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AVRUPA İLE TÜRK-İSLAM DÜNYASI ARASINDA HAYAT 
DAMARI OLAN TİCARET YOLLARI (IX-XIV. YÜZYILLAR)

GÜÇLÜAY, Sezgin* 
 TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

Yollar, ekonominin aynı zamanda siyasi ve sosyal ilişkilerin de temel 
kaynağıdır. Bölgeler ve uluslararası iktisadi, siyasi, askerî ve sosyal ilişkiler 
yollar vasıtasıyla sağlanmaktadır. Bu anlamda bazı coğrafyalardaki yollar, tarihin 
her veya uzun dönemleri boyunca siyasi ve iktisadi cazibesini ve canlılığını 
korumuştur. Bu sayede dünya medeniyet ve ekonomisinin odak noktaları 
olmuşlardır. Bu kapsamda değerlendirilen yolların başında, Uzakdoğu, Asya ve 
Orta doğu olarak isimlendirdiğimiz coğrafyalardaki ticaret yolları gelmektedir. 
Bu coğrafyalar hem sahip oldukları değerli ticari emtiaları ile hem de coğrafyalar 
arası taşımacılıkta kullanılan önemli ticaret yollarına sahip oluşlarıyla, dünya 
medeniyeti ve iktisadi hayatındaki rollerini çok iyi oynamışlardır. Söz konusu 
coğrafyalar önem ve canlılıklarını aynı dönemlerde sürdürdükleri gibi, bazen biri 
diğerine göre daha öne çıkmıştır.Bu da dönemin siyasi gelişmeleri ile ve bölgenin 
dönemin siyasetindeki oynadığı rolüyle doğrudan bağlantılı olmuş, siyasi güç ve 
istikrar bölgedeki ticari hayata da güç katmıştır.

Eski ve Orta Çağlarda ticaretin akış yönü daha çok Doğu’dan Batı’ya doğru 
olmuştur. Bu ise Uzakdoğu’dan başlayıp, Orta Doğu, Anadolu ve Akdeniz’den 
Avrupa’ya doğru olan akış; bir diğeri de yine Uzakdoğu’dan Asya’ya ve oradan 
da Avrupa’ya uzanan ticari akıştı. Her iki yöndeki ticari faaliyetler, deniz ve kara 
yolları ile sürdürülmüştür. Bu çağlardaki deniz yolu taşımacılığının baş aktörü 
Akdeniz olurken, Karadeniz’de Akdeniz’e bazen rakip, bazen de alternatif 
olmuştur. Akdeniz, Çin. Hindistan ve Kuzey Afrika’dan gelen ürünleri Avrupa’ya 
naklini sağlamıştır. Bunun yanı sıra Akdeniz, kuzeyden gelen ürünlerin naklini 
de Ege denizi vasıtasıyla Avrupa’ya ulaştırmıştır. Hint okyanusunda başlayan 
macera, Kızıldeniz yolu ile Akdeniz’e, oradan da Avrupa içlerine kadar uzanmakta 
idi. Bir diğer kol ise, yine Hint okyanusundan Basra körfezine, oradan da Akdeniz 
ve Avrupa’ya uzanmaktaydı.

Deniz ticaretinin önemli yollarında olan Karadeniz ise, Asyanın değerli ürün-
lerini Avrupa’ya ulaştıran bir diğer yol idi. Ancak Avrupanın ticaret hayatında 
Karadeniz’in rolü, özellikle İslam fetihleriyle ve İslam gücünün genişlemesiyle 
birlikte daha önemli bir hâl almıştır. Çünkü yedinci yüzyıldan itibaren Avrupalılar 
Akdeniz’e eskisi kadar rahat inip ticaret yapamayınca, Avrupa’nın kuzeyine ve 

* Fırat Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi. Elazığ/TÜRKİYE. 
e-posta: sevdaozkaya@hotmail.com; sgucluay@firat.edu.tr



