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AHMET USTA Doğu Akdeniz Üniversitesi Tarih Bölümü’nden 2009 yılında bölüm 
birincisi olarak yüksek şeref derecesiyle mezun olduktan sonra aynı üniversitenin 
Doğu Akdeniz Araştırmaları programında yüksek lisansına başladı. Luca Zavagno 
ve Michael J.K. Walsh danışmanlığında hazırladığı Evidence of the Nature, Impact 
and Diversity of Slavery in 14th Century Famagusta başlıklı tez ile 2011 yılında bu 
programı tamamladı. İstanbul Üniversitesi Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı’nda Ebru 
Altan danışmanlığında çalışmalarını sürdüren Usta, Memlûk Sultanlığı’nın Bizans İm-
paratorluğu ve Kilikya Ermeni Krallığı ile Diplomatik ve Ticarî İlişkileri: Doğu Akdeniz 
Ticareti ve Tüccarlarına Yeni Bir Yaklaşım (1260-1291) başlıklı teziyle 2020 yılında 
doktor unvanını aldı.

2013-2017 tarihleri arasında TDV İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM) tarafından 
AYP - Araştırmacı Yetiştirme Projesi kapsamında desteklenen Usta, Koç Üniversi-
tesi Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nde (AKMED) 
doktora sonrası araştırmacı olarak görev almakta ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf 
Üniversitesi Tarih Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etmekte-
dir. Ortaçağ Akdeniz tarihi, İslâm tarihi (12.-15. yüzyıllar), Ortaçağ’da ticaret ve dip-
lomasi, Memlûk, Bizans ve Kilikya Ermeni Krallığı ilişkileri, Ortaçağ noter sistemi, 
Ortaçağ Kıbrıs tarihi, kölelik ve köle ticareti çalışma alanları arasında yer almaktadır.
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ÖNSÖZ

Doğu Akdeniz bölgesinin önemli güçlerinden biri olan Mem-
lûk Sultanlığı’nın, 13. yüzyılın ikinci yarısında bölgenin hem 
iktisadi hem de siyasi açıdan diğer güçleri; Bizans İmparatorlu-
ğu ve Kilikya Ermeni Krallığı ile diplomatik ve ticari ilişkileri-
nin incelendiği bu çalışma, bölgede gerçekleşen ticarete ve bu 
ticaret ile iştigal eden tüccarlara yeni bir pencere açılması zaru-
retinden ortaya çıkmıştır.

Ortaçağ Akdenizi’nde sürdürülen ticaret, modern literatür-
de genel olarak taşınan ürünler üzerinden kendisine yer bul-
muş, bu ticarette faaliyet gösteren tüccarlardan Avrupalılar dı-
şında kalanlara gereken ilgi ve önem verilmemiştir. Yapılan ta-
nımlamalarda İtalyan şehir devletlerinin tüccarları (Cenovalı, 
Venedikli, Pisalı, Amalfili vd.) başı çekerken, Katalan ve Mont-
pellierli tüccarlar onları izlemiştir. Daha sonra Eliyahu Ashtor 
ve Shelomo D. Goitein’in literatürdeki çalışmaları ile bölgedeki 
Avrupalı hegemonyası bir nebze zayıflamış, ticari faaliyetlerde 
Avrupalıların yanına Yahudi tüccarlar da dahil edilmiştir. Ak-
deniz ticareti ve tüccarlarının çeşitliliği sonraki dönem araştır-
malarına da konu olmuş, başta Angeliki E. Laiou çalışmalarıyla 
13. yüzyıldan sonra Bizanslı tüccarların bölge ticaretinden bir 
anda kaybolmadığını, faaliyetlerinin devam ettiğini göstermiş-
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tir. Akdeniz ve doğusunda tüccar grupları böyle şekillendirilir-
ken bölgede faaliyet gösteren tüccarlardan belki de en dikkat 
çekenleri, İslâm devletlerinin tüccarlarıdır. Literatürde Mem-
lûkler dönemi de dahil bu grubu oluşturan tüccarlardan, bir-
kaç istisna dışında, çok genel bir ifade ile Müslüman tüccarlar 
olarak bahsedildiği görülmektedir. Bununla birlikte bölgede 
13. yüzyılın ikinci yarısından itibaren hâkim olan Memlûk Sul-
tanlığı sadece bir topluma ya da dinî inanca sahip bir toplulu-
ğa hükmetmemiş, otoritesi altında çeşitli inançlara mensup in-
sanlara da yaşama ve çalışma imkânı sunmuştur. Bu bağlamda 
düşünüldüğünde Müslüman tüccarlar olarak ifade edilen grup 
üzerine bir tartışma açılarak çalışmaya konu edilen dönemde 
Akdeniz ve özellikle de doğusunda ticaret gerçekleştiren tüc-
carlar ve faaliyetlerinin yeni bir yaklaşımla değerlendirilme-
si gerekmektedir. Burada bahsi geçen grubun içerisine Mem-
lûk reayası gayrimüslimlerin yanı sıra bölgede Memlûk Sultan-
lığı’nın sahip olduğu imtiyazlardan yararlanarak her türlü ya-
sak ve ambargoya rağmen Mısır limanları ile faaliyetlerini de-
vam ettirenler de dahil edilmelidir. Bu yeni tanımlamanın ise 
tek bir kaynak üzerinden yapılması mümkün değildir. Bu du-
rum ise İslâm kaynaklarının yanı sıra çalışmaya konu olan dö-
neme ait, Memlûk Sultanlığı ile ilişkiler hakkında bilgiler su-
nan Latin, Bizans, Ermeni ve Süryânî kaynaklarını da kullan-
mayı gerektirmiştir. Böylece ticaretin devletlerarası ilişkilerde-
ki rolü ile tüccarların kullandıkları devlet imtiyazları üzerin-
den yeni bir tanımlamaya gidilerek Memlûk tüccarları ifadesi 
bu çalışmayla ortaya konulmuştur.

