
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lý piyasalarýnda ödeme aracý olarak kuruþ-
larýn baþýný çektiði çeþitli Avrupa sikkeleri
kullanýlmýþtýr (a.g.e., XXVI, 458).

Avrupa, ucuz iþ gücü sorununu çözme
ve sömürgecilik yapma uðruna köleleþtir-
meyi daha önce görülmeyen boyutlarda
geliþtirmiþ, köleler üreterek teknik ve bi-
limsel araþtýrmalar için yeterince boþ za-
man kazanmýþtýr. 1880 yýlýna kadar Batý’ya
sadece Kongo civarýndan milyonlarca kö-
le taþýnmýþtýr. XIII. yüzyýlda Atlas Okyanu-
su sahilinde kurulan Kongo Krallýðý 1482’-
de ilk defa Portekizliler’le ticaret anlaþmasý
yapmýþtýr. 1498 yýlýndan itibaren Ameri-
ka’ya Afrikalý kölelerin taþýnmasý bölgede-
ki ticareti bu alanda yoðunlaþtýrmýþ, XVI
ve XVII. yüzyýllar boyunca Hollandalýlar’ýn
da bazý noktalarý ele geçirmesiyle Kasai ve
Katanga gibi iç kesimlerden köle ticareti
aralýksýz sürmüþtür.

Kargo kapasitesi yük hayvaný katarlarý
ve nehir botlarýnýn taþýma gücünü kat kat
aþacak seviyelere ulaþtýðý için artýk yük-
te aðýr pahada hafif mallarý da taþýyabi-
len okyanusa dayanýklý kalyonlarýn ve ticarî
üslerin XIV. yüzyýldan itibaren -top, tüfek
ve barut fiyatlarýndaki ucuzlamayla bir-
likte- daha düþük maliyetle silâhlandýrýla-
bilmesinin yaný sýra Amerikan gümüþü-
silâhlanma sarmalýnýn verimliliði Avrupa’-
nýn küresel hâkimiyetinde önemli rol oy-
namýþtýr. Silâh sanayiinin ürünleri sadece
devlete deðil özel kesime de satýlmýþ, böy-
lece bu sektör büyüdüðü gibi gemilerin
silâhlandýrýlmasý ticaret yollarýnýn kontro-
lünü de kolaylaþtýrmýþtýr. Ayrýca küresel
ticaretin yaygýnlaþmasýna ve sanayileþme-
ye paralel olarak bireysel sermaye birikim-
lerinin zamanla rekabet gücünü kaybet-
mesiyle büyük þirketlerin ve -risk paylaþý-
mý, piyasa denetimi, geniþ hacimli finans-
man imkâný saðlayabilmesi, dev ticaret fi-
lolarý ile önceki dönemlerde kendilerine
tahsisli funduk, vekâle, han gibi küçük öl-
çekli duraklara karþýlýk kalýcý silâhlandýrýl-
mýþ ticarî üsler kurulabilmesi, büyük parti
alýmlarla fiyat ve kurlarý belirleyebilmesi,
uluslar arasý iletiþim aðý oluþturabilmesi
gibi pek çok iþlevi bulunan- tüccar birlikle-
rinin hâkimiyeti pekiþmiþtir. Batý’da borç-
larýndan dolayý yalnýz mâmelekiyle sýnýrlý
sorumluluða sahip anonim þirketlerin ge-
liþtirilip yaygýnlaþtýrýlmasý bu süreci hýz-
landýrmýþtýr. Doðu Akdeniz ve Doðu Hint
kumpanyalarý gibi uluslar arasý ortaklýk-
lar kuran kapitalistler zamanla dünya ti-
caretini tamamen ele geçirmiþtir. Bunda
okyanus ötesi büyük hacimli, çok kârlý ti-
careti finanse edecek piyasa, kurum ve
araçlarýn hýzla geliþmesinin de önemli kat-

kýsý olmuþtur. Fakat Ýslâm ticaret huku-
kunun çerçevesi yerel, bölgesel ve uluslar
arasý kurumsal, tüzel, anonim iþ birlikle-
rini gerçekleþtirecek þekilde geliþtirileme-
miþtir. Ýslâm miras hukukunun bu süreç-
te müslümanlarýn aleyhine rol oynadýðýna
dair iddialar doðru deðilse de þirketler hu-
kukunun yetersizliðine dair eleþtirilere hak
verilebilir.
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villa’nýn (Ýþbîliye) ticaret hacmi XVI. yüz-
yýlýn sonunda ancak 4 milyon cruzadoya
ulaþýyordu. Fakat 1511’de Portekizliler’ce
ele geçirilen Malaka eski ticarî üstünlü-
ðünü sürdürememiþ, yabancý tüccar, yük-
sek gümrük vergilerinden ve resmî yol-
suzluklardan kurtulmaya çalýþýrken müs-
lüman tâcirler daha çok Portekizliler’in ra-
kibi olan Sumatra’daki Açe Limaný’ný ter-
cih etmiþtir (a.g.e., XXVII, 466-467). Avru-
palý müstemlekeci devletler Uzakdoðu ti-
careti için önemli atlama taþlarýný da sö-
mürmeye giriþmiþtir. X. (XVI.) yüzyýlýn baþ-
larýnda ulaþtýklarý, Hindistan denizyolu üze-
rinde bulunmasý sebebiyle stratejik önem
taþýyan Madagaskar’ýn hâkimiyetini ele ge-
çirebilmek için mücadele içine girmiþler-
dir. Bu zaman zarfýnda özellikle köle tica-
retinin buraya çektiði Avrupalý tüccar,
maceraperest ve misyonerler sahil bölge-
lerinde bazý antrepo ve yerleþim merkez-
leri kurmuþtur. Madagaskar’ýn sömürge-
leþtirilmesi XI. (XVII.) yüzyýlýn ortalarýnda
Fransa tarafýndan gerçekleþtirilmiþtir. Por-
tekizliler, Uzakdoðu ticaretinin önemli bir
baþka atlama taþý olan Seylan’a geldikle-
rinde Kolombo’da güven ve refah içinde
yaþamakta olan kalabalýk müslüman tüc-
car nüfusunu kendilerine hem dinî hem
ticarî açýdan rakip görerek 1526-1626’da
liman þehirlerinden atýp dýþ ticareti elle-
rine geçirmiþlerdir (a.g.e., XXXVII, 427).

