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Eski zamanlardan beri, Ermenistan yolu üzerinde, batı ile doğu arasında 
faal bir şekilde ticaret ve alışveriş yapılmaktaydı. Hem coğrafi açıdan 
hem de yanında İran gibi ekonomik ve kültürel açıdan zengin ülkelerin 
bulunması bu bölgeyi daha fazla önemli kılmaktaydı. 

İslamiyetin ortaya çıkışından önce Ermeniler, İran, Mezopotamya 
ve Anadolu ile sıkı bir ticari ilişki içerisindeydi. Arapların hücumu ile 
Ermenilerin ticareti büyük bir darbeye uğradı ve çöktü. XI. yüzyılda Orta 
Asya’dan göç eden kavimlerden dolayı, Ermenilerin ticareti yine ağır bir 
çöküntü ile karşılaştı. Ancak Selçukluların gelişi ile o dönem ve son-
rasında ticari ilişkiler tekrar canlandı. XIII. ve XIV. yüzyıllarda İran’ın 
bazı şehirleri uluslararası ticarette ön plana çıktı. Özellikle Tebriz şehri 
ticari açıdan önemli bir konuma geldi ve İlhanlı hükümdarı Hülagü’nün 
Bağdat şehrini yerle bir etmesinden sonra (1258.H) ticarette önemli 
rol oynamaya başladı. Gazan Han döneminde (1295–1304.H) ise 
Tebriz’in ticarî durumu yeniden düzelmeye başladı ve mühim bir siyasi 
ve ticari merkez haline dönüştü. Aynı zamanda Hindistan’ın ticari yolu 
Akdeniz’den, Karadeniz’e doğru genişledi. Ermeniler hem Tebriz, hem 
de önemli bir şehir sayılan Sultaniye’de belli bir nüfus oranına sahiptiler. 
Bu şehirlerde konsolos ve ticari temsilci büroları vardı1. Timur’un yıkıcı 
saldırısı, Ermenilerin ekonomisini yine büyük bir darbeye uğrattı. Sonraki 
dönemler; Çoban Oğulları, Celayir Oğulları, Timurlular, Karakoyunlu 
ve Akkoyunluların bitmeyen savaşları, arka arkaya gelen değişiklikler, 
genellikle siyasi istikrarsızlık ve güvensizlik bölgenin ticaretini krizlerle 
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karşı karşıya bırakıyordu. Akkoyunlu ve Karakoyunlu hükümdarlarının 
en önemli politikaları Avrupa ve Asya arasında olan ticari ilişkilerini 
İran üzerinden geliştirmekti. Çünkü bu işin onlar için sağlayacağı avan-
tajlar büyüktü. Bu nedenle İran, Kafkasya ve hatta Anadolu’da bulunan 
Ermeni tüccarları çeşitli yollarla teşvik ediyor ve batı ile doğu arasında 
bağlantıyı sağlayıcı bir şekilde çalışmalarını istiyorlardı. 

Bu devletlerin himayesi sayesinde doğu Ermeni tüccarları, İran ve 
Kafkasya bölgelerinin dış ticaretleri sayesinde, sağlam bir değer ve 
konuma sahip oldular. Bunun yanı sıra Osmanlı Devleti, doğu kom-
şusu Safevi devletine karşı inatçı siyasetini bırakmıyor, İran’ın geniş 
topraklarına ve ticari menfaatli yollarına sahip olmayı planlıyordu. Bu 
yüzden İran’ın Avrupa devletleri ile olan dış ticari ilişkilerini kontrolü 
altına almak veya bozmak amacını güdüyordu. Böylece İran’ın büyük bir 
zarara uğramasını istiyordu. Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti’nin 
ilerlemesinin önünü almaya güçleri yetmiyordu. Türklerin aleyhine bir 
cephe kurmak ve diğer bir devletle anlaşmak düşüncesi yönünde çaba 
harcıyorlardı. Onların fikrine göre batı ile doğu arasında ticaret yapan 
Ermeni tüccarları, Osmanlılar tarafından koyulan sınırlı ve yıkıcı işlerin 
yanısıra Anadolu yollarında çıkarlarının tehlike de olmasından dolayı, 
Akkoyunlu Devleti ve Venedik Cumhuriyeti’ne yöneldiler2.

