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Giri~ : Bundan 21 y~l önce 25 ya~~nda bir genç olarak ilk defa
memleketinizi ziyaret ettim. O zaman, Bizans imparatorlar~n~ n Osmanl~~ sultanlar~n~n hüküm sürdiikleri ve Avrupa'n~ n, Asya'n~n,
Afrika'n~n büyük parçalar~n~~idare edip medeniyetlerini yaymakta
merkez olarak kulland~ klar~~ Istanbul'un güzelliklerine hayran kalm~~t~ m. Bizans Imparatorlu~u'nun geleneklerini, biraz de~i~ ik bir
~ekilde olmak üzere, 1453 May~s~nda Kostantiniye'ye yerle~mi~~olan
Osmano~lu hanedan~n~n sultanlar~~ devam ettirdiler. Bununla
beraber, ~ehir kozmopolit karakterini, Do~u ve Bat~~ medeniyetJeri aras~ndaki arac~l~ k rolünü, bir yandan Yak~n Do~u, Arabistan
ve Hint, öte yandan Bat~~Avrupa ile Venedik cumhuriyeti aras~ndaki
ekonomik münasebetlerde önemli yerini muhafaza ediyordu.
Daha 1937 de, Küçük Asya'n~n ilk ve orta ça~lariyle daha yeni
zamanlardaki tarihi ile canl~~ surette ilgili idim. 1937 de yapm~~~
oldu~um ziyaret beni modern Türkiye Cumhuriyeti ile temas ettirdi.
Böylece, Türk bilginlerinin arkeoloji ve tarih ilimleri sahalar~ndaki
ilmi ba~ar~lar~n~~ve memleketinizin bu ilimleri nas~l destekledi~ini ve
te~vik etti~ini çok takdir etmeye ba~lad~ m. Büyük devlet reisiniz
Cumhuriyetinizin kurucusu Kemal Atatürk, bütün servetini vasiyetnamesiyle Türk Tarih Kurumu'na ba~~~ lamakla, böylece tarih ara~~
t~ rmalar~ n~~daimi olarak te~vik etmekle, bunun beli~~bir tercüman~~
olmu~tur. Büyük devlet reisinizle 1937 deki konu~mam~~ hâlâ hat~ rlar~ m: Hollandal~lar~n Türkiye'de oynam~~~olduklar~~ rolden Osmanl~~
devleti zaman~nda her iki memleket aras~ndaki siyasi ve ekonomik
münasebetlerden konu~mu~tuk. Bana öyle geliyor ki, bu küçük konferans~m~n ba~l~~~n~~seçerken, 21 y~l önce vuku bulmu~~olan bu konu~man~ n hât~ ras~~bana tesir etmi~tir. "Osmanl~~ devletinde Hollan* Bu konferans 17 Kas~ m 1958'de T. T. Kurumu ad~ na Ankara'da Dil ve
Tarih - Co~rafya Fakültesinde verilmi~tir.
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dahlar" ba~l~~~ , sizin memleketinizle, bizim memleketimizin tarihleri
aras~ ndaki münasebeti ifade etmektedir.
Haçl~lar ve Hollandal~~tüccarlar : Hollanda ile Yak~n Do~u aras~ndaki münasebetler eskidir ve tâ Hollandal~~haçl~lar~n Godefroy de
Bouillon'un kumandas~ nda Kudüs'ün zabtma i~tirak ettikleri zamana
kadar geri gider (1099). Cermen Imparatoru FriedrichBarbarossa'mn
189 da tertip etti~i üçüncü Haçl~~seferleri s~ras~nda, Do~unun tarihinde ilk defa zuhur eden üç Felemenkli gurubu ~unlard~r: Loren'ler,
Flaman'lar ve Friz'liler. XII. yüzy~l~n ba~lar~nda Haçl~~devletlerinin
kurulmas~ndan sonra, H~ ristiyan fatihler Yak~n Do~unun hayat~na
intibak etmi~ ; yerli kad~nlarla evlenmi~~ve Latin k~rall~klar~n~~kendi
vatanlar~~saym~~lard~ r.
Haçl~~seferleri s~ras~ nda birtak~m Felemenkli prensler Yak~n
Do~u'ya gitmi~lerdir. Bu münasebetle, en dikkate de~er olay, M~s~r'da Dimyat'a kar~~~giri~ilen haçl~~seferidir. Buna, Hollanda kontu
I. Giyom, bir Felemenk donanmas~n~n ba~~nda i~tirak etmi~tir ( ~~2 ~ 9).
~övalyelerin karargah~n~n sukutu ve Sultan Baybars taraf~ndan i~gali
(31 Mart 127 1) Do~uda ~övalyelerin hükümranl~~~na son vermi~tir.