Avrupa dünyanýn mallarýyla kendisinin-
kileri deðil Yeni Dünya’dan aldýðý gümüþü
deðiþtiriyordu. Çünkü henüz dýþ dünya ile
rekabet edebileceði sanayi ürünleri olma-
dýðý gibi ucuz iþ gücü saðlayacak nüfusu
da yoktu. XVI. yüzyýlda Amerika kýtasýnýn
keþfi üzerine Meksika ve Peru’daki ma-
denlerden Eski Dünya’ya büyük miktar-
larda altýn ve gümüþ akmaya baþlamýþtýr.
Avrupalýlar, Doðu Akdeniz ve bilhassa As-
ya ile olan ticaretlerinde çok büyük açýk-
lar vermiþ ve aradaki farký Amerika’dan
gelen altýn ve gümüþle karþýlamaya yö-
nelmiþtir. Böylece Güney Amerika’da ve-
ya Avrupa’da kesilen altýn, özellikle de bü-
yük boy gümüþ sikkeler (gross) çok kulla-
nýlan birer ödeme aracý olarak bütün dün-
yaya yayýlmýþ, XVI. yüzyýlýn ortalarýndan
itibaren Balkanlar üzerinden Osmanlý pi-
yasalarýna da “kuruþ” adý altýnda girmiþtir.
Bütün dünyada yaþanan parasal çalkan-
týlara Osmanlý Devleti’nin kendi malî güç-
lükleri ve savaþlar eklenince 1050’lerden
(1640) itibaren Osmanlý darphâneleri bir-
biri ardýna kapanmýþ, bu tarihten baþla-
yarak yaklaþýk elli yýl boyunca tedavülde
pek görünmeyen akçe bir hesap birimi ko-
numuna düþmüþtür. Bu dönemde Osman-
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ÿCengiz Kallek

Ticaret Ahlâký. Eski çaðlardan beri eko-
nomi alanýnda birkaç temel meslekten biri
olan ticaret, maddî getirisi yanýnda sos-
yal konumu ve iþlevi, üretilen mallarýn ih-
tiyaçlara göre daðýlýmýný saðlamasý, geniþ
bir iþ ve istihdam alaný açmasý gibi sebep-
lerle insanlýk tarihinde önemini hep koru-
muþ, üretim, ihtiyaç ve taþýma imkânla-
rýnýn artmasýna paralel olarak gittikçe ilgi
görüp geliþen bir meslek halini almýþtýr.
Bu sürece paralel olarak, diðer sosyal fa-
aliyet alanlarýnda olduðu gibi ticarette de
insanlarýn ortak yararlarýný, toplumsal hu-
zur ve güven ortamýný korumayý, insanla-
rýn hak ve menfaatlerinin zarar görmesi-
ni önlemeyi hedefleyen hukukî düzenle-
melerin yanýnda ahlâk kurallarýnýn oluþtu-
rulmasý da gerekli olmuþtur. Nitekim baþ-
langýçtan itibaren bütün dinî metinlerde
ticaretin belirli ahlâk ilkeleri ve kurallarý
içinde yapýlmasý üzerinde durulmuþ ve ti-
caret ahlâkýnýn meslek ahlâkýnýn en eski
türünü meydana getirdiði belirtilmiþtir
(Aktan, I/1 [2008], s. 100). Mekke’nin önem-
li bir ticaret merkezi olduðu ve Mekke top-
lumunun geniþ ölçüde ticaretle uðraþtýðý
bilinmektedir. Kur’ân-ý Kerîm’de Kureyþ ka-
bilesinin sýkýntý çekmeden yaz kýþ güven-
lik içinde ticarî yolculuklar yaptýðý bildi-
rilerek bunun Allah’ýn onlara bir lutfu ol-
duðuna iþaret edilir (Kureyþ 106/1-4). Biz-
zat Hz. Peygamber ve birçok sahâbî tica-
rî faaliyette bulunmuþtur. Berâ b. Âzib,
Zeyd b. Erkam, Ebû Saîd el-Hudrî gibi sahâ-
bîler ticaretle uðraþýyorlardý (Buhârî, “Bü-
yû.”, 8, 20). Ebû Hüreyre, diðer sahâbîler-
den daha çok hadis rivayet etmesini mu-
hacirlerin çarþý pazarda ticaretle, ensarýn
mal mülkle meþgul olmasýna raðmen ken-
disinin sürekli Resûlullah’ýn yanýnda bu-
lunmasýyla izah etmiþtir. Abdurrahman
b. Avf, kendisini malýna ortak etmek iste-
yen mânevî kardeþi Sa‘d b. Rebî‘in bu tek-
lifini kabul etmemiþ, ondan çarþýnýn yolunu
göstermesini istemiþ (Buhârî, “Büyû.”, 1)
ve zamanla büyük bir tüccar olmuþtu. Gaz-
zâlî ashabýn kara ve deniz ticareti yaptýðý-
ný söyler (Ý¼yâß, II, 63). Öte yandan, Ýslâm
öncesi Arap toplumunda haksýz kazanç
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