Tercan (Otlukbeli) Savaşı’nda Osmanlılara ağır şekilde yenilen 
Uzun Hasan’ın (1473) mağlubiyeti Safevi hükümetinde olumsuz bir 
etki bıraktı. Bunun doğal sonucu olarak Hıristiyan Ermeni tüccarları-
nın ticari faaliyetlerindeki huzurunu kaçırdı3. Ancak Safevi’lerin kuv-
vetlenmeleriyle birlikte Ermenilerin ticareti tekrar canlandı. Safevi 
Devleti Kafkasya ve Yakın Doğu’da siyasi ve iktisadi bakımdan Osmanlı 
Devleti’nin geniş alanda ciddi bir rakibi oldu. İlk olarak Şah İsmail’in 
politikası; Yakın Asya’nın stratejik merkezleri ile Hindistan ve Orta 
Asya arasındaki ticari yollar ile Akdeniz’in doğusundaki limanları kendi 
egemenliği altına alma hedeflerine dayanıyordu. Çağdaş Türk tarihçisi, 
Halil İnancık “İran ipeğinin, Avrupa’ya giden bütün yollarına Türkler 
sahip çıkmışlardır. Türkler yalnız bu ticari yolları almakla ikna olma-
mışlar ve XVI. yüzyılda İran’ın kuzeyinde üretilen ipeğin merkezlerini 
yani Şirvan ve Gilan’ı da almak istiyorlardı” diyor ve aynı müellif bu 
düşünceyi daha da genişleterek şunları ilave ediyordu: “Osmanlı Devleti 
hem İran’ın ve hem de ipek ticaretini ve bunun yanı sıra Orta Asya, 
Hindistan ve Çin’in ticari mallarından da faydalanmak istiyordu. Ama 
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Osmanlı İmparatorluğu’nun bu istekleri, Safevilerin ciddi direnişi ile 
karşılaştı”4. 

Safeviler, İpek üretilen bölgelerin korunmasının İran için önemli 
olduğunu görerek, bu bölgelerin emniyeti için Osmanlı Devleti ile 
savaşmayı gerekli görüyordu. Batının kervan geçen ticari yollarına ege-
men olan Osmanlı Devleti şimdi de doğuya saldırmağı planlayarak o 
bölgelerin bol olan ipeğine sahip olmak istiyordu. İki devlet arasında 
savaşlar 1514’te başlayan savaşlar bir buçuk yüzyıl devam etti. Doğal 
olarak bu savaşlardan Ermenilerin ticareti büyük oranda etkilendi. Can 
ve mal güvenlikleri tehlikeye uğradı. Ancak genel olarak Safeviler zama-
nında İran’ın ticareti Ermenilerin elindeydi. 

Büyük Şah Abbas döneminde şahın en büyük çabası Ermeni tüc-
carlarla İran’ı iktisadi krizden kurtarmak ve ülkenin ekonomik yapısını 
düzeltmeye çalışmaktı. Özellikle etkisiz ve durgun olan ekonomiyi Asya 
ve Avrupa ülkelerinin dış ticareti üzerinden canlandırmak, ticaretin 
merkezini Culfa şehrinden İran’ın içine aktarmak ve ticari kervan yol-
ları başkenti olan Isfahan’dan Fars körfezine geçirmek idi. Şah Abbas 
bu plan ile Osmanlı’ya büyük bir darbe vurmayı amaçlıyor ve o devleti 
İran’ın ipekten gelen gümrük gelirlerinden mahrum bırakmak istiyordu. 
Şah bu düşüncesiyle en önemli ticari yolunu yani Tebriz ve Erzurum 
ortasında bütün köylerinin nüfusunu boşalttı ve hiçbir canlı bırakmadı. 
Bu siyasetle Osmanlı’yı ticaretin gelirinin önemli bir kısmından mah-
rum bıraktı5. 

