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HiNDisTAN'DA iNGiLiZ SOMURGECiLiGi,
ORYANTALizM
ve
WILLIAM JONES
Yiicel Bulut(')

Bir Arzular Ulkesi olarak Hindistan, DOnya Tarihinin teme! bir unsurunu olu~turur. Eski
~aglardan itibaren, Him ulusiar, arzulanm ve hlfslanm yeryOzOnOn sundugu en degerli,

mucizevi hazinelere sahip bu topraklara ula~acak yolu bulmaya yonelttiler: [Bu lilke]
inciler, elmaslar, parftimler. gOI esansian, filler, aslanlar. .. vs. gibi tabiat hazinelerinin
yanl Slra bir de hikmet hazincleri rile dolup ta~ml~t1r]. Bu hazineler artlk Bat! 'ya
ge~mi~tir. [Hindistan'm hazinelerine sahip olma] her zaman, diinya-tarihsel oneme sahip
bir mcsele oldu vc [her zaman] uluslarm kadcrine baglmh kaldl. Bu isteklerin farkma
vanldl. Bli Arzular Ulkesi elde edildi; oodan kO~Ok ya da bliylik bir parrra elde etmemi~
hi~bir Dogulu buyuk ulus ya da Modern A vrupah Batlli yoktur. Eski dunyada, Buyuk
iskendcr, Hindistan'a ilerleyen ilk hukumdardl, fakat ona yalmzca dokunabilmi~ti.
Modern dunyanm Avrupahlan dogrudan girebilecekleri bu harikalar Glkesine dolayll bir
yoldan girdiler: Deniz yolundan. Vc soylendigi gibi, bu ulkenin genel birIe~tiricisi oldular.
ingilizlcr, daha ziyadesiyle de, Dogu Hindistan $irketi Glkenin efendisidir. Zira,
Avrupaillara tabi olmak Asya imparatorluklarmm zorunlu kaderidir; bir gun <;inliler [de]
bu kadere tcslim olmak zorunda kalacaklar. 1

Hindistan, Hegel'in bu ciimlelerinden anla~tlacagl iizere, tarih boyunca
insanl!k iyin bir cazibe merkezi olmu~tur. Sahip oldugu zenginliklerle, gerek
insanl!k tarihinin eski uygarl!klannm ve gerekse de modern donemin Batll!
somiirge imparatorluklanmn i~tahlanm kabartmt~ttr. Hindistan't i~gal edenler
zenginle~ir ve diinyanm diger uluslan iizerinde iktidar sahibi olurken,
Hindistan'm kendisi gittikye fakirle~mi~tir. 0 nedenle, Hindistan'a sahip alma
kavgasmm, diinya tarihinde meydana gelmi~ pek yok siyasi, iktisadi ve askeri
olaym temelinde yatttgmt soylemek abartt olmayacakttr. Bu geryek, ozellikle,
on dokuzuncu yiizytlda yok daha somut bir ~ekilde kar~tmtzda durmaktadtr. On
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dokuzuncu yUzyilda, Hindistan'm ingiliz somUrge imparatorlugu iyin ta~ldlgl
onemi ve meydana gelen siyasi ve askeri hadiselerin merkezindeki konumunu
Ahmet Agaoglu, yok net bir biyimde ortaya koymaktaydl:
ingiliz miistcmlekelerinin sertacl bittabi Hindistandlr; ingiliz azamet ve ha$metini,
Ingilizin cih'lIl hakimiyetini tern in eden hakikate bu miistemlikcdir; Ollun ii~yOz milyon
ahalisi ve nihayetsiz tabii servetleridir. Harbi umumi esnasmda bu rnUstemlike yalnlz
ba~ma ingiltereye bir milyon bC$ yOz bin asker verdi, bir milyar rupiye karlar nakti
rnuavencUc bulundu. Sulh zamanmda ise ingilterenin 0 muhtc$cm sanayiini ya$attlran,
ingiliz iktisadiyat ve maiiyatml takviye eden burasldlf.
i~te bun un iyindir ki ingiltere de bu mOstemlekeye ba$kaca chemmiyet vermi$tir, onu
bUtOn mlistcmlckelerden aYlrarak hususi hir idareye tabi kilml$tJr. l-Iatta denebilir ki,
ingiliz siyaseti umumiyesinin en mOhim amili bu mOstemlckedir; onu muhafaza vc
mudafaa cndi~esidir. Cebellittarik, Malta, Mlslr, Suveyi~kanah, Aden, Bahreyn, Irak,
Basra, Benderbu~ir, Seylan, Hayber gec;idL hulasa Hindistana yol ac;acak, Hindistana
goturebilecek her delik, her C;izgi bunun ic;in tlkanml~, bunun iyin i~gal edilmi~tir.

Rusya ile rekabet, Balkanlarda, Tibctte, Nepaldc, Baymerde Ruslara kar~l komak,
Efganistanda, iranda, Turkiyede vaki olan hareketleri titiz bir gozle takip dmek, vaktiyle
bizi Rusyaya kar~1 koyarak bir c;ok muharebelere sevketmek, Ruslann hamlelerine kar~1
koyamadlgl zamanlar iram ve bizi taksim edcrck araya bir Etat Tampon ihdas ctmcge
kalkl~mak hep 0 endi~eden mutcvellit hadiselerdir. 2

Bu yazll1ll1 asll konusunu, ingiltere'nin -tUm tarih boyunca dUnya
uluslarll1l1l ilgisini yekmi~ olan- Hindistan'l, Dogu Hindistan $irketi
araclhglyla somUrgele~tirme denell1esinin -on sekizinci yUzyJ! sonlanna denk
gelen- Warren Hastings'in Hindistan Genel Valiligi donemi ve on un
Hindistan'da uyguladlgl kUltUr siyasetinin yanslmasll1l buldugu ingiliz
oryantalizminin onde gelen kurucularll1dan William 10nes'un dU~linceleri,
yah~malan ve eserleri olu~turmaktadlr.
Yeni <;ag'da Hindistan yall1lzca ingiltere tarafll1dan somlirgele~tirilmeye
yah~IImadl. Hatta, ingiltere'nin bu amayla bolgeye gelen Batlh Ulkelerin

sonuncularmdan oldugunu soyleyebiliriz. Fakat, bolgede diger Batlll somUrge
imparatorluklanndan daha kahcl olmu~tur. Daha on be~inci yUzyllll1 sonlarlllda
Portekizliler, ardmdan da Hollanda Hint okyanusunda gemilerini dola~tlflnaya
ba~laml~lardl. Amay, Avrupa'nll1 Dogu ticaretini ele geyirmek ve bunu son una
kadar klSkany bir ~ekilde korumaktl. Daha soma bu ugra~a ingiltere ve Fransa
da dahil olmu~lardl. Hindistan ticaretinin tekelini ele geyirmenin Bahh devletler
iyin onemini ve digerleri arasll1dan ingiltere'nin neden daha kahcl ba~afllar eide
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ettigini anlayabilmek amaclyla, Portekizlilerden ba~layarak, bolgedeki Batlh
giiylerin iisler edinme ve ticaret tekelini ele geyirme ugrundaki gerek kendi
aralarmda ve gerekse de bolgedeki yerli tiiccar ve kralhklarla yaplIklan
miicadelelerini degerlendirmek bir zorunluluktur.

Hindistan ve Portekiz
Hindistan'm zenginligi ve ihti~aml, Avrupah ticaret ~irketlerinin altkltaya geli~lerinden evvel hiy bilinmiyor degildi. Yunan ve Romahlar devrinde,
Hindistan'm ball klsmmdaki deniz limanlan ile Avrupa arasmda dogrudan
ticaret geli~mi~ti. Fakat Roma imparatorlugunun zayIflamasl ve islamiyet'in
yiikseli~i ile birlikte, Avrupah milletlerin Hindistan'la biitiin dogrudan ili~kileri
kesilmi~ti.

Orta <;:aglar boyunca, Avrupa ve Asya arasmdaki ticaret, biryok giizergah
iizerinde sUrdiiriiliiyordu. En bilinenleri Baharat ve ipek yollanydl. Biitiin bu
giizergahlar, mall arm hayli uzak mesafelerden kara ya da deniz yoluyla
ta~mmasml
gerekli klhyordu. Deniz yolculuklan tamamlyla klyIlarda
yapIlmaktaydl ve seyahatin Asya'daki klsml Arap denizcileri ve gemileri
araclhglyla geryekle~tirilmekteydi. Bu uzun giizergahlar boyunca bir tiiccardan
diger bir tiiccara, bir bolgeden diger bir bolgeye geyen tiim mallar, bu ticarette
yer alan herkese hahn sayIllr bir kazany saglamaktaydl.
ula~lmmm

maliyeti yok yiiksek ve riskliydi; ancak oldukya fazla
mal ta~mdlgmda bir kilr blrakmaktaydl. Avrupa iyin Dogu kilrl! ipekler, baharat
ve degerli ta~lann oldugu "harika" bir iilke idi ve Avrupa'nm Dogu ile olan
ticareti temelde tek yon Iii bir ticaretti. Avrupa ihray edecek yeterlilikte mallara
sahip degildi ve Dogu'dan ithal ettigi mallann iicretini altm ya da gUmii~le
odemek zorundaydl. Yetersiz olan altm stoklan ise siirekli olarak azalmaktaydl.
Belki bu nedenle olacak, Dogu ticareti, devlet adamlan tarafmdan, ahlak-dl~l ve
liiks mallarm israf oldugu gerekyesiyle uygun goriilmezdi. Fakat italya ve
Hanse tiiccarlan, bu ticareti son derece kilrh bulmaktaydllar. Her bir giizergah,
bir ~ehir ya da grubun tekelinde idi ve herkes bu tekeli klSkany bir ~ekilde
korumaktaydl: Biitiin rakipler devre dl~l blraklhr, gerekirse, bu ugurda, askeri
giiy bile kullamhrdl. 3
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Hindistan'm Avrupa ile olan dl~ ticareti, aglrhkh olarak, deniz yolu ile
gergekle~mekteydi: Kimi zamanlar kara yolu da kullamlmakla beraber;
cografYanm ula~lma getirdigi smlrlamalar ve siyasi ya da askeri karga~ahklar bu
ticaret tarzml, Hindistan'da 0lduk9a riskli hale getirmi~ti. Bu nedenle Avrupa
Orta9agmda, Avrupa iIe Hindistan arasmdaki ticareti ellerinde bulunduran Arap
tiiccarlar, Hindistan'm smlr ~ehirlerindei1 ve limanlanndan topladlklan mall an
Batl Asya'da Akdeniz Iimanlannda ve ticaret ~ehirlerinde Avrupall tiiccara
satmaktaydtlar.
Hindistan'm zenginlikleri Avrupa'nm iIgisini ~iddetle gekerken ve pek
90k Avrupa devleti Dogu ticaretindeki Venedik ve Ceneviz tekelini Ylkmak i9in
9abalarken, bu ticaretin geleneksel gtizergahlan Avrupahlar ciddi bir tehdit
altma girmi~ti: On be~inci ytizytl boyunca bu yollar, Orta Asya'nm 90guna
egemen olan Mogollar ve 1453 'te istanbul'u da fetheden Osmanh
imparatorlugu tarafmdan denetlenmekteydi. Osmanhlar Akdeniz'de de yava~
yava~ belirleyici hale gelmekteydiler. Kara yollan tamamen kullamlamaz
degildi, fakat risk 90k btiytiktii. Ta~lma ticretleri artml~, kiirlar ise dti~mti~tii.
Bu ~artlar altmda, Akdeniz yollan pratik olarak kesildi ve Dogu
ticaretinin merkezi Batt Avrupa'ya dogru kaydl. Yeni deniz gti9lerinin
geli~mekte oldugu Batt Avrupa limanlanndan okyanus otesi seyahatler
gergekle~tirmeye ba~landl. Gemici Henri'nin baharat tekelini Venediklilerin
elinden almak ve Hindistan'a okyanuslardan ula~mak amaclyla 1415'te
ba~lattlgl giri~imler, ytizytlm son on-on be~ ytlmda Diaz, Kolomb, Cabot ve
Vasco da Gama gibi denizcilerin gergekle~tirdikleri Umit Burnu'nun dontilmesi,
Afrika kltasmm dola~t1masl, Hindistan'a ula~t1masl ve bu arada Amerika
kltasmm bulunu~u vb. bir dizi me~hur "cografi ke~ir' ile sonu,landl. 1498'de
Vasco da Gama Umit Burnu'nu donmesiyle birlikte Avrupa'daki Hindistan
ticaretinin merkezi kesin olarak Akdeniz bolgesinden Atlantik klyIlarma kaydl.
8 Temmuz 1497 ytlmda dort gemiyle Hindistan'a dogru sefere ,lkan
Vasco da Gama, 10 ay stiren bir yolculuktan sonra 18 MaYIs 1498'de Kalikiit
limanma demir attl. Portekizli denizciIerin, Afrika kltasmm dogu klsmml
boydan boya ge,erek "Fas'tan Umit Burnu'na Atlantik deniz yolunu a,malan
yakla~lk seksen Yllda ger,ekle~irken" hi, bilmedikleri Hint Okyanusu'nu
kazaslz belaslz ge,meleri ve <;in'e ula~malan sadece 15 yIl stirmti~tii.4 Bu
ba~an, elbette, Asyah denizcilerin bilgileri ve rehberlikleri sayesinde mtimkiin
4
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olmu~tu. Ornegin, Vasco da Gama'YI Dogu Afrika'dan Kalikiit'e gotiiren ki~i,

Arap denizci seyyahlann onde gelenlerinden biri olarak kabul edilen
~ehabeddin ibn Macid idi. 5
Vasco da Gama ve ekibi, Hindistan'a, "Hlristiyan ve Baharat" aramak
19m geldiklerini soyliiyorlardl. Soyledikleri Hlristiyanlan bulamadliar, ama
baharat gani ganiydi. Gama, ilk seferinde gemilerine baharat yiikleyerek geri
dondii. Beraberinde, bolgede hangi mallarm bulunduguna ve oralarda hangi
Avrupa mallanna ihtiya9 duyulduguna, gii9 dengelerine ili~kin bilgiler de
getirmi~ti. Gama geri doner donmez, Alvares Cabral komutasmda on iiI'
gemiden olu~an ve yall1lzca ticari e~yalarla degil, askeri te9hizatla da donatliml~
bir filo Hindistan'a gonderildi.· <;e~itli maceralardan sonra Hindistan'a
ula~maYI ba~aran Cabral'm ba~hca gorevi, Hint Okyanusu'nda Arap tiiccarlann
hakim oldugu Hint deniz ticaretini ele ge9irmek idi. Bunun i9in de, Baharat
ticaretinin aS11 merkezi olan Kalikiit'e gitti. Tiirlii bahanelerle ~ehri top ate~iyle
yaktl Ylktl ve geri dondii. Lizbon'a be~ gemiyle donmesine ve tiirlii kaYlplanna
ragmen, getirilen mallar biitiin seferin masrafml kar~liamaya fazlaslyla
yetmekteydi. Bu seferler neticesinde Portekizliler, bolgedeki gergek rakiplerinin
bolgenin devletleri degil, Arap tiiccarlar oldugunu iyice anladliar. Farkma
vardlklan ikinci bir husus da, bolgedeki devletler arasmda bir rekabetin oldugu
ve birinin digerine kar~1 kullal1llabilecegiydi. Bundan sonra Portekizlilerin
ba~hca siyasal ama91an Racalarla dost olmak ve Araplan bolgeden sokiip atmak
oldu.' Bu dogrultuda ba~langl9ta Portekizlilerin iki hususu saglama almaya
9ah~tlklan goriiliir: Birincisi, elden geldigi kadar Hindistan'la KlZlldeniz
arasmdaki ticareti durdurmak veya zorla~ttrmak; ikincisi ise Dogu iilkeleriyle
(Hindistan, Mele Adalan, <;in vs.) Avrupa arasmdaki biitiin ticaret tekelini ele
ge9irmek. Bu ama9 i9in, Portekizliler, bolgeyi kana buladllar. ~ehirler
bombardlman edildi, yaklhp Ylklidl. "Burunlan, kulaklan ve elleri kesilip, alay