1430

Karadeniz’e daha fazla yönelmek zorunda kalmışlardır1. Bu yöneliş ise, Avru-
pa’ya uzanan üç ana yol vasıtasıyla gerçekleştirilmiştir. Bunlardan Kuzey’deki 
yol; Nehirler dışında hiçbir doğal engeli bulunmayan Hint dağlarının Asya’nın 
içlerine doğru meydana getirdiği sınırlardan hareketle, Karadeniz’in kuzeyinden 
Güney Rusya’dan geçerek Avrupa’ya ulaşan düz ve geniş bir yol. Bu yoldan ayrı-
lan bir kol Balkanlara, Tuna vadisine ve Alp geçitlerinden İtalya’ya ulaşmaktaydı. 
Kuzeye doğru bir ikinci kol ise, Rus ovalarını aşarak Baltık Denizi’ne ulaşmakta 
ve Germanya’yı aşarak batıya varmaktaydı. Ortada ise, Anadolu, Çanakkale ve 
İstanbul boğazlarının varlığı nedeniyle, Avrupa için bir köprü ülke olmuştur.2

Akdeniz ve Karadeniz’i besleyen, bu denizlere uzanan karayolları idi. Bu 
karayollarını en önemlileri ise İpek ve Baharat yolları ve bunlardan uzanan tali 
yollar idi. Ticaret yollarını önemli kılan şey, bu yollarda ticareti yapılan ürünlerin 
çeşitliliği ve dünya piyasalarındaki değerleriydi. Bu yollardaki ticari faaliyetler, 
bölgedeki siyasi gelişmelerle doğrudan bağlantılıdır. Zira ticaret siyaset ile sıkı 
bağlantısı olan ve siyasi gelişmelerden büyük ölçüde etkilenen bir faaliyettir. Bu 
gerçekten hareketle IX-XIV. yüzyıllardaki Avrupa ve Türk-İslam dünyasındaki 
siyasi gelişmelere genel hatlarıyla bakarak, olayların dönemin ticari hayatını ne 
oranda etkilediğini ortaya koymak gerekmektedir. Bunu da iki döneme ayırarak 
ele alınarak, ilişkilerin boyutu daha net ortaya konmaya çalışılacaktır. Roma 
İmparatorluğu’nun parçalanışından IX. yüzyıla kadarki dönem, diğeri ise IX. 
yüzyıldan XIV. yüzyıla kadar Avrupa ve Türk-İslam dünyasındaki gelişmeler ve 
bunların dönemin ticaret hayatına olan etkileri.

1. Roma İmparatorluğu’nun Parçalanmasından Sonra Avrupa’daki 
Siyasi gelişmeler ve Bunların Ticaret Hayatına Olan Etkileri

Roma İmparatorluğu’nun sükûtundan sonra Avrupa’nın ekonomik hayatını 
dört döneme ayırmak mümkündür. Bu Avrupa’nın kuzeyinde yaşayan Barbar 
kavimlerin Avrupa’nın güney ve batısına olan göçleri ve beraberinde Roma’nın 
yıkılarak Avrupa’nın kaosa girdiği beşinci yüzyıldan, yedinci yüzyıla kadar 
olan dönem3. Bu yüzyıllardaki karmaşa, Barbar kavimlerin birbirleriyle olan 
mücadeleleri, Avrupa’da artık merkezî bir gücün olmayışı, yüzyıllarca sürecek 
Avrupa kaosunu başlatmıştır. Hâliyle bundan ticaret ve ekonomik hayatta nasibini 
almış, Roma Dönemi’nin canlı ticaret ve ekonomik hayatı sona ermiştir.

İkinci dönem ise, 700 yıllarından itibaren başlayan ve yaklaşık olarak üç yüzyıl 
devam edecek bir karmaşa ve kesintiye sebep olan güneyden Müslümanların fetih 
1 Henri Pirenne, Orta Çağ Avrupasının Ekonomik ve Sosyal Tarihi, (Çev.: Uygur Kocabaşoğlu), 
İstanbul, 1983, s. 20-28.