Afşar ve Zend hükümetleri döneminde de Ermeniler İran ticaretinde 
etkiliydiler6. Kaçar hükümeti döneminde ise yine iki bölge arasında 
ciddi bir yakınlaşma olmuştur. İranlılar ile Ermeniler arasındaki ortak 
kökleri çok derinlerde olan ikili ilişkiler de sürmüştür. 

Önceden belirttiğimiz gibi bu iki bölge, tarafların yüz yıllarca yaşa-
dıkları bir coğrafya olmuştur. İran’da bir Ermeni azınlık her zaman için 
varlığını sürdürmüştür. İran toprakları içerisinde dağınık bir durumda 
yaşayan Ermeniler yine ticaretle uğraştıklarından zengin bir kesimi 
oluşturuyorlardı. Bu grup oldukça etkili olup İran idaresi ve toplumu 
ile iyi ilişkileri sayesinde XVIII. ve XIX. yüzyıldan itibaren Batıya açık 
bir gelişim içerisine girince, siyasi ve ekonomik açıdan hayli güçlendiler. 
Ermeni tüccarları İran ticaretinde çok etkiliydiler. Başbakanlık Osmanlı 
Arşivinde, tarafımızdan incelenen onlarca belgeden, Ermenilerin İran 
ticaretindeki rolü açıkça görülmektedir. Bu tüccarlar arasındaki önemli 
birkaçını şöyle sıralamak mümkündür: 
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Bedani Hariskopolu.1873.2.6 tarihinde Trabzon - Erzurum yoluyla 
transit şekilde İran ile ticaret yapıyordu7.

Halı tüccarı Kara Kozyan 1905.3.9 de İranlılar tarafından dördüncü 
Şir-ü Hurşit derecesini almaya nail oldu8. 

İran halkından ve Korum (Krom) maddesinin tüccarı Haçik. 
Osmanlı Arşiv belgeleri incelediğimde bu tüccar hakkında şüpheli bir 
belge ile karşılaştım. Haçik İstanbul’da oturuyor ve İran pasaportu ile 
ticaret yapıyordu. Sonrasında İstanbul’dan Lazikiya’ya ve daha sonra 
da Mersin’e gitmiş ve 1906.2.10 de Korum ticareti ile meşgul olmuş, 
aynı zamanda Osmanlı Bankası ile de ortak iş yapıyordu. Bu belge de 
Osmanlı tarafından araştırılmış ve bu kişinin Osmanlı tebaası olduğu 
anlaşılmış ve Korumu da İran’a ithal ediyormuş9. 

1908.11.23 tarihinde Osmanlı Devletine ithal eden tahıl ve Zahire 
tüccarı ve İran tebaası Palasaniya10. 

Tahranlı İpek böceği tüccarı Banı Paskalidis 1915.11.7 yılında 
İstanbulda yaşıyor ve ticaret yapıyordu11. 

Hoştarya büyük tüccarlardan ve İran ve Türkiye Ticaret ve Sanayi 
Bankasını arkadaşları Nikola Petruviç ve Salahattin Fevzi ve Afaki 
Hoştarya ile birlikte kurmuşlardı. Bu banka Anonim şirketlerden sayılı-
yordu. Amacı ise mali, sarafi ve diğer teferruatlı işler yapmaktı. Bankanın 
başta olan yatırımı 200.000 Türk lirası idi. 1921.6.14’ te 75 yıllık imti-
yazla İstanbul’da çalışmaya başladı. Ama İran’ın arşiv belgelerine baktı-
ğımızda bu bankanın imtiyazı Osmanlı Devleti tarafından verildiği için 
İran devleti bu bankanın kuruluşunu onaylamamıştı. Bu bankanın ismi-
nin Osmanlı Bankası olduğu düşünülmektedir. Diğer taraftan az miktar 
yatırımla çalışmasının imkânsız olduğu belirtilmiştir. 1922 yılında yatı-
rımı 400.000 Türk lirasına ulaşan bu şirketin idari elemanlarından bir 
diğeri de Mösyö Jokoff idi. 1924 yılında Ahmet Ragıp, Şükrü ve Prens 
Cavahof idari meclisine seçildiler. Ancak şirketin 1926’da üyelerinin iyi 
çalışmamaları ve faaliyetleri yetersiz olduğu için kapanmış gibi görün-
mektedir. Türkiye’de Anonim şirketlerin kuruluşu hakkında bir noktaya 
değinmeliyiz ki, 1920–1922 yılları arasında yaşanan savaşlarda hem sayı 
hem de yatırım olarak çok şiddetli bir çöküntü olmuştur. Hatta 1922’de 
sayıları sıfıra bile ulaşmış, Cumhuriyet’in ilanından ve Türkiye’nin başka 
milletler tarafından kabulünden sonra 1923 – 1926 yılları arasında bu 
şirketlerin sayı ve yatırımları çoğaldı12. 