S. Maqbul Ahmad, "II. Orta9ag: MoslOman Cog:raryacllanna G6re Hindistan", TDV islam Ansiklopedisi,
Cilt: 18, s. 74. Portekizli denizcilerin gerek Hint Okyanusunu tammalan ve gerckse de denizcilik bilgi ve
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eder gibi uyan olsun diye yerli hiikiimdarlara gonderdikleri dl~mda biitiin
tutsaklan oldiiriiyorlardl. 'Avrupa Uygarhgl' Hint Okyanllsuna ula~ml~tl."8
1505 Ylhna kadar Portekizliler her y!l gUylii bir donanma ile Hindistan
kly!lanna gelir, burada mallanOl satar, alacaklan mallan -yine kendilerine ozgii
zulUm ve vah~et yontemleriyle ucuza- allf, geride kiiyUk bir deniz giicii
blrakarak geri donerlerdi. BlIradaki gemiler de, kendi sorumlulllkianna veri len
bOlgedeki Portekizli memur ve tacirleri koruma gorevi yerine, KlZlldeniz'e
kadar gidip, buralarda faaliyet gosteren Arap ticaret gemilerini soymaYI daha
karl! ve tercih edilebilir bir i~ olarak gormekteydiler. Ancak 1505 Yllmdan
itibaren yeni bir siyaset takip edilmeye ba~landl: 3 y!l iyin bir kral naibi atandl
ve gereken yerlerde slgmaklar yaplhp Hindistan'da kalabilecek kimselerin bu
saglamla~tlrllml~ ve geryekten Portekiz somiirgesi say!labilecek kalelerde
kalmalanna karar verildi. 1505 Eyliillinde ilk kral naibi olarak Francisco de
Almeida biiyiik bir donanma ve 1500 askerle Hindistan'a geldi. Ba~langlyta
Kannanur ve KOyin'de yap!lan kaleler daha sonra Goa, Diu ve Seylan, Socotra
Adasl, Babiilmendep'te yapllacak olanlarla birlikte Portekiz'in Hint
Okyanusu'nda kurdugu sistemin temel direklerini olu~turmaktaydl. Bu iisler
in~a edildikten ve bolgeye yerle~tikten soma Portekizliler, Malabar kly!lannda
dola~lp Arap gemilerini batlrmaya koyuldular. Boylelikle Dogu'ya dogru
gelmek isteyen Miisliiman tliccarlarm gemileri, rotalanOl Maldiv adalanOln
giineyinden geyirmek zorunda kald!lar.
Portekizliler Hint denizlerine ula~tlktan soma geyen ilk 9 Yllda
yerle~mek, iisler kurmak ve Malabar kly!lannm denizlerine egemen olmakla
me~gul oldular. Kiiyiik fakat birbirlerini yekemeyen devletyikler arasmda var
olan rekabet ve yeki~me de, bu siyasetlerini uygulamalarmda on lara bir kolayhk
sagladl.
Portekizlilerin, Hindistan'lO biitiin deniz ticaretini tekellerine almaya
yah~malanyla, bu ticareti daha once elinde tutan Arap tliccarlann, Siivey~-Nil
iskenderiye yolundan geyen mallardan iiyte bir oranmda vergi alan ve tebaalan
da nakliyat i~leri dolaYlslyla epey para kazanan Mlslr Memlllklulan ve bu
mallan iskenderiye'den Avrupa'ya ta~lyan ozellikle Venedikli gemiciler ve
tiiccarlar ~ok biiyiik zarar gordUler. 9
Portekiz giiciiniin Hint Okyanusu'nda geryek anlamda kurulmasl Alfonso
Albuquerque ile geryekle~mi~tir. Onceki vali Francisco de Almeida'nm karada
8
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iisler kurmanm Portekiz iyin bir zaaf olu~turacagl ~eklindeki kanaatinin tersine,
Albuquerque, Hint kuvvetleri Goa'da bir de kara devleti kurarak karada da
Portekiz egemenligini yaygmla~tlrmanm yollanm anyordu. Albuquerque,
ISIO'da ele geyirdigi Goa'YI bir ticaret merkezi haline getirmek iyin var
giiciiyle yah~tl. Hindistan'daki Portekiz etkisinin ba~langlCmda, Albuquerque
kendisini "Miisliimanhgm y,k,c,s, ve yerlileri ozgiirliige kavu~turan" olarak
sunmaktaydl. 'O Yonetiminin amacml ise, "Hindistan ile Avrupa arasmdaki ticari
ili~kilerin
Portekiz
tarafmdan
denetlenmesini
saglamak"
olarak
aYlklamaktaydl. l1
1581 'de ispanya krah II. Filip, Portekiz'i fethettiginde Dogu ticaretinin
Portekiz tekelinde kalmasma izin verdi. Portekiz ticaretinde, ozellikle baharat
iiriinlerinin ticareti ve ta~mmasl i~i Krala ait kabul edilirdi ve bunun dl~mda
kalan mallarm ta~mmasmda bir serbestlik soz konusu idi. Ancak, bu mallan
ta~'Yacak gemilerin Portekiz makamlarma bir vergi vermeleri gerekmekteydi.
Bu vergiyi vermeyen gemilerin soyulmasl ve batmlmasl ise dogal kar~IlanIrdl.'2
10

A~agldaki

pasaj, Albuquerque'mn Malaka'YI ele gCyirmeden once yazdlgl raporun bir klsmldu. Metin
Albuquerque'oin bOlgcde uygu\amak istedigi siyaseti ve bu siyasetle elde edilmek istenenlerin bir ozetini
sunmaktadlr: "Efendimiz iyin yapacaglmlz ilk hizmet, ArapJan bu iilkenin dl~ma atmak ve bu
Muhammedi hizbi yak etmektir. BOylece bundan sonra hir daha asia parlayamasm. Bu giri$imimizden

Oylesine umutluyum ki, eger 6nOmOzdeki bu gorevi ba~arabilirsek, Arap\ann idaresindeki Hindistan da
bizim idaremize gcyccektir. Zira onlarm yok biiylik bir klsml, belki de hepsi, bu Ulkeyle [yaptlklan] ticaret

II
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sayesinde gCyinmekte, bUyUmekte, zenginle~mekte ve geni~ hazinelerin efendileri olmaktadular... Diger
bir neden de, bu ~ehri alarak Kral Dom Manuel'e hizmet etmektir. Zira [bu ~ehir] Araplarm her Yll
Bogazlara ta~ldlgl -bunu yapmalannl engellemeye donUk herhangi bir ~ey yapmadlglmlz- bUtlin
baharat ve ilay [ticaretinin] merkezidir. Fakat eger onlan bu eski pazarlarmdan mahrum edersek, bu
mallann ticaretini yapabilecekleri bir limanlan kalmayaeak ve [dolaYlslyla da] bu bOlgedeki rahathklan
devam etmeyecektir. Zira Malabar'm biberini ele geyirdikten sonra, her Yll buralardan Mekke'ye ta~lnan
40-50 gcmilik her tiir baharat artlk ta~mamayacaktlf. Bunu saglamak iyin Comorin Bumu yakmlannda
sOrekli dola~an, etrafl kolayan eden masrafll ve bOyok bir filo gereklidir... Eger biz Malaka ticaretini
onlarm elinden alabilirsek, 0 zaman, Kahire ve Mekke butOnOyle Ylkllacak ve Venedik'e baharat
ta~mamayacak, [Venedik] toccarlan baharat iyin Portekiz'e gitmek ve oradan satm almak zorunda
kalacaklardlr." Bkz.: R. C. Majumdar, H. C. Raychaudhuri ve Kalikinkar Datta, All Advanced History of
India, (Londra: MacMillan & Co., 1953), s. 29.
R. Mukharjee, s. 101.
Portekizlilerin bu uygulamalan, aym zamanda, korsanlik faaliyetleri iyin de bir aylklama sunmaktadlr.
Korsanilk gibi me~ru olmayan yontemler, gerek Hint Okyanusunda ve gerekse Atlantik'te somurgeci
denizci gOylerin slkhkla uyguladlklan gayri-resmi bir yOntem idi. Bu yOntemi, buwn Batlh devletler
birbirlerine ve yerli gUylere kar~1 ~iddetle uygulaml~lardl. Konuyu daha anl~lhr kllmasl aylsmdan, Rene
Sedillot'un ~u ifadeleri yok aylklaYlcldlr: "DieppeJi Jean Ango'dan ingiliz Francis Drake'e kadar Ylgmla
korsan biitUn denizlerin ba~ma bela kesilmi~lerdi. Bunlar gemi donatan ve serovenciydiler; haydut ve
soyJuydular; hep korsan kaldllar ve yurtlanmn hizmetinde yasalml~ gibi degerlendirilen, fakat buna
ragmen yine de pruva direginde ipe yekilmekle bitebilecek bir meslegi yuruttuler. Elde ettikleri ganimet
gOz kam~tlnclydJ: Jean Ango birkay yll iyinde uy yuz Portekiz gemisi ele geyirdi; geliriyJe Dieppe'de bir
saray yaptlrlp Varengeville'de bir malikane sahibi oldu. Hawkins kole t~lyan bir gemi konvoyunu
yakaladl, kOlelcri ~ekerle zencefil kaP.1lligl saUl, ingiltere'nin en zengin adaml oldu (1562). Drake,
Peru'dan altm getiren bir ispanyol kafilesini ele geyirdi (1580). Fransa krah I. Franyois, Ango'yu
huzuruna kabul etmedigi gibi, onu aylkya kmadl; fakat Ote yandan korsanlJktan elde edilenlerin onemli
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"Ozet olarak durum ~udur: a) Dogu denizlerinde i~lemek isteyen her yerli gemi
Portekizlilerden izin almak ve onlara hara, vermek zorundadlr; b) bununla
birlikte bunlarm hil' biri baharh nesne ta~lyamaz; c) Avrupa ile Dogu arasmdaki
tecim yalmz Portekiz gemileriyle yapJlabilir."'3
BUtiln bunlara ragmen, Portekizli'lerin Hindistan'daki varhklan I'ok da
uzun sUreli olmaml~tlr. Ba~langll'tan itibaren, Hindistanh idareciler, onlarm
yerle~melerine pek slcak bakmadJlar. Bu, Vasco da Gama 1498'de KalikUt'e
demir attlgmda slcak kar~llanmasma ve ticari ili~kilere ba~lama izni kendisine
verilmesine ragmen boyle olmu~tur. Portekizli tiiccarlarm Hintli idareciler
birkal' sebebi bulunmaktadlr. Birincisi,
tarafmdan istenmeyi~lerinin
Portekizliler, ba~langlcmdan itibaren ticarette iistiin duruma gelmek il'in
bolgedeki diger tilccar uluslarm (ornegin Araplarm) faaliyetlerini sahip
olduklan donanma gtictinii kullanarak zorla durdurmu~lardl. jkincisi, bolgede
din degi~tirme konusundaki I'ah~malan MiislUman ve hatta ho~gorUlU Hintli
yoneticiler il'in can SlklClydl. ingilizler bu konuda daha notr veya ba~ka bir
deyi~le daha kurnaz davranmaktaydl. U,ilneil olarak, yaptlklan korsanhk
faaliyetleri rahatSlZhk kaynaglydl. Dordilneilsil, diger Avrupah ~irketlerin
bolgeye gelmesiyle birlikte, Portekizlilerin alt-kltadan sokUIUp atIlmasmda
Hintli idareciler yeni ~irketlere, iilkelere (Hollanda ve ingiltere) destek
vermi~lerdi. Bir diger sebep olarak da, Hindistan'a ula~mak il'in I'lkJlan sefer
esnasmda Brezilya'nm bulunmaslyla Portekizlilerin somiirgeci faaliyetlerini
Batl'ya kaydlrmalanndan soz edilebilir.
On yedinci yUZYllm hemen ba~larmdan itibaren ingilizlerin Hint
Okyanusu'ndaki faaliyetleri, Portekizlilerin bolgedeki siyasetlerine onemli
darbeler vurdu. Gerek askeri anlamda ve gerekse bolgedeki siyasal ili~kiler
anlammda Portekiz giil' kaybetmeye ba~ladl. Portekiz giiciiniin Hindistan'daki
orgiitlenmesinin getirdigi biinyevi rahatslzhklar da bu ba~anslzhklarda onemli
rol oynaml~tI.14

13
14

klsmmm guvence altma ahnmaSlll1 da sagladl. KraJiyc Elisabeth, Hawkins ilc Drake'j kamuoyu 6nOndc
azarladl, fakat el altmdan onlara i~lerine devam etmelerini bildirdi." Bkz.: Rene Sedillot, Diinya Ticaret
Tarihi, Trc.: Nermi Erendor, (istanbul: Cep Kitaplan, 1982), s. 233.
Y. Hikmet Bayur, s. 71.
ingiiiz Dogu Hindistan $irketi'nin Hindistan'a gOnderdigi ve 1616'da Magol sarayma ula$an Sir Thomas
Roe'nin bolgedeki tngiliz gOciinOn yerle$mesi ve devaml adma - 0 an i~in- geli$tirdigi siyasetin ana
hatlanmn zikredilmesi, bunun tersi bir siyaseti takip eden Portekiz gucilnOn ba~arJSlzhgml anlamak
a~:lsmdan belki de daha faydaJI oJacaktlr. Oncelikle Roe, Portekiz donanmasml yenebilecek gu(:te
olmalarma ragmen sava~ taraftan degildi; zira ona gOre, bOyle bir sava~ "Mogollan taciz edebilirdi ve
dahast bu, Yillarca kazamlacak karm /jdeyemeyecegi bir masraf' aniamma gelmekteydi. Roe'nin
dil~ilncelerini anlatan ~u pasaj, aym zamanda, Hindistan ve Dogu ticaretinde rakipsiz kalana dek bu
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Hindistan ve Hollanda
Anla~lldlgl

kadanyla, ba~langl9ta Hollandahlann Dogu ticaretiyle ili~kisi,
Portekiz Iimanlanndan Dogu mallanm ahp, yaygm denizcilik te~kilatlanmn
yardlmlyla, kuzey ve orta Avrupa'ya satmak ~eklinde idi. On yedinci yiizyIlm
ba~larmda ispanya'ya isyan eden Hollandahlara Portekiz Iimanlan (Lizbon)
kapatIldl. Sonraki donemde, goriilecegi gibi, Hollandahlar bu ticarete dogrudan
mUdahil olmaya 9ah~tIlar. Portekiz'in zayIflamaya ba~lamasl da bu durumu
kolayla~tlrdl.