2 Herbert Heaton, Avrupa İktisat Tarihi,C.I, (Çev.: M.Ali Kılıçbay-Osman Aydoğuş), Ankara, 1985, 
s. 18.

3 Charles Seıgnobos, Avrupa Milletlerinin Mukayeseli Tarihi, Çev.: Samih Tiryakioğlu), İstanbul, 
1960, s. 61-80.
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ve baskılar ile kuzeyden Normanların saldırılarının ortaya çıkardığı gelişmelerdir. 
Vikingler İskandinavya’daki evlerini bırakarak, İzlanda’dan İrlanda ve Rusya’ya 
kuzey bölgelerine inmiş, Elbe’nin doğusunda yaşayan Slavlar huzursuz ve 
karışıklık içinde bir toplum hâline gelmişlerdir. Ancak Normanlar zaman zaman 
ticareti istiladan önemli bulmuş, bunun bir sonucu olarak da Kuzey ve Baltık 
denizinde önemli faaliyetlerde bulunmuşlardır. Normanlar, kürk, bal mumu, deri 
ve köle edinmek, Karadeniz ve Hazar Denizi’ne giden eski yollardan geçmek için 
Slav topraklarının içlerine girmişlerdir. İskandinavlar Hazar kıyılarında Orta ve 
Batı Asya’dan gelen Müslüman tüccarlarla buluşmaktaydılar.4 Normanların siyasi 
ve ekonomik gücü bir yelpaze şeklinde bir ucu İzlanda, diğeri Hazar denizi ve 
tutulacak yeri de Wisby (Gotland Adası) olan alana uzanmaktaydı. XII ve XIII. 
yüzyıllara kadar Avrupa’nın aracılarını meydana getirmişlerdir. Bu tarihten 
sonra ise Alman kentleri tüccarları tarafından yerlerinden uzaklaştırılmışlardır. 
Karadeniz’le olan ticareti Rusya’nın Moğollar tarafından ele geçirilmesi, Ceneviz 
ve Venedikli İtalyanların rekabeti nedeniyle gerilemiştir.5

Normanlar’ın Avrupa’daki hareketleri ve yaratmış oldukları siyasi karmaşalar 
devam ederken, Müslüman akınlarıyla da karşı karşıya kalan Avrupa yeni 
bir çıkmazın içine girmiştir. Müslümanlar kısa sürede Suriye, Mısır, İran, Irak 
topraklarını, Kuzey Afrika’nın tamamını 711’de Portekiz, İspanya’yı ele geçirip, 
karadan ve denizden Fransa ve İtalya kıyılarını fethetmişler. 915 senesine kadar 
Güney İtalya’nın hâkimi olup, Alp geçitlerine sızmışlardır. Akdeniz’in hemen 
bütün adalarını Kıbrıs, Rodos, sardunya, Korsika ve Sicilya’yı ele geçirmişlerdir6. 
Yine Çin sınırları ve İndus ağzına kadar olan bölgelerde Asya üzerinde egemenlik 
kurarken, Akdeniz’inde hâkimi olmuşlardır. Müslümanlar bu fetihleriyle 
talandan ziyade yerleşim ve ticarete yönelmişlerdir. Fethettikleri bölgelerdeki 
insanların mesela Mısırlı, Suriyeli, Yahudi ve İspanyolların normal yaşamlarını 
sürdürmelerine engel olmamışlardır. Ancak bütün bunlara rağmen, Akdeniz 
ticaretinin İslam fetihleriyle birlikte Avrupalıların aleyhine geliştiğini, İbn-i 
Haldun’un Avrupalıların Akdeniz’de bir tahta parçası dahi yüzdüremediklerini 
söylemesinden, yine Henri Pirrene’de Arapların Afrika kıyıları’nı ve Sicilya’yı 
ele geçirmeleriyle birlikte Akdeniz’de artan korsan gemileri yüzünden Akdeniz’in 
iki yarısı arasındaki ticari bağların koptuğunu söylemesinden anlaşılmaktadır. 
İslam fetihlerinden sonra, Avrupalıların kuzeye ve Karadeniz ticaretine daha fazla 
yönelmiş olmaları da bu durumu bir başka noktadan desteklemektedir.