İran tebaasından saat tüccarı, Nasib Cüzdeçiyan13. 
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İran tebaasından ve İzmit’de, tütün tüccari Kır Kırkokciyan14.
Yukarıda gösterilen bu tüccarlar onlarca Ermeni tüccarlarının için-

den örnek olarak incelendi. XIX. ve XX. yüzyıl başlarında Ermeni tüc-
carların İran ticaretinde rol ve değeri, özellikle Osmanlı ve İran arasında 
olan ticaretleri tamamen açıktır. Yine belgelere bakıldığında, bu iki dev-
letin de, Ermeni tüccarları cezp etmek ve onları çeşitli yollarla kendi 
ülkelerine çekmek için uğraştıkları görülür. Belgelerin çoğunluğunda 
insanı düşündüren diğer bir önemli nokta daha vardır: O da, her iki 
devletin ve özellikle Osmanlı Devleti’nin bu tüccarlarla karşılaşmaları 
idi. Bazı Ermeni tüccarları, İran pasaportu ile Osmanlı ülkesinde saat, 
tütün, halı, korum v.s. gibi çeşitli alanlarda ticaret yapmalarından dolayı 
veya ailevi sorunlarla karşılaşıyorlardı. Osmanlı Devleti her şekilde bu 
sorunları çözmeye çalışıyordu. Bazen de İranlı olan bazı Ermeni tüc-
carların çeşitli yollarla kendilerini Osmanlı tebaası olarak gördükleri, 
Osmanlı’nın da bunların İranlı olduğunu bilerek onları cezp etmek, 
vefat ettikleri takdirde özellikle varisleri olmadığı veya malum olmadığı 
zaman mallarına el koyup sahip oluyordu15.

Bu yazıda Ermeni tüccarlarının yaptıkları transit ticaretin değerinin 
yanı sıra, değinilmesi gereken bir başka konu da onların ticari meselelerin 
dışında yaptıkları yasadışı eylemleridir. Bu yasadışı faaliyetler arasında; 
Ermeni tüccarların iki ülkenin iç işlerine karışmaları, silah kaçakçılığı, 
kimyevi maddelerinin transit ticaretini yapmak ve bunların yanında bazı 
gümrük görevlilerin ve mübaşirlerin onlardan rüşvet almalarında yardım 
etmelerini sayabiliriz. XIX. yüzyıl sonlarına doğru Avrupa ülkelerinden 
alınarak Trabzon - Erzurum üzerinden İran’a götürülen maddelere iliş-
kin belgeler dikkat çekmektedir. Genellikle silah, mermi, çeşitli mal-
zemeler, ilaç ve silah imalatında kullanılan çeşitli kimyevi maddeler ki 
hemen hemen hepsi transit şekilde İran’a ithal olunuyordu. 

Araçların tamamına yakınının Gayrimüslimler bilhassa Ermeniler ve 
Amerikalı Misyonerlere ait olması, bu türden geçişlerin sorun olmasına 
sebep olmuş, bazı maddelere nisbi sürelerle el konulmuş, bazıları da sıkı 
denetimlerle İran sınırına kadar götürülmüş ve bir daha böyle maddele-
rin geçirilmemesi istenmiştir. 