Daha onceki donemlerde Kuzey denizlerini a~arak Hindistan'a gitmeye
9ah~an Hollanda, bu yabalarmda ba~anh olamadl. ilk kez 1595'te,
Portekizlilerin gUzergahml izleyerek, Java ve Sumatra'ya 4 gemi gonderildi.
Sefer, I gemi kaYlpla, fakat karla neticelendi. Daha sonraki yIilarda, daha yok
saYlda gemi gonderildi ve biiyiik karlar elde edildi. Hint ticaretinin yok karh
olmasma ragmen, Hollanda ~irketleri arasmda rekabetin olu~u ve birligin
kurulamayl~l Portekizliler kar~lsmda bir ba~an elde etmelerine engel oldu. 1601
yIlmda kuru Ian ingiliz Dogu-Hindistan Sirketi'ni de ornek alarak 1602 yIlmda
540.000 £ sermayeli Hollanda Birle~mi~ Dogu Hint Sirketi kuruldu ve Uzak
Dogu ticaretinin tekeli bu ~irkete verildi. Sirket, Hollanda Devleti'nin bir
fermam i1e; sava~ yapmak, antla~ma yapmak, topraklar fethetmek ve biiyiik
kaleler in~a etmek gibi yetkilerie donatIiml~tl. Boylelikle ~irket, 0 gUnlerde
Avrupa'daki diger Fermanh Ticari Sermaye Sirketleri gibi "sava~ ve fethin
biiyUk bir arad' haline gelmi~ti.'5
du~unme

15

tarzml ve tavsiyeleri dikkate alan ve uygu\ayan ingiliz somorgeci zihniyetini anlamak 3lj:1Smdan

da oncmlidir: "ilk ula~hglmda, bir kalenin 90k gerekli oidugullu anladlm, fakat tecrilheJcr[imin banal
ogrettigi ~uydll ki, avantajlanmlz i9in bundan vazgeymeliydik. Eger imparator bana 10 tane verirse, ben 1
tanesini kabul edecektim. [BOyle dO~Onmemin sebepJcrinden] birincisi, bu durumun ticaretimize hi9hir
katkisl oimayacagldlf. ikincisi, masraf, {yapacaglmlz] ticaretin kaldlfabileceginden daha btlyilktur; zira
bir garnizonu[n varhgmt] sOrdOrebilmek sizin kanmzt yiyecektir; sava~ ve ticaret birbiriyle uyu~maz.
Kanaatimce, deniz haricinde kendini asia kendinle me~gul etmemelisin, orada kaybedebilecegin slkhkta
kazanabilirsin de. Portekizliler, pek 90k zengin yerle~imleri olmasma kar~m, askerlerini beslemek i~in
mahvoldular ve garnizonlan da hala vasat durumda. Onlan savunduklan i~in, Hindistan'm avantajml
kullanamadtlar... Aym hataya, burada ktll~ zoruyla plantasyonlar kurmak istcycn Hollandaltlar da dO~to.
Burada rnokemmel depolar kurdular; her yerde 9ah~lyorlar; en iyi ~eylere sahipJer; gene de tHO
harcamalan bmon kazan~lanm tOketiyor. ~u bir kural olsun: Kar istiyorsan eger, onu denizde ve
tamamlyla ticarette ara. Zira, Hindistan'da garnizonlara saldtrmak ve kara sava~lart tartl~maslz biT
bi~imde hatadu... 'C;:ok saYlda liman, yerle~im yeri ve fabrika kazan~ saglamaz; [sadece] masrafml artlflf,
fakat masrafl kar~llamaz. Size gerekli olan, gemilcrinin, yatlflm mallanmn uygunlugu ve hizmet~iterinin
9ah~mastdtr... Burada ticaretinizi kurumla~ttrmak, sandtgtmz kadar, saraym yardtmma muhta~ degildir.
[Sirket OyelerininJ bir par~a destegi vc sagduyusu, az bir masrafla, kar olarak [SirketeJ geri doneeektir...
Elbise, kur~lm, di~, elva 6lt.i OrOnierdir ve asia bu tieareti kaldlrmaz. Bunu degi~tirerek yardlma
ko~mahsmlz." Sir Richard Burn, "Jahangir", The Cambridge History of India: The Mug/wi Period,
(Cambridge University Press, 1937), Citt VII, s. 23~25.
R. Mukharjec, s. 59.
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Hollanda somUrge siyasetini belirleyen Coen, klYI ve denizleri
denetleyerek tiearet tekeli kurmak yerine, iiretim bolgelerini biitUniiyle veya
klsmen ele geyirme yolunu benimsedi. Coen, Hindistan'da gUylti kara
devletlerinin bulunuyor olu~u nedeniyle, bu i~i, Cava ve Sumatra gibi Malay
adalannda yaptl. Burayl tereih etmesinin iki sebebi daha vardlr: Burada,
Portekizlilere ait kale ve iisler bulunmamaktaydl ve aynea da, bu bolgede
Baharat ~ok daha fazla idi. Bunun il'in, Batavya kentini kurdu ve yava~ yava~
etrafl i~gale koyuldu. Boylelikle, ahalisi nispeten giil'siiz, kiil'iik devletl'ikler
idaresinde veya oymaklar halinde ya~ayan Endonezya denilen bolgede, bazen
zor kullamlarak, bazen yerlilerle -yalmz Hollandaltlarla i~birligi yapacaklanna
dair- anla~malar yaparak ve her onemli goriilen yerde iisler ve kaleler in~a
ederek Hollanda somiirge imparatorlugunun temelleri atlldl.
Hollandaltlar, bu adalardan satm aldlklan baharata kar~tllk para
vermektense pamuklu vermenin daha karlt oldugunu fark ettiler. Avrupa'daki
merkantilist ekonomi anlaYI~1 nedeniyle Hollandaltlarm bOlgede takip ettikleri
ekonomi politikasl ~u ~ekilde oldu: "Endonezya halkl sattlklan baharlt maddeler
kar~lltgmda Avrupa mall an almlyorlardl; I'iinkii onlann ba~ltea ihtiyal'lan
Hindistan'da yaptlan pamuklulardl ve bundan ba~ka da yine Hint afyonu
istiyorlardl. Bu pamuklular ve afyon kar~lltgl olarak Hintliler de Avrupa malt ve
genel olarak herhangi bir mal degil, nakit yani degerli maden istiyorlardl;
I'iinkii ... Hindistan hemen biitiin ihtiyal'larml kendi kendine kar~tlayabileeek bir
durumda idi."16 Anavatandan nakit para ya da degerli madenlerin I'lkanlmasl
zorlugu kar~lstnda Hollandalt tUeeariann takip ettikleri siyaset temelde iki
~ekilde olmu~tur. Birincisi, Hindistan'da bor~lanmak ve bu bor~ para ile oradan
mal satm almak, sonra bunun sahlmaslyla elde edilen kazanl'tan da bu boreu ve
faizini odemek. Daha slkltkla kullamlan ikinei yol ise, bir kere anavatandan
I'lkml~ olan sermayeyi siirekli olarak Asya ve Afrika iilkeleri arasmda
kullanmak, onu orada degerlendirmek ve bu tiearetten hastl olan safi kan ve
hatta sermayenin artmlmasl istendigi durumlarda daha da az bir miktan
anayurda baharlt madde veya tiirlii Asya malt bil'iminde sokmaktl.
Bu amal'la ~irket, <,::in, Japonya, Endonezya ve Hindistan arasmda geni~
bir ticaret agl olu~turdu. Japonya'da zengin giimii~ madenleri vardl, dolaYlslyla
oradan mal kar~lltgmda gUmii~ yani nakit elde etmek kolaydl. GUmU~ vermek
i~in Japonya en ~ok ham ipek ve deri istiyordu; bunlar <,::in Hindistam ve
Hindistan'dan altmp oraya gotiirUldU. <,::in ve <,::in Hindistan'l da baharh

1(,

Y. Hikmet Bayur, s. 79.
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maddeler ve tlirlU cins aga,lar (kokulu sandal agacI ve boyaclhkta kullalllian
bazl aga,lar) kar~lhgmda gUmU~ ve altm veriyordu. Bu madenler, yani paralar
Hindistan'dan pamuklu, deri, afyon vs. almakta kullalllhyor, bunlar sayesinde
Endonezya vs. yerlerden tlirlU aga,lar ve baharh maddeler ahlllr ve <;:in, <;:in
Hindistan'l ve Japonya'da satIhrdl; keza ilk iki Ulkeden alman ipek Japonya'ya
gottirUiUrdU. Bu ticaret agl, anavatandan ,Ikanlan para ile ba~langl,ta harekete
ge,irilmekte ve ardmdan elde edilen karla satm alman baharat anavatanda
satIimakta ve elde edilen kar da anavatanda kalmaktaydl.
Hollandahlar, Endonezya adalannda gittik,e bUyUyen bir kara
imparatorluguna dogru donU~tlik,e, zaman la, birtaklm UrUnlerin ekimini bizzat
kendileri yapmak zorunda kaldIiar. Bu ama,la Gucerat, Bengal, Bihar ve
Orissa'dafabrikalar kurdular. i~ gUcUne duyduklan ihtiyacI da, Hindistan'dan
esir satm almak suretiyle giderdiler. 17

Hindistan ve Fransa
Fransa'nm okyanus otesi maceraya giri~memelerinde ya da ge,
kalmalanndaki nedenlerin en onemlilerinden birisi, alternatif olarak Akdeniz
ticaretinden diger Ulkelerin aldlgmdan daha ,ok pay ahyor olmalandlr. Bu payl
kaybetmek istemediler. DolaYlslyla, hem geleneksel ili~ki merkezlerinden
kopmamak, hem de yeni geli~melerin dl~mda kalmamak Franslz siyasetinin bir
par,asl olmu~tur. Ancak ikisini bir arada ger,ekle~tirme ~ansl pek bulamaml~tIr.
Yeni ili~kilere etkin bir ~ekilde dahil olamadlgl gibi, geleneksel ili~kilerin
getirdigi zenginliklerin de zamanla zaYlflamasl Fransa'ya uzun vadede slkmtIh
anlar ya~atml~tlr.
1664'te, Colbert, Dogu Hindistan ~irketi'ni kurdu. ~irketin sermayesi 15
mil yon "livre" olarak belirlenmi~ti. Ancak ~irketin bu sermayesi hi,bir zaman
bir araya getirilmedi. Belirlenen miktarm ancak ii,te biri toplanml~tI.: "Franslz
~irketi bu adi ta~lmakla birlikte, sermayesinin te~ekkUI tarzmdan da anla~llacagl
gibi hi,bir vakit Felemenk ve ingiliz ada~lan gibi ger,ekten bir ~irket olmaYlp
bir devlet mUessesesi olmu~ ve ona gore bir yandan siyasaYI tecimden [=
ticaretten] Ustiin tutmasl, obUr yandan da ba~mdakilerin tecimden ,ok asker ve
idareci kimseler bulunmasl yUziinden tecim i~lerinde boyuna kaybetmi~tir."18
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R. Mukharjee, s. 60.
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Y Hikmet Bayur. s. 94.
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1756'da Avrupa'da ba~layan 7 yil sava~lan 1763 yilmda ingiltere ile
Fransa arasmda ban~ antla~masl yapilarak neticelenir. Sava~ Avrupa'da oldugu
kadar Hindistan'da da iki iilke kuvvetleri arasmda siirmii~tiir. 1761 'de Franslz
gii~lerinin Hindistan'daki ba~kenti konumundaki Pondi~eri ingilizlerin eline
gevmi~ti. Antla~ma sonrasmda, ingilizler 1749'dan beri i~gal ettikleri yerleri
Franslzlara geri vermeyi kabullenmi~lerse de buralarda kalan Franslz asker ve
silah giiciinii smlrlandIrml~tl. B6ylelikle, Franslzlarm Hindistan'daki varhgl
klYldaki bazl ticaret merkezlerinde sadece ticaret yapmalanyla smIrh hale
gelmi~ti. Bu tarihten sonra Hindistan'da bir kara imparatorlugu olu~turma
imkanma sahip tek Avrupah giiv olarak ingiltere tek ba~ma kalml~tl.

Hindistan ve ingiltere
ingilizler, Portekizli gemicilerin Hindistan'a varmalanndan itibaren, Portekizlilerle kar~lla~madan- Hindistan'a ula~manm yollanl1l araddar. ilk
bilinen giri~imleri I 527'deydi. ispanya'nm Sevilla ~ehrinde uzun Ylllar
bulunmu~ olan Robert Thorne adh b,ir ingiliz tiiccar Portekiz'in Hindistan'la
ticari ili~kileri hakkmda lOok kesin bilgiler edinmi~ ve VIII. Henry'ye ingiliz
ticaret burjuvazisinin Hindistan'a bir yol bulabilecegi ve 0 d6nemde
Portekizlilerle ayl1l konumu elde edebilecekleri bir 6neride buIJnmu~tu.
Portekizliler Umit Burnu'ndan ge~erek Hindistan'a giden yol iizerindeki
ayncahkh durumlanm zor kullanarak savunduklan ivin, Thorne'un 6nerisi
"kuzeydoguya dogru yelken avmak" suretiyle Hindistan'a ula~ilmasl
~eklindeydi. VIII. Henry'nin idaresi suresince, bu amavla, iki seyahat yapildl:
Bir tanesi 1527 civannda, digeri ise 10 yil sonra. Fakat her iki giri~im de
ba~anslzhkla neticelendi. YiizYllm sonlarmda kuzeydogu yolunu kullanan
birkav sefer daha yapIldl, fakat 6ncekiler gibi bunlar da ba~anslzhkla
neticelendi. Sonraki Ylllarda yapIlan seferler de aYI1l ~ekilde ba~anslzhkla
sonuvlanml~tl. ingilizler, en nihayetinde, Hindistan ticaretinden pay almak ivin
Portekizlilerle vatl~mayl g6ze aldIlar ve <;:in'e Umit Burnu giizergahmdan iki
sefer yaptllar. ilki 1582'de, ikincisi l596'daydl. ikincisi Kralive Elisabeth'in
mektubunu <;:in imparatoruna g6tiiriiyordu. Fakat her iki sefer de fiyaskoyla
neticelendi.
Bu arada, 1580'de, Kaptan Drake,19 New Hemisphere'den 91ktlgl ve
diinya turu yapmaYI hedefledigi deniz yolculugundan Umit Burnu'nu dola~arak
19

Kaptan Drake, daha Once kcndisinden bahscttig:imiz ingiliz korsam Francis Drake ile aym ki$idir. Lord ve
Sir unvanlanna sahipti. Kaptan Drake llrnegi, aym zamanda, deniz yoluyJa dunya turu yapma
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geri dondiigiinde, beraberinde, yanm milyon poundluk bir ganimet
bulunuyordu. Bu Tahtm bir yIihk gelirine denkti.20 ingiltere i9in Omit Bumu
yoluyla Hindistan'a seyahat etmenin miimkiin olduguna dair iddiasl, bir kez
daha, ingiliz ticaret burjuvazisinin umutlannl ye~ertti. Diinya etrafmda ikinci
turuna 1586'da ba~ladl ve ingiltere'ye, beraberinde Omit Burnu giizergahma
ili~kin denizcilik bilgileriyle dolu olarak,
1588'de dondii. Korsanhk
faaliyetleriyle ele ge9irilen Portekiz gemilerinin "baharat, pamuklu kuma~lar,
ipek, altm, inci, ila9, porselen, abanoz vs. yiikleri ingilizlerin isteklerini
kam9IiamaktaydJ.
Boylesi seferler ve korsanhk faaliyetleri i9in daha yogun ve kapsamh
hazlrhklar yapJldJ. Tiiccar Maceracllar adl altmda orgiitlenmi~ olan ingiliz
tiiccarlar, 1581' de Asya 'ya, oradaki ticaretin durumuna ili~kin raporlar
sunmakla gorevli insanlar gondermeyi kararla~tlrdtlar. Bu tiiccarlar Suriye ve
iran iizerinden gitmekteydiler. Zira, Omit Burnu giizergahma zorla girenleri
Portekizlilerin mahvettiklerini kavraml~lardJ. Boylece 1583 Subatmda Kralige
Elisabeth'in Hindistan'm Biiyiik Mogol imparatoru Ekber'e hitaben yazIiml~ bir
mektubunu ta~lyan bir grup tiiccar-gezgin yola 9lktIiar.
Basra'ya ula~ttktan sonra grup ikiye aynldl. Ralph Fitch, John Newberry,
William Leeds ve James Story Hindistan'a dogru ilerlediler, digerleri orada
kaldJ. Fitch ve arkada~lan HiirmUz adasmdan geymeyi dU~Uniiyoriardl, fakat
Portekizlilere esir dii~tiiler. Bu, Atlantik klYlsmdaki tliccar devletlerin kendi
ticari menfaatlerini nastl koruduklanna ili~kin bir fikir verebilir. Bu tiiccar grubu
tutuklanmalannln yam S1fa, bir de, Portekizliler tarafmdan dini a91dan sapkm
olmakla sU9landllar. Goa'da hapsedildiler. Portekiz Hindistam'nm ba~kenti
Goa'daki Engizisyon'da yargtlanacaklardJ. Ancak, bir ingiliz Cizvitinin
yardlmlyla Fitch ve arkada~lan, Story hari9, ka9maYI ba~ardtlar. Story, Goa'da
bir dervi~-rahip oldu. Diger U9U, gizlice alt-kltanm i9lerine, Fatihpur Sikri'ye
dogru seyahatlerine devam ettiler. Burada Mogol SaraYI'nm ihti~amml gordUler.
Dileklerini resmi olarak Ekber'e iletemediler, zira Ekber gibi biiyiik bir monark
i9in ingiltere ve Kraligesi 0 kadar biiyUk bir ilgiyi hak etmiyorlardJ. Boylece
ekip, Kraligenin mektubunu vermeyi ba~aramadl, fakat miicevherci olan Leeds,
iyi bir maa~la Saray'da i~ buldu.

giri~imlerinin
20

turistik bir seyahat ihtiyacmdan l)te arzulardan kaynaklandlgml gostermektedir. En azmdan,

beraberinde getirdigi Kralllgm bir Yllhk gelirine denk servet bu konuda a~lklaYlcl olmaktadu.
Maurice Collis, British Merchant Advellturers, (William Collins of London, 1942), s. 8. (Aktaran: R.