Lisans döneminden itibaren Akdeniz ve özellikle doğusun-
da gerçekleşen ticaret her daim çalışmalarımın merkezinde ol-
du. Özellikle yüksek lisans döneminde bölgeye ve ticarete da-
ir okuduklarım kendimi tahmin ettiğimden daha karmaşık ve 
kapsamlı bir bölge tarihiyle ilişkilendirmemi sağladı. Ticari iliş-
kiler bağlamında köle ticaretini konu alan araştırmalarım ise il-
gimi daha sonra Doğu Akdeniz’de kölemen bir devlet olarak şe-
killenecek Memlûk Sultanlığı’nın bölgedeki ticari faaliyetlerine 
yönlendirdi. Doktora eğitimim sırasında istifade ettiğim hoca-
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larım ise özellikle bölgedeki ilişkiler bağlamında çalışmalar ya-
pılmasına olan ihtiyacı görmemi sağladı. Bu durum ise araştır-
mamın merkezine İslâm-Bizans ilişkileri bağlamında Memlûk-
lerin Bizans İmparatorluğu ile diplomatik ve ticari ilişkilerini 
yerleştirmeme vesile oldu. Ancak ticari ilişkilerin çokyönlü ve 
merkezli gelişmesinin yanı sıra tedariki sağlanarak ticareti ya-
pılan ürünlerin çeşitliliği, bölgenin doğusunda ticari faaliyetle-
re sağladığı imkânlar ile ön plana çıkan Kilikya Ermeni Krallı-
ğı’nı da konuya dahil etmemi zaruri kıldı.

Memlûklerin Bizans ve Kilikya Ermeni Krallığı ile yürüttü-
ğü ticari ilişkiler ile ticari faaliyetlerin devamlılığını merkezi-
ne alan diplomatik girişimler üzerinden Doğu Akdeniz ticareti 
ve tüccarlarını değerlendirme amacını taşıyan elinizdeki kitap, 
2020 yılında İstanbul Üniversitesi Ortaçağ Tarihi Anabilim Da-
lı’nda tamamlanan “Memlûk Sultanlığı’nın Bizans İmparator-
luğu ve Kilikya Ermeni Krallığı ile Diplomatik ve Ticari İlişki-
leri: Doğu Akdeniz Ticareti ve Tüccarlarına Yeni Bir Yaklaşım 
(1260-1291)” başlıklı doktora tezine dayanmaktadır. Oldukça 
verimli geçen yayıma hazırlık sürecinde tez tekrar gözden ge-
çirilerek gerekli görülen tashihler gerçekleştirildi. Ayrıca ba-
zı bölümlerde konunun arka planının okuyucu tarafından da-
ha iyi kavranabilmesi adına açıklama içeren eklemeler yapıldı. 
Bazı alt başlıklarda ise bir tez için zaruri ancak bir yayın açısın-
dan aynı gerekliliği taşımayan kısımlar kaldırıldı. Bazı bölüm-
lerin ise daha genel başlıklar altında toplanmasına gayret edil-
di. Böylece giriş ve sonuç kısımlarının dışında üç ana bölüm-
den oluşan bu kitap ortaya çıktı.