Avrupa’nın IX ve X. yüzyıllarında Siyasi ve ekonomik yaşamında iz bırakan 
bir başka olay da, Macarların Doğu Avrupa’dan Tuna vadisine uzanan istilalarıdır. 
Asya’dan Güney Rusya’ya doğru ilerleyen Macarlar Tuna havzasına dokuz 
4 Herbert Heaton, s. 74.
5 Heaton, s.75.
6 George Lefrance, Histoire du Commerce, Paris,1942 s. 29.
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yüz yılların da ulaşmış, buradan Kuzey İtalya’ya ve Güney Fransa’ya kadar 
sızmışlardır7. Bu durum Avrupa’nın Türkleşmesini sağlarken, Avrupalılar için 
yeni karışıklık ve zorlukları da beraberinde getirmiştir.

Üçüncü dönem ise, XI-XIV. yüzyıllardaki Avrupa için çok önemli olan değişim 
ve gelişmelerin olduğu dönemdir. Bunlardan en önemlisi ise, Haçlı seferleri ve 
Haçlı seferlerinden önce Avrupa’nın yaşadığı siyasi ve iktisadi karmaşanın büyük 
ölçüde sona erdiği dönemdir. Haçlı seferleri ile yeniden Doğu ile kucaklaşacak 
olan Avrupa için 1150 ile1350 yılları ekonomik girişimin genişleme ve olgunlaşma 
dönemi olmuştur.

Dördüncü dönem olarak nitelendirilen XIV. yüzyılın ikinci çeyreğinde ise, 
Haçlı Seferlerinin oluşturduğu olumlu tablo tekrar bozulmuş, Doğuya doğru 
hareket sona ermiş ve Avrupa Doğu’dan gelen yeni istilalarla karşı karşıya 
kalmıştır.

2. IX-XIV. Yüzyıllar Arası Avrupa ile Türk-İslam Coğrafyası Arasındaki 
Ticari İlişkiler

IX-XIV. yüzyıllar arası Avrupa’nın yaşadığı siyasi ve ekonomik olaylarının 
baş aktörleri Müslümanlar ile Türkler ve onların yaşadıkları coğrafyalar 
olmuştur. Türklerin Orta Asya’dan batıya ilerleyişleri ve Anadolu’daki fetihleri; 
Müslümanların da güneyden ilerleyişleri doğrudan Avrupa ve Avrupa ticaretini 
etkilemiştir. Özellikle Avrupa ile Asya arasında önemli bağlantı noktası olan 
Karadeniz’in kuzeyi Hunlar, Sabarlar, Avarlar, Hazarlar, Peçenekler, Bulgarlar ve 
Kıpçaklar tarafından Türkleştirilmiş, bu bölgeler yüzyıllarca Avrupa’nın ekonomik 
ve siyasi hayatında önemli rol oynamıştır. Türklerin Karadeniz’in kuzeyinde ve 
Orta Asya’da kurmuş oldukları güçlü siyasi yapıları, bölgenin ticari hayatında da 
büyük oranda etkili olmuştur.

Türklerin ticaret hayatında onlara en büyük avantajı sağlayan şeylerden 
biri, Çin’i Batı Türkistan’a birleştiren Kâşgar, Semerkant Buhara, Nişapur, 
Rey, Hemedan ve Bağdat’tan İstanbul’a, Akdeniz’e ve batı ülkelerine ulaşan 
İpek Yolu idi. Doğu ve Batı Türkistan’daki güzergâhı üzerinde sıralanmış olan 
refah içindeki şehirler birbirlerine bu yolun gerçek üstatları olan Soğdlar ve 
Uygurlar’ın kervanlarıyla bağlanmıştır.8 Doğu ile Batı arsındaki değişim bu yol 
ile yapılmaktaydı. İpek Yolu’na kuzeyden paralel uzanan, özellikle sincap, samur, 
kunduz gibi hayvanların kürkü ve bunlardan imal edilen giysilerin ticaretinin 
yapıldığı Kürk Yolu da canlı bir ticaret yoluydu.9

7 Heaton, 1985, s. 59-60; Seignobos, s. 100.
8 Ali Mazaheri, Orta Çağ Müslümanlarının Yaşayışları, (Çev.: Bahriye Üçok), İstanbul, 1972, s. 
342.

