TÜRKIYE'DE HOLLANDALI B~R SEYYAH:
CORNELIS DE BRUYN VE GÖZLEMLER!'
HIMMET UMUNÇ**
1652-1727 y~llar~~aras~nda ya~am~~~olan Hollandal~~ressam ve seyyah
Cornelis de Bruyn, 1 Ekim 1674'te Lahey'den ba~lad~~~~uzun bir Avrupa seyahatinden sonra', Italya üzerinden deniz yoluyla 17 Temmuz 1678'de Izmir'e
gelmi~tir2. Be~~aya yak~n Izmir'de kalan De Bruyn3, 4 Aral~k'ta Istanbul'a
yolculuk yapan bir Türk suba~~~ile bir a~an~n kafilelerine kat~larak bu kentten aynlm~~~ve ba~ka bir Hollandal~~tüccar ve iki Frans~ z ile birlikte, karadan Manisa ve Bal~kesir yoluyla Band~rma'ya ve oradan da bir gemi ile 14
Aral~k'ta Istanbul'a ula~m~~t~r4. Bir buçuk y~l kadar Istanbul'da kalan' De
Bruyn, 1 Temmuz 1680'de buradan ayr~lm~~~ve deniz yoluyla 6 Temmuz'da
tekrar Izmir'e dönmü~tür6. Yedi ay kadar Izmir'de kald~ktan sonra, 11 ~ubat
1681 tarihinde Izmir'den deniz yoluyla ayr~larak Sak~z ve Rodos'a u~ray~p,
M~s~r, Kutsal Topraklar ve Suriye'yi içine alan bir seyahate ç~km~~t~r. Iki y~l
süren bu seyahatinde dört ay M~s~r'da kalm~~7 ve buradan Kutsal Topraklar
ve Suriye'ye geçmi~tir; Kutsal Topraklar ve Suriye'de, 21 Temmuz 1681'den
06 Nisan 1683'e kadar, ba~ta Yafa, Kudüs ve çevresi, Ramala, Karmel Da~~,
Tabor Da~~, ölü Deniz, Beytüllahim, Nas~riye, Akka, Beyrut, Lübnan Da~~,
Trablusgarp, Sayda, Sur ve Halep olmak üzere, Roma ve H~ristiyanl~k tarihiBu makalenin içeri~i, 3.4.2008 tarihinde Ankara Hollanda Yüksekö~retim Enstitüsü (Nederlands
Instituut voor Hoger Onderwijs (NII-LkJ)'da verdi~im konferansta özet olarak s~mulmu~tur.
** Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, ~ngiliz Dili ve Edebiyat~~Bölümü ö~retim
üyesi.
' Bkz. Le Bruyn, ss.1-16 (Bu makalede, metin olarak, De Bruyn'~n seyahatnamesinin a~a~~da belirtilen ve 1700 Paris bask~s~~olan Frans~zca çevirisi Voyage an Levant esas al~nm~~~ve at~flar için bu metin
kullan~lm~~t~r).
2 Bkz. Ayn.es., s. 20.
3 Bkz. Aya. es., sa. 22-36.
4 Bkz. Aya. es., sa. 36-38.
5 Bkz. Aya. es., sa. 39-155.
6 Bkz. Aya. es., as. 155-61.
(28 Mart 1681) ve bir gece kald~ktan sonra
7 De Bruyn'~n seyahat etti~i gemi, önce Sur'a u~ram~~~
M~s~r'm Dimyat liman~na hareket etmi~tir. 31 Mart 1681'de Dimyat'a varan De Bruyn'~n M~s~r gezisi, 19
Temmuz 1681 tarihine kadar sürmü~tür (Bkz. Aya. es., sa. 177-248).