Kitabın Giriş kısmında, Ortaçağ’da Anadolu ile Doğu Akde-
niz’in genel siyasi durumu ile Akdeniz ticaretinin bölgeye etki-
si anlatıldıktan sonra çalışmanın sınırları çizilmiş, hangi boşlu-
ğun doldurulacağı, kapsam ve amaçları anlatılmıştır. Daha son-
ra araştırmada kullanılan döneme ait birincil kaynaklar ve mü-
ellifleri hakkında bilgiler sunulmuştur. Bu bağlamda İslâm, La-
tin, Bizans, Ermeni ve Süryânî kaynaklarına yer verilmiş, ardın-
dan sırasıyla hangi ölçüde ve ne şekilde istifade edildiğinden 
bahsedilmiştir. Konuya dair araştırma eserleri ile bu alanda ya-
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pılan çalışmalar incelendikten sonra da bunların literatüre kat-
kıları veya eksik kalan yanları tartışmaya açılmıştır. Araştırma-
da istifade edilen yöntemden de yine bu kısımda bahsedilerek 
kaynaklar ve modern literatüre dair eserler ilgili kuram üzerin-
den değerlendirilmiştir.

Çalışmanın Birinci Bölüm’ü, kavramsal bir tartışma oluştur-
mayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda Doğu Akdeniz olarak ta-
nımlanan coğrafyanın sınırları çizilerek 13. yüzyılda bölgede 
ticarete dair gelişmeler anlatılmıştır. Ayrıca çalışmayı kapsa-
yan döneme kadar İslâm devletlerinin Bizans ve Kilikya Erme-
ni Krallığı ile ilişkilerinden bahsedilerek okuyucu için konu-
nun bir arka planı oluşturulmaya çalışılmıştır. Memlûk Sultan-
lığı’nın da değerlendirildiği bölümde özellikle devletin ticaret 
merkezleri ve topraklarında ticari faaliyet gösteren tüccar grup-
ları tanıtılarak bölgedeki hareketlilik ele alınmıştır.

İkinci Bölüm’de ise araştırmanın bir ayağını oluşturan diplo-
matik ilişkilere odaklanılmaktadır. Memlûk, Bizans ve Kilikya 
Ermeni Krallığı’nın ticari faaliyetlerinin anlaşılması adına, ba-
zen aralarındaki siyasi mücadelenin, bazen de bölgesel gerek-
lilik ve çıkarlarının etkisiyle imzaladıkları antlaşmalar burada 
incelenmiştir. Antlaşma metinlerinde yer alan ticari faaliyetle-
re ayrı bir pencere açılarak, ticaret ve tüccarların önemi vurgu-
lanmıştır. Bu bölüme ayrıca siyasetin bir parçası olarak ticare-
te olumsuz etkileri bulunan ambargolar ile korsanlık faaliyetle-
ri de dahil edilmiştir.

Çalışmanın Üçüncü Bölümü’nde ise Memlûklerin Bizans ve 
Ermeni Krallığı ile ilişkileri üzerinden Doğu Akdeniz ticaretinde 
rol alan tüccarlar ve faaliyetleri hakkında bilgi verilmesi hedef-
lenmiş, bu bağlamda her iki devletin de Memlûkler ile ticari iliş-
kilerine ayrı ayrı yer verilmiştir. Daha sonra ticareti engelleyen 
faktörler belirtilerek dönemin tüccarlarının bu engelleri ve am-
bargoları aşmak için yürüttüğü faaliyetler anlatılmıştır. Ticaretin 
yazılı kaynaklarının yanı sıra diğer somut kaynakları olan sikke-
ler ve gemi enkazları da bu bölümde incelenerek mezkûr devlet-
ler arasındaki ticari faaliyetlerin devamlılığı irdelenmiş, bu tica-
ri faaliyetlerde yeri olan Memlûk tüccarlarına dikkat çekilmiştir.