Mukharjee, s. 61.)
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Fitch, doguya dogru seyahat etmeye karar verdi. 1584'te Ganj'da bir
botla, Bengal'deki Hugli'ye dogru yolculuguna devam etti. Hugli'den
Chattagong'a ge~ti ve oradan da bir botla Burma'daki Pegu'ya. Bir mUddet
Burma'da kaldt ve civar yerleri ziyaret etti. Siyam'da ticari bir ara~ttrma
yapttktan sonra Burma'ya d6ndU. Oradan da Singapur yakmlanndaki Malaka'ya
gitti. Bu seyahatlerinde, Malaka Bogaztntn Uzak Dogu ile ticaret yapmak
isteyen ya da Dogu ticaretini denetlemek isteyen deniz gliyleri i~in hayati
6neminin farkma vardt. Oradan Pegu'ya d6ndli ve daha sonra da memleketine
d6nmek iyin haztrhklara ba~ladt. Deniz yoluyla Seylan'a, orad an Hindistan'lI1
batt sahili yoluyla KOyin'e, ardmdan da Goa-Basra-Babil-Musul-Halep
gli~ergahmt izleyerek Londra'ya ula~tt. Newberry eve d6nli~ yolunda, Pen cap
yakmlarmda 6ImU~tli. Y olculugu 8 ytl slirmli~ olan Fitch, bu sUre iyinde
g6rdliklerini kaleme almt~tt: Dogu Olkelerinin muazzam ba~anlannt, kendisine
yok 6nemsiz g6zUken kendi OIkesininkilerle kar~t1a~ttrdt. Pegu'yu Londra'dan
daha bOyOk bulmu~tu.2t Dogu'daki seyahati boyunca Fitch aynca ingiliz
tliccarlan iyin hayati 6nemdeki pek yok bilgiyi de topladt. Burma krait Nanda
Bayin'e ili~kin bilgiler de toplamt~tt. Burma'nm denizde fazla bir glicU
olmadtgll1t s6ylliyordu, zira sadece birkay gemisi blllllnmaktaydt. B6ylesi
yorumlar gUylli bir deniz glicOnUn, b61gedeki ticaret agt Ozerinde egemenlik
kurmak isteyenler i~in onemini ve gerekliligini vurglliamaktaydt. Geryekten de,
bu nedenle, ktyt ticaretini ele geyirmek isteyen ye~itli Avrupalt milletlerin
ticaret burjuvazileri deniz filolannt daha da gUylendirmek iyin giri~imlerde
bulunmaya ba~lamt~lardt. Hindistan'lI1 gliylO bir deniz filosunun olmayt~t ve
dahast, yok paryah bir yaptst, -nihai noktada kendi aleyhlerine olacak sonu~lar
doguracak- Avrupah ticaret ~irketleriyle ittifak etmeyi dogllrdll. Fitch'in
sundugu Hindistan, Burma ve Siyam'daki ticaret hayatma ili~kin bilgiler,
Londra'daki tliccarlar tarafmdan yok faydah bulundu. 250 ytl sUrecek dey bir
organizasyon olan Dogu Hindistan ~irketi de bu bilgilerin t~tgmda kurulmll~tll.
1591 'de Sir James Lancaster, Dmit BlIrnll'nu iki kere dola~tt ve Hint
okyanusunu geyti. 0 ve bir,ok sag kalan ki~i, nice maceradan sonra evlerine
d6nmeyi ba~ardtlar. Bu giri~imler, Dogu Hindistan ~irketi'nin kurulmast
noktasmda Londra'daki tliccarlan daha bir etkilemi~ti. Portekizliler ile birlikte
Hindistan'a, Dmit Burnu ilzerinden Goa'ya kadar seyahat etmi~ olan ingilizlerin
izlenimleri de ingiliz tliccarlar Uzerinde etkili olmu~tu. Goa'da 6 ytl ya~amt~
olan Hollandah Jan Huyghen van Linschoten'in Hindistan hakkmda 15951596'da yaymladtgt eserinin ingilizce terclimesi de Hindistan ticareti ve
21
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bOlgedeki siyasi ve ticari durum hakkll1da onemli bilgiler vermekteydi. Bu
bilgiler, ingiliz Dogu Hindistan ~irketinin olu~umunu hlzlandlrd!. 1595'te
HollandalIlann Omit Burnu'nu geyerek Hindistan'a gitmeleri, ingilizleri iyice
te~vik etti. Boylece 1599'da dogrudan Maceracl Tuccarlarm himayesinde
30,133 £, 6s. 8d.'hk 101 hisseli bir ~irket kuruldu. Oyelerden her biri 100 £'den
3,000 £'e kadar hisse alabilecekti.
Kurum, Kraliye'den, "Uy gemi ve dl~an ylkarmak iyin kUlye altll1 ve
imtiyaz i9in teminat" rica etti. Yonetici yevrelerin ispanya ve Portekiz ile ban~l
bozmak konusundaki tereddutlerine ragmen Kraliye ikna edildi ve John
Mildenhall adll bir tticcar, elyi olarak Mogol imparatoru'na gonderildi.
Mildenhall ancak 1603'te ula~abildigi Hindistan'da birkay yIl kaldl ve 160Tde
ingiltere'ye, Ekber'in halefi Cihangir'den almml~ bir Jerman ile geri donmeyi
ba~ard!. 8u arada, ingiltere'de MaceraCI Tuccarlar, 1600'Un sonunda
Hindistan'a yolculuk konusunda hUkUmeti ikna etmeyi ba~arml~lard!. Bunun
iyin 31 Arahk 1600'de Devlet Fermam elde ettiler.
~irket

"Dogu Hindistan ile ticaret yapmakla yetkili, Londra TUeear
~irketi ve Valisi" unvamm aId!. Kraliyet Fermanll1a gore ~irketin elde ettigi
imtiyazlardan birkay tanesi ~oyledir: (I) Toplumun geri kalan kIsml, ~irketin
tayin ettigi slmrlar harieinde tiearet yapmaktan men edilmi~tir, (2) [~irketl "her
bir yolculukta 30,000 £'Iik altll1 ve gUmU~ ihray etme, aym zamanda, ilk dqrt
seyahatte ingiliz mallan111 ihray etmesi gUmrUk vergilerinden muaf tutulmu~tur
ve Hindistan mallanm ingiliz gemileriyle fermanll1 sonuna kadar ay111
imtiyazlarla yeniden-ihray etme" yetkisine sahiptir, (3) bu berat IS YllhktJr,
"fakat eger [bu anla~mal Ulkenin menfaatlerine uygmaz ise iki Yllhk bir uyan
netieesinde istedigi zaman feshedilebilir; eger Ulkenin menfaatlerine uygun
gorUltirse, ~irket de isterse, anla~ma IS YII iyin yenilenebilir."22
~irket, kurulu~undan

itibaren

~u

Uy temel ilke dogrultusunda hareket etti:
(1) Diger ingiliz ttieearlar kar~lsll1da, Dogu tiearetinde sahip oldugu imtiyazlan
ve tekel haklan111 muhafaza etmek, (2) Dogu'daki ye~itli rakip ticari
organizasyonlan kovmak, (3) satlel Ulkelerden alman mallan elde etmek
konusunda Dogulu idarelerden aldlklan ozel imtiyazlarmm gUvenligini
saglamak.
Hindistan'la ticaretin yok kiirll bir i~ olmasl nedeniyle, ingiltere'deki
diger tUccar kurulu~lan da ~irkete verilen imtiyazlardan yararlanmak ya da

22

R. Mukharjee, s. 66.

86
benzer imtiyazlann kendilerine de verilmesini istemekteydiler. Aneak bu
mUmkUn olmaml~tlr. ~irket, ingiltere adma bolgedeki tiearet tekelini elinde
bulundurmu~tur.

~irketin kiirlan yalOlzea adil bir tieari ah~ veri~ten kaynaklanmamaktaydl.
yogu zaman % 100'lerin Uzerine ylkan kiirlarm bir kaynagl da, korsanllk
faaliyetleriydi. Bu Wr faaliyetlerde bulunanlar arasmda, Dogu Hindistan
~irketi'ne tan man imtiyazlarm benzerlerini isteyen fakat elde edemeyen Weear
ya da maeeraeliar oldugu gibi, bizzat ~irket yah~anlan da bulunmaktaydl.
Ornegin bu tiplerin ilki, ~irket kuruldugunda, ilk seferlere ba~kanllk eden Sir
Edward Miehaelbourne idi. Michaelbourne, ozellikle Hollanda ve Portekiz
gemilerine saldmyor ve mallanna el koyuyordu. Verilere gore de, ilk
donemdeki ~irketin yok karh i~ler yapmasl, kan111 yUzde yUzlerin Uzerinde
geryekle~tirmesi, biraz da, herhangi bir kar~lhk odemeden korsanhk marifetiyle
el koyduklan bu mallardan kaynaklanmaktaydl. Bu lUr faaliyetJerin ekonomik
yanmdan ote sonuylan da olmaktaydl elbette. Hatta bu sonuylar nedeniyle, soz
konusu yontemlerin ozellikle seyildigi de soylenebilir: Portekiz'in bolgedeki
ticaret tekelini Arap Weear ve denizeilerin elinden alma amaelyla kullandlgl
korsanhk yontemi, benzer ~ekilde ingilizler tarafmdan Portekiz ve Hollanda
lUeear gemilerine kar~1 uygulanmakta ve bu ~ekilde, ingiliz lUeoarlan111n
rakipleri birer birer devre dl~1 blraklimaya yall~llmaktaydl.

