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ONYEDİNCİ ASIRDA OSMANLI-HOLLANDA MÜNASEBETLERİNE 
BİR BAKIŞ1 

Gerard Erdbrink 

1588'de istikJalini elde eden Hollanda2 Birleşik Cumhuriyeti, o tarih
ten itibaren bazı Batı Avrupa devletleri tarafından İspanya'ya karşı yaptığı 
mücadele vesilesi ile kendisini tanıtınağa muvaffak oldu; aynı zamanda Ale
deniz'de İspanya devletinin düşmanı olan Osmanlı İmparatorluğu ile siyasi 
münasebet tesis etmek ihtiyacını hissetti. 

Osmanlı Devleti ile münasebet tesis etmenin esas sebebi, tehlikeli bir 
durumda bulunan Akdeniz ticareti idi. Kuruluşundanberi İspanya'ya karşı 
çarpışan Cumhuriyette Rollandalı tacirleri ve gemicileri yalnız İspanya do
nanması tarafından _za:ptedilmek tehlikesi ile karşı karşıya değil, aynı zaman· 
da Cezayir ve T~us korsanlarının hücumunda sığınacak yer imkanların
dan da mahrum idiler. 

Gemilerini ve yüklerini kaybetmekten başka gemilerin mürettebatı da 
esir olarak Kuzey Afrika limanlarında bulunan esir pazarlarında sa~ak· 
ta, korsanların eline geçmiş oldukları haberi de Hollanda'ya hiç bir zaman 
varmadığından, onları hürriyetle~ne kavuşturmak son derece müşküldü. 

ı Burada araştırmalarım için imkan verdiği zatılara, İstanbul üniver· 
sitesi Edebiyat Fakültesi Tarlih bölümünde sayın Hocalara ve bilhassa sayın 
Hacarn Prof. Cengiz Orhonlu'ya, Başvekalet Arşivi Genel MüdürUne sayın 

Midhat Sertoğlu'na ve MüdürlüğUne mensuplarına: ve Hollanda Tarih-Arkeoloji 
Enstitüsünde sayın Handan Alkım'a ve sayın Tınçay Smit-Öktem'e teşekkür 
eder büyük bir borç bilirim. 

2 Genel olarak Osmanlı vesikalarında Rollandalı tüccarlardan «Fele
menk(lü)» diye bahsedilmektedir. Ortaçağda Akdenizde ticaret yapan GUney 
(Fılandria) ve Kuzey (Hollanda) Nederlada'ya mensup bütiin tüccarlara ekse
riya «Fılandrla»-lı sıfatı verildiğinden dolayı, (Flamand, Fleming-Felemenk), 
bu ismin Osmanlı İmparatorluğunda ~a devam ettiği anlaşılıyor. 
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1604 senesinde «İstati Ceneralleri»3 Osmanlı Padişahı ile siyasi müna
sebet tesis etmek hususunda ilk teşebbüse giriştiler. Aynı sene, Hollanda
lılar tarafından zaptedilmiş olan bir İspanya kadırgasında bulunan mjislü
man esirleri serbest ~ırakılnıış ve Osmanlı hükümdan I. Ahmed'e hitaben 
yazılmış bir mektup!~ memleketlerine gönderilmişti4 • 

Bu mektupta Osmanlı İmparatorluğUnda gelecekte, esir bulunan Hol
landabların esir pazarlarında maruz kalacakları güçlükler için Osmanlı hü
kümdannın şefaatı rica ediliyor:du. Bundan başka Suriye'de serbest ticaret 
yapma müsaadesi de istenmişti~. Muhtemelen İran harbi nedeniyle hüküm
dar tarafından buna 1bir cevab verilmemiştir. 

· · 'Bununla beraber 1610 senesinde Venedtk'teki Hollanda tüccarların va
sıtası- ile, Kaptan-i derya Halil Paşa tarafından ya.zılmış oıaıi bir mektup 
Hollanda'ya gönderildi. Aslı kaybolmuş olan mektubun biraz şüpheli İtal
yanca tercümesi bugüne kadar geldi; buna göre, PadiŞah Holhmdalıların le
hine hareket etmeğe ve Osmanlı İmparatorluğunun bütün limanlarında · ti~ 

· 3 1579 lttrecht- andlaşmasmdan sonra Nederlanda, · yani Felemenk, Dev
let teşkilatı şöyle bir şekil · aldı : · İspanya'ya karşı ayaklanan yedi eyalet 
(Gelderland, Holland, Zeeland, Friesland, lttrecht,. Overijssel, ve Gro~ingen) 
bağımseızlıklarmı ilan ettiler . . Bu birleşik Cumhuriyetıeı:in .her yedi eyaletinde 
bir·. eyalet meclisi, «Staten», hükümdar olarak kuruldu. Bunların . en örieİnlisi 
olan Hollanda eyii.letinde,eyalet meclisi 18 şehirderi seÇilim teİn.silciler -'teşkil 
etti. 

Harici politikanın idaresinin Genel Meclis~ (Staten-Generaal»· osn.ı~ıca 

lS)ll~ jl:....l ista~ı cenaralleri) verilmesi kararla§tırıldı. Yedi bag-ımsıZ 
eyalet harici politikalarını birleştirmek için · 1579 andlaşmasmda ·bu karara 
varmış idiler. Genel Meclis, eyalet meclislerinde seçilen üyelerden · meydana 
geldi. Fakat Genel Meclis'te dış politika meselelerinde oybirliği ile karar ver
mek şartı kondu; bu yüzden eyaletlerden seçilen temsilciler -anlaşamadıkları 
takdirde, Genel Meclis'in karar vermesi .güçleşiyordu · (Bk • . G. J. Renier, · The 
Dutch Nation, an histarical study, London, 1944, s. 16-31; P. Geyl,_ 'The 'Revolt 
ot .the Netherlands, i555-1609, London, 1962; . C.R. Boxer, ·The. Dutch Seaborne 
Empire 1600-1800; London, 19~5, s. 11-13; ve <~AZgem'ene , Gesciı.iedenis der Ne
derlanden» (Umumi Hollanda Tarihi), lttrecht-Antwerpen, 1952, c. V,. s. 139, 
304-321. 

4 Bu · olaylar hakkındaki · vesikalar. Hollanda Hükümeti Tarih Neşriyat 
Kurumu (R.G.P.) tarafından basılmıştır (Bk. Brooınen tot de Ge~c7ıiedenis van 
den Levantschen Handel (Levanten ticaretinin tarihi kaynakları), Lahey, ·1910, 
c. I, s. 155, 17-1, 179, ısı, 189 ve 636). 

5 Bk. Levanten ticaretinin tarihi kaynakları, c. I, ~- 170-171, .. ,. 
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caret serbestisi verme~e karar almıştı. Ayrıca Babtali'de Hollanda Cum
huriyetine mensup bii siyasi temsilcinin bulunmasını istediğini de ifade et· 
mişti6• 

1610 ve 1611 seneleri esnasında «İstati Ceneralieri» bu mektubiı 
cevab gönderilmesi hususunu görüştiller ve İstanbul'a elçi göndermenin ge
rekliliğini anladılar. 

Nihayet sürekli bir siyasi münasebet ihtimalini de araştırmak için Hol
landa şehirlerinden birinde ileri gelen bir aileye mensup olan Cornelis Ha
ga'ın gönderilmesi kararlaştırıldı. · 

Daha evvel İsveç'te bulunan Hollanda elçisinin hususi katibi olarak 
vazife görmüş olan Haga, yeni mevkü içh:ı yeterli dipldmatilç tecrübeye sa
hip bir kimse olarak· kabul edilmişti. Bundan başka, daha evv~lce de k~n-
disinin İstanbul'u ziyaret etmiş olduğu anlaşılıyor. · · 

Haga'a verilen talimatnarnede iki mühim husus vardı: 

1) Osmanlı İmparatorluğunda bulunan bütün Hallandalı esirlerin ser
best bırakılmasının temini, ve 

2) Hallandalı tüccarların Osmanlı İmparatorluğu kara sulannda kendi 
bayrağı altında ticaret etme hakkının Padişahdan elde _edilmesi. . . 

O zamana kadar Osmanlı İmparatorluğuoda ticaret yapan Hollandalı
lar, Fransa veya İngiltere tarafından, küçük İtalyan devletlerinin olduğu gi: 
bi, himaye edilmekte idiler7

• 

1598 senesinde, Fransız kralı IV. Henri bütün Hollanda gemilerinin 
Osmanlı k:ara sularında Fransız bayrağı altında dolaşmasını kabul etti. B~
nunla beraber, Osmanlı limanlarında korunma meselesi, karşılığında Hol
laodalılardan vergi alan İngiliz konsolosları tarafından . yerine getiriliyordu8 • 

İstanbul'a geldiği zamanda Haga, hiç şüphe;Yok ki Babıali'deki diğer· 
y~bancı elçiler tarafından çok soğuk karşılandı, hatta Padişahın onu kabul 
etniesine bile mani olniaya çalıştılar. 