9 L. Ligeti, Bilinmeyen İç Asya (Çev.: Sadrettin Karatay), Ankara, 1941, s. 18.
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X. yüzyılda Volga Bölgesinin İslamlaşmasıyla birlikte Saman Oğulları güçlü 
bir siyasi yapı oluşturmuş, kuzey-doğu toprakları ticaret için oldukça güvenli 
bir bölge hâline gelmiştir.10 Müslümanlar kuzeyde olduğu gibi doğuda da geniş 
sahalar ele geçirmişlerdir. 943 senesinde Kan-can’daki Uygur hükümdarı Buhara 
da oturan Samanilerle dostane münasebetler kurmuşlardır. Kurulan bu münasebet 
ise Müslüman tüccarlara Çin yolunu açmıştır. Acem tacirler Hazarlara müracaat 
ettiğinde, Hazarlar kuzeyden gelen ürünlerin aktarımını yaptığı gibi, bizzat Hazar 
ürünlerinin de satışını yapmışlardır. Hazarların ürünleri arasında balık tutkalı 
önemli bir yer tutmaktaydı., Kuzeyden temin ettikleri ürünler ise balmumu, mantar 
ve kunduz derisi idi. Avrupa’nın başlıca emtiası olan köle ticareti ise Yahudilerin 
elindeydi. 965 senesinde Müslümanlar, Yahudiler ve Türkler Avrupa’nın başlıca 
esir pazarı olan Prag’a Türklerin memleketlerinden eşyalar ve Bizans altın 
parçalarıyla gelerek, oradan esir, bakır ve kunduz derisi ihraç etmekteydiler.11

Doğu Avrupa ticaretinde önemli rol oynayan unsurlardan biri de İdil Bulgarları 
idi. İdil yolu ile yapılan ticaret hem Avrupa içlerine hem de İskandinav ülkelerine 
ulaşmaktaydı. Kazan Bulgarlarının başkenti olan Bulgar şehri önemli ticaret yolları 
arasında bulunduğundan bu şehirde en fazla gelişen şey ticaret olmuştur. Volga 
yolu ile gelen mallar ve kuzeyden gelen kürkler Bulgar şehrinden dağıtılmaktaydı. 
Kırgızlar kuzeye giden ticaret yollarını kontrolleri altında tutarken, Hazarlarda 
Güney Rusya Türklerini hızla şehir ve ticaret hayatına geçirerek Volga ve Don 
yolları vasıtasıyla Kuzey ve Ön Asya ticaretinin ele geçirmişlerdir.12

Türk-Moğol İmparatorluğu döneminde de Avrupa ile olan ticaret hayatı canlılığını 
sürdürmüştür. Cengiz İmparatorluğu’nun oğulları arasında paylaşımından çıkan 
dört devlet arasında Altın Ordu ve İlhanlı Devletleri Kafkasya ve Yakındoğu’nun 
siyası kaderinde olduğu gibi, ticari hayatında da önemli roller oynamışlardır. Bu 
dönemde Altı Ordu- İlhanlı çekişmesi birtakım siyasi ittifakları ortaya çıkarırken, 
ortaya çıkan bu ittifaklar aynı zamanda dönemin ticaret hayatına da önemli ölçüde 
yön vermiştir. Altın Ordu Devleti, Memluklu Devleti ve Venedik ile siyasi ve 
ekonomik ittifak oluştururken, İlhanlı Devleti de bu ittifakı Bizans ve Ceneviz ile 
kurmuştur. Bu ittifakların oluşmasında İlhanlı-Altın Ordu çekişmesinin yanı sıra, 
dünya ticareti için üstünlükte yarışan Ceneviz- Venedik çekişme ve rekabetinin 
de rolü etkili olmuştur. Bizans ise uzun süreden beri uğradığı yıkımlardan ve 
Haçlı seferlerinde almış olduğu yaralardan İlhanlı ve Ceneviz gücüyle sıyrılmak 
düşüncesiyle ittifakın içinde yer almıştır. Memluklular, Altın Ordu ile kurmuş 
olduğu ittifakta İlhanlı Devletinin ilerlemesini durdurmak istemekteydi. Ayrıca 
Memluklu Devleti’nin ordu ve diğer yönetim birimlerini dolduran Kıpçak asıllı 
10 X. yüzyıla ait Kuzey Avrupa’da bulunan sikkelerin çoğunluğunun Samanilere ait olması da bunu 
kanıtlamaktadır. (A. Metz, “Orta Zaman Türk-İslam Dünyasında Ticaret”, Eylül, 1936, C. 8, s. 
12-13)