1660 sonrasmda, ingiltere'de, endUstri ve tiearet alanmdaki tekeller yava~
yava§ kaldmlmaya ba~landl, fakat Dogu Hindistan ~irketi bundan hariy tutuldu.
Dogu tiearetinin denetimini ve egemenligini ele geyirmek iyin Portekiz,
Hollanda, ingiltere ve Fransa arasmda k,yaslya bir rekabet ya~andl.
17. yUzylida Dogu tieareti Uzerinde UylU bir yeki~me vard" PortekizHollanda, Hollanda- ingiltere ve ingiltere-Portekiz arasmda. Daha sonra bu
rekabete Fransa da eklendi. Ba~langlyta pek fazla bir ilerleme kaydetmemesine
ragmen, temel yatl~ma da Fransa ile ingiltere arasmda meydana geldi. Dogu
tiearetine ilgi duyan ba~ka Avrupah uluslar da oldu. Fakat onla,.,n ilgileri
yukandakilere klyasla yok kUyUk olyekliydi ve yogu zaman da "el altmdan"
yapllan bir tiearete dayahydl. Ya da, Hindistan ile ozel bir alakalan yoktu.
Yahut da, ingiliz sermayesi iyin yah§maktaydliar. Danimarkahlar 1616'da
Hindistan'a geldiler. Fakat onlarm operasyonlannda ingiliz sermayesi onemli
bir ral oynamaktaydl ve aynea Danimarkahlar asia bUyUk olyUde herhangi bir
imparatorluk iddiasl ta~l1nadllar. Daha yok, ozel iy-kara ya da ba~ka Wrlii
tiearetle el altmdan ilgilendiler. 1731 'de, bir isve y Dogu Hindistan ~irketi
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kurulduysa da, onun ticareti daha yok <;:in'e yonelmi~ti. 177D'ler ve 178D'lerde
Kopenhang, Ostend ve Lizbon Hindistan ticaretinin merkezleri haline gelmi~ti,
fakat buralarda ticaret yapanlar da bUy Uk olyUde ingilizler idi. 23
On sekizinci yUZYl1 da ingiliz Dogu Hindistan ~irketi'nin Hindistan'daki
egemenligi rakipsiz kalmaktaydl. ~irket'in Hindistan'daki faaliyetleri tek dUze
bir seyir izlemedi. <;:e~itli zamanlarda yok farkh siyasetler izleyen ~irket, karml
ve Hindistan'daki nUfuz alanlanOi artmnakta idi. Bunun kar~lhgmda, yerli halk
daha da fakirle~mekteydi. Yerel idareler, pek yok kez, ingilizlere kar~1 koymaya
yah~ml~larsa da, neticede magi up olmu~ ve ingilizlere yeni imtiyazlar vermek
zorunda kalml~lardl. Her yeni imtiyaz da, ingilizleri daha fazla gUylendirmekte;
buna paralel olarak da, yerli gUy Iii daha bir yoksulluga ve ytlgmhga itmekteydi.
1716'da Ferruh-Siyer tarafllldan kendilerine veri len bir imtiyazla, Bengal
iyinde gUmrUk vergisi vermeden ticaret yapan ~irketin yerli ve Avrupah
memurlan ticaret yaparken keyfi fiyatlar tespit etmekte, ah~ veri~i zorla bu
fiyatlar Uzerinden yapmakta ve bu isteklerini ye~itli ~iddet dolu yontemler
kullanarak geryekle~tirmekteydiler. ingilizler, her tUrlii baskl yontemini
kullanarak, Hintli Ureticilerinin yalOlzca kendilerine mal Uretmelerini
saglaml~lardl. TUm ko~ullan kendileri belirliyorlardl ve Hintli Ureticileri bu
~artlan yerine getirmeleri iyin askeri yontemler dahi uyguluyorlardl. Hintlilerin
at6lyelerini, verdikleri sipari~leri en avantajh ko~ullarda ve en ktsa zamanda
yerine getirmelerini saglama iyin, bir nevi hapishaneye yevirmi~lerdi. Kendileri
yok dU~lik vergiler verdikleri hal de, yine de Hint mallanyla rekabet
edememekteydiler. Bunun kar~lsmda, ingilizler, Hint mallarmm ingiltere'ye
ihracml yok yliksek vergiler koyarak engelleme yoluna gittiler. Biitlin bu
uygulamalar neticesinde Hindistan gittikye yoksulla~tl, halkm yah~ma ~evki
kalmadl, yerli Uretim ve ticaret koklinden sarslldl. Bu durumu dlizeltmek iyin
yerli idarecilerden gelen kimi giri~imler de vardl elbette. Ornegin, Navab Mir
Kaslm, bu durumu dlizeltmek iyin Vali Vansittart'la iki maddelik bir anla~ma
yapt!: a) ~irket dl~ ticareti gUmrUksliz ve vergisiz yapacaktl, b) iy ticaret iyin
kararla~tmlan % 9 oranllldaki vergiler herkesye verilecektir. Ancak
Kalklita'daki ingiliz meclisi bu hUkmU onur kmci bulup reddetti. Tuz
ticaretinde % 2,5'luk vergi dl~lllda herhangi bir ~ey odememeyi kararla~ttrdl.
"Bunun Uzerine Mir Kaslm hiy beklenmedik bir ~ey yapar; iy tecim Uzerindeki
blitUn gUmrUk ve vergileri kaldlnr; yani ingiliz memurlarmdan bu miinasebetle
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para alamlyacagml anlaYll1ca kimseden para almamlya ve bu yilzden kendi
hazinesine giren vergileri feda etmeye karar verir; b6ylelikle kendi uyruklannI
tecim i~lerinde yabancl ~irketin adamlariyle e~ bir duruma sokmak ister."24
Ancak Kalkilta'daki meclis, bu hilkme de anmda kar~1 Ylkar. Zira on lara gore,
ancak, kendilerinin 6demedikleri bu vergiyi yerli tilccarll1 odemesi durumunda
kazany saglayabileceklerdi. DolaYlslyla yerli tUccardan iy gilmrlik velgilerinin
ahnmasl gerektigi konusunda Israr ederler. Mir Kaslln ise, bu talebe kar~1 Ylkar.
Neticede ylkan sava~1 kaybeden Mir Kaslm kaymak zorunda kahr. Yerine gelen,
eski Navab Mir Cafer ise, i~leri kendisini tahta ylkaran ingilizlerin ylkarlarma
ve isteklerine uygun olarak i~ g6rlir. I 764'te Mir Kaslm -slgmdlgl Oud Navabl
ve Gurkanh devleti $ahmm yardlmlarma ragmen- ingilizler tarafmdan kesin
yenilgiye ugratlhr. Bu tarih, aym zamanda, Kuzeydogu Hindistan'da ingiliz
kar~ltl hareketin Yllgmhgmm da ba~langlcml olu~turur.
1757 yllma kadar "Dogu Hindistan $irketi", tek tUk bazl k6ylere, bir iki
kente ve onlarm yevresine hilkmeden kilylik ordular besleyen bir ticaret ~irketi
idi. $irket'i kuran, i~leyi~ini ve ingiliz hliklimetiyle ili~kilerini dilzenleyen
kanunlar da bu 6zelligine uygun olarak yapIlml~tl. 1757'den itibaren ise, $irket,
ingiltere ve Fransa'dan yok daha bilyiik kocaman bir illkeye, Bengal, Bihar ve
klsmen de Orisa'ya hakim hale gelmi~ti. Bu bliyilme, ingiliz devletinin $irket
i~leyi~ine ve idaresine gittikye daha fazla mlidahil olma istegini artIrmaktaydl.
$irket biinyesinde gorev yapan memurlann -gerek yerli idarecilerin
atanmalarmdan aldlklan haraylar ve gerekse de normal olmayan ko~ullarla elde
edilen ticaret/yagma gelirleri sayesinde- olaganilstii servetler yapmakta ve bu
servetlerini, ingiltere'de siyasal nilfuz kazanmak iyin harcamaktaydIlar. Bu
servetler araclllglyla anavatanlannda iistlin bir konum elde ettikten sonra da, bu
konumlanm
Hindistan' da
daha
fazla
zenginlik
kazanmak
iyin
kullanmaktaydllar.
ingilizlerin her ne pahasma olursa olsun milmkiln olan en klsa silrede en
fazla servet birikimi yapma dogrultusunda vah~i bir somilrii glidilsliyle hareket
ederek Hindistan'm tUm ilretim, ticaret ve payla~lm sistemini darmadagm eden
siyasetleri 1769-1770 yIllarmdaki me~hur Bengal klthgml dogurmu~tu.25 Bu
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tarihten itibaren; Hindistan sorunlan ve hUkUmetin $irketle ili~kilerinin
dUzenlenmesi konulan olaganUstU onem kazanml~tlr. Uzun ugra~lar neticesinde,
1773'te Hindistan'a ait bir "OUzenleme Kanunu" pkartIldl. Kanun bir anlamda,
$irketi iflas etmekten kurtarmaYl amaylaml~tI.
Yeni kanun hUkUmete, $irketin tUm i~lerini denetleme yetkisi
vermiyordu, ancak $irketin bUlUn haberle~mesinin bir kopyasml hUkUmete
gondermesini gerekli kllmaktaydl. Oiger degi~iklikler ise ~oyleydi: Hissedarlar
kurulunda oy sahibi olmak i9in, 1000 hisseye sahip olmak gerekliydi (daha once
bu sayl 500 idi); hiy kimse dort oydan fazlasma sahip olamazdl, (daha yok
saYldaki hisseyi gUvenilir elemanlan iizerine kaydetmek suretiyle bu kural da
delinmi~tir). Bengal valisi ingiliz Hindistan'mm genel valisi haline
gelmekteydi. Onun kurulu (bir ye~it bakanlar kurulu) iiyelerinin saYlsl 12'den
4'e indirildi. Be~ Yll iyin gorevlendirilen Genel Vali ve ilk kurul iiyelerinin
isimleri kanunda yer almaktaydl, yani bunlar hiikiimetye atanml~tI. Kanunun en
tartl~malI klsml, bu Genel Vali ve Kurulun olu~um ~ekliydi. Kurul, Genel Vali
ve 4 Uyeden olu~maktaydl. Kararlar oy yoklugu ile alInacaktl. 26 Yeni kanunla
birlikte, Hindistan'da yeni bir somiirge yonetimi donemi aYllmaktaydl. Bir
anlamda bu siyasetin ana amaCl, kendilerinin yoksulla~tlrdlgl ve YlktIgl bir
iilkeyi yeniden in~a etmekti. Hindistan'l kaybetmek istemiyorlardl; zira dUnya
cografyasmm Avrupah devletler arasmdaki p"yla~lm rekabeti artmakta idi ve
Hindistan, her ~eye ragmen, hala bir zenginlik kaynaglydl. Fakat, artlk bu
kaynagm aygozlii bir servet olu~turma kayglslyla yagmalamp yok edilmemesi,
tam tersine bir devlet perspektifinden yeniden dUzenlenmesi, sistemin daha iyi
i~ler hale getirilmesi gerekmekteydi. BiitUn bunlar, her ~eyden once ingiltere
iyin yapIlmahydl. Yeni donemde, Hint kiiltiirUne ve tarihine onem verilmi~
olmasma kar~m, her zaman bu amacm on planda tutuldugu hiybir zaman akIldan
Ylkanlmamahdlr.

Warren Hastings

ilk Genel Vali olarak, 0 SIrada Bengal Valisi olarak Hindistan'da gorev
yapan Warren Hastings atandl. Hindistan'daki daha onceki gorevleri esnasmda
diiriistliigii ve dolambaylI yollardan giderek zenginle~mek pe~inde ko~mayl~l ile
tanmml~tl. Hastings'in idaresi, Hindistan'daki ingiliz idaresi aylsmdan onemli
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ozelliklere sahiptir ve iizerinde ayrmtlh bir ~ekilde durulmaYI hak etmektedir.
Yalmzca ki~isel ozellikleri nedeniyle degil, fakat Hindistan'daki ingiliz yonetim
anlaYI~ma getirdigi yenilikler, yaptlgl reformlar ve diizenlemelerle Hindistan' III
gelecegi iizerinde belirleyici bir iz blrakml~tlr.
Warren Hastings' in bizzat kendisi, bir tiiccardan imparatorluk-kuruculuga
dogru bir donii~iimii temsil eder. Bengal'e 1750'deki ilk geli~inde, Hastings, 17
ya~llldaydl ve diger $irket gorevlileri gibi, kariyeri yIihk £5 maa~h dii~iik
seviyeli bir sekreter olarak ba~laml~tl. 1764'te Hindistan'dan aynldlgmda, £
30,OOO'luk bir servet yapml~tl. Fakat Warren Hastings, onemli bir donii~iim
ge9irmi~ti ve bu ozellikleri sayesinde Hindistan'daki yeni tip gorevlilerin bir
pratotipi haline gelmi~ti. Pek 90k $irket 9ah~am, 90gunlukla yerli dilleri
bilmemekteydi; fakat 0, Bengalce, Urduca ve Fars~a dillerini ~ok iyi biliyordu.
Zira 0, "insanlann kalbine giden en hlzh yolun, [0] iilkenin dili oldugunu
biliyordu. "27
Warren Hastings'in Genel Valiligi ile ba~layan yeni don em, uygulanan
kiilWr politikalan ve idare tam nedeniyle modem Hindistan tarihinin
~ekillenmesinde onemli rol oynaml~tlr. ingiliz oryantalizminin de devreye
girdigi ve ral aldlgl bu donem, Bengal ronesansl olarak da adlandlnlan bir siire9
dogurmu~tu. David Kopfun sozleriyle, "Warren Hastings'in ingiliz Hindistam
i9in gelecegin ba~kenti olarak Kalkiita'YI se9tigi 1773 ile Genel Vali Lord
Bentick'in Oryantalist kiiltiir politikalanna kar~1 91ktlgl 1828 yIilan arasmda,
Kalkiita -diger herhangi bir Asya ~ehrinden daha erken bir donemde- Daniel
Lerner'in geleneksel bir toplumun donii~iimii olarak tammladlgl ~eyi tecriibe
etti. "28
Bengal klthgllllll $irket kiirlan iizerindeki feci etkisi -bir mall iflastan
soz ediliyordu- Hindistan'daki ingiliz siyasetinin degi~tirilmesine yol a9tI:
"Bengal ve Bihar'lll niifusu, yiizyIilar boyunca ilk defa, iki nesil boyunca ciddi
bir bi9imde azaldl. Bu durum biitiin sosyal sisteme aglr bir darbe vurmu~tu.
Zemindarlarm veya gelirleri miras yoluyla gegen 9ift9ilerin bir90gu, azalml~ ve
zaYlflaml~ koylii slmfmdan diizenli vergi toplama konusunda ya~anan
slkmtllarm bir sonucu olarak iflas etmi~lerdi ... bu donemde eski aristokrasi
slmfmm ii9te ikisi iflas etmi~ti. Hem zanaat9Iiann, hem de ekicilerln kaybl,
$irketin kiirlannda hlzh bir dii~ii~e neden oldu ... [biitiin bunlann neticesinde]
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1772 mali krizi meydana geldi ve hemen $irket olaylanna mUdahale edildi."29 6
Agustos 1772'de Direktiirler Kurulu'nun Hindistan'da reform yapma amaCI,
Hastings'in yolunu aytI. 1776'da Amerika'nm ingiltere'ye kar~l ba~lattIgl
baglmslzhk sava~ml kazanml~ olmasl da ingiltere'nin Hindistan meseleleri
Uzerinde daha bir ihtimamla durmasma neden oldu. Bu durum, Hastings'in,
1776'dan itibaren ingiltere'ye donecegi tarihe kadar Hindistan'da
dU~UndUklerini yok fazla engelle kar~Ila~madan geryekle~tirebilme rahatllgl
saglaml~tl.

Hastings, 1772'de ikinci defa Bengal'e geri dondUgUnde, kendisini,
parlamento sozctistintin i~aret ettigi "sivil idarenin ismini lekeleyen en igreny
tecavtizlerle" kar~1 kar~lya buldu. MUmkUn en kIsa zamanda en fazla kiln elde
etmek araYI~mdaki ay gozlti $irket memurlan, pervaslzca Bengal'i yaklp
Ylkml~lardl ve bu verimli eyaleti, karmakan~lk bir YIgmlar ktimesi haline getirip
blraklTIl~lardl. Hastings, ekonomik sistemin daha saghkh bir ~ekilde kurulmasl
iyin slkI bir mali sistem getirdi. Vergi toplama iyin divanlar olu~turdu, Onun
idaresiyle birlikte, Dogu Hindistan $irketi Hindistan'm yonetimi i~iyle bizzat
ilgilenmeye ba~laml~tl. Ba~ka bir deyi~le, Hindistan'da devlet gibi hareket
etmeye ba~laml~tl. ingilizler, ilk defa, mahalli bolgelere vergi tahsildarlan tayin
ettiler ve onlann faaliyetleri Kalkiita'daki Gelirler Masasl tarafmdan
dtizenlendi. En onemli icraatlanndan bir tanesi, mahkeme ve hukuk sistemini
yeniden dtizenlemekti. Eger Hindistan'l ingiltere idare edecekse, bu, herkesi
yargIlayabilecek bir mahkeme demekti. Bunun iyin de, herkesi ku~atacak tek bir
hukuk sistemi gerekli idi. Hastings iyin, mahkeme dtizeni, yalmzca yonetimin
yift ba~h yaplsma son verecegi iyin degil, aym zamanda, -Hindistan'daki
ingiliz sivil memurlannm temel bilgilerini olu~turmak suretiyle-- ticarl hizmet
devrini son a erdirecek olmasl nedeniyle de onemliydi. 1773'te Hindistan'da
kurulan Yiiksek Mahkeme, aynca, kiiyiik maa~ artl~lan, daha iyi asker toplama
sUreyleri veya hizmet egitimi saglamak suretiyle, sozle~meli hizmetlerin farkh
biyimler almasl ihtimalini de bo~a Ylkarml~tl.
1773'de, ingiliz Parlamentosunun kabul ettigi, $irketin iflasml onlemeye
yardlm eden -yukanda sozli edilen- Dlizenleme Kanunu,30 Bengal'in sonraki
sosyal ve ktiltlirel tarihi g6z online ahndlgmda, Hindistan'daki yonetim tarzmda
yapllan can ahcI degi~ikliklerin temeli oldu. Bunun bir sonucu olarak, Kalklita
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ingiliz Hindistanmm ba~kenti oldu ve tedricen, Batt'dan gelen yaplsal etkilerin
yaygmla~tIr1lmasl ve iki kiiltiir arasmdaki entelektiiel ah~ veri~ i9in daha biiyiik
imkanlar sunan elveri~li bir ~ehir yerle~imini geli~tirmi~ti.
Hastings'in Hindistan'daki idaresi siiresince oncelik verdigi konu,
Hindistan'daki gorevli ingiliz memurlanmn niteliklerinin degi~tirilmesi ve
geli~tirilmesi idi. Giiney Asya dillerini bilen, yerli kiiltiirler kar~lsl!1da
ho~goriilii ve sayglh sivil giirevliler ile etkili bir sivil hizmet arasmda dogrudan
bir ili~kinin var olduguna inanmaktaydl. Spear'm vurguladlgl gibi, 0
"Hindistan'm idaresi i9in Hint kiiltiiriiniin anla~Ilmasl gerekliliginin saglam bir
temel oldugunu" gostermeye yah~tl. 31 Hastings'in bu siyasetmm ve
dii~iincelerinin anlaml ~udur: ingilizler, Hindistan'l klsa siireli bir donem iyin
bulunduklan ve her tiirlii zenginlik kaynagml ahp ana vatanlarma donecekleri
bir toprak olarak gormemi~ti. Ona ve bu siyaseti belirleyen ingilizlere gore,
Hindistan ingiliz medeniyeti i9in onemi, sadece geyici hir siire i9in yagmalanan
bir iilkeye indirgenemez. Hindistan ingiltere'nin egemeHliginde oldugu siirece
ingiltere'nin zenginligi de siirecektir. Zira, Hindistan'm zenginligi yall1lzca
dogal imkanlanmn sundugu bir zenginlik degildir. Hindistan, bu zenginligi
kullanabilecek, iiretebilecek, geli~tirebilecek bir kiiltiire, gelenege, siyasete ve
tarihe de sahiptir. Ne olursa olsun zengin olmak anlaYl~lyla, bu tarihsel ve
kiiltiirel zenginligi yok etmek neticede ingiliz zenginligine darbe vuracaktlr.
Yeni bir zenginlik kaynagl aramak da, Avrupah uluslann ula~abildikleri her
diinya cografyasml somiirgele~tirme konusundaki ba~anlan nedeniyle, artlk
eskisi kadar kolay degildir. Oyleyse, bu ozellikleri nedeniyle, Hindistan ingiliz
anavatammn bir par9asl olarak degerlendirilmelidir. Halkl da, ingiliz vatanda~l
olarak giiriilmelidir. Bu nedenle de, onlara, kiiltiirlerine ve tarihlerine saygl
gosterilmelidir. Bu, soz konusu zenginligin iireticisi degerlerin ingiltere iyin
kulla11llmasl anlamma gelmekteydi.
Hastings, Hint dillerinde mahir ve Hint geleneklerine kar~l sayglh
Dogulula~ml~ bir memur eliti yaratmak ~eklinde ozetleyebilecegimiz amacma
yonelik yeni bir kiiltUr politikasl geli~tirdi. Hintlile~me, yalmzca sosyal ili~kinin
diizeyini degil, ay11l zamanda entelektiiel ah~ veri~i de yonetmeliydi. Madem ki
ingiliz memur Asyah memurlarla 9ah~acaktl; 0 zaman, ingilizler bir Asyah gibi
dii~iinmeyi ve davranmaYl iigrenmek zorundaydllar. Asya Cemiyeti'ni kurmaya
hazlrlandlgl bir slrada N. Smith'e yazdlgl 7 Ekim 1784 tarihli mektubunda ~iiyle
demekteydi: "Her bilgi birikimi, ve ozellikle de, iizerlerinde fetih hakkl iizerine
31
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temellenen bir hegemonya uyguladtgtmtz insanlarla sosyal
edilen [bilgi], insanhgm kazanct oldugu iyin faydahdtr."32