6 Aynı eser, s. 179-181. 
7 Aynı eser,· s. 186-188. Kr§. J.H. Kramers, The Netherlands ana Turkey 

in the Golden Age, Analecta orientalia, Leiden, 1954, c. I, s. 116. 
8 Bk.. F. Braudel, La Meaiterratıee et le monde meaitenaneen au temps 

de Philippe ~1'1., ~aris, 1966, .<:· I, s . . 569; J.H. K.ramers, A:Yn~ _e~er, s. 118. 

Giiney Doğu Avnıpa Araştırmalan F. ll 
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Yabancı elçiler, Babı~li'ye «aslında İspanya kralına bağlı olup halen 
isyan halinde olan ve Osmanlı İmparatorluğunda Fransız kralı tarafından 
him~ye edilen bir memleketin elçisini kabul etmeğe tenezzül etmemelisiniz 
ve bu durum Padişahpı şerefine halel getirir» diye tellinde bulundular. 

Felemenk İspanya tebaası olarak düşünüldüğünden Cezayir korsanları 
için Hollanda gemileri ve yükleri hücı1m edilecek bir hedef olarak kabul 
edilmişlerdi. Karışıklık daha da ileri derecede idi, çünk:i Hollanda 1648'e 
kadar İspanya ile harb halinde olmasma rağmen, Felemenk gemileri bazan 
İspapya mallan yülclüyorlardı9 • 

· İstanbul'a varışından iki ay sonra, Haga, Kaptan-i derya Halil Paşa'
nın ve sair devlet adamlarının yardımları sayesinde 1 Mayıs 1612 (29 Sa
fer 1021) tarihinde Sultan I. Ahmed tarafından merasimle huzura kabul 
edilmişti. Haga, «İstati Cenerallerine» yazrruş olduğu raporunda, bu mera
siiDi hik~ye ederek şöyle başlıyordu : 

«Allaha şükürler olsun! Bugün, perişan olmamızı bekleyen düşmanla
rımızın ümidlerine ve düşüncelerine rağmen, Mayism birinci güiı.ü Majes
teleri imparatoru huzurunda büyük bir hüsn-ü kabul gördük;»10

• · 

Fakat Haga, talimatnamesinde bulunan isteklerinin icrası için biraz da
ha beklemeli idi. Bu arada İstanbul'daki Şeyhillislam efendi ve Yeniçeri 
Ağası gibi nüfuzlu şahıslari ziyaret etmek ve onlara hediyeler vermek mec
buriyetinde idi. «İstati Cenerallerine» yazılmış olaİı. · mektuplannda yakınan 
Haga, hükümet tarSimdan bu ihtiyaçlar temin edilmediğinden bu hediyeleri 
kendi cebinden satın aldığını bildirmişti. 

9 Bk. J.H. Kramers, Antıleeta Orienta.Zia, Leiden, 1954, c. I, s. · 121. Ay
rıca J.H. Kernkamp, Handel op den Vijand 1588-1609 ( «Düşmanınuzla ticaret 
1588-1609»), ütrecht 1934. Levanteıı ticaretinin tariki kaynaklar, c. I, s. 201: 
... ~ mesto in una borssa uno de mi e ro di cechlni per presentare al Caimecam, ... 
che procurasse di fare intendere all'Imperatore, come questa nazione non era 
principi assoluti, ma che erano sudtti e vasalli del Re ·di Spagna»· («yüzlerce 
akçeyi keseye koyup, Kaymakam'a vermişler, ... bu (Hollanda) milletin bagım
sız olmadığını, aksine ispanya kralına tabi ve onun kulları olduğunu PAdişaha 
anlatmak için ... » ), 10 Temmuz 1612 tarihli Hollanda tüccarı tarafından gönde· 
rilmiş olan bir mektup. 

10 Bk. Levanten ticaretinin tarihi kaynakları, c. I, s. 236-244. 
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Nihayet Haga'm gayretleri meyvesini verdi: 6 Temmuz 1612 (evail-i 
Cemaziyülevvel 1021) tarihinde Hollandalılara ait ille ahidname-i hümayun 
verildi11

• 

'J'ransa ve İngiltere'ye ait ahidnam~ler~n aynı olan Hollanda ahidna
mesinde, mütekabil dostluğun ve iyi münasebetlerin ifadesinden sonra, ge
lecek zamanlarda Felemenk Birleşik Cumhuriyetine tabi olan' bütün Fele
menklilerin Osmanlı İmparatorluğunda bulunan konsolos ve ikamet elçile· 
rinin himaye ve kontrolları altmda bulunduldan beyan edilmiştir12• 

Diğer maddede de Osmanlı İmparatorluğunda bulunan Hollanda esir
lerin serbest bırakılmasma ayrılmıştı. Bundan sonra ne Hollanda gemileri
ne hücum edilecek, ne de Hollanda taifesi esir alınacaktı. 

Padişah'a ve Felemenk Cumhuriyetine tabi kimseler arasmda bir anlaş
mazlık çıkarsa, meselenin Babıaliye ve Hollanda büyük elçisine havale edi
leceği kabul edildi. 

Hollanda Cumhuriyeti elçisi vasıtasiyle temin ettiği bu hukuki madde
lerden başka, ve hatta daha istifadeli olarak ticari kazanlar da elde etmişti. 
İthal ve ihrac edilen bütün mallardan Rollandalı tacirler de, İngiliz tüc
carları gibi, sadece % 3 akçe gümrük vereceklerdi. Fakat bu tarifenin 
Osmanlı gümrük eminleri tarafından kaydettirilmesi için Haga çok ·sıkıntı 
çekti . 

. Son olarak, Hollanda Cumhuriyetine Osmanlı İmparatorluğundaki bazı 
limanlara konsolos tayin etme hakkı verilmişti. Haga, konsolosları tayin yet
kisi olınadığından, bu maddeyi tamamlamak için Hollanda'dan yeni emir
leri beklemek mecburiyetinde i~i. Ancak Nisan 1613'te, İstanbul'a varışm
dan hemen hemen bir sene sonra, bu emirler geldi ve «İstati Ceneralleri» ta
rafından Haleb konsolosu tayin olunan ve Amsterdam şehri belediye baş
kanının oğlu olan Cornelis Pauıv'a sadakat yemini ettirdi13• 

ll Bk. !.H. Uzunçar§ılı, Osmanlı Tarihi, c. m, kısım 2, s. 235-236; Ifr§. 
Gabriel Noradounghian efendi, Recueı1 d/actes internationaux de Z'Empire Ot· 
toman, Paris, 1897, c. I, s. 40. Ayrıca Levanten ticaretinin tarihi 1cay?ıa1clar, 

c. I, s. 255. 
12 Bk. Dumont, Corps dipZomatiqııe, c. V, 2 inci kısmı, s. 205, andla§ma

nm (ahidnamenin) Hollandaca ve Fransızca metnidir. 1620 senesinde ilk defa 
hollandaca bası.I.mıştı. (L. van Aitzema, Saecken van staet eıı oorlogh, c. I, s. 
·331 v.d.). 

13 Artık Fransız bayrağı altmda ticaret yaparnıyacak olan Hallandalı 
tüccarlar için kendi memleketlerinden bir konsolos tayin etmek §arttı. Bu kon-
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. Bu arada, Halil Paşa'nın hizmetkarlarınôan biri ile ;Hollandalı esirle
rin serbest' bırakılması hususundaki ahidnamenin suretlerini Tunus ve Ce
zayir'e göndermişti. Adımn Ömer Ağa olduğu anlaşılan bu çavuş, İstan
pul'daki ,hükümd~rl*ın isteklerine riayet hususunda isteksiz tutumları ve 
Cezayir ve Tunus ileri gelenlerinin bağımsız tabiatları yüzünden müsbet bir 
sonuç elde edeme~i. . 

Haga'ın bilgisi dışında, Ömer Ağa, serbest bırakılabilen bir kaç ihtiyar 
ve malul Rollandalı esirleri de 'beraber alarak; seyahatine Felemenk Cum
h~yetine kadar devam etmeğe karar verdi. Halbuki neticede bu görevin, 
kendi sin~ Halil PaŞa'nın gizli emri ve Babıali'nin yeni müttefiki . hillında 
maluıİıat almak maksadı _ile verildiği ortaya çıktı. 

: . . . . . 

_1613-1614 senesi sonbahar ;ye kışı esnasında Ömer Ağa· Hollanda'da 
büyük debdebe ·ile kabul · edildi. «İstati Cenerallerioin~ merasimli toplantı
sına da k~bul edl.ımişti, ve Hollanda'nın bazı niüreffeh şehirlerini ziyaret et-:
mişti. Bund;ın dolayı Hollanda devletinin lehinde olan düşünceleri İstan
bul'a· varınca Halil Paşaya ve diğer vezirlere en iyi bir şekilde bildirdi. 