Lusinyanlar hanedan~n~ n sönmesinden sonra (1191-489) Venedikliler taraf~ndan i~gal edilmi~~olan K~br~s k~rall~~~, 157~ 'e kadar
tutunabilmi~, 453 de Istanbul'un fethi ile yüksek bir noktas~na
eri~en Osmanl~~yükselmesi ile, Bat~n~n Yak~ n Do~u üzerine siyasi
nüfuzu yüzy~llarca ortadan kalkm~~t~r. Vak~a, XV. hattâ XVI. yüzy~llarda, kaybolmu~~olan nüfuzu yeniden kazanmak için te~ebbüslerde bulunulmu~tu; fakat bütün bu te~ebbüsler akim kalm~ya mahkûm idiler ve Bat~~hac~lar~, Yavuz Sultan Selim'in 1517-1520 y~llar~~
s~ras~ nda, onlara Filistin'de kutsal yerleri ziyaret etmelerine müsaade
etmi~~olmalar~ndan ötürü memnun idiler.
Haçl~~seferleri yeni bir ça~~ n sembolüdür; bu ça~~seyahatleri
te~vik etmi~, Bat~l~~Avrupal~lar~n co~rafi ufkunu geni~letmi~~ve onlar~~
yeni yeni hareketlere sevketmi~ tir. Araplar~n ileri co~rafyasm~~tan~ma
sayesinde, daha pratik haritalar yapmay~~ ö~reniyorlard~ ; bilhassa
tarih ve co~rafya üzerine eserler yaz~lmaya ba~land~. Her ne kadar
Hollanda'da co~rafya ile kartografya, ancak imparator V. Karl'~n
(1515-1555) saltanat~nda geli~mi~~ ise de, XVI. ve XVII. yüzy~llarda bütün Okyanuslara yay~lm~~~olan Hollandal~lard~r ki, Yak~n
Do~u, yani Osmanl~~Imparatorlu~u hakk~ndaki bilgilerin artmas~na
çok yard~m etmi~lerdir.
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Birle~ik Felemenk cumhuriyeti: 1588 den itibaren kuvvetle geli~en
Birle~ ik Felemenk cumhuriyetinde, ticari menfaatler, umumi meclisi
oldukça erken bir tarihte Bab~ âli ile diplomatik münasebetler kurmaya seyketmi~tir. Ayn~~menfaatler, Felenmek Hint kumpanyas~n~~
Iran ~ah' ile temas ettirmi~~ve Hollanda cumhuriyetinde o zaman
yeni kurulmu~~olan Üniversitelerde, Do~u dilleri ve bilhassa, Ibrani,
Arapça ve Türkçe profesörlüklerinin kurulmas~n~~ zaruri k~lm~~t~r.
Sultanla dostane münasebetler idame etmek de pek önemli idi; çünkü
Osmanl~~ devleti, 1517 den sonra Beyrut-~am ve Halep-Istanbul
ticaret yollar~n~~ele geçirmi~ti. Bundan ba~ ka, Macar k~ral~~II. Layo~'un
Mohaç muharebesinde hezimetinden (1526) sonra, Tuna ovas~~
Viyana'y~~1529 da ilk defa ku~atan fakat alam~yan Türklere aç~lm~~t~ . Venedik Cumhuriyeti 1520 de bir elçilik heyeti gönderdi;
1535 de Fransa k~ral~~I. Fransuva Kanuni Süleyman'la askeri bir
ittifak akdetti; öte yandan Ingiltere k~raliçesi Elizabeth, Bab~ âli ile
bir ticaret anla~mas~~akdetmiye muvaffak oldu.
Buzbecq'in diplomatik misyonu : Hollandal~~Ogier Ghislain de Busbecq'in —ki, Imparator Ferdinand'~ n emriyle Kanuni Süleyman'~n
(1520-1566) saray~ nda 8 sene, Sultan~ n Avusturya ülkelerine yeniden sald~ rmas~ na mani olmak için, bulunmu~ tu— diplomatik misyonu, Felemenk'le Türkiye aras~ nda ilk kültür münasebetleri kurmu~tur: Memleketlerimiz aras~ ndaki dörtyüz y~ll~ k kültür münasebetlerinin ilk ad~mlar~n~ , kudreti, o zamanlar pek mamur olan Felemenk
eyâletlerine dayanan Habsburg hanedan~n~ n dirayetli hizmetkâr~~
Busbecq, Türkiye'den bir dostuna yazd~~~~4 mektupta, Istanbul ile
Ankara'da ikameti ile Osmanl~~ devleti içinde yapt~~~~seyahatleri
tasvir etmi~tir; bu seyahatname, Osmanl~~devletini, siyasi kudretinin
bu kültür geli~mesinin en yüksek noktas~ nda göstermektedir. Bu
esprili, evrensel ilgili ve bilhassa Osmanl~~devletinde folklor'u, bitkileri ve sair ahvali mü~ahede kabiliyetine sahip bir adam~n hikâyesidir. Kayser Augustus'un yapt~~~~i~ lerin Yunanca ve Lâtince hikâyesi olan Monumentum Ancyranum'dan yapt~~~~kopye, bu antik
yaz~tlar üzerine verdi~i bilgiler, arkeoloji için çok önemlidir. De
Busbecq, Ankara'da buldu~u Yunanca ve Lâtince yaz~tlar~n önemini
anlam~~~ve bunlar~~kopye ettirmi~ tir. Onun eski el yazmalar~~ile de
ilgisi vard~ . Bunlardan 240 tanesini getirmi~tir; bunlar aras~nda
bugün Viyana'da bulunan Dioskorid'Ierin me~hur ve el yazmas~~
—Materia Medica— da vard~r. Ayr~ ca eski sikkeler ve antik an~t-
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larla da ilgilenmi~ tir. Üstelik Biyologdu ve Hollandal~lar, lâlenin,
leylak~ n ve "acore"nin memlekete getirilmesini ona borçludurlar.