1898.1.28 tarihli fermanla Osmanlı Devleti tarafından Hicaz, 
Trabzon, Van, Erzurum, Suriye, Bağdat, Konya, Sivas, Tırablusı- Garb, 
Halep, Yemen, Mamüretül-Aziz, Ankara, Cezayir-i Hüdavendigâr, 
Aydin, Selanik, Edirne, Kastamonu, Beyrut, Diyarbakır, Musul, Bitlis, 
Adana, Bingazi, Basra, Kudüs, Zor, Manastır, İzmir, Kirit, Siyam, Biga, 
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Cebel-ı Lübnan gibi şehirlere bu tarihten sonra kimyevi maddelerin 
ithali transit şekilde de olsa yasaklanmıştır. Söz konusu kimyevi madde-
lerin bazıları şunlardır: 

Klorat dö potas, gilisirin ve nitrogliserin ve ondan üretilen madde-
ler, kloroid dö potas, azotat dö potas, pitrumat dö potas, asit nitrik v.s. 
maddeler yanında bütün tehlikeli ve yanıcı maddeler de mevcuttu. Bu 
fermanda özellikle Amerikalı Misyonerlerin rolünü bu kimyevi mad-
delerin Osmanlıya ithalin de ve bunlardan ülkeye gelen tehlikeye işaret 
edilmiş ve bu maddelerin ithalinin kesin bir şekilde yasaklanması vur-
gulanmıştır. Kimyevi maddelerin ithalinin yanında kaçak silah ticareti 
de genelde Ermeniler eliyle ve siyasi kanallar vasıtasıyla yapılıyordu16. 
Elbette bu konuyu ele aldığımızda ilk fark edilen hususlardan birisi, 
gümrük memurlarının ve mübaşirlerinin Ermeni kaçakçılarla yaptığı 
ortaklık ve işbirliğinin olmasaydı, böyle bir silah kaçakçılığının yapıl-
masının imkânsız oluşudur. 

Silah kaçakçılığının İran sınırlarından yapılması aşamasında, Osmanlı 
Devleti’nin bununla ilgili itiraz sesleri hemen yükseliyordu. Tabii ki bu 
duruma, İran’ın gümrük görevlilerinin rüşvet alarak, silahların Osmanlı 
topraklarına geçişinde sağladıkları katkılar sebep oluyordu. Bu konuları 
dikkatli incelediğimizde, bir soru ile karşılaşıyoruz: Ermeniler kimyevi 
maddeleri veya silahı Avrupa’dan ve Trabzon - Erzurum üzerinden 
transit şekilde Osmanlı sınırından ne amaçlarla geçiriyorlar ve İran’a 
ithal ediyorlardı? Dahası tekrar gümrük görevlilerine rüşvet vermekle 
veya çeşitli yolarla kaçak şekilde Osmanlı ülkesine geçirdikleri bu işi 
ne amaçla yapıyorlardı? Ve neden İran’da ve Osmanlı Devleti’nde bu 
kaçakçılık ticareti şiddetle karşılanıp, kesin emirler veriliyordu? Bu 
sorular sadece bir kaç örnekle özetlenecektir.

1896.5.29 tarihli bir belgede, Hoy gümrüğünün mübaşiri Muhammed 
Han isminde İran içinde olan Ermeni tebaalarından Selmas şehrinin 
çevresinde birleşmişler ve bu yıl Petrol variller içinde hayli silah ve hiç 
normal gümrük vergisi almadan gümrükten geçirilmiş ve bu işin karşı-
sında dikkat çeken rüşvet almışlar ve Osmanlı Devleti tarafından araştı-
rılmış ve konu aşikâr olduktan sonra, İran’a itirazda bulunmuştu17. Yine 
1902–1903 (gün ve ayı yoktur) tarihli bir başka belgede bu konuya deği-
nilmiş, silah ticaretinin yasak olması veya ticaretinin hiç kimse ya da hiç-
bir grup tarafından yapılmaması istenerek devamında şöyle yazılmıştır: 