26 Mayıs 1614 tarihli razıiı:mş bir mektupta, Haga İstati Ceneralleri
ne şöyle anlattı : 

· «Zatı Alinizin bu sefire büyük hürmet' ve itibar gösterdiğinizi sevinçle 
dinledim. Çünki Hollanda'daki intibalarını ve tecrübelerini Babıalide ve Sa
r-ay'da · tekrar tekrar anlatıyor. 

Zatı Alinizden Sadr~ı azam ve kızlar ağasına sitayişle bahsetmektedir. 
Muhtemelen onlar ~adişaha haber vereceklerdir. ·Görünüşe göre, Veiir, 
·esirleriinizin serbest bırakılması vesilesi ile, memleketimiziiı durumu hak
kında mruumat almak için, Cuınhuriyefe bu sefirini memur · etİI!-İşti. Çünki 
düşmaıilarıniızıİl devamli iftiralarından dolayi · sairiiıriiyetiinizôei:i~ şüplieleli
meğe başlamıştı·.· Fakat şimdi ·bu meseleler için çare bulunmuştUr. Zira Zatı 
Alinizin düşünmek lutfunda bulunduğunuz gibi, kendi tarihi hariç hiç bir 
memleketiri . tarihini veya durumunu bilm.iyen, durduğuna inanan Türkler, 
bu dostluğa _malumatsız başlamışlırrdır: Bundan dolayı, zikredilen elçi Zatı 
Aliniiin memleketlerinden iyi tesirlerle ayrıldığıridari dostluğumuz ve tica
retimiz yararlanacak» 14 

• . 

solos, · Lev.anten ticaretinirr en· önemli ticaret merkezi ôlan Haleb'te buluıınlalı 
idi CBk. P. Masson, Histoire du commerce français dans le Levant a1ı XVIIe 
Siecle, Paris 1896, s. 376-380). 

· 14 Bk. Levanten t·icaretitıin tarihi .kaynaklar (L.t.t.k.), c. I, s. 658. 
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Bu başarılı siyasetten sonra, «İstati Ceneralleri», Kapitulasyonlarda bu
lunan Padişahın isteği ile uygun olarak, Haga'ı daimi elçilik payesile («ora
ton>) İstanbul'da gÇ>revine· devam ettirmeğe .karar verdiler. Kendisi bu va- . 
zifede aşağı yukarı 28 seneye kadar kalacaktır. 

Haga'ın sefareti sırasında cereyan edeli olayların anlatılması bu ma
kalenin sınırları dışındadır. Burada sadece Hollanda Cumhuriyetindeki Le
vanten ticaryt . teşkilatının kuruluşunda oynadığı müsbet role işaret edile
cektir. 

Haga, 5 ~isan 1625 tarihli bir raporunda İstati Cenerallerine şöyle 
tekiifte bulunmuştur : 

«... Korsanlar ~arafından Hollandalil.ara yapılan :?:arar ların tekrarını 

önlemek için, şöylece tedbir alması lazım gelmiyecek mi? Zatı Aliniz Arns
terdam şehrinin en ileri gelen ve en tecrübeli olan Levanten tüccarları
na salahiyet verirseniz, Akdeniz'e hareket eden bütün Rollandalı gemilerin 
tech_izat alıp almadığına ve · sigorta olup olmadığına di.kk:at ederler; Doğu'da 
ve Batı'da (yani Mağrib'te) bulunan Hollanda konsolos ve elçiler ile mek
tuplaşırlar, bundan. sonra da Cezayir ve Tunus'taki ayan· ve paşaların dosi
luğunu muhafaza etmek için gereken tedbirleri alırlar, ve Zatı Alinize veya 
Bahriye nezaretinde bulunan vekillerine, uygun bir şekilde işleri hakkında 
rapor y~rirler .. » 15

• 

Haga'ın raporu, aynı zamanda Aınsterdam şehrinde bazı tüccarlar ta
rafından şehir idarecilerine sunulan bir dilekçe ile birlikte, 1625 senesinde 
«Akdenizdeki Doğu Ticaret ve Nakliyat Müdürlüğü» adlı bir Hollanda Le
vanten ticaretine ait16 şirketin tesisine' yol açtı. Bu yarı resmi ticaret oda
sının hususiyeti «.. . tüçc~rl~rın paraları il~ ve menfaatları için tesis edilmiş 
hükümet işlerini gören teşkilat» şeklinde tavsif edilebilir17

• 

Aınsterdam'daki ileri gelen Levanten tüccarları tarafından aralarından · 
seçilen yedi veya sekiz «müdür» vardı. Diğer memleketlerle ilgili siyasi mü
nasebetlere !<adar Levanten ticaretinin bütün maddelerini görüşmek için haf
tada bir defa Amsterdam belediye sarayının ayrı bir odasında toplanılırdı. 

15 Bk. L.t.t.7c., c. I, s. 963. «Admiraliteıt» Bahriye nezareti idi. 
16 Bk. L.t.t.7c., c. I, s. 968-972. Ayrıca S. van Brakel, De hollandsclıe lıan.

del.scompagnieen der zeventiende eeuw, (17 inci yüzyılda Hollanda'daki ticaret 
§i.r.ketleri>; Aınsterdam-Lahey, 1908. 

17 Van Brakel'm eseri, s. XXIII. 
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«Müdürler», Haga'ın tavsiye ettiği gibi, Aledenize giden gemilerin ye
terli techizatı ve sigortasını alarak Hollanda'dan aynldığını kontrol ettikten 
başka, «İstati. Generallerine» tavsiyelerde bulunduklarından ve Akdeniz'
deki, ve ·bilhassa Osı:iıanlı İmparatorluğu'ndaki Hollanda büyük elçi ve kon
solosları ile mektliplaştıklarindan Hollanda Cun;ılıuriyetinin dış politikası 

üzerinde 'de tesirli oldular. 

Tayin edilen elçi ve konsolosların maaşlarının bir kısmını ödedikleri 
için bu «müdürlen onların tayininde de büyük nüfuzlan vardı. 

ı 

Bütün Hollanda limanlanndan geçen gemilerden .Bahriye nezareti. ta-
rafı.p.dan alınan resmi ihracat ve ithalat vergilerinin bir parçası ·müdürlüğün 
bütçesine tahsis edilmişti. 1663 senesinden itibaren müdürlüğün lehine ola
rak ayrıca «Levanten bacu adlı bir vergi Hollanda'ya ithal edilen bütün 
doğu (Akdenizden gelen) mallanndan alınmıştı. 

Onyedinci yüzyılda Amsterdam'daki «baş»-müdürlükten başka, Cum
huriyetinin diğer bazı şehirlerinde de Levanten Ticaret Odasının şubeleri 
açıldı, yalnız «baş»-müdürlüğün önemini haiz olmadılar . 

. Her senede bir defa bütün şubelerin bir Ortak Toplantısı vardı. Ora
d~, Osmanlı İmparatorluğuna ihrac edilen emtialar arasında kumaşlar önem
li bir rol oynadığuidan, kumaş imalatında meşhur olan Leiden şe~den 
bir temsilci de bulunmuştu. Genel toplantısında bütün ortak meseleler gö
rüşülüp m~akaşa edilir, Akdeniz'deki limanlara gereken memuriyet, Pro
testan papazlar dahil, yapılacak tayinleri görüşüldü. 

Bununla beraber, Levanten Ticaret Müdürlüğünün faaliyetlerinin, bü
tÜn doğu tüccarları tarafından takdir ve kabul edildiğini düşünmek hatalı 
olur. 

Bilakis, bütün onyedinci asırda «fazla ağır olan» vergilere karşı daimi 
itiraz ve şikayetler yapılıyor, ve «İstati Cenerallerine:ı> dilekçeler sunu
luyordu. Bunun yanı sıra, vergilerden kurtulmak için, gemilerin kaptan
ları gece limanlardan ayrılıyorlar, yahut kontrol yapılan muhteqıel liman
lardan salçınmağa çalışıyorlardı18• 

18 Bk. H. Wö.tjen, Die Niederllinder im Mi tt_elmeergebiet :ı:ur Zeit . ihreT 
höchst~n Maclttstellung, Berlin, 1909, s. 180-181. 
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Hollanda doğu ticareti Osmanlı İmparatorluğunda bazı limanlarda yer
leşmiş Hcllandalı ticaret firmaları ile Yahudi, Rum ve Ermeni aracıJan ta
rafından yapılıyordu. Onyedinci yüzyıl başlarmda İskoçyalı Willam Lithgow'e 
nazaran «Türkiye'de bütün menfaat temin eden mallarm ticareti, her çeşit 
ticaretten en fazla kara sahip olduklan işlerini dikkatle idare eden Yahudi
lerin ve Hıristiyanların, yani normal seyrüsefer ve Padişahın tebaalarının 
ümidini boşa ç;Lkaran Raguzalılar, Venedikliler, İngilizler, Fransızlar ve Fe
lemenkliler ellerindedin 19

• 

Onyedinci yüzyılın ilk yarısında Hollanda doğu ticareti çoğunlukla bü
yük Asya kervan yollarının sona -erdiği Suriye limanlarında toplanmıştı. 