Imparator Ferdinand taraf~ ndan, ancak 1582 de, yani 8 y~l bar~~~~
muhafazaya muvaffak olduktan sonra, geri ça~~nlm~~t~r. Orta ça~~
hac~lar~ nda tenkitçi zihniyet henüz pek geli~memi~~iken, Busbecq'in
mektuplar~, XVI.yüzy~lda Bat~~Avrupal~lar~n~n Yak~n Do~u'nun arkeolojisi ile co~rafyas~ na ilgilenmiye ba~lad~klar~n~~göstermektedir. Bu,
bizim Ispanya'ya kar~~~8o y~ll~k sava~~m~z~n birinci yar~s~nda Filistin'e gitmi~~olan Hollandal~lar~ n takip ettikleri yollardan da anla~~lmaktad~r. Bu ilgi bir de Do~u dilleri alan~ndaki ilmi verimlilikte
kendini göstermektedir. Bu verimlili~i ise, Hollanda ile Osmanl~~
Imparatorlu~u aras~nda yava~~yava~~te~ekkül eden ekonomik münasebetler kuvvetle te~vik ediyordu.
Cornelis Haga misyonu : Felemenk naz~n Johan von Oldenbarneveldt ("landsadvocaat") in ricas~~üzerine, Rotterdam civar~nda
Schiedam'da do~mu~~olan M. Cornelis Haga, Felemenk Genel Meclisi taraf~ndan, özel bir anla~ ma (Cumhuriyetin tüccarlar~~ için himaye ve özel imtiyazlar, elde etmek) maksadiyle, 1611 de Istanbul'a gönderilmi~ tir. Bundan önce Felemenk tacirleri Fransa k~rah
IV. Henri ile Ingiltere k~ raliçesi Elizabeth taraf~ndan himaye edilirlerdi. Kendinden sonra gelen birçok Hollandal~~ gibi bu iktidarl~~
diplomat Bab~alPnin havas~n~~gayet iyi seziyordu; nitekim geli~inden
birkaç ay sonra, Hollanda tacirlerine imtiyzlar ba~~~ layan ve Felemenk Cumhuriyetinin Genel Meclisine —Ingiliz ve Frans~z elçilerinin engel olmak için kurduklar~~tuzaklara ra~men— ba~l~ca limanlarda konsolosluklar açmak salâhiyetini veren bir ticaret anla~mas~n~~
imza etme~e muvaffak oldu. Istanbul'daki uzun ikametinin (16121639) sonucu olarak M. Haga Hollanda'n~n ekonomik menfaatlerini
dikkate de~er bir ~ekilde geli~tirmi~ tir. O, diplomatik faaliyeti, ekonomik nüfuzun te~ vikini ve kültür münasebetlerini mezc ve terkip
ediyordu. Sultan IV. Murad'~ n (1623-1640) onun fikirlerine de~er
verdi~i ve H~ristiyanlar~n ve en ba~ta Protestanlar~n her türlü imtiyazlar elde etti~i malûmdur.
XVII. yüzy~lda ~arkiyat etüdlerinin merkezi olarak Felemenk: ~üphesiz, bu resmi münasebetlerin kurulmas~ , Hollanda üniversitelerinde Arap ve Türk dillerinin tetkikini canland~rm~~t~ r. Bunun
sonucu olarak da Leyden Üniversitesi Yönetim Kurulu, Arap ve
Türk dilleri için bir kürsü kurulmas~n~~ karar alt~na alm~~t~r. Ticaret
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münasebetlerinin geli~mesi için, ayr~ca da t~ p ve matematik ilimlerinin etüdü için bu dillerin bilgisinin önemli olaca~~~dü~ünülüyordu.