“Silah yasağı konusunda iki mesele ile karşı karşıyayız: İlki Ermeni 
tüccarlarının ticaret için getirdikleri silahlardı. Bunlar bütün silahları 
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ticari mallarının veya petrol varilleri içine saklayıp, gümrüğe getirip 
ve gümrük memurları da bunları kendilerine gelir yeri biliyordu. Bu 
hususta gerekli ve kesin umumi hüküm verilmelidir ki bundan böyle 
gümrük memurlarından hiç kimse kaçak silah işine karışmasın ve 
yasağı silah memurlarına da bilgi vermeği istemişler ve bu memurun 
görevi ticari malları veya petrol varilleri ve her şeyi muayene ettikten 
sonra bunları bulup ve gümrük mübaşirlerini haberde bulunup ve Al-i 
Divanda kayıt olması şart olunmuştur. Diğeri Kürtlerin kaçak silahları 
idi. Bu tür silahlar aşiretler tarafından çalınmış veya kaçakçılarla işbir-
liği yapılıp, ucuz fiyatla alınıyor ve sonra pahalı fiyatla diğer Kürtlere 
satılır ve silahın Kürtlerin elinde olması ülke için hem pişmanlık duy-
gusu ve hem mali kriz getireceğini düşünüyoruz. Emir olursa devletin 
hizmetinde olan Kürtlerden başka Kürtlerin silah bulundurması yasak 
olup ve eğer silahlı görülürlerse silah yasağı memuru silahı alıp, zapt 
etsin. Böylesine Devlet-i Ali’nin işleri düzenli olacaktır. Bu isteğe Mirza 
Musa Han, İran’da Azerbaycan Eyaleti’nin Baş Komiseri tarafından 
devlete yazılmış ve açıkça Ermenilerin silah kaçakçılığını ve bu sorunun 
çözüm yollarını da beyan etmiştir18.

Sonuç
İran ve Osmanlı ilişkilerinin tarihinde, her iki devletin stratejik ve 

ticari durumundan dolayı, bölgede çok önemli bir yere sahiptiler. Bu 
iki komşu ülke kendi aralarında çıkan uyumsuzluklar ve yıkıcı savaş-
lar yüzünden ekonomik yönden büyük kayıplara uğramışlardır. İki ülke 
arasındaki kültürel ve sosyal farklılar yanısıra uzun ve ortak sınırlar 
nedeni ile de ilişkilerde sorunlar yaşamışlardır.

Osmanlı Devleti ve İran içerisinde dağınık bir şekilde yaşayan 
Ermeniler ticaretle uğraştıkları için eskiden beri zengin bir kesimi 
oluşturuyorlardı. Tabii ki hükümetlerin gidiş ve gelişi Ermeni tüccar-
ların ticaretinde önemli etkiler bırakıyordu. Siyasi istikrarsızlık ve ticari 
güvensizlik, can ve mal kaybı ticaretlerine durgunluk getiriyordu. Ama 
genelde ticaret her zaman bu grubun elindeydi.

19. ve 20. yüzyıllarda Ermenilerin hem kendi ticari güçleri hem de 
siyasi işlerden dolayı batıyla sıkı bağlantıları olduğu için ekonomik açı-
dan hayli güçlendiler. Ticaretin yanısıra, yasadışı ticaretle de ilgileniyor-
lar, silah ve tehlikeli kimyevi maddeleri petrol varilleri veya ticari mallar 
içinde kaçırıyorlardı.
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Bu dönemlerde Ermeni grupları İran yolunun uzun mesafesini göze 
alamayarak, Türkiye’ye saldırmak için bu yolu daha güvenceli buluyor-
lardı. Diğer taraftan, sınır görevlilerinin olmaması, gümrük mübaşirle-
rinin rüşvet ve Amerikan ve İngiliz misyonerlerinden destek almaları 
Ermeni tüccarlarının cesaretini daha da artırıyordu. 