Bundan dolayı ilk Hollanda koosolosluklan Haleb'te ve İskenderun'da ku
rulmuştu; bunun yanmda Kıbrıs'ta da uzun bir süre Hcllandalı bir konsolos 
muavini mevkii bulunuyordu. · 

Fakat Osmanlı Devleti ile İran arasında çıkan barbierden dolayı çoğa
lan emniyetsizlik, ticaret yollarının değişmesini icabettirdi. Onun içi.J?.. yüz
yılın ortasından sonra ·bütün Batı Avrupa doğu ticaretinin esas ticaret mer
kezi olarak İzmir'in önemi daha artacaktı. İşte o zamandan itibaren. Hol
larıdalılar esaslı ticaret merkezlerine İzmir'de sahip olmuşlardır. 

Onyedinci yüzyılın ikinci yarısında ve hemen hemen onsekizinci yüz
yılda İzmir'deki Hollanda konsolosluk _görevinde De Hochepied ailesi men
suplan bulundu. Bu aile, elçilere ve Hcllandalı tüccarlara tecrübeleri ile 
çok faydalı olduklarmdarı kendilerinin bu vazifede kalmasına Hollanda'da 
hiç kimse muhalefet etmedi20• 

Osmanlı İmparatorluğundaki diğer limanlar, Rollandalı ticaretinde da
ha az önemli idiler. Selanik, Milo, ve Tinos iskeleleri gibi yerlerde kooso
losu var ise de, bunlar ekseriyetle Hollanda elçiliği tarafından tayin edil
miş ve Babıaliden heratı alınmış yerli kimseler idiler. 

19 Bk. R. Mantran, istanbul dans la seconde moitie du XVIIe siecZe, Pa
ris, 1962, s. 602-607. Krş. P. Masson, Histoire du commerce . trançais dans Ze 
Levant au XVI/e siecle, Paris, 1896, s. 489-491. (W. Lithgow, The totaıı dis

course ot the Rare adventures ande painfulZ peregrinatimıs... from 8cotland 
to the Most Famous Kiııgdonıs in Europe, Asia and Africa, Glasgow, 19G6, s. 
148, Mantran eserinde, s. 603, not 1.) 

20 Bk. H. Wti.tjen, Die Niederüinder im Mittelmeergebiet ... , s. 163. Aynı 
eserde, s. 1_10-113 . Akdeniz.deki Hollıl;Ilda konsoloslarının listesi bulunur. 
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Jst~bul'daki durum, diğer limanlardaki durumdan farklı . bir hal. arze
diyordu; çünki orada çoğunlukla her şey ith_al ediliyor, fakat hiç bi.ı: şey ih
rac ~di).miyq_rdu. B~nd_an başka Hollanc1aW;:tr İngiliz. ve Vene<iiJ4il~r ·gibi, 
Osn:ıanJ.ı· İmparatorlugu dahilindeki ticaret ve nakliyatın da mühim bir )as
mıı+ı yapıyorlardı21 • · . 

Ayrıca gümüş paralar ticaretinden de bahsetmek lazım geliyor; çünki 
bütün· on yedinci asırda Osmanlı İmparatorluğunda çok rağbette olan «arsla
n!», yahut «esedi guruş~ denilen Hollanda gümüş parasının («Leeuwendaal
deu,_, lion's dallar) t;icareti önemli idi22

• · 

· . · Hollanda · Cumhuriyetinden alman· yüksek ithalat vergileri, sigorta ve 
Levai:ıten konsolosluk masrafıarına rağmen, Hollandalılar için Osmanlı İm
paratorluğu ile ticaret gayet faydalı idi ve gittikçe gelişiyordu. Bununla be
raber elçiler İstanbul'da daimi olarak. mali güçlüklerle karşı karşıya kalmış
lardı. 

Haga'ın · İstanbul'da ilcarnetinin ilk iki senesinde masrafları 15.963 
«Rıxdolları> (ria.l)'a kad·aı- yükselmişti23• Sorıradan Haga, Rollandalı esir
lerin serbest bırakılması ve 1623/24 (hicri 1033) ve 1634 (hicri 1043)'de 
ahidnamenin yenilenmesi için bazı kıymetli hediyeler takdim ettiğinden do
layı çok borçlandı~ 

Bundan başka «İstati Ceneralleri», çoğu zaman Haga'ın yıllık maaş
larını göndermekte gecikiyorlardı. Nitekim 7 Ağustos 1636 tarihli mektu
bunda yardım için sızıanmasına hak vermemek elde değil : 

«Zatıalinizden maaşlarımı düzenli olarak ödenmesini aynı zamanda.' 
borç alırken mecbur olduğum % 18 faizi de ödemeği kabul etmenizi rica 
ederim.» 24

• 

1621 senesinden itibaren İspanya'ya karşı harbin yeniden başlamasın
dan dolayı Haga ile CUmhuriyet arasında haberleşme günden güne güçleşi-

21 A~n1 eser, s. 164-173i Kr§. P. Masson, Histnire du commerce français ... 
ati X:VIIe siecle, s. 432. 

22 Bk. R. Mantran, istanbul..., s . 240-242 ve 263-265. 
· · · 23 ·Mantran'm eserine göre (s. 244 kar§ısmda bulunan listede) 1 Rixdol-· 

lar takriben 70 ile 80 akçe arasmda idi. Bk. L.t.t.Jc., c. I, _s. · 313: 
~4 Bk. L.t.t.k., c. I, s. 388; ayrıca kr§. s. 347-349. Ahidnamenin yenilen

mesi' için bk. J.H. Kramers, Analecta orientalia, c. I, s. 117 ve Gabriel No
radounghiaiı, ReceueiZ d'Actes, ... de l'Empire ottoman, c. I, s. 45-46. 
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yordu. Bu. sebeple, Haga, uzun süre yaptığı görevinden istifa etmek istedi, 
ve «İstati ·cenerallerine>> gönderdiği mektubunda şunları seqeb olarak gös-
terdi : · 

· ... «Uzun zaı:p.andan beri burada bulunuyordum, ve şimdi aziz memleke
time dönmek, orada oturmak, ve son senelerimi bir Hıristiyan · devletinde 
dc;>~tlarımla beraber geçirmekten başka bir şey istemiyorum.»25 

. 

. Fakat «İstati Cenerallerh bu arzuya muvafakat etmeyip, Haga'ın va
zifesine devam etmesini emrettiler. 

Büyük elçiden bu hus.usta müteaddiçl talebler geldi : Şimdi, 1623 sene
sillde İstanbul'a gelen Aletta Brasser ile evlenmiş olan Haga, «aziz karısı
Iiın emniyeti için» «İstati Cenerallerine}) · yalvardı, fakat bu isteğine ancak 
1637'de müsbet cevab verildi. 

.. IV. Murat'tan imparatorluğu terketmek hususunda resmi müsaadeyi 
temin etmek için bir sene daah bekledi, ve nihayet 1639'da Hollanda ·Cum
htiriyetine . ~öndü. 

Haga «İstati Cenerallerine» mümkün olduğu · kadar süratle kendine bir 
halef tayin edilmesinin gere~ğini bildirmesine rağmen, mali sebeplerden 
dolayı geç hareket edildi. Haga'ın akrabalarından biri olan Henric Cops 
maslahat-güzar payesile İstanbul'da b.ırakıldı. Fakat maaşlarının temin edil
mesi hususu unutulmuştu; bunun sonuılda zavallı Cops o kadar borçlandı 
ki, ı;ıeticede mahkemeye verildi ve ağu: hapis cezasına mahkUm edildi. An
cak 1646 senesi kış mevsiminde(!) «İstati Ceneralleri» Cops'ın borçlarını 
ödemek için borç mikd~ının her eyaletin paylaşınası hakkında . bir · anlaş
maya varmışlardı, paralar Şubat 1647'de İstanbul'a geldiği zaman, Cops 
sıhhatini tedricen bozan hastalığı sonucu vefat etınişti26• 

Vefatından sonra Nicolo Ghisbrechti adlı Hollanda tüccarlarından · 

biri Cops'ın va~iyetnamesini uygulayan olduğu için maslahatgüzarlığı da tes
lim aldı. «İstati Ceneralleri», Ghisbrechti'nin maslahatgüzar olarak bulun
masından memnun oldular; çünki İstanbul'daki Fransız büyük elçisi Mösyö 

25 21· Ağustos 1632 ·tarihli ·gönderilmiş olan bir mektupta. Bk. K. Heerin
ga,. ·De ·eerste Nederlandsche Gezant aan de Verheven Porte (Babıaii'de llk 
:Hoii8n'da eıçisi>. ütrecht, 1917, s. 135. 