Arabist ve Türkolog Thomas Erpenius (1584-1624) ve Jacobus
Golius (1596-1667), Leyden Üniversitesinde bu dillerin etüdünü
me~hur k~lm~~lard~ r. Golius, Arap do~u alemi ile Osmanl~~Imparatorlu~u'nu, kendi ~ahsi tecrübesiyle tan~yordu; Fas'~~ da biliyordu ve
XVII. yüzy~l~n yirmi y~llar~nda Suriye ile Türkiye'de seyahat etti.
Bu seyahatler s~ras~nda Halep konsolosu Cornelis Paouw ile Istanbul'daki elçi Haga taraf~ndan kabul ve misafir edildi. Hollanda'ya
dönü~ünde bugün Leyden Üniversitesi kitapl~~~nda bulunan önemli
bir el yazmas~~kolleksiyonunu getirdi. Bu kolleksiyon, Leyden Üniversitesinin pek ünlü do~u elyazmalar~~kolleksiyonunun temelini
te~kil etmi~tir. Golius'un seyahatinin sonucu da, talebelerinin, bilgilerini geni~letmek maksad~~ile do~uya ve Istanbul'a gitmesi olmu~tur.
Golius, talebelerini durmadan bu seyahatleri yapmaya te~vik ederdi;
ve bunu gerçekle~tirmek için Hollandal~~tüccarlar~ n yard~m~na ba~vururdu; bunlar ise, —sonuçlar~n ispat etmi~~oldu~u gibi—, onun
bu iste~ine müspet mukabelede bulunmaya tamamen haz~r idiler.
Yüksek idarecilerimizin, arapça ve türkçe tahsilinin ancak üniversitelerde yap~labilir oldu~una kani olmu~~olmalar~~dikkate de~er. Bu
dillerin bilgisi, cumhuriyetle Osmanl~~ Imparatorlu~u aras~ndaki
siyasi münasebetler bak~m~ndan çok önemli oldu~u kabul edilirdi;
fakat bu dü~ünceden, o s~rada, do~u etüdleri enstitüleri kurmak
sonucu hiçbir zaman ç~kar~lmam~~t~ r.
Levinus Warner (1619-1665) : Leyden'deki müste~riklerin ~öhreti öyle idi ki, birçok Iskandinav, Alman, Isviçreli ve Frans~z, bu
~ehirde do~u dillerindeki bilgilerini tekemmül ettirmi~lerdir. Levius
Warner, Hollanda ile Osmanl~~ devleti aras~ndaki münasebetlerde
büyük bir rol oynam~~t~ r. Golius'un talebesi s~fatiyle 1654 de Istanbul'a gitmi~~ve 1657 de burada Bab~ali nezdinde siyasi temsilci
olmu~tur. 1665 de vuku bulan vakitsiz ölümünde anla~~lm~~t~r ki,
Leyden Üniversitesi onun için pek aziz idi. Onun bu üniversiteye
vasiyetnamesi ile hibe etti~i kütüphanesi ile elyazmalar~ n~n tam
kolleksiyonu onun bugüne kadarki ~öhretinin temelidir ve onun
sayesinde Leyden'de Do~u Etüdleri öyle bir kolleksiyona —Legatum
Warnerianum'a— sahip olmu~tur ki, bu hazinenin zenginlikleri
bugüne kadar henüz tam olarak sömürülmü~~de~ildir.
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Warner' den sonra Türkiye' de Hollandal~lar: Lahey'de Felemenk
hükümetinin ar~ivinde bulunan ve Osmanl~~Impar. atorlu~u ile münasebetlerimizle ilgili olan belgeler çok say~dad~ r. Izmir Hollanda konsoloslu~unun ar~ivi ancak 1686 y~l~nda ba~lar, çünkü daha eski
belgeler, bir yer sars~nt~s~~sonunda kaybolmu~tur. Istanbul'da Hollanda
elçili~inin ar~ivi, M. Hage'nin 1612 de Istanbul'a gelmesi ile ba~lar.
Izmir'de Hochepied ailesinin oldukça geni~~olan evrak hazinesinin
1922 de Izmir'in büyük yang~n~nda yok olmu~~olmas~, esefe ~ayand~r. Warner'in ölümünden sonra Justinus Colyer Bab~âli nezdinde
temsilci tayin olunmu~ ; Jacob van Dan Izmir konsolosu olmu~tur.