11 A. Metz, 1936, s. 13.
12 Bahaeddin Ögel, Türk Kültürünün Gelişme Çağları, Ankara, 1971, s. 102.



1434

kölelerin Altın Ordu ile yapılan alış verişten temin edilmesinin rolü de büyüktü. 
Venedik ise bu ittifakta köle sevkiyatını sağlamaktaydı.13

Bu ittifakın sağladığı ortam içinde Tebriz-Trabzon ticaretinde büyük bir 
canlanma meydana gelmiş,14 İlhanlı Devleti’nin koruması altında İtalyan şehir 
devletlerinin ticari faaliyetleri yoğunlaşmıştır. Altın Ordu döneminde Kırım, 
Bulgar ve Harezm şehirleri canlanmış, bu üç coğrafyaya uzanan yolların ortasında 
bulunan Saray şehri de ticaretin önemli merkezlerinden biri olmuştur.15 

Altın Ordu-İlhanlı çekişmesi Türk tarihine ve bölgede Türk gücünün yayılmasına 
zarar verirken, ittifak içinde yer alan İtalyan şehirlerinden Ceneviz ve Venedik bu 
işten en karlı çıkan güçler olmuşlardır. Zaten İtalyan şehir devletleri daha XI. 
yüzyıldan itibaren Akdeniz ve Karadeniz ticaretinde aktif rol oynamaktaydılar. 
Bu girişimi öncelikle Amalfi yapmışsa da, sonradan üstünlük Venedik’e geçmiştir 
Daha sonradan Ceneviz ve Pizza ticari faaliyetlere katılmışlardır. Venedik VII-X.
yüzyıllarda Bizans ile Avrupa arasında ticari ilişkileri sürdürürken, Bizans 
doğmakta olan burjuvaziye karşı Venedik’e verdiği imtiyazlarla Venedik’in 
gücünü daha artırmıştır.16 Bizans’ın XI. yüzyılda kötüye gitmesi, Venedik’e verilen 
imtiyazları daha artırmış, bu da Venedik’in İstanbul’a iyice yerleşmesine sebep 
olmuştur. XII. yüzyılın son çeyreğinde Bizans İmparatorluğu’nda ticaret İtalyan 
şehirlerinin eline geçmiştir.17 Bu durum Bizans’ın siyasi gücünü azaltırken, Avrupa 
ticaretinin canlanmasını sağlamış, IV. Haçlı Seferi ile Latin İmparatorluğu’nun 
kuruluşuyla da İyon Denizi, Adriyatik ve Ege’deki Bizans toprakları Venedik’e 
verilmiştir.18

İtalyan şehir devletlerinden Cenevizliler, Venediklilerden sonra Bizans’tan 
en fazla imtiyaz elde eden devletlerin başında gelmektedir. Cenevizliler, ticari 
imtiyazı Kommenler ve Anjoular sülaleleri döneminde elde edememiş, ancak 
İstanbul’da Latin hâkimiyetine son vererek, yeniden Bizans İmparatorluğu’nu 
kuran Michail Palaiologos, 1262’de yaptığı Nefi Antlaşması’yla Cenevizlilerin 
Bizans’a giriş çıkışını serbest bırakırken, vergiden de muaf tutmuştur.19 Böylece 
Bizans, birini diğerine alternatif olarak kullanılırken, Venedik ekonomik tekeli 
yerine, Ceneviz ekonomik tekeli Bizans’ın üstüne çökmüştür.20

13 Abdulkadir Yuvalı, “XIII. Yüzyıl Karadeniz Ticareti”, İkinci Tarih Boyunca Karadeniz Kongresi 
Bildirileri, Samsun, 1990, s. 237.