26 · Krş·. H. Watjen, · Die Niederliinder im M·ittelmeergebiet ... , s. 80-81. 
L.t.t.k., c. r. s. 410-414. 
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Delahaye haklarını koruyacak kimse. olmadığından Osmanlı İmparator~u
ğunda bulunan Hollandalıları Fransız himayesine almak niyetinde olduğu
nu bildirmişti27• 

ı 

Bu arada İstanbul'daki Hollanda sefareti, Hollanda'daki şarkiyatçılar
dan biri olan Levi n us W arner tarafından daipıa desteklenmişti. 

Levinus Warner Almanya şehirlerinden Lippe'de doğdu. 1638. senesin
de Hollanda Cumhuriyetine gelip, Leiden Üniversitesinde Şark dilleri bö
lümünde meşhur Professör Golius (Gool) idaresinde tahsil yaptı. Professör 
Qool, Yakın Doğu'ya seyahat ederken, bazı ,şark elyazmalarını toplayıp 
İiollandaya getirerek Leiden Üniversitesine vermişti; bu yazmalar hala 
Leideiı. Üniversitesi 'kütüpiianesinde bulunm~tadır.28 

1644 senesinde tabsilini bitiren Waroer doğu seyahatıDa çıktı ve ni
hayet hayatının geri kalan kısmını geçireceği İstanbul'a geldi. Kendisine 
İstanbul'da iken Leiden Üniversitesinde boş olan İbrani tetk:ikleri kürsüsü 
teklif edilince, önce onlardan, hocası Golius gibi Suriye'ye ve Filistin'e şe
yahat etmek istediğini, bunun için müsaade ve maddi yardım. sağlanmasını 
rica etti. Bu müsaade ile seyahat masrafları için 300 florin kendisine veril
mişti. Fakat seyahatı bitirip istanbul'a dönünce, bu şehirde kalmaya ter
c~ ettiğini Leiden Üniversitesi idarecilere bildirdi29

• 

Ghisbrechti yanında Utip olarak çalışan Waroer, onun ölümüne ka
dar -c İstati Cenerallerine» ve Hollanda Cumhuriyetindeki diğer devlet adam
larına yazılan mektupları kaleme aldı. Çoğu zaman Latince yazılmış olan 
mektuplarında, «İstanbul'da bir ay içinde bir sene içinde olmuş gibi dü
şünülen olaylar olduğunU>> ( «ut mensi aevum existimetur si vices rerum 
putentur~) diye hayretini üade ediyordu30

• 

Hakilcaten Venedik harbi ve onun imparatorluk içinde sebep olduğu 
dalgalanİnal'ar, İstanbul'daki isyanlar gibi . siyasi olaylar spek.ulasyona yol 
açan müsait duru.mlardı. 

· 27 Bk. L.t.t.k., c. I, s. 412. 
28 Bk. A.A. Kampman, XVII ve XVIII yiizyıllarda Osmanlı Imparatorlu

ğunda Hq~andal1lar, BeZleten, c. XXITI, sa. 91, Ankara, 1959, s. 517 . 
. ~9 . Krş. G.W.J. I?rewııs •. The «Legatum Warnerianum» of Leiden University 

Library, introduction to the catalogue of the commeraorative exhibition held 
in. the Bibliotheca Thysiapa from .April ~7- May 15, 1970. Lelden, 1970, s. 6-8. 

· 30 .Aynı makale, s. 7. 
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. . 
1654~te Ghisbre~hti vebadan öldükten sonr~, Wamer, Hollanda Cum-

. huriyetinde Profess.ör Gôlius tarafından da desteklenen, «dainll elçi :rı vazi
fesi için müracaat etti. · Aynı zamanda İstanbul'da Osmanlı İmparatorlu
ğtında oturan HollandaWarı himayesine almak isteyen İngiliz büyük elçisi 
Thomas Bendishe'ın hareketlerine karşı çıkmak m~cb~yetinde kaldı. 

Warner, Sadr-ı azam ve Kaptan-i Derya nezdinde İngiliz elçisini pro
testo etmek sureti ile, Hollanda Cumhuriyetinin muvakkat temsilcisi ~larak 
t,aıiı.nmaya başardı. 1655 senesinde itimadnamesini verdiği sırada, Hollanda 
gem.iİerinin Osmanlılara karşı Giritte Venediklilere yardım ettiklerinden 
dolayı İstanbul'daki Hollanda elçisi müşkül bir durumda kaldı31 . 

· Wamer, 1634 senesinden hala yenilenmemiş olan Hollanda ahidna
riiesi.ıiin32 yenilenmesini vadeden Sadr-ı ~am tarafından merasimle huzura 
kabul edilmesine rağmen, HollandaWarın devamlı olarak Venediklileri des
teklemeleri sebebi ile güç bir vazifeyi gördü. 

Bunun üstüne 1656 senesinde son derece çirkin bir hadise vukubuldu. 
Hollanda'ya hareket etmek üzere olan «Castello de Ligomo>> adlı geminin 
kaptanı Jan Mazier yeni tayin edilen paşayı Cezayire götürmek üzere ge
miye kabul etti. Tunus'tan seyahatı karadan ileri sürmek isteyen paşayı, ken
di İicası üzerine Tunus'ta karaya çıkarmıştı. Fakat paşanın mallan ve hiz
metkarlarını Cezayir'e götürmediğinden Cenova'ya hareket edip, kendi men
faatı ·için eşya ve yolcularını orada satmıştı. 

İstanbul'da Warner, Hollanda tebaası olan Mazier'm hareketinden me
sul tutuluyorrlu ve az daha kendi gelirinden paşanın ailesine ve. hizmetkar
larının alerabalarma tazminat öderneğe mecbur edilecekti. Fakat Wamer, 
Kaptan-ı Derya nezdinde «resmi sıfatı olmıyan bir kiiıisenin suçluluğunun 
cezasını Hollanda hükümeti V~)'a resmi temsilcisi olan İstanbul büyük elçisi 
ç~k~mez:rı _fikrini. ileri sürdü,. ve nihayet haklı gördü. 

Bu neticeyi elde etmek için Wamer'in Osmanlı devlet adamlarını v~ 
ilgilileri ikna ettiği ve bazılarına hediyeler verdiği ~ahmiA e9iliyor33• Maa-

31 Bk. L.t.t.'k., c. I, s. 415, ve c. n, Lahey, 1917, s. 133. Ayrıca G.N. du 
Rieu, Levin·i Warııer·i de rebus turcicis epistolae ineditae, Lugd. BatjLelden, 
1883 («Türkiyenin iç olaylar hakkında henüz ne§redilme~ mektuplar», lil.tln· 
ce rtıetini). 
· ·. 32 Tahta geçen her Sultanm kendinden evvelki Sultan tarafından kabul 
edilmiş ahidnamelerin yenilenmesi adet olmasma rağmen, Hollanda abidnamc
ler ·sadece 1624 ve 1634 tarihlerinde yenlleıuni§tl. 

33 Krş. G.W.J. Drewes, The cLegatum Warııerianum:ı> , s. 10. 
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m~Ph Şark Usıınları· bildjğinden dolayı Warner Osmanlı devlet adamları 

ile .seleflerinden daha iyi münasebet tesis etmişti. Bu, şüphe yok ki Ho~aıi
da ticareti \çin de faydalı . oldu. Amsterdam'daki Levanten ticaretinin ~ü
dürlüğüne gönderilnıiş !olan Warner'ın mektubuna göz atıldığında görüldüğü 
gibi: . : . 

«Mısır'a· yeni tayin edilmiş olan Hollanda konsolasona ferman ve be
revat-ı şerif gönderm.iştim, aynı zamanda Mısır'da oturan Osmanlı arkadaş
Iirıma tavsiye etmiştim, çünki İst~bul'dan daha uzak olan yerlerde bu tav
siyelef evamir-i şerif',ten daha tesirli gibi görünüyor. .. ))34

• 

Bundan baŞka War:Ô.er eski Arapça, Farsça ve Türkçe elyazmaları top
lamağı çok seviyordu. _İ?:nıi!'deki Hollanda konsoloso Michiel du Mortier 
bir mektubunda şöyle diyor·: · 

q: . . . binlerce gulden (florin) harcayarak topladığı bir sürü. .. kitap ve 
acaib ~eylerin kendinden ve Leiden'deki profesör Golius'tan başka kimseye 
bir faydası yok, halbuki Hollanda ticareti ve ben bu yüzden parasızlık çe-
kiyoruz:»35. · 

Diğer taraftan İzmir'deki Hallandalı tüccarlar ekseriyetle başka bir dü
şüncede idiler : 

·. q:Bizce daha becerikiisi ve bu görev için daha uygunu bolunamaz bir 
insan olan (Warner'in) zekası, uzun tecrübesi ve ileri görüşlülüğü, diğer 

memleketlerin tüccarlan sıkıntı çekerken, bizlere (Hollanda t_üccarları) yar
dım etm.iştir.»36 • 

Bu doğru değerlen.dirmenin, Fransız tüccarları tarafından İtalya'da ba
sılmış sahte Hollanda gümüş paralarının Osmanlı İmparatorluğuna ithal edil
mesine karşı Warner tarafından alınmış tedbirlerin neticesi· olduğu muhte
meldir. 