ili~ki

iyerisinde elde

Hastings, goreve ba~ladtgmda, kendisin~ bu anlamdaki dii~iincelerinin
tersi ozelliklere sahip Sirket yah~anlanyla beraber yah~mak gibi bir zorlukla
kar~t kar~tya buldu. Hastings'in tek tek Direkt6r1ere yazdtgt mektuplan, Sirket
yah~anlannm, bu alandaki genel beceriksizliklerinden ve kibirlerinden duydugu
rahatstzhklan yansttmaktaydl. Fakat bir parya gayretle biitUn bu problemlerin
halledilebilecegine inanan Hastings miimkiin en iyi ~eyi yapmaya yah~tt. Sivil
memurlarm, Hindistan'a gelmeden once Farsya -ve miimkiinse Urducaogrenmelerini gerekli goren ve bunu saglamaya yah~an Hastings, 1773 'de,
Oxford Universitesi'nde bir Farsya kiirsiisii kurulmast iyin i1gililere bir teklif
yapmt~tl. 0 ytllarda Farsya bolgenin diplomasi dili olmast nedeniyle onemliydi
ve bu onemini on dokuzuncu yiizythn ortalanna kadar siirdiirmii~tiir. Aynca
Farsya, yonetim ve hukuklmahkeme sisteminde de yaygm olarak
kullantlmaktaydl. 0 donemde Urduca, Hindistan'm farkh ana dillerine sahip
insanlarmm ortak konu~ma diliydi. Fakat, Sirketin yetkili memurlan 1790'a
kadar, boylesi bir dil egitimini temin etmeye doniik adtmlar atmadtlar. 33
Hastings, dil egitimi probleminj34 Asya edebiyatma sevgiyle bagh seykin
bir grup olu~turmak suretiyle yozdii. Bu i~i halletmek iyin, Hindistan'a yeni
ula~mt~ geny ingiliz memurlanna yoneldi. 35 Onlann ilkleri arasmda 1770'de
Bengal'e gelen Charles Wilkins ve her ikisi de I 772'de gorev turlanna ba~lamt~
olan Nathaniel Halhed ve Jonathan Duncan yard\. Yeni oryantalistlerin en
iinliisii ve belki de Warren Hastings'in amayladtgt i~lerin geryekle~tirilmesinde
en onemli i~levi gorecek ki~i olan William Jones, 1783'e kadar hen liz
Hindistan'a ula~maml~tl.
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Ortalama bir $irket gorevlisinin kullanmasl i"in Hindu ve Mtisltiman
hukukunun ingilizce'ye tercUme edilmesine ve $irket dUzenlemelerinin, Hint
halkmm konu~tugu dillere "evrilmesine duyulan acil ihtiyacl kar~ilamak i"in
Hastings, egitim ve donti~tim sUrecini hlzlandlrmak zorunda kald!. Oil
ogrenimini te~vik etmek i"in, bu metinleri terctime edebilecekleri finanse etmek
i"in fonlar 0Iu~turdu.36
Hastings'in siyasetinin ger"ekle~mesi i"in, mevcut kulturel referans
"ervevesi Bengal oldugu i"in, Bengal dili ingilizler tarafmdan ogrenilmi~
Sanskrit"e-kokenli ilk yerli dil oldu. 1788'de, Hastings'in gen" prenslerinden
bir tanesi olan Nathaniel Halhed, Grammar of the Bengali Language'i
yaymladl. Oil incelemeleri konusundaki "ah~malarm yam Slra, Hastings'in
Oogulu el yazmalanndaki resmi belgelerin tIpkl-baslmlarmm yapilmasl
geregme duydugu ihtiya", Kalktita'da matbaaclhgm kurulmasml ve
yaygmla~masml te~vik etti. Hastings'in diger bir onem verdigi gen" olan
Charles Wilkins, 1770'lerde bu goreve talip oldu. 1778'de, Bengal diline ait bir
hurufat setini tamamladl ve boylelikle Hindistan'daki yerli dilde bask! yapan ilk
matbaa kuruldu. Aym yil Wilkins, Halhed'in oncti vah~masl Grammar'in
basklslm Bengal'de yapt!. 1779'da, Hastings Asya dillerindeki tUm resmi
belgeleri, Wilkins'in kurdugu resmi htiktimet matbaasmda bastlrd!. Bir yil
sonra, Wilkins Hickey's Gazette'yi yaymlad!. Yaym, Hindistan'daki ilk
ingilizce gazete idi.
Warren Hastings'in siyasetinin ardmda, Hintli Ylgmlara yonelik bir
yabaSl Vardlf. Fakat Hastings, Hindistan'lll yerli krallanyla olan
ili~kilerinde, ingiliz gti" ve etkisini alt-kltada yaymak iyin Makyavelci araylar
kullanmaktan da "ekinmemi~ti. Oiger ingiliz idarecilerde olmayan bir bi"imde
Hint halkma kar~1 duydugu sempati nedeniyle, Hastings, poptiler folklora geyen
bir efsane oldu. Hindistan hakkmdaki fikirlerini $irketin yeni gorevlilerine
a~ilamaya yah~an Hastings, ktilttir siyasetinde, yalmzca yerli kUltUrle etkile~im
i"erisine girerek ktiltUrlenmi~ yeni bir ingiliz memur slmfI yaratmaYl degil, aym
zamanda, Hintlilerin kendi ktilttirlerini yeniden canlandlrmak i"in gerekli olan
ara"lan da tiretmeyi ama"laml~t!. Egitimli panditlerin KalkUta'da ikamet
anlaYl~

36

YUksek Mahkeme miltercimi William Chambers, Impey'in Kanunnamcsi'ni, ayilk 2,000 rupilik bir
ucretle, 1783'de Fars9a'ya tercUme cui ve i~ tamamlandlgmda topiam kazanc! 32,000 [rupij olmu$tu.
Jonathan Duncan, 1783'de, aym kanunnameyi Bengalce'ye terCOme etmi~ti, 0 da bu i~ kar~thgmda
15,000 rupi alml~tl. Bu uygulama Cornwallis dOnemine kadar devam cui. 178S'dc, 6rnegin, William
Jones Comwallis'j Justinian roltinO oynamaya ve Manu'nun Kanunnamesi'nin ingilizce bir terciimcsini

yapma projesini desteklemeye raZE etmi~ti. HiikOmet, Jones'un b8.$·panditi Tarkapanchanan'm YElhk
3,600 rupilik masraflanm kar~Elanll~tE. Bkz.: David Kopf, British Orienlalism, s. 19,32 numarah dipnot.

95
etmelerini te~vik etti ve kendi yerli topraklarma ait Sanskritye ~iirleri, mitolojik
ve ahlaki metinleri daha kullam~h Hint diyalektlerine tereiime etmelerini
destekledi. Kendi iilkelerinin goreneklerini ve hukuklanm ogrenmeleri iyin yerli
genylerin egitim goreeekleri kolejler kurdu. Yerlilerin ingiliz edebiyatI ve
bilimini ogrenmeleri iyin de imkanlar olu~turdu. Klsaeasl, Hastings, yalmzea
siyasi degil, aym zamanda eyaletlerin ahlakl ve akl1 olarak da geli~melerini
saglamak iyin yah~tI. Elbette biitiin bunlar, Hindistan'l ingiltere'nin menfaatleri
dogrultusunda daha etkin bir ~ekilde yonetmek amaema matufiu. Onun temel
inanylan, aym zamanda, Oryantalist hareketin de inanel oldu: Hindistan'l etkili
bir biyimde yonetmek iyin, Hindistan'l sevmelisin; Hindistan'l sevmek iyin
on un insanlanyla ileti~im kurmaltsm; ve on un insanlanyla ileti~im kurmak iyin
de onun dillerini ogrenmelisin.
Onun bu dii~iineeleri, Hindistan'da gorev yapml~ geny memuroryantalistler tarafmdan oldukya ileri noktalara ta~mml~tI. Hastings'in egittigi
memur nesli, 1740 ve 1765 arasl dogumluydular ve ~irket biinyesine ye~itli
safhalardan geyerek dahil olmu~lardl. ~irkete e1eman altmmda belli gelenekler
vardt: ~irkete gireeek her insan, bir akraba ya da bir aile dostunu referans olarak
gostermek zorundaydl. Bir yok ornekte, bu memur adaylanntn paraSlz olu~lan,
kariyer arzulan ve kariyerlerini ekonomik servete yevirme istekleri, boylesi bir
gorev iyin ba~vurmalarmm sebebi idi. Hastings'in Hindistan'da yapmak
istedikleri ve yonetim anlaYI~I, onlara, ki~isel ilgilerini zenginlige ve ki~isel
kariyere tebdil etmek imkant sunmaktaydl. Hastings'in aytIgl bu kapldan
gerenler, aynt zamanda, ingiliz oryantalizminin de onde gelen isimleri olmu~ ve
alanlannda oneii eserler vermi~lerdi.
Pek yok durumda, Hastings'in siyasetleri dogrultusunda, yiikselmenin
anahtan yerli diller konusundaki yeterlilik idi. Hastings doneminde ve ondan
sonraki bir siire iyin, Hindistan dilleri konusunda uzmanla~mak mesleki
ilerlemenin yolunu aymaktaydl. Ornegin, ba~langlyta dil yah~malanna
kattlmayan Charles Wilkins, aniden Sanskritye uzmam olmak iyin ba~vurmu~tu.
ilk hiikiimet matbaasml Kalkiita'da kuran ve yoneten Wilkins, 1783'de
Bhagavat Gita'YI ingilizee'ye tereiime etti. Bengal SaraYl'ntn tarihinin yeniden
yazlml/olu~turulmasl iyin kitabelerin kullantmmda oneiiliik yaptI ve Asya
Kraliyet Dernegi'nin kurueu iiyelerinden bir tanesi oldu. "Sanskritye uzmam"
olarak iinii, kendisine, 1805 'te Oxford'dan Medeni Hukuk Doktorasl ve 1833 'te
de bir ~ovalye ni~am kazandlrml~tI.
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Bu anlamda dikkate deger bir diger ornek ve farkh bir tecriibe de, Henry
T. Colebrooke idi. Colebrooke, ba~langlyta, terciime oyunlan tuzagma
bula~mamakla oviinmekte ve terciime faaliyetlerinin "para keselerini doldurmak
isteyenler iyin" oldugunu dii~iinmekteydi. A. J. Arberry'ye gore, Colebrooke
hem Hastings'in siyasetiyle alay etmi~, hem de Wilkins gibi belli ba~h
oryantalistleri "Sanskritge-manyagl" olarak a~agIlaml~ ve onlarm ilk yaymlanm
"bir YIgm saymahkla dolu ambar" olarak tasvir etmi~ti.J7 Colebrooke, 1783'de
Hindistan'a. ilk geldiginde heniiz 18 ya~mdaydl ve i~e Madras'da bir katip
olarak ba~laml~tl. Vunan ve Roma'mn klasik medeniyetine duydugu a~kla
sarho~ olmu~tu. Madras'da, geny Colebrooke, hem iykiden, hem de kumardan
uzak durmaslyla iinliiydii. Bu tiir faaliyetler yerine, Avrupa klasiklerini
incelemek iyin odasmda uzun saatler geyirmekteydi. 3B Colebrooke'taki
degi~imin en makul aylklamasl, ailesinin talihinin ani kotiiye gidi~iydi. Bu,
ingiltere'de kariyer yapmanm kendisi iyin imkanslz oldugu anlamma
gelmekteydi. Neticede Sanskritye ogrenmeye ba~ladlgl zaman, klasikleri
incelerken gosterdigi ciddiyeti ve i~in hakkml vermeyi bu alanda da
siirdiinnii~tii. Colebrook' un kutsal Benares kentindeki gorevi, ona ah~lhnI~
olmayan bir imkan sundu. Burada, Sanskrit kiiltiiriiniin ve Sanskritge'nin birinci
el kaynaklanndan yararlanma flrsatl bulmu~tu. 1794 civannda, Hindistan'daki
akademik ~ohreti oylesine yaygmla~ml~ bulunuyordu ki, aym yll olen Willimn
Jones'un halefi olarak gosterilmekteydi. Orijinal ara~tlrma ve parlak
makalelerinin getirdigi akademik ~ohret, ona Avrupa'da bir ~ohret
kazandlrmakla kalmadl, aym zamanda Kalkiita'daki (1800-1815) sonraki
kariyerinde de -devletin en yiiksek makamma atanmak ~eklinde- kendisine
dogrudan bir katkl yapml~tI.39
Colebrooke, Wilkins ve William Jones gibi memurlann, yeni Hastings
ruhunun bir sonucu olarak biiyiik bilginler haline gelmi~ olmalan ve Bengal
Asya Cemiyeti'nin yok bilgili yevresinin ylglr aylcl iiretimleri, ingiliz
Oryantalistlerinin zamanlarmm yogunu ara~tlrmaya ve yaym yapmaya harcayan
profesorler olduklan yanh~ izlenimini uyandlrmamahdlr. Gerek bu ~ahsiyetler
ve gerekse de digerleri, aym zamanda, idari gorevlerini de yerine
getirmekteydiler. Daha yok yonetim alanmda yetenekli Jonathan Duncan, sosyal
geli~im programlan konusunda yah~ml~ olan Charles Metcalfe ya da
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Hindistan'a bir doktor olarak ula~an fakat Hindistan'dan linlli birer filolog
olarak aynlan John B. Gilchrist, William Hunter, John Leyden ve H. H. Wilson
gibi ~ahsiyetler de ingiliz oryantalizminin geli~imine onemli katkllar
yapml~lardl.