14 Bertold Spuler, İran Moğolları, (Çev.: Cemil Köprülü), Ankara, 1987, s. 374.
15 Mustafa Kafalı, Altın Orda Hanlığının Kuruluş ve Yükselme Devirleri, İstanbul, 1976, s. 148.
16 Lütfi Güçer, İktisat Tasrihi Ders Notları, İstanbul, 1976, s. 72; Steven Runcıman, Byzantine 
Civilisation, London, 1961, s. 168.

17 Şerafettin Turan, Türk-İtalyan İlişkileri, İstanbul, 1990, s. 29.
18 W. Heyd, Yakın Doğu Ticaret Tarihi, s.218; George Ostrogorsky, Bizans Devleti Tarihi (Çev.: 
Fikret Işıltan), Ankara, 1995, s.331; Gustave Legaret, Histoir du Developpoment du Commerce, 
Paris, 1931, s. 72.

19 G.I.Brationu, Recherches Sur Le Commerce Genois La Mer Noire Au XIII.e Siecle, Paris, 
1929, s. 33.

20 Stefanos Yerasimos, Azgelişmişlik Sürecinde Türkiye Bizanstan Tanzimata, (Çev.: Babür 
Kuzucu), İstanbul, 1986, s. 67.
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Ceneviz ve Venedikliler elde ettikleri imtiyazlarla Karadeniz’e geçerek, 
Trabzon, Tebriz ve Kırım’a yerleşmişlerdir. Bizans ticaretinde egemenlik oluşturan 
bu durum Bizans ekonomisine zarar verirken, Avrupa ile Asya arasındaki ticaretin 
de canlanmasına sebep olmuştur. Ceneviz kolonilerinin merkezi İstanbul’da 
Galat idi. Kuzey Karadeniz’deki kolonilerinin merkezi ise Kefe idi, Buraya bağlı 
Balaklava ve Suğdak gibi önemli limanlar mevcut idi. Bu dönemde Karadeniz’in 
kuzeyine hâkim olan Altın Ordu devletinin Kefe’yi Cenevizlilere sattığı 1380’de 
Altın Ordu Ceneviz ile yapmış olduğu antlaşmayla Balaklava’dan Suğdak’a 
kadar olan yerlerde oturan Hristiyanların ve buradaki yerlerin Cenova’ya bağlı 
sayılacağını, her türlü vergiden muaf olacakları belirtilmiştir.21 Altın Ordu’nun 
siyasi gücüyle Karadeniz ticaretindeki büyük gelişme, yalnızca Ceneviz’in 
hazinesinin zenginleşmesine neden olmuştur.22

Merkezi, Kefe olan Kuzey Karadeniz ticareti, Akdeniz’den gelen tüccarlar ile 
Kırım, Kıpçak bozkırları, Moskova Rusya’sı, İdil Boyu, Kafkasya, Harezm ve 
daha uzaklardan gelen tüccar ve ürünlerin yer aldığı bir alan olmuştur. Avrupa’nın 
ürün akışının önemli bir kısmı bu bölgeden sağlanmıştır.23