34 Bk. L.t.t.k., c. n, s. 164, 22 Şubat 1663 tarihli Warner tarafından gön
qeri.I,ıniş olan bir mektup. ·. 

35 Bk. L.t.t.k., c. II, s. 160, 27 Haziran. 1661 tarihli bir mektup. Warner 
öl~ünden sonra bütün kolleksiyonunun Leiden Üniversite'sine bırakılınasını va
siyet etti (Legatum Warııeriamım adlı tesis) Bk. G.W.J. Drewes, The «Legatum 
Warneriantım» .adlı makale; ve A.A. Kampman, XVII ve XVIII. yüzyıllarda Os
ma~~ı hn-paratorluğıırıda Hollandalılar, Belleten, c. xxm, sayı 91, s. 517. 

36 Bk. L.t.t.k., c. II, s. 15.9-160, 5 Ocak 1662 tarihli <ı:Felemenk milleti ta
rafından !stati Cenerallerine» yazılmış olan bir mektup. 
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lmparatorlukta ):>üyük rağbet gören «esedi guruş» veya «arslani»-nın 
ithal ile refaha ermiş olan Hollanda ticaretini itibardan düşürmeğe ve her
taraf etıneğe yöneJ.mjş olan Fransız doğu tüccarlan tarafından yapıldığı bu 
teşebbüsler Warner'ın gayretleri ile akamete uğradı. 

Bu problem Warner'den sonraki Hollanda elçileri içinde devam etmiş 
ve aynı zamanda, Osmanlı İmparatorluğuna para ithal etme hakkını elde 
etmiş olan İngilizler için de mani teşkil etmiştir37: 

«İstati Ceneralleri» ve Hollanda Cumhuriyetindeki diğer şahıslar ile 
yaptığı devamlı muhaberattan38

, Warner'ın Osmanlı devlet adamlarını ida
re etıneğe istidadı olduğu ve Osmanlı Devletindeki bazı olayların içyüzünü 
anladığı görülüyor. Bu senelerde Akdenizdeki Hollanda ticareti ve nakliya
tı ekseriyetle zarar · görmüştü. Yalnız Venedik harbi değil, aynı zamanda 
Temmuz 1660(Zilkadde 1070) tarihindeki Büyük İstanbul Yangını da, War._ 
ner'e göre: 

«Umumi fakirliğe sebep oldu. Bunun ıçın herkes İstanbul'dan ayn
lıyor; geri kalanlar ise kendi evlerini ve mülklerini. t":filİ! etmeye gayret 
ediyorlar . . Bundan başka, merhum Sadr-ı azam aral~ında imparatorluğun 
nüfıızlu ve zengin insanları da bulunan binlerce kişiyi öldürttü; bu öldürtü
len zenginler, onların taraftarları ve maiyetinde bulunan kimseler İstanbul'
daki «Frengistan» tüccar!~ başmüşterileri idiler.»39 

Haleb'te ise, Haleb valilerinin keyfi idaresinden dolayı, « ... Hale b aha
lisinin büyük bir kısmı yoksullaştı veya şehrj terketti. Bunun neticesi ola
rak orada da ticaret azaldı. İnşa'allah bu durumun düzeleceği ümid edilir. 
Haleb şimdiki Sadr-ı ~amın imtiyazına mazhar olmuştur, zira Sadr-ı azam, 
başkalarına ibret olsun diye, Hale b valisini boğdurtmuş ve iki Yahudi mü
şavirini de herkesin gözü önünde öldürtmüştü .. »40

. 

37 Bk. L.t.t.k., c. ll, s. 181-182, ve s. 182'de not 2. Ayrıca bk. G.F. Abbott, · 
Under the Turkin Oonstantinople, a record. oj Sir John Fi.nch's embassy (16.14: 
1681), I.pndon, 1920, s. 233-243. 

38 Bk. L.t.t.k., c. n, s. 163-164, 167-175, 399-400; kr§. G.N. d.u Rieu, De
rebus turcicis epistolae ined.itae, Leiden, 1883 ... 

39 Bk.L.t.t.k., c. n, s. 163, 22 Şubat 1663 tarihli bir ~.ektup~ - Kıış. J. von 
Hammer, Geschichte d.es osmanisehen Reiches, Wien-Pesth, 1830, c. VI, s. 83-86. 
(Hammer tarihi, Ata bey tercümesi, c. XI, s. 76). · 

40 Bk. L.t.t.k., c. n, s. 399-400, 29 Ekim 1661 tarihli bir mektub. 
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Warner Haziran 1665'te İstanbul'da vefat etti. İki sene sonra, Tem
muz 1667'de, «İstatı Ceneralleri» ona balef olarak Hollanda eyaJ.etinin Yük
sek Mahkemesinin savcısı olan Justinus Colyer'ı tayin ettiler. 

Talimatnamesinde, ilk önce 1612 abidnamesinin yenilenmesini temin 
etmesi (burada 1624 .ve 1634 tarihli yenilemeler unutulmuş gibi görünü
yor) bildirilmişti. · 

Amsterdam'daki Levanten ticaret odasının müdürlüğüne göre, « .. bu 
abidname... hiç bir zaman yenilenmemişti. Fakat, bu vesikada babsedilen 
imtiyaz ve muafiyetierin muhafaza edilmesi için bu işin önemli olduğu aşi
kardıi. Zamanla bu ahidnamenin maddeleri yerine getirilmemişti; onun için, 
«İstati Cenerallerinin» talebleri üzerine bükfundara ve devlet adamlarına 
takdiin etmek üzere size vereceğimiz bediyeler, yalnız abidnameniiı yenilen
mesi için değil, fakat genişletilmesi veya bazı maddelerin yeniden açıklığa 
kavuşturulması için de faydalı olduğuna inanmaktayJZ.»41 

Bu bediyeler arasında «Türk harfleri ile» bir dünya küresi, ve Anıster
dam'da 1662 senesinde Joan Blaeu tarafından basılmış olan büyük atlas 
(«Atlas maior>>) da mevcuttu. Bunlar Osmanlı coğrafya ve kosmoğrafya it-
minin ilerlemesinde önemli ·bir rol oynayacaklardı42• · 

· Hakikaten Sultan IV. Mehmed ile ı669 (1079/80) senesinde yeni bir 
abidıiame akdolunmuştur; fakat müdürlerin beklediği gibi gönderilen bedi
yelerin bu işe yardım edip etmediği belli değildir. 

Calyer'ın elçili ği zamanında (ı 667-ı 682), Osmanlı imparatorluğunda, 
biri Hollanda vatandaŞlarının ikameti hakkında, öteki Hollanda ticaretini il
gilendiren, iki nizaınname· yapıldı. 

ı673'te Amsterdam'daki müdürlüğün- bu nizamlardan yaptığı talimat
name, bütün Doğu limanlarında neşrediliyordu, ve nihayet Nisan ı 675'te 
«İstati Ceneralleri" tarafından beyanname balinde tesbit ediln:llŞf:i.r4~. · 

41 Bk. L.t.t.'k., c. n, s. 179-180. 
42 Bk. A. Adnan Adıvar, Osmanlı Tür'kleriııde nim, İstanbul, 1970, s. 126, 

136-137 ve 154-155. Ayrıca bk. Heidrun Wurm, Der osmaiıisclie Histori'ker Hü
s'eyn b. Oajer gen.annt Hezdrjen, una die Istanbuler. Gesellschajt in aer .·2. 
HöJjte des 1"1. Jahrhunaerts, Freiburg im Breisgau, 1971, s: 21, 31, 39-46. At
las'ın türkçeye çevirilmesi için Padişah, yahut Sadr-ı azaırt tarafından feşvik 
edildigi anlatılıyor N. Iorga ( Gesc7ıic7ıte des osmaiıischen Reiches, c. VI, s. 
183) bile bu atlasın 1683 V:iyana seferinde Osmanlı ordıisuna çok faydalı oldu
ğunu ifade ediyor. 

43 «İstanbul'daki Hollanda büyük elçisi ve İzmir'deki konsolosu nizam
names~. 
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Elçi ile İznili konsolosu arasında, W arner zamanından beri sık sık çı
kan münakaşalar ve Calyer'ın ikameti esnasında da devam eden anlaşmaz· 
lığı önlemek için tedbirleri gerekliydi. 

Bununla beraber Fransız ve İngiliz Doğu ticaret şirketlerinin sert ka
·aunlarma nisbeten bu nizanıname liberal addedilebilirH. 