1688 den sonraki bilgilerimizin ço~unu, Daniel Jan de Hochepied'ye
borçluyuz. Türk Imparatorlu~undaki hayat bu zat~n o kadar çok
ho~una gitmi~tir ki, 1688 de konsolos tâyininden, hayat~n~n sonuna
kadar do~uda kalm~~t~r. Kendisi, Hollandal~~ticaret aristokrasisinin
ba~~nda yer almak için bütün lüzumlu meziyetlere sahipti. Çok
say~da olan mektuplar~, onu, birçok ~eylere canl~~ bir ilgi duyan,
mahalli geni~~münasebetler idame eden, genel meclisi önemli siyasi
olaylardan muntazaman haberdar eden bir insan olarak göstermektedir. Temsilci Justinus Colyer 1682 de ölmü~~ve o~lu Jacobus Colyer
onun yerine geçmi~tir. De Hochepied, genç Colyer'in k~z karde~i
ile evlenmi~, ve i~te bu eni~te ile kay~n birader en az 35 y~l süresince,
Hollanda'n~n Istanbul ile Izmir'deki mevkiini tayin etmi~tir; öyle
ki, 1688 ile 1725 aras~ndaki devrenin ad~~Colyer—De Hochepied
devresidir. Bu s~ralarda, yani ayn~~zamanda Ingiltere k~rah olan
Oranj-Nassau hanedan~ndan III. Giyom'un zaman~nda, Felemenk
Cumhuriyeti, Bat~~Avrupa'da kudretinin en yüksek noktas~na vard~.
Cumhuriyetimizin genel meclisinin resmi temsilcilerinin mevkii son
derece önemli idi. Onun için, bu eni~te ile kay~n biraderin Lahey'de
hükümete yazd~klar~~mektuplar, bizim do~u ile, Balkanlar ve Do~u
Akdeniz ülkeleri ile olan siyasi münasebetlerimiz bak~m~ndan çok
ilgi çekicidirler. Bunlar da Büyük Petro'nun çarl~k Rusyas~'mn yükselmesini, Isveç k~ral~~XII. ~arl'~n ~ahsiyetini, Alman Imparatorlu~u'nun çok lehine olarak Osmanl~~Imparatorlu~u ile sava~a son
veren Karlofça andla~mas~n~~(1699) ve Pasarofça andla~mas~n~n (t 718)
imzalanmas~n~~görüyoruz. Bu sava~lar~n Viyana'n~n 1683 de neticesiz ikinci muhasaras~n~n birer sonucu oldu~u, malûmunuzdur.
Istanbul'daki Hollanda temsilcisi, Imparatorla Sultan aras~nda
Karlofça bar~~~müzakerelerinde arac~l~k rolü oynam~~t~r. Imparator
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onun müdahalesini o derece takdir etmi~tir ki, kendisine kontluk
pâyesi vermi~ tir. 1704 de konsolos De Hochepied Macaristan baronu
olmu~ ; öte yandan Imparatoriçe Maria Theresia, ailesine kontluk
ünvan~n~~ ba~~~lam~~t~ r. Pasarofça andla~mas~~ münasebetiyle Cumhuriyet Genel Meclisi, Padi~aha samimi tebriklerini göndermi~tir.
Bu belgenin asl~n~~size göstermek, benim için büyük bir zevktir.
Bundan ba~ ka, bilhassa Elçi Cornelis Calkoen'in zaman~nda, cumhuriyetimizin genel meclisi, veziriâzamla da do~rudan do~ruya müzakerelere giri~mi~tir, çünkü, veziriazam~n bir çok meselelerde kesin
bir rol oynad~~~n~~biliyordu. Pasarofça bar~~~ ndan sonra Türkler
art~ k daha müsait ticaret ~artlar~~ bah~etme~e meyilli
Böylece, 1725 de Lahey'de Jacobus Colyer'in ölümünden sonra,
Bab~âli'ye iktidarl~~bir genç diplomat~ n gönderilmesine karar verildi;
ünlit bir belediye ba~ kan ve üyeleri ailesinden gelen, Cornelis Calkoen adl~~bu genç diplomat, ona ba~lanan bütün ümitleri gerçekle~tirmi~~ve bizim Istanbul'da en dirayetli diplomat~m~z olmu~tur;
bu konferans~n sonunda kendisi hakk~ nda bir ~ey daha anlataca~~m.