Avrupa ile Asya arasındaki ticari ilişkinin gelişmesinde Türklerin Anadolu 
hâkimiyetinin rolü de büyük olmuştur. Anadolu doğu-batı ile kuzey-güney 
arasındaki yolların önemli bir kavşak noktası idi. Akdeniz ve Karadeniz ile 
çevrili olması da bu deniz yolları vasıtasıyla, Karadeniz’in kuzeyine, Akdeniz’in 
karşı memleketlerine ve Avrupa’ya uzanmasını sağlamaktaydı. Anadolu, İran ve 
Kafkasya’ya büyük tarihi yollarla bağlı olup, İran ve Kafkasya ötesi bölgelere 
de ulaşabilmekteydi. Anadolu Avrupalılar için özellikle de Eski ve Orta Çağlar 
boyunca, Orta Doğu ve Uzak Doğu’ya ulaşmanın en önemli vasıtalarından 
biri olmuştur. İslam fetihleriyle Akdeniz yolu kendilerine kapanan Avrupalılar, 
Anadolu’ya çok daha fazla ihtiyaç duymuş, Türklerin Anadolu hâkimiyeti de 
bu ihtiyacın karşılanmasını kolaylaştırmıştır. Yani Türkler Avrupalı tüccarların 
Anadolu ile ve Anadolu üzerinden doğu ile yapmış olduğu ticarete destek verdiği 
gibi teşvik de etmiştir. Selçuklular Anadolu’da siyasi hâkimiyetlerini oluştururken, 
batı, güney, ya da Kuzey Anadolu’dan başlayarak İran üzerinden Orta Asya’ya 
giden aynı zamanda Akdeniz limanlarını olduğu kadar, Arap Yarımadası’nı 
da, Karadeniz’e bağlayan bir karayolu ağı meydana gelmiştir. Bu yol ağını 
meydana getiren şehirlerden, Sinop, Antalya ve Kırım’ın fethi ile Karadeniz 
ve Akdeniz istikametindeki faaliyetler daha yoğunlaşmış ve daha güvenilir bir 
21 Şerafettin Turan, s. 53.
22 Steven Runcıman, Byzantine Cıvılısatıon, London, 1961, s. 170.
23 A. N. Kurat, IV-XVIII. Yüzyıllarda Karadeniz’in Kuzeyindeki Türk Kavim ve Devletleri, 
Ankara, 1972, s. 206.
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şekilde yapılması sağlanmıştır. Selçukluların bu politikası Anadolu ticaretinin 
canlanmasını sağlamıştır.24

Haçlı Seferleri, Anadolu’nun Doğu-Batı ticaretinde önemli bir rol 
oynamasındaki etkili olaylardan biri olmuştur. Önemli ekonomik ve siyasi sebep ve 
sonuçları olan Haçlı Seferleri ile Anadolu yeni bir köprü niteliği kazanmıştır. Zira 
İpek yolu Anadolu yol şebekesine bağlanarak, Asya-Avrupa ticaretinin büyük bir 
kısmının Anadolu üzerinden gerçekleşmesi sağlanmıştır25. Haçlı Seferleri dünya 
tarihini siyasi, sosyal ve ekonomik anlamda derinden etkileyerek, Avrupalıları 
siyasi ve dinî hedeflerine tam anlamıyla ulaştıramazken, ekonomik olarak yeniden 
önemli ölçüde kazançlar elde etmelerine vesile olmuştur. Siyasi ilişkilerin aksine 
doğu ile batı arasındaki ticari ilişkiler yeniden canlanmıştır.

Sonuç olarak, coğrafyaların birbirlerine duydukları ihtiyaçtan hareketle, 
insanoğlu var oluşundan itibaren birbiriyle iletişim ve alış veriş içinde 
bulunmuşlardır. Bu ihtiyaç ve alış veriş beraberinde ticari ve siyasi ilişkileri 
veya mücadeleleri getirmiştir. Bazı coğrafyaların taşıdıkları ticari önemi ise 
onu çağlar boyunca önde tutmuştur. Ancak bu mücadeleleri de beraberinde 
getirmiştir. Zenginlik ve öneme sahip olmayan coğrafyadaki devletler ise şanslı 
olan coğrafyadaki devletlerle zaman zaman ekonomik ve siyasi ilişkilerini iyi 
tutarak, zaman zaman da çekişmeye girerek bu bölgelerden ekonomik çıkarlar 
elde etmeye çalışmışlardır. Tarihin uzun dönemleri boyunca ekonomik ve siyasi 
önemini sürdüren coğrafyalardan biri de Türk-İslam nüfusunun yoğunlukta 
yaşadığı coğrafyalardan olan Asya, Anadolu ve Orta Doğu bölgesi olmuştur. 
Dünya ekonomisi ve siyasetine hizmet verirken, kendisi de çoğu zaman nimetin 
külfetini taşımıştır. Bu bölgeler uzun mücadele ve savaşlara sahne olmuştur.

24 Konu ile ilgili geniş bilgi için bkz.: Sezgin Güçlüay, Selçuklular Döneminde Ortadoğu Ticareti 
(XI.-XIII. Yüzyıllar), Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Doktora Tezi, 
Elazığ, 1999.

25 Şerafettin Turan, s. 105.