Bu nizarnname anlaşıldığı gibi, Hollanda Cumhuriyetinin Osmanlı İm
paratorluğuna gönderdiği siyasi temsilcilerin durumu, diğer ıiıemleketlere 

gönderilen temsilcilerin durumlarına nazaran daha farklı idi. 1658 senesin
de, müdürler Am·sterdam'daki Bahriye nezaretine «Hıristiyan .memleketle
rinde oturan konsoloslarıiı, tamamİyle başka tabiata sahip olan Osmanlı 
İmparatorluğundaki konsoloslar ile müşterek bir şeyi olmadığını» izah et
tiler"5. 

. 
Doğudaki konsolosların sahip old~kl~rı hukuki ve diplomatik husu-

siyetleri işaret ederek, ikamet limanlarından geçen Hollanda gemilerindeki 
mallarından vergi aldıklan da ifade edilmişti. 1675 nizanınarnesi anlaŞıldığı 
gibi, Osmanlı İmparatorluğundaki elçi ve konsoloslarm esas görevi; Hollan
da ahiduamesine Türkler tarafından tam riayet edilmesi ve yerine getirilme
si hususları olmalı idi. Fakat bu görevle ilgili olarak Hollandanın dahili, 
mali ve idari işleri hakkında da bazı faaliyet göstermek icap ediyordu. 

1673 nizanınarnesi teklifi kenarında İzmir konsolosu Jacob van Dam 
tarafınd~ yazılan tenkidi ifadelere göre, Osmanlı imparatorluğunda, ve 
bilhassa İzmir'de oturan Hollandalıların kavgacı bir takımı olduğu tesbit 
ediliyordu. 

Fakat, Van Dam'ın esas tenkidi, konsolosların faaliyetini kontrol et
mek ve yardım etmek için Hollandalılardan seçilecek «konsolos muavinleri
ne:» (assessoren) ve bunların müdürlük tarafından öne sürülen rollerine karsı . . . . 
çıkması idi : · 

c Eğer bu konsolos muavinleri tesir ve kuvvetlerini öğrenirlerse, ... Hol
landa konsoloslarma artık riayet etmeyip, ve her zam·an salahiyyetlerini aşıp 
ona karşı birleşmeye çalışacaklardı. Neticede her şeyde kendi menfaatlerini 

44 Bk. L.t.t.k., c. II, s. 187-207, ve 208-217. Kr§. P. Masson, Histoire d.u 
commerce trançais dans le Levant au X:VIIe siecle, Paris, 1896 ve A.C. Wood, 
A history of the Levant Company, London, 1935. 

45 Bk. L.t.t.k., c. I, s. 1096. 
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göz önünde tutacaklardı. Bugünlerde, konsolos biraz salahiyyetli bırakıldı
ğında bir kaç defa buna teşebbüs etınişlerdb46 

Bununla beraber 1675 nizamnamesi bütün onyedinci ve onseküznci 
yüzyılda mer'i kald(; fakat bir taraftan müdürlük ile «İstati Ceneralleri», 
diğer taraftan onlat ile DoğUda bulunan ilgililer arasında nizamnamenin tef
siri hakkında münakaşa ve mektuplaşmayı önleyemedi47

• 

Bu arada, Justinus Colyer, şahsi statüsünün yükseltilmesi imkanını 

ele geçirdi. 1680 senesinde «İstati Ceneralleri» tarafından büyük elçi va
yesi, verilmişti48• Blf gerekli olmuştu; çünki Babtalideki tamamen halçsız ol:
mıy.an diğer yabancı elçilere göre Hollanda Cumhuriyeti, Haga döndükten 
SODfa, hiç kimseyi elçi payesile Osmanlı Devletine g~ndermemişİerdi49 ... ·. 

Bunda.n başka, bu yeni «elçi»nin vasıtasiyle henüz eski Hollandıı: ahid
namesinin yenilenmesi temin edilmemişti. Bu sebepten, Hollandalılar Os
manlı HükUmdarına gerekli olan riayetten ziyade ticaretierindeki. menfaat-
leri ve karları ile ilgilenrnişlerdi. · 

16ŞO senesinin Mart ayında, «İstati Cenerallerine» izahat vermek sa
dedinde yazmış olduğır bir mektubunda, Colyer şöyle diyordu : 

«Eğer kulaklarına erişirse, bütün bu şeyler Sadr-ı azarnın nazan dik
katini celbedebilir ... Bu memlekete vasıl . olduğırmda kapitülasyonları yeni
l~yemediğimin sebebi şudur, ki bana verilen talimatlarda beJ.iı:tilmemiş olan 
yüksek masraflara girmeksizin bu işin yapılmıyacağındandır. Böylece. eski 
ahidnamenin yardım! ile siyasi münasebetlerirnizi devam ettirmeğe çalıştım, 
fakat münakaşa bahis konusu olduğundan dolayı, bana göre bu yenilerneye 
derhal teşebbüs edilmesi.faydalı görünüyor.»50 

46 Bk. L.t.t."k., c. II, s. 194. 
47 Bk. L.t.t."k., c. II, s. 233-236, 251-254 (Osmanlı İmparatorluğunda otu

ran Hollandalılara ait hukuk kurallan), ve .xvm:. inci asır için L.t.t."k., c. m, 
Lahey, 1952, s. 33~37 (1731 tarihli müzakereler). · 

48 Justinus Calyer'ın merasimle huZura kamulu hakkında bk.J.von Ham-
mer, Geschichte des osmanisehen Reiches, c. VI, s. ?01-202. 

49 . Hollandalılar, Osmanlı İmparatorluğundaki elçilerini büyük elçiijk pa
yesini ilk defa 1680'de Calyer'e vermi§lerdi. Bu tarihten önce, XVII. inci asrın 
başlarmda Hollanda siyasi temsilcileri Hollanda Cumhuriyeti tarafından . kapu
kethüdası (resident, orateur) . olarak Jı:abul edilirdi. Fakat Osma.D-4 k?-ynakları 

başından beri Hollanda elçilerinden diğer. daimi elÇiler ·gibi «ilçi, ı..S~-1 » olarak 
bahsederler. · 

50 Bk. L.t.t."k., c. II, s. 240-241. 
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Aynı sene Kasım: ayında, ahidnamenin. yenllenmesine muvaffak olun
du, ve yeni ahidnameye bir kaç madde dahi eklenmişti; bu, daha evvel ya
bancılara yasak bölge olan Karadenizde ticaret yapma hakkına aitti51 . 

·«Bilhassa bu maksad için köşkünden şehre dönen~ Sadr-ıazam 7 Ka
sım ·1680 (Şevval 1091) tarihinde merasimle huzuruna kabul ederek, Hol
landa elçisine ahidnameyi teslim etti. 

. Justinus Calyer iik sene sonra, yani 1682'de, öldü, ve yerine kendi ta
~afıı?.dan evvelce geçici olarak ka tip tayin olunan oğlu J acobus Golyer elçi
liğin işlerini devraldı. 

Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında başlayan harpten; yani ikinci 
Viyana seferinden, d~layı, vazifesine tayini resmen 1684 senesinde onayla
nabildi. 

Jacobus Colyer İstanbul'da yetiştirilmişti. Ams~erdam'daki müdürlük 
arşivinde bulunan bir muhtırasında ondan «Çok tecrübeli ve Türkçe ve di
ğer lisanların üst adı» diye bahsediliyor. İstanbul'daki ileri gelen . Osmanlı 
ve Rum aileler ile arası çok iyi idi; bu sebeple Babıalideki diğer elçilerdeu, 
ve bilhassa her vesile ile Hollandalıların aleyhine çalışan Fransız elçisinden 
daha· iyi siyasi neticeler elde edebilirdi. · 

J acobus Colyer, İngiliz büyükelçisi ile birlikte, Osmanlı Devleti ile 
Avusturya arasındaki 1699 Karlofça aİıdlaşmasında aracılık yaptı. Colyer, 
bu siyasi vazifeyi bir diplomat olarak 1712 Osmanlı-Rus ateş-kes andlaş
masında, ve tekrar 1718'de Pasarofça muahecİesinde büyük başarı ile yap
.tığından52, Hollanda . Cumhuriyetinde içinde çıktığı karışıklıklardan dolayı 

51 .A.yın eser, s. 246. Kr§. Gabriel Noradounghian efendi, Recıı.eiZ d' Actea 
... ,c. I, s . . 53-54. Ayrıca bk. İ.H.Uzunçar§ılı, Osmanlı Tarihi, c. III, kısun 1, . 
·s. 237. - Ahidnamenin türkçe metin! Başbakanlık Arşivi (İstanbul) Name-ı 

hürnayun defterinde, c. I. s. 68-73 bulunur. Aynı .metin Başbakanlık Arşivi 
Ecnebi Defterlerden «Felemenk» 22/1 nurnaralı defterinde, s. 5-12 bulunmak
tadır. Bir diğ'er kopyası da Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesinde, Hazıne 
1366 «Ahidnaıne suretıeri» adlı defterde, y. 14a 15 b. mevcuttur. Burada Baş
bakanlık Arşivi Genel Müdüre, Müdürlügiine mensuplarma, .ve Top Kapı Sarayı 
.Müzesinin Müdüre, Müdürlügiine mensuplarma ve Kütüp~aneye mensuplarma 
yardun ettiğinden ve kolaylık gösterdiginden dolayı büyük borç ve şükran bUi-
rim. 