Cumhuriyetin, Osmanl~~ ~mparatorlu~u'na kar~~~ilgisi: ~ 7oo y~l~~civar~nda, cumhuriyet, yak~n do~uya ve padi~ah~ n imparatorlu~una kar~~~
canl~~bir ilgi duymu~ tur. Bu olay, birçok kimsenin kaleme ald~~~~
çok say~daki yay~ mlar ile, bu gibi kitaplar~ n yine çok say~daki yeni
bask~lar~ nda görünmektedir. En önemli eserler, ingilizceye, frans~zcaya ve almancaya çevriliyordu. Osmanl~~ devletine olan bu ilgi,
Do~u ve Iran'la olan ekonomik münasebetler dolay~siyle de besleniyordu; bunun bir temeli, protestanl~~~ n (Reform'un) zuhurundan
beri kutsal tarih hakk~ ndaki bilginin geni~ lemesi idi ve yüzy~ldan
uzun bir zamandan beri Felemenk üniversitelerinde okutulan do~u
dillerinde destek buluyordu. Bu, ayr~ ca dikkate de~er bir olayd~r,
çünkü o zamanlarda hiyeroglif metinlerinin, çivi yaz~s~n~n okunmas~,
arkeoloji seferlerinin verdi~i parlak sonuçlar gibi bugün mevcut
uyar~c~~unsurlar henüz yoktu. 1650 ile 1750 aras~ nda Hollanda'da
nefis bir tarzda bas~lm~~~birtak~m kitaplar ç~ km~~t~ r; bunlar Osmanl~~
Imparatorlu~u'nun liman ve sair ~ehirlerini ziyaret etmi~~olan Hollandal~lar~n seyahat yollar~n~~ tasvir etmektedirler. Öte yandan, baz~~
yabanc~~yazarlar~ n seyahatnameleri de Hollandacaya çevrilmi~tir.
Kronolojik s~rada bildirilen bilhassa ~u zatlard~r ki, Yak~n Do~uya
olan ilgiyi canland~rm~~lard~ r: Birincisi, Olfert Dappert (1636-1689)
dir; Amsterdaml~~bir hekim olan bu zat, Yak~n Do~u ile dünyan~ n
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ba~ka bölümleri hakk~nda tafsilatl~~bilgiler veren birçok kitaplar
kaleme alm~~, Herodotos'un tasvirinden ilham alarak, Babil ~ehri ile
Babil kulesinin, çok dikkate de~er birer rökonstitüsyonunu yapm~~t~r.
Bundan sonra, Cornelis de Bruyn (1652-1719) gelir. Dünya seyyah~~
ve ressam olan bu zat, Bat~~Asya'da, Filistin'de, M~s~ r'da, Iran'da
uzun süren seyahatlar yapm~~t~ r. Bu seyahatler ve Istanbul, Kudüs,
Palmyra, Halep, Izmir ve Persepolis hakk~ nda yapt~~~~nefis resimler,
Felemenk cumhuriyetinde yak~n do~unun daha iyi tan~nmas~na
önemli ölçüde yard~m etmi~tir. Isminin ayr~ca an~lmas~~gereken
üçüncü ~ah~s, Adrianus Recland (1676-1718) d~r. Onun ba~ar~lar~,
en ziyade kutsal kitapla ilgili antik ça~~ile Filistin'in topografyas~~
alanlar~ndad~r; fakat Utrecht Üniversitesi profesörü s~ fatiyle, Arap
ve Iran dillerinin etüdü ve Islam tetkiklerinde hizmeti olmu~tur.
Cernelis de Bruyn: Cornelis de Bruyn'~n o derece dikkate de~er
bir ~ahsiyeti vard~r ki ve zaman~n~n Osmanl~~devleti ile Istanbullu'nun bilgisine o kadar yard~m~~olmu~tur ki, onun hakk~nda bir ~ey
anlatmak isterim: O, Yak~n Do~u'ya iki seyahat yapm~~t~r. 1674 den
1693 e kadar Italya'r, Türkiye'yi, M~s~r'~ , Filistin'i, Suriye'yi,
Lübnan'~, K~br~s adas~n~~ ve Yunan adalar~n~~ziyaret etmi~tir. Ilk
eserinde, Palmyra harabelerinin gayet güzel bir manzaras~n~~ da
yay~mlam~~t~r; i~te bu resim, hemen hemen unutulmu~~olan bu
harabe ~ehri Bat~~Avrupa'ya daha iyi tan~tan ilk plân~lardan biridir.
Palmyra'n~n Ingiliz mimari Wood taraf~ndan yap~lan güzel resimleri, ancak 6o y~l sonra yay~mlanm~~t~r. 1698 de yay~mlanan ilk
kitap, 200 gravür resmi ihtiva etmekte olup Amstardam'da bas~lm~~t~r. Istanbul Hollanda Enstitüsü çok az zaman evvel bu eserlerin
bir nüshas~n~~sat~n alm~~t~r. Bundaki nefis Kudüs, Halep ve Istanbul
panoramalar~~çok me~hurdurlar, çünkü bunlar yay~mlanm~~~olan
ilk do~ru nisbetli panoramalard~r ve dakiklikleri sayesinde, bu yerlerin o zamanki hallerinin bilgisi hakk~ndaki ilk kaynaklardan say~labilirler. Istanbul panoramas~n~n uzunlu~u 2 metreye yak~nd~r.