Bengal Asya Cemiyeti ve William Jones
Hastings'in ihtiyay duydugu sivil gorevlilerin Hindistan topragmda
donli~tlirUlmesi ve onlarm dU~Unsel arka planml olu~turan on sekizinci yUzyIi,
hem Asya Cemiyeti'nin kurumsal ba~langlcml ve hem de on un entelektliel
degerlerini aylklamaya yard 1m eder. Asya Cemiyeti, tam anlamlyla tek bir
ki~inin dU~Uncesi degildir. 0, dalm ziyade, kolektif bir ihtiyacm ifadesidir.
Hindistan'daki Hindu ve islam medeniyetinin her yoniiyle incelenmesinden bir
on yIi sonra, Hastings nesli artlk daha resmi bir organizasyona ihtiyay
duymaktaydI.
Bengal Asya Cemiyeti, on dokuzuncu ylizyIia kadar, Kalklita
bolgesindeki Sirket gorevlilerinin eliti iyin Yliksek Mahkeme binasmda ya da
ozel evlerde toplanmak lizere kurulmu~ bir dernekti. 1790'dan itibaren genel
iiyeligin IOO'iin iizerinde olmasma ragmen, toplantIian ilgiyle ve dikkatle takip
eden, toplantIiara katIian aktif liye saYIsI, Kalklita'da yerle~mi~ idari ve hukuk
alanmda gorev yapan isimlerden olu~an kUylik bir grupla slmriIydI.
Cemiyet iiyelerinin asIi niyeti Dogu klasiklerinin ingilizce terclimelerini
yapmak degildi. Cemiyetin ilk ba~kam William Jones, "Asyatik Derleme" adl
veri len bir dizi iyinde her yd bir cilt yaym yapmaYI dli~linliyordu. Ne yazlk ki,
fonlann eksikligi nedeniyle, bu projeyi terk etmek zorunda kaldl ve onun yerine,
toplantIiarda sundugu tebligleri yaymlamaya ba~ladI. Neticede, Hindistan'daki
orijinal ara~lIrmalarm ilk Urlinli olarak ortaya Avrupall bilginlerin co~kuyla
okuduklan Asiatick Researches yaymlanmaya ba~landl40
1783'de Bengal'e bir Yliksek Mahkeme yargici olarak gelen Sir William
Jones (1746-1794), aralarmda ibranice, Arapya, Farsya, <;:ince ve Sanskritye'nin
de oldugu yok saYlca dil bilmekteydi ve hukukyu kimliginin yam slra, dilbilimci
olarak da oryantalizm tarihi aylsmdan onemli eserler vermi~ti. <;:aiI~malanyla
ozellikle mukayeseli dilbilim ara~lrmalan alanmda onciillik yapml~tl. Genylik
40
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ytllannda daha ziyade edebiyatla ilgilenmi~ti. Bir Farsya grameri kaleme
almt~tt, Arap ve Fars edebiyatlanndan seyme metinleri tercume ederek
yaytnlamt~tl. William Jones, egitimine hukuk alamnda devam etti ve Londra
barosuna kabul edildi. Hukuk alantndaki ugra~lanna kar~tn, Jones, Dogu
edebiyatt, dilleri ve tarihiyle ilgilenmeye ve eserler vermeye devam etti.
William Jones'un, Dogu edebiyatt ve tarihi alantndaki bilgisini bir kariyere ve
servete donli~tUrme ugra~t iyerisinde oldugu soylenebilir. Hastings ku~agt $irket
gorevlileri iyin yukanda soylenenler Jones iyin de ge~erliydi. Onun i~in de
Hindistan, ba~anh bir kariyer imkam anlamtna geliyordu, aym zamanda da
zenginlik. Oncelikle Farsya, iran tarihi ve iran meseleleri hakktndaki bilgisini
sergilemek iyin gramer ve tarih kitaplan kaleme almt~tl. Daha soora, 1765'e
kadar istanbul elyisi olarak gorev yapan John Murray'dan soma bu goreve talip
olan Jones, Tlirk edebiyatt ve Turk meselelerine ili~kin bilgisini sergilemek iyin
"An Essay on the History of Turks" ba~hkh deneme de yazmt~tl. Anquelil
Duperron, Zend-Avesta, ouvrage de Zorastre (Paris, 177I)'yt yaytnladtgmda,
bunu Dogu hakktndaki engin bilgisini sergilemek iyin iyi bir ftrsat olarak
gormli~ ve ele~tirilerini, Anquetil'in bilgisinin yetersizligini -Anquetil'i
rencide edecek tarzda- dile getirmi~ti. William Jones, Hastings'in idaresi
alttndaki Hindistan'da, tam da kendi yeteneklerini sergileyecegi uygun bir
ortam bulacagtnt dli~linmli~tli. 0 nedenle de, bu alanda daha ingiltere'de iken
yah~malara ba~lamt~tl. Neticede de, Bengal Yliksek Mahkemesi'nde yargty
olarak gorev yapmak lizere Hindistan'a kabul edildi.4t
William Jones'un lizerinde durulmast gereken bir yonli de, onun siyasi
Siyasi gorli~leri itibariyle, Jones, muglak bir konumdadtr. Daha
dogrusu, ingiltere iyin ayn bir sistem onerisinde bulunur, Hindistan iyin ayn.
Anavatanda liberalizmi oglitleyen, Hindistan'da ise otoriteryen idareyi
onaylayan Jones, "Hindistan'daki otoriteryen liberal devlet adamlannm onclisli"
olarak tammlanmt~ttr42
gorli~leridir.

Jones, ingiltere'de iken, 1780 Nisantnda parlamento reformu iyin
miicadele etmek iizere kurulmu~ olan Anayasal Bilgilendirme Dernegi'nin
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onursal Uyesiydi. The Principles of Government (1782)'de, Jones bir ulusun
idarecisinin ulusu temsil eden bir kuru I tarafmda seyilmesi gerektigini ve bu
kurulun me~ru olmasl gerektigini savunuyordu. Geymi~te ogretmenligini yaptlgl
Viscount Althorpe'a yazdlgl 1781 tarihli bir mektubunda, Jones, "rasyonel ve
insani tek hUkiimet bi~imi"nin "saf bir cumhuriyet" oldugunu soyliiyordu. Fakat
0, boyle bir hUkUmet biyimini ingiltere iyin uygun bulmuyordu, karma~lk bir
idare ~ekli ingiltere iyin daha uygundu. Bu dU~Unceleri, belki doneminin
muhafazakar dU~iincelerinin bir yanslmaslydl. Oiger radikallerin bir yogu gibi,
tahtm iktidartnll1 arttlgml gozlemledikten ve ozellikle 1780 Oxford seyimlerinde
yenilgiye ugramasmdan sonra ya~adlgl hayal klflkltgl nedeniyle, Amerika'ya
hicret etmeyi dU~UnmU~tU. Fakat talih ona Hindistan'da yeni bir hayat ve kariyer
sunaeaktl. Bu anlamda, Jones'un Hindistan'a gidi~ini, bir ye~it kendi kendisini
siirgiine gondermek olarak degerlendirmek de mUmkUndiir. Orada, ihtiyay
duydugu
baglmslzltga kavu~mu~ ve
aynl
zamanda,
ingiltere'de
geryekle~tiremedigi siyasi, edebi ve hukuki arzulartl1l geryekle~tirme flrsatl
bulmu~tu.

Sir William Jones'un Hindistan'da geryekle~tirdigi ve gerek ingiliz
oryantalizmi, gerekse de mukayeseli dilbilim, hukuk, tarih gibi farklt disiplinler
aylsmdan onemli ve oneU nitelikli yalt~malart, aglrltklt olarak, Sanskritye
ineelemeleri ve Hint-Avrupa dil ailesine ili~kin yakla~lml, Hint hukukuna ili~kin
me~hur derlemesi ve Hint tarihinin ineelenmesi iyin geli~tirdigi metodoloji
yeryevesinde ele almabilir.

Hint-Avrupa Dil Ailesi
3ir William Jones'un, 2 $ubat 1786'da, Bengal Asya Cemiyeti'nde
sundugu "UyUneU ytidonUmli Konu~masl"ndaki -konu ile i1gili her metinde
slk slk iktibas edilen- ~u klslmda, Sanskritye, Yunanea ve Latinee arasmdaki
benzerligi vurgulamaktaydl:
Sanskritye, ne kadar eski olursa olsun, mlikemmel bir yapldadlr;
Yunanca'dan daha mUkemmel, Latince'den daha bereketli ve her
ikisinden de daha miikemmel bir ineeliktedir; hala, her ikisine de hem fiil
kokleri, hem de gramer biyimleri ayllarll1dan bir tesadlif eseri olma
ihtimalinden yok daha gUylii bir benzerlik ta~lmaktadlr; geryekten
oylesine gii~1ii [bir benzerlik meveutturl ki, hiybir filolog, onlarm iiyUnlin
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de -belki de artlk mevcut olmayan- aynt kokenden geldiklerine
inanmakslZtn, onlan ara;;tlramazdl... 43
Sanskrit,e'nin Avrupa dilleriyle mukayese edilmesi, tarihsel ve
mukayeseli dilbiliminin geli~mesinde bir ba~langly oldu. Jones'un dilbilimsel
,alt~maSIl1I
ozellikli kllan ~ey, kullandlgl metodoloj iydi. Antik yag
ara~tlrmacllarmm etimolojik yontemine itibar etmedi. Dillerin deneysel
incelenmelerinin ve ozellikle benzerlik ili~kileri ara~ttrlltrken gramatik yapmll1
onemini vurgulamaktaydl. Bu, herhangi bir ba~ka ~eyden daha fazla, on
dokuzuncu yUzY11 dilbiliminin tarihsel yontemi iyin zemin hazlrlayan ~eydi.
Bununla birlikte, Jones'un dU~Uncelerinin astl ozU, "OyUncU YtldonUmU
Konu~masl"ndan ziyade, "On the Gods of Greece, Italy, and India", "On the
Mystical Poetry of the Persians and Hindus" ve "On the Philosopy of the
Asiaticks" gibi denemelerinde daha dogru biyimde temsil edilmi~tir. Jones,
edebiyat ve dil hakkmdaki ilk don em yaztlannda da slk slk kUltilrler arasl
mukayeseler yapml~tl. Poems Consisting Chiefly of Translations from the
Asiatick Languages (1772)' de yer alan "On the Poetry of the Eastern Nations"
ba~llkh
yazlsll1da, Antik Yunan,
Fars ve ingiliz edebiyatlanl1l
kar~lla~tlrmaktaydl. Daha sonra,
1789'da Kalidasa'nm Sakuntala'sll1l11
tercUmesinde, Kalidasa'YI "Hind'in Shakespeare'I" olarak adlandlrml~tl.44
Aylkya, Jones'un Hint-Avrupa dil ailesine ili~kin tezinin onemli olan yam,
kUltilrier arasmda mukayese yapabilmek iyin oncekilerden daha saglam bir
temel sunmu~ olmasldlr. Jones, kendi Hint-Avrupa dil ailesine ili~kin tezini,
insanoglunun tek kaynaktan yogaldlgma ili~kin Musevl anlatlmml dogrulamak
iyin kullandl. 1784'te tasvir ettigi Yunan, Roma ve Hint mitolojisi arasmdaki
ayrmtllt benzerliklerden, "ilkel dUnyanll1 en farkh mukimleri arasll1da, ne kadar
evvel birbirlerinden aynhrlarsa aynlsll1lar, yalnlzca geryek Tann'ya rasyonel
ibadet etmelerinden kaynaklanan, genel bir birligin ya benzerligin" bulundugu
sonucunu Ylkardl. Ardmdan da, iran'l, bUtiln insan Irkll1l11 oradan ylklP dUnyaya
yaylldlgl bir merkez olarak adlandlrdl. 45
Jones, kUltilrierin birbirleriyle mukayese edilmesini mUmkUn ktlacak bir
"dil" tammll1a ula~ma pbasmdaydl. Farkhhklan gostermek suretiyle yapllan bir
kar~t1a~tlrma, on sekizinci yUzYlhn sonunda boyle bir dile duyulan ihtiyaca
verilmi~ ktsml bir cevaptl. Yall1lzca boylesi bir dilin kullantml suretiyle, ingiliz
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imparatorlugunun farkh kliltUrleri mukayese edilebilir, deniz a~m ingiliz
idaresinin dogasl belirlenebilir ye imparatorluk aym ozde birlqtirilebilirdi.

Hint Hukukunun Derlenmesi
Jones'un yah~malan yalmzea mukayeseli ye tarihsel dilbiliminin geli~imi
al'lsmdan onemli degildi. Onun hukukla ilgili I'ah~masl, tarihsel Ye mukayeseli
hukuk I'ah~malanyla ilgili olarak ozel bir oneme sahiptir. Fakat, daha once de
yurgulandlgl lizere, Hint hukukunun derlenmesi gm~lml asIl olarak
Hindistan'daki ingiliz yonetiminin daha saglam bir bil'imde yerle~mesi
al'lsmdan onemliydi. Jones, Hindistan'daki en onemli I'ah~masmm bir Hindu ye
Mlislliman hukukunu derlemek olaeagml dli~linmekteydi. Uzun zamandlr
gerl'eklqtirmek il'in lizerinde I'ah~tlgl proje, ingiltere'ye Hindu ye Mlisliiman
hukukunun tam bir derlemesini sunmaktl. Kendisine bir hukukl'u olarak lin
kazandlran bu projenin sonueu olarak Al Sirajiyyah: or the Mohemedan Law of
Inheritance (1792) ye Institutes of Hindu Law, or the ordinances of menu (1796)
adh eserleri yaymlandl. Bu eserler, Hindistan'daki tUm hukuki yorumlar il'in bir
temel sagladl. Daha erken tarihli The Speeches of IsaellS (1779) ye An Essay on
the Law of Bailments (1782) adll I'ah~malanyla birlikte bu eserler, Jones'u,
hukuk felsefesinde tarihl'i ye mukayeseli okulun onelisli yapml~tl.
1772'de Dogu Hindistan $irketi, -daha once de belirtildigi lizereBengal'deki siyil hizmetlerin ylirlitlilmesinin sorumlulugunu dogrudan
listlenmi~ti. Bu, Hindu hukukuna gore karar yerilmesi gereken durumlarda
Ayrupahlann bir yargll' gibi hareket etmesini gerekli kIlmaktaydl. 0 nedenle,
Hastings, panditlerin birbiriyle I'atl~an kaynaklannm ye rakip yorumlanmn
yerini alaeak bir hukuk klilliyatl olu~turmaya I'ah~ml~tl. Bu arzunun
gerl'eklqtirilmesinde, Jones ne i1kti, ne de onun ki~isel ilgilerinin bir sonueu idi.
Proje, Hastings'in Hindistan'da kurmaya I'ah~tlgl genel sistemin bir parl'aslydl
ye bu amal' il'in goreylendirdigi Nathaniel Brassey Halhed'in yazdlgl Code of
Gentoo Laws (1776) adh I'ah~masl bu alandaki ilk eserdi 46 Jones'un Sanskrit,e
bilgisi, Halhed'inkinden daha iyiydi ye Jones'un eseri, Dogu Hindistan
$irketi'nin -1805'de kurulmu~ olan- Haileybury'deki kolejinde okutuldu ye
Hindu hukuku konusundaki ingiliz yakla~lmml bliylik oll'lide etkilemi~ti.
Jones, Hindistan'a yarmadan eyyel Hindistan hukuk sistemi hakkmda yok
net fikirlere sahipti ye bu dU~Unceler, Hindistan'a ula~tlgmda daha da
46

Hastings, Joncs'tan bu eserin bir dcgerlendirmesini yapmaSlnt da rica ctmi~ti.
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giiylenmi~ti.