52 Bk. t.H. Uzunçar§ılı, Osmanlı Tarihi, c. IV, kısun 1, s. 138, 140. 

Giiney Doğu Avnıpa Araşhrnıalan F. 12 
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Hollanda ticaretinin azalmasına rağmen, Osmanlı-Hollanda münasebetinln 
gelişmesinde ve devam etmesinde büyük yardım oldu53• 

Avrupa politikası üzerinde Osmanlı İm.p~ratorluğunun tesfrini ~ Hollan
da C~mhuriyeti.nde ilk defa «Stadhouder:.54 ve 1688 itibaren de ingruz kra
lı olan lll. William· anladı. Ancak, bununla ilgili yazış_malar· henüz buluna
madı. Aynı zamanda «büyük bir ticaret şirketinin b,aş ajanı olan:ı>55 İstan
bul'daki İngiliz büyük elçisinin diplomatik faaliyetieri de, artmıştı. 

Karlofça sulh andlaşması için yaptığı aracılığınd~ do~ayı J acobus 
Calyer'e Roma imparatoru tarafından «Roma İmparatorluğunun Kontu>>. 
ünv~ı tevcih edilmiştir, bu ünvanı kullanmak müsaadesini «İstati C~neral
leri>~ bir kaç .sene ·sonra ColY.er'e verdil~r56• 

İki Calyer'lerin İstanbul'da elçilikleri esnasında sefaretin· ve İzmir kon
solosluğunun maiyeti ekseriyetle aynı ailelerden seçiliyordu. Konsolos Jacob · 
van Dam 1678•de vefat ettikten sonra, daha önce sefarete katip olan ve 
Justi.nus Calyer'ın knz ile evlenen Daniel Jan de Hochepied İzmir k_onsolosu 
oldu. Onun 1725 senesinde ölümünden sonra, oğlu Daniel Alexander de 
Hochepied, «İst~ti Ceneralleri :ı> , yahut Amsterdam müdürlüğü muhalefet et
mediğinden babasının yerine tayini elde etti. 

Bunun neticesi bir ailenin konsolos olarak kalması, diğer memleketler
de muhalefe~e karşılaşabileceği halde, Osmanlı İmparatorluğunda tabii ka
bul -ediliyordu, ve .Q.atta Hollanda Devletine faydalı olduğu tahmin ediliyor
du. Zira'De Hoche~ied ailesi, gerek Hollandalılar ve. gerek Osmanlılar ara
sında büyük bir itibar görüyordu. 

Bunun için bir örnek zikredelim; 1699 s.enesinin yazında, ailesi ile gö
rüşmek üzere Edime'ye57 gittiğinde J acobus Calyer'ın kızkardeşi olan Ba-

53 . Bk._ Rifaat A. Abou el-Haj, Ottoman Diplomacy at Karloıoitz, Journal 
ot ·the American Oriental Bociety, c. 87/4, 1967, s. 498-512, ve aynı milelllfin, 
The Formal Olosur.e of the Ottoman Frontf.er m Europe, 1699-1'103, Journal of 
the>~ .. merican Oriental Bociety, c. 89/S, 1969, s. 467-475. 

54 Hollanda Cumhuriyetinin ordusunun ve filosunun başkomutanı, aynı 

zamanda bazı eyiUetlerin iç politikasında nilfuzlu olan devlet memuru. 
55 Bk. A .C. Wood, The English Embassy at onstantinople, 1660-1'162, 

English Historical Review, c. 40, 1925, s. 533, 545-548,· · · 
" 56 Osmanlı veslkalarında 1703 senesinden beri «Yako(mo) Kente Kolyer 

» mevcuttur. 
57 Osmanlı hükümeti yaz seferi için Edirne'ye gittlginden dolayı, Hol

landa ve İngiliz elçiler, aracı plarak, oraya da gitmeli idiler . . 



OSMANLI-HOLLANDA MÜNASEBETLERİ 1J9 

y;ln .de Hochepied, unuMmaz .bir tesadüfe şahit oldu. Hollanda elçisi, ;Hol
landa Cumhuriyetinde ·bulunan arkadaşına yazdığı mektubunda şunları an
l;ıttı : 

«Kızkardeşim De Hochepied İzmir'den İstanbul yoluyle buraya gelir
ken, iki gün ·evvel fevkalade bir tesadüf zuhur etti. Padişahın annesi olan 
Valide Sultan ve şimdiki İmparatoriçe olan Haseki Sultan ile karşılaştı. Bu 
prensesler, · kızkardeşimin hüviyetini öğrenince, kendi arabalarına yaklaşma~ 
sına müsaade ettiler, ve bundan sonra uzun bir sÜre görüştüler. Veda ettiğin
de, kızkardeşime ve maiyetinde bulunanlara nakış işi güzel mendiller hedi
ye ettiler; mendillerden birinde altui Fas paraları mevcuttu; ... Kısaca, bun:. 
dan önce hiç bir zaman görülmemiş bir olay idi; Osmanlı İmparatorluğunda 
zaten hiç kimseye gösterilmeyen bir itibar idi, çünkü bu İmparatoriçeler 
kendilerini kimseye göstermedikleri gibi, hele bir kimse ile de konuşmağa 
hiç tenezzül etmezlerdi»58

• 

Sonuç : Bu makalede, Osmanlı-Hollanda münasebetlerinin XVII. yüz 
yıldaki durumu üzerinde durulmuştur. Bu münasebetin, filli olarak başla
ması XVII. yüz yılın başlarında, yani 1604 den ·sonra olmuştur. İlk defa 
ticari mahiyette olan bu münasebetin kuruluşunda Cornelis Haga'ın oy
nadığı rol büyük olmuş ve 6 Temmuz 1612 de Hollandalılara ait ilk ahid
name-i humayun verilmiştir. Bu devirde Hollanda'ya adının Ömer olduğu 
anlaşılan bir Osmanlı elçisi gönderilmiş~ir. Bu zat hakkında, Türk kaynak
larında her hangi bir kayda şimdilik tesadüf edilmemiştir. İşte bu ahid
namenin hükümlerine dayanan Hollanda, Doğu ticaretini Osmanlı liman
Iarına yerleşmiş Rollandalı ticaret firmalan ile yahudi, ermeni ve rum 
aracılar vasıtası ile yapıyordu. Hollanda elçisi Haga, 1639 a kadar İs
tanbul'da kaldı ve o yıl Hollanda'ya döndü. Yerine maslahatgüzar olarak 
Üi47 de vefatma kadar Henric Cops bırakıldı. Daha sonra, İstanbul'da 
Hollanda elçisi olarak Levinus Warner bulunmuştur. Meşhur bir şar- . 

kıyatçı olan Warner, 1665 de vefat edince Justinus Colyer ona halef 
oldu ve 1682 ye kadar elçilik yaptı. Ona, oğlu J acobus Colyer halef ol
du. Jacobus Colyer, Karlofça anlaŞmasında İngiliz elçisi ile birlikte ara-

58 Bk. Mr. P . Bosscha, De Geschiedenis van Oostelij1c en Noordelij1c Euro
pa («Doğu ve Kuzey Avrupa Tarihi»), Zaltbommel, 1860, s. 85-86. Ru kitapta 
Jacobus Colyer ile Hollanda alimlerinden olan Ghisbert Cuper arasmda yapı-
lan mektupla§ma bulunuyor. · 
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cılik yaplnış daha sonra da 'büylik diplomatik faaliyet göstermiştir. Bun
dan anlaşıldığı gibi, onyedinci yüzyıl boyunca Osmanlı- Hollanda müna
sebetleri, bazı anzi sıkıntılan hariç oldukça iyi olduğu şeklinde tavsif _edile
bilir. 

Onsekizinci yÜZyıldaki · gelişmesini, ve bilhassa Cornelis Ca/koen'uo 
elçiliği sırasındaki(1726- 1744) hadiselerini, Türkiye ve Hollanda arşiv

lerinde bulunan vesikalara dayanarak ileride aydınlatacağımı ümid ediyorum. 
Şimdiye kadar tedkik ettiğim vesikalara dayanarak, onsekizinci yüzyılda 
Hol.landa Doğu ticaretinin ehemmiyetsiz kaldığı hakkındaki düşüncenin 

yeniden gözden geÇirilmesi icab ettiği kanaatindeyim. 

·. 