Ressam, bu plân~lar~n tamamlanmas~na kim bilir ne kadar zaman
hasretmi~tir?
Ikinci seyahatinde de Bruyn ilkin Rusya'y~~ziyaret etmi~ ; Çar
Büyük Petro'nun iyi bir dostu olmu~~ve onun birçok portresini yapm~~t~r. Sonra Iran'~~ve Hind'i ziyaret edip 1701-1708 y~llar~nda
gitti~i yoldan Hollanda'ya dönmü~ tür. Bu seyahatin en tan~nm~~~
noktas~, Persepolis harabelerine olan ziyaretidir: Burada ~~0 hafta
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kalm~~t~r. Seyahatinden sonra, Moskof diyar~na, Iran'a ve Hind'e
seyahat diye adland~ rd~~~~yeni bir kitap yazm~~t~r; bu eser onu,
bilhassa, Ahimani~'lerin Iran Imparatorlu~u'nun ba~kentinin harabelerine dair 22 nefis plân~~ndan ötürü, me~hur k~lm~~t~ r. Persepolis'in
muhte~em panoramalar~, arkeoloji bak~m~ndan halen çok önemlidir.
Bruyn'in resimlerini, 1930 ile 1939 y~llar~~ aras~nda Persepolis'de
kaz~lar yapm~~~olan Sikago Oriental Institute kaz~~heyetinin foto~rafileri ile kar~~la~t~ r~ rsak hemen görürüz ki, de Bruyn mükemmel
çal~~m~~t~r.
Istanbul'da elçi Cornelis Calkoen ( 1726 - 1743 : Bu konferans~m~,
memleketimizin Cumhuriyet devrinde Bab~âli nezdindeki en büyük
diplomatik ~ahsiyetiyle bitirmek istiyorum. Bu zat, Amsterdam'~n
itibarl~~bir ailesinin çocu~u olan Cornelis Calkoen'dir. Uzun tecrübesi ve güzel kabiliyetleri sayesinde, memleketimizin Bab~âli nezdindeki durumunu, kritik zamanlarda büyük ba~ar~~ile müdafaa etme~e
elveri~li idi. Utrecht bar~~~ ndan sonra (1713) Hollanda'n~n rolü pek
küçük idi; ~u var ki cumhuriyet bütün önemli diplomatik hareketlerde angaje idi; fakat bu, büyük bir kudretin sonucu olmaktan
ziyade bir gelenekten ibaretti. Yaln~z Istanbul'da elçi Calkoen
Hollanda'n~ n nüfuzunu muhafaza edebiliyordu. Istanbul'a 1726 da,
yani sultan için çok felâketli olan Pasarofça andla~mas~ndan sekiz
y~l sonra gelmi~~olan Calkoen, ba~ka memleketlerin elçilerine kar~~~
otoritesini kuvvetle hissettirmekte idi. Yaln~z Lahey'de ve Amsterdam'da hükümetle de~il, fakat Petersburg'da, Viyana'da, Ratisbonne'de, Venedik'te ve Paris'teki Felemenk elçileriyle s~k~~bir muhaberesi vard~r. Böylece, Avrupa'da ve Yak~n Do~uda olup bitenlerden
tam olarak ve çok kere meslekda~lar~ndan daha iyi bir ~ekilde haberdard~.
Birkaç y~ld~r bu diplomat~n ar~ivini s~n~fland~ rmak ,ie yay~mlamak i~ine memurum; Calkoen ar~ivi halen Lahey'de Baron Calkoen'in mal~d~r. Bir müddet sonra, tarihi bak~mdan, bilhassa Türk
tarihi bak~m~ndan önemi besbelli olan baz~~ bölümlerini yay~mlamay~~
umuyorum. Bu yay~mdan önce onun hakk~nda uzun uzad~ya bilgi
vermek istemem; fakat ~u kadar~n~~söyliyebilirim ki, Elçi Calkoen'in
~ahsi meziyetleri, 20 y~l müddetle onu, Hollanda Cumhuriyetinin
menfaat ve nüfuz alan~ n~~ çok a~an bir nüfuza sahip k~lm~~t~ r. O,
XVIII. yüzy~lda Türkiye, Istanbul ve civar~~ hakk~nda bilgimizin
fazIala~mas~ na, ressamlara ve özellikle Jean-Baptiste Vanmour'a
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sipari~ler vermek suretiyle çok yard~m eden büyük bir asilzade
olmu~tur.
Vanmour'un tablolar~, ~stanbul Enstitümüzün 13 Mart 1958
de aç~lmas~~töreni münasebetiyle ~stanbul yay~mlar~~serimizin üçüncü
cildinde yay~mlanm~~t~r.