Hindistan'a ula~tlktan yok kIsa bir siire sonra, 1783 tarihli "Biiyiik
SUylama" ba~llkh yazlsmda, Yiiksek Mahkeme'nin, ingiliz
vatanda~lanmn ingiliz hukukuyla yonetilmesini, bu onemli eyaletlerin
yerlilerinin kendi sivil ve dini inanylarml ya~amalarma izin verilmesini ve
onlann geleneklerine dokunulmamasl hususlarmll1 onlan memnun edecek
~ekilde giivence altma almasl gerektigini belirtmi~ti. 1788 tarihli bir
mektubunda ise, ingiliz hukukunun "bireye ya da kamuya zarar verebilecek her
diinyevi kotiiliigii biitiiniiyle cezalandlrmaya yeterli oldugunu", fakat eger
"Hindulann ya da MiislUmanlann [ingilizlere uymayan] din! anlaYI~lannm
cezalandmlmasl" iyin kullamhrsa bu i~in "naho~" ve "zulUm" olacagml

Jiiriye

belirtmi~ti.

Jones'un Sanskritye ogrenmesinin ana nedeni, aslmda, giivenilir bir Hint
hukuku kiiII iyatl olu~tllrmaktl. Boyle bir derleme yapmasmdaki amay da,
mahkemelerde ingiliz yarglylann yard 1m Ian olarak gorev yapan Hintli
panditlerin giiciinii kontrol etmekti. Bu gerqek, 1785 tarihli bir mektubunda
daha net bir ~ekilde ortaya ylkar: "Her ikisi de kutsal olan Benares ve Gaya
kentlerindeki i~leri, Hindu hukuku hakkmdaki en eski kitabl Sanskrifqe'den
terciime etmek iyin terk ettim; kendimi neredeyse biitiiniiyle ogrenmeye adadlm,
mahkemedeki panditleri kontrol edebilirim umuduyla."47 Jones, tekrar tekrar
Sanskritye ogrenme ihtiyacmll1, mahkemelerde Hint hukukunun anla~Ilmasl iyin
istihdam edilen Hintli panditlerin yasama giiciinii sllmlandlrmak amacma matuf
oldugunu aYlklaml~tlr. Onun ana amaCI, Bengal'in din adamlan smlfmm mevcut
giiciinii zayIflatmaktl: ingiliz iktidan hukuk meselelerinde ve adalet
dagltImmda, ancak panditlerin giiciinii slmrlandlrabilirse giivenlikte olabilirdi.
Jones'a gore, yerli bilginin belli sll1dlann tekelinden ylkanlmasl, ancak,
terciime faaliyetleri sayesinde miimkiin olabilirdi. Bu, ingilizlerin Hintlilerin
geleneklerini onlar kadar iyi bilmeleri anlamma gelecekti ve yerlinin dili,
terciimelerin yokluguyla birlikte kutsal olmaktan· Ylkacaktl. 1788'de
Cornwallis'e yazdlgl bir mektupta, Hindu ve Miisliiman hukukunun "onemli bir
klsmmm yok zor iki dilde, Sanskritye ve Arapya'da kilitlenmi~" oldugundan
bahsetmektedir. Bu dii~iincesi, Jones'un slkhkla ileri siirdiigii Hindistan'm
ingiltere il'in ticari degerine ili~kin dii~iincelerine tekabiil etmektedir: "Menu ve
onun hukukuna ili~kin gorii~ler nasIl bil'imlenmi~ olursa olsun ...
unutulmamahdlr ki, bu kanunlar, En Yiice Soz olarak, Avrupa'nm ticari ve
siyasi ylkarlan al'lsmdan biiyiik oneme sahip uluslar, ozellikle de -iyi
47
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yonetilmi~ endiistrisinin biiyiik iilyiide ingiltere'nin refahma eklemlenecek

olan- Hindu vatanda~lartnm milyonlarcasl tarafmdan itibar gormektedirler... "48
Hindistan'm kiiltUrel ve ticari zenginlikleri, Jones'un dilbilimsel ve hukuk!
yah~malart sayesinde kullamlabilir hale getirilmi~ti.
Jones'un yah~malart biitUnliikyii bir gozle incelendiginde, dilbilim ve
hukuk yah~malartnm birbirini destekledigi ve tamamladlgl anla~lhr. Hindistan'a
ula~madan evvel, Jones, Arap ve Fars edebiyattyla ilgilenmeyi blrakml~tl, zira
bu ilgi ona kazanyh gelmemi~ti. A Grammar of the Persian Language'da,
gelecegini bir akademisyen olarak tasarlaml~tl. Ancak bu plamndan vazgeymi~
ve hukukyu olarak kendini yeti~tirmeye ba~laml~tl. Bu anlamda, Hindistan,
Jones'a, onun edebiyat ve hukuk ilgilerini birle~tirebilecegi bir flrsat sagladl.
Jones'un soz konusu yah~malarmda kar~lmlza ylkan onemli amaylartndan
bir tanesi de, ingiliz yonetiminin kendisini Hintli bir iislupla me~rula~tlrmak
gibi bir ilgidir. Jones'un bu ilgisi, aym zamanda onun edebiyat alanmdaki
yah~malartnda da kar~lmlza Ylkar. William Jones, 1786 tarihli bir mektubunda,
Hintlilerin, ingilizlerin idaresi altll1da Delhi Sultanlartnm ya da kiiyiik Racalartn
idaresi altll1dakinden yok daha mutlu olduklarml" iddia etmekteydi. 49 Fakat yine
de, Hintlilerin kendi kanunlanyla idare edilmeleri gerektigi ricasmda
bulunmaktadlr.

Hindistan Tarihinin incelenmesi
William Jones, 1786'daki me~hur "Oyiincii Ytldoniimii Konu~masl"nda,
eski Hindistan hakkll1da "meraklmlzl tatmin edecek" dort "genel aray"tan
bahseder: "Birinci olarak, onlartn Dilleri ve Alfabeleri; ikinci olarak, onlartn
Felsefesi ve Dinleri; iiyiincii olarak, onlartn eski Metinlerinin ve Mimarilerinin
bugiinkii kalll1ttlart/bi yimleri ,ve dordiincii olarak, onlarm Bilim ve Gilzel
Sanatlar alamndaki yaztll al1ltlart."50 Jones, Hindistan tarihinin yeniden in~asl
iyin her tUrlii araytan yararlanmanm gerektigini d(j~(jniiyordu. Bu araylar
arasmda, tarihsel oneme sahip isimler, bizzat Hintliler tarafmdan kaydedilmi~
tarihsel olaylar ve bu olaylarm ba~ka uluslarm anlattlartndaki biyimleriyle
kar~tla~ttrllmasl, eski al1ltlar, paralar, kitabeler de dahildi. Hindistan tarihinin
yeniden in~asmda, Jones, yiizlerce Hint tanrtsll1ll1, tarih! kahramanlartnm bir
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ktsmmm tantmlanmasmdan da yararlantlabilecegi inancmdaydl. Jones'un
kullandtgt bu yontem, modern tarih yaztmt iyin onemli ve oncU bir katkt olarak
kabul edilir. Bu katkmm bir paryast da, tarihsel ara~ttrmada ampirik olana
yaptlan gUylU bir vurguyu da iyermesidir. Jones, "masallar" ile "geryek"
arasmdaki farkm altmt tsrarla yizmi~tir. Bu baglamda, Avrupalmm Asya
hakkmdaki bilgilerinin de, yok sagltklt olmadtgmt belirtir. Gerek bu tarihsel
bilginin, kaynagmdan elde edilirken sagltklt yontemlerle sorgulanmayt~t ve
gerekse de, onu Avrupa'ya tanttan seyyahlann aktanmda bulunurken abarttlt
sUslemelerie aktarmt~ olmalan "sahih bir tarihsel bilgiye" ula~l11ayt
zorla~ttrmaktadtr. Bu nedenle Jones, yalntzca, Asya tarihinin degil, genel olarak
tarih-yaztmllllll yapay oldugunu dU~Unmektedir. Boyle dU~Unmesine ragmen,
kimi zaman, bu aytnmlan unutmu~ gozUkmektedir. Javed Majeed, bu dlll'UIllU,
Jones'un Musev! kronolojiye olan sadakatiyle aytklama yo luna gider. Gerl'ekten
de, Jones, Musevi kronolojinin eski tarihin ara~ttnimaslllda gel'erliligini
korudugunu savunmu~tur. Ona gore, Kitab-t Mukaddes'in "Tekvin" bablllm ilk
12 bolUmU, "en eski sivil tarihin bugUne kadar olan bir onsozU" idi 5t
Jones'un tarihe ili~kin gorU~lerindeki muglakltk, 1784'ten 1838'e kadar
olan donem il'inde Asya Cemiyeti'nin Hindistan'm geyl11i~i hakkmdaki
ara~ttrmalarlllda al'tkl'a gorUIUr. Bu gel'mi~, tutarlt bir tarihin bil'imlenl11esini
sunmaktadtr. Cemiyet, aynt zamanda, Hindistan'm I'agda~ kUltUrUnUn
incelenmesine, Hintlilerin dillerinin, adetlerinin ve gel'irdigi a~al11alann
tantl11lanmasma da yalt~maktadtr. Sanki, yeni bir Hint toplumu yarattlmak
istenl11esine paralel olarak onlara yeni bir gel'l11i~ de olu~turulmaktadtr. Zira
Uretilen tarih, her ne kadar Hindistan'm geymi~iyle alakalt ise de, sonul'ta Jones
ve arkada~lannm lirettigi bir "tarih" olmu~tur. Jones'un Hint tarihine, dillerine,
edebiyatma, mitolojisine vs. ili~kin I'alt~malan, bu geyl11i~in yUceltilmesi ve
onunla alakalt olarak milliyetyi ilginin kurul11la~l11asmt saglal11t~ttr. Asya
Cemiyeti; mitler, inanylar, ritUeller ve tutarlt bir dine uygun hukukun
derlenmesine ve bil'imsiz mirast ~il11dilerde Hinduizm olarak bilinen bir inan9
haline getirmeye yalt~mt~tI.52

Sonu~

Yerine

Tarih boyunca Hindistan, dlinya uluslarmm ilgi odagt olmu~tur. Gerek
Dogulu devletler ve gerekse de Battlt devletler, Hindistan'da egemen olmak ve
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bu egemenliklerini ba~kalanyla payla~mamak iyin ugra~ verdiler. Bu ugra~
iyinde, diplomasi, ticaret ve sava~ hep var oldu. Bu yazlda, on be~inci yilzYllm
sonlanndan on dokuzuncu yilzyIlm ilk yanlarma kadar olan donem iyinde,
AvrupalI devletlerin Hindistan'a ula~ma ve Hindistan iizerinde egemenlik
kurma miicadelelerini ele almaya yah~tJk. Once Portekizliler, ardmdan
Hollandahlar, ingilizler ve FranSlzlar Avrupa'nm Hindistan'la olan ticareti
tekelini ele geyirmek iyin klyaslya bir milcadele iyine girmi~lerdi. Portekiz,
Hollanda ve Fransa'mn Hindistan'daki varhklan yok uzun silreli olmamasma
kar~m, ingiltere Hindistan'daki egemenligini yirminci yilzyllm ikinci yansma
kadar fiilen silrdilrmeyi ba~arabilmi~tir.
ingiltere'nin Hindistan'daki somilrge yonetiminde, 1773'te Warren
Hastings'in Genel Valilik gorevine atanmaslyla ba~laYlp Genel Vali olan Lord
Bentick'in oryantalist kiiltilr politikalanna kar~l ylkhgl 1828'e kadar olan
donem dikkate deger ozellikler gostermektedir. Her ~eyden once, 1773
Diizenleme Kanunu ile ba~layan donem, Bengal Klthgl'nm etkilerinin silrdilgil
ve Sirketin iflas ettigi bir am takip etmektedir. Ya~anan bu ekonomik slkmtllar,
hilkilmetin Hindistan olaylarma farkh bir gozle bakmaslOa neden olmu~tur. Her
~eyden once, ingiliz kamuoyu ve hilkiimet, Hindistan'l sadece "benden sonra
tufan" mantlglyla yagmalamak ve somiirmenin anavatanda yol ayacagl olllmsuz
sonllylan ya~ayarak gormil~tiir. Hindistan kaybedildiginde ya da artlk
somiirecek ve anavatana aktaracak bir degerlzenginlik iiretemez hale geldiginde,
ingiltere'nin de bu durumdan son derece ciddi bir biyimde etkileneceginin
farkma iyice vardIlar. 0 nedenle, Hindistan'1l1 ingiliz refahl ve diizeni iyin ne
denli onemli oldugunu idrak eden ingiliz idaresi, durumun dilzeltilerek,
Hindistan'l tekrardan anavatana hizmet eder hale getirmenin yollannI araml~tJr.
ingiltere'nin araYl~lar1l11l1 ya da Hindistan'da reform yapllmasl
gerektiginin dil~iiniilmesinin bir diger sebebi de, ingilizlerin egemenliklerini ve
gii~lerini hem yerli idarelere ve hem de rakip Avrupa devletlerine kabul ettirmek
suretiyle Hindistan'da rakipsiz kalml~ olmalanydl. 0 nedenle, bu yeni
paryaSl
olarak
donemde,
Hindistan
bir
nevi
anavatamn
bir
degerlendirilmekteydi. Anavatanm bir paryasl olarak degerlendirilen Hindistan
iyin de, bu yeni degerlendirmenin zorunlu kIldlgl yeni bir idare tarzl ve bu tarza
uygun ara~lar gerekliydi.
Bu arayl~1l1 ve degerlendirmenin sonuylanm, Hindistan'da Warren
Hastings donemi uyglllamalannda somut olarak gormekteyiz. Hastings, bu
amaca uygun olarak, bir taraftan Hindistan'1l1 daha etkin bir bi~imde

F.B

106

yiinetilmesi, ba~ka bir deyi~le daha etkin siimiirtilmesi iyin, maliye ve hukuk
sistemlerinden Hindistan'da giirev yapan memurlarm niteliklerini siiz konusu
amaylara uygun hale getirmeye varmcaya kadar pek yok alanda reformlar yapt!.
ihtiyay duydugu araylan da, bu i~ iyin giiniillii geny insanlar sagladl.
Colebrooke, Wilkins ve Jones gibi ikbal pe~inde ko~an geny ve yetenekli
insanlan, bu alanlarda yah~malan iyin istihdam etti. Onlar da, ba~anyla bu
giirevi yerine getirdiler. Bu gen~ insanlar; Hindistan'daki ingiliz siimiirge
yiinetiminin saglam temeller iizerine oturmasl iyin gerekli olan araylan
sagladtlar. Onlann bu ba~ansl, ayl1l zamanda, ingiliz oryantalizminin de
kurumla~masl olarak kabul edilmi~tir. Bu baglamda, William Jones'un "Oriental
Jones" ~eklinde adlandlnlmasl ya da A. J. Arberry'nin, ingiliz oryantalistlerini
anlattlgl kitabmm Jones'la ilgili klsmmm ba~llgmll1 "Kurucu: William Jones"
olmaSl da manidardlr.

ABSTRACT

India has been at the centre of interest of all the nations throughout
history. Both the Eastern and the Western countries have struggled to gain the
control of India and not to share their posses ions with the others. Academy,
diplomacy, trade and war have always been within this intention. Britain has a
particular place in the history of Western colonization at the Indian Ocean.
Britain, succeeded to establish a permanent stay in India following different
policies than former European colonists (Portugal, Spain and Holland) in India.
In this article, Britain's sensitivity towards India and her Indian policy, India ~s
effect on British domestic policy, and also the effects of Britain on India's social,
cultural and economic structure have been discussed. It has been aimed to
prove that India have played an immenent role on Britain, maintaining a
determining position in world politics. Another topic that has been evaluated in
this article is the determining effect of British colonial policy on the
institutionalization and main problems of British orientalism.