Ar~ivlerde görüyoruz ki, elçi, ~ifreli mektuplarla, Büyük Petro'nun ölümünden sonra devleti idare eden Çariçelerin saray~ndaki
entrikalardan haberdar idi. Bunlar da ~ngiliz ve Frans~z elçilerinin
Hollanda Cumhuriyetinin siyaseti aleyhindeki entirikalar~na ~ahit
oluyoruz; Calkoen'in bu elçilerden hesap sordu~unu ve Sultan~n
hükümetinin bir dostu olan Calkoen'in, Belgrad bar~~~nda (1739),
Alman Imparatoru VI. Karl'~n Balkanlardaki nüfuzunu azaltan
müsait ~artlar elde etmek için son derece gayret etti~ini görüyoruz.
Bir tablo ile bir tasvir, Istanbul'a gelince padi~ah~n onu nas~l huzura
kabul etti~ini do~ru olarak gösteriyor. Bu ar~ivde, veziriâzam~n,
Osmanl~~resmi tahrirat dilinde yaz~lm~~~birçok yaz~lar~, orjinal olarak
mevcuttur. Felemenk hükümetinin ar~ivindeki belgelerin yay~mlanmas~, ~imdi 1759 y~l~na kadar ilerlemi~tir. Calkoen ar~ivi, hiç ~üphe
yok ki, bu tarihten önceki devir hakk~nda yeni görü~ler verecek ve
belki baz~~diplomatik te~ebbüsleri ba~ka bir ~~~k alt~nda gösterecektir.
1713 de imzalanan Utrecht bar~~~ ndan sonra, memleketimizin
siyaset ve askerlik bak~m~ndan gerilemesi, Yak~n Do~u'ya olan ilgiyi
yava~~yava~~azaltm~~t~r. XVIII. yüzy~lda Albert Schulten, Leyden
Üniversitesinde ~arkiyat gelene~ini devam ettirmektedir; fakat onun
ve talebelerinin etüdleri, zengin burjuva tarafndan XVII. yüzy~lda
oldu~u kadar müsait kar~~lanmam~~t~r. Bu zamanlarda Yak~n Do~u'ya
olan ilginin mihverini ekonomik saikler te~kil ediyordu. Hollanda'da
Yak~n Do~u'ya ilgi bundan sonra ancak hiyeroglif metinleriyle Babil
çivi yaz~stinn okunmas~ndan sonra yeniden geli~mi~tir. ~~te bu zaman
Leyden'de, Londra, Paris, Berlin kolleksiyonlar~n~n d~~~nda Bat~~
Avrupa kolleksiyonlar~n~ n en büyü~ü olan M~s~r antikiteleri kolleksiyonu te~ekkül etmi~tir. 185o den sonra, ~arkiyat ilmi, yeni alanlar
açm~~, ~arkiyat lengüistiki üzerinde durmu~~ve ifade ve dü~üncede
sadeli~e gayret etmi~tir ki, bu sadelik Leyden Üniversitesinde ~arkiyat etüdleri temsilcilerinin birço~unu iyice karakterlendirmektedir.
Hollanda'da Yak~n Do~u'ya kar~~~ilgi, çok eskidir; bir yandan
tarihi gelene~e dayanmaktad~ r; öte yandan da, do~u tarih ve medeniyetinin incelenmesi sayesinde daima yeni yeni ilhamlar almaktad~r.

OSMANLI IMPARATORLU~UNDA HOLLANDALILAR

523

Bu ilgi, memleketimizde ~arkiyat Enstitümüz Ex Oriente Lux'ün
üyelerinin çok olmas~ nda (3000) bir de Leyden'deki Hollanda Yak~n
Do~u Enstitüsünün h~zl~~geli~mesi ile en son zamanda Istanbul'da
yeni tarih ve arkeoloji enstitümüzün aç~lmas~nda kendini göstermektedir. Hollanda'n~n 1815 den sonra ticaret menfaatleri her ne kadar
ba~ka bir karakter arzetmekte ise de, Bab~âli ile ve Kemalist devrimden sonra yeni Türkiye ile münasebetler, Istanbul ve Ankara'daki
elçilerin gayretleri sayesinde devam ettirilebilmi~tir. Arap, Türk ve
Iran dillerinin Hollanda üniversitelerinde tetkiki, gelecekte kuvvetle
h~ zland~ r~lacakt~ r.
Kültür ve ilim münasebetlerini Türk üniversite ve bilginleri ile
gelecekte devam ettirmek, Felemenk ilminin yaln~zca kesin azmi
de~ildir, ayn~~ zamanda da Hollanda bu münasebetleri, profesör
mübadelesi ve memleketimize gelip Hollanda'n~n Türk milletine
gösterdi~i daimi sempati ve ilgiye ~ahit olmalar~~ için genç Türk ilim
adamlar~na etüd burslar~~ile canland~rmak arzusundad~r.