Belleten C. LXXIII, 10
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nin co~rafyasm~~gezmi~tir8. Gezisi en son Halep'te bitmi~~ve tekrar Izmir'e
dönmek için, bir kervanla Halep'ten ~skenderun'a geçerek be~~gün kadar
burada kalm~~t~r9. Bir ticaret gemisi ile 15 Nisan 1683'te ~skenderun'dan hareket ederek 19 Nisan'da K~br~s'~n Larnaka liman~na varm~~~ve 15 May~s'a
kadar K~br~s içinde geziler yapm~~t~r'''. K~br~s'tan sonra 30 May~s'ta gemi ile
Antalya'ya gelmi~~ve böylece Osmanl~~imparatorlu~u içindeki bu seyahatinin
ikinci a~amas~n~~tamamlam~~t~r". De Bruyn, Antalya'da on gün kadar Frans~ z konsolosunun misafiri olduktan sonra 10 Haziran'da bir kervanla hareket
etmi~~ve 23 Haziran'da Izmir'e ula~m~~t~r12. Burada bir buçuk y~la yak~n
bir süre daha kald~ktan sonra 25 Ekim 1684'te Venedik'e gitmek üzere gemi
ile Türkiye'den ayr~lm~~t~r'3. Böylece, De Bruyn'~n Türkiye dahil Osmanl~~
Imparatorlu~u içindeki seyahati, toplam alt~~y~l üç ay sekiz gün sürmü~~ve bu
sürenin dört y~la yak~ n bölümü Türkiye'de geçmi~tir.
De Bruyn, bu seyahatinin öyküsünü, muhte~em gravürlerle süsleyerek
daha sonraki y~ llarda tamamlam~~~ve Hollandaca olarak Reizen van Cornelis
de Bruyn, door de vermaardste Deelen van Klein Azil ba~l~~~~alt~nda 1698'de yaymlam~~t~n geni~~bir Osmanl~~co~rafyas~n~~kapsayan bu seyahatnamesinde,
De Bruyn, XVII. yüzy~l~ n son çeyre~inde bu co~rafyadaki toplumsal ya~am~,
halk~ , tarihi, kültürleri, dinleri, milliyetleri, veba salg~n~~gibi afetleri, yerel
yöneticilerin tutumlar~ n~, kentleri, kapitülasyonlann sa~lad~~~~ayncal~klar ve
kolayl~klar çerçevesinde ticari ve diplomatik faaliyet gösteren ~ngiliz, Frans~z, Venedikli ve Hollandal~lar~, do~al ve tarihi yerleri, arkeolojik kal~nt~lar~,
konaklama ve ula~~m durumunu yans~tm~~t~ r. Seyahatname, yay~mland~ktan sonra büyük ilgi çekmi~~ve hemen Frans~ zca ve Ingilizceye çevrilmi~tir.
Frans~zca çevirisi Voyage au Levant olarak 1700'de Paris'te ve ~ngilizce çevirisi ise A Voyage to the Levant olarak 1702'de Londra'da yarmlanm~~t~r'4. De
Bruyn, 1701'de Rusya üzerinden Iran, Hindistan, Seylan (Sri Lanka) ve Java
adalar~na kadar uzanan ikinci bir uzun seyahate daha ç~km~~~ve 1708'de
tamamlad~~~~bu seyahatini anlatan kitab~ n~, Reizen over Moskovie, door Persie
en Indie ba~l~~~~alt~nda 1711'de yay~nlam~~t~r's.
Bkz. Ayn. es., ss. 248-371.
Bkz. Ay~ . es., ss. 371-72.
'° Bkz. Ayn. es., ss. 372-87.
" Bkz. Ayn. es., ss. 390-93.
13 Bkz. Ayn. CS., ss. 393-96.
'3 Bkz. Ayn.es., ss. 395-400.
"4 Ayrintdar için bkz. Lendering, "Cornelis de Bruyn."
'5 Bkz. Ayn. web.
8
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Biz bu makalemizde De Bruyn'in seyahatinin Türkiye bölümleri, özellikle onun ~zmir ve Istanbul'a ili~kin anlat~mlar~~üzerinde duraca~~z, çünkü
Iskenderun ve Antalya'ya ili~ kin gözlemleri çok s~n~rl~~olup önemli ayr~nt~lar
içermemektedir. Ancak, onun bu seyahatini de~erlendirebilmek ve gözlemlerini yorumlayabilmek için, Türkiye ile Hollanda (ki a~a~~da da de~inece~imiz gibi, XVI. yüzy~ ldan itibaren Hollanda Cumhuriyeti olmu~tur)'6 aras~ndaki ili~kilerin tarihsel ba~lam~na k~saca bakmak ve Bat~'da XVII. yüzy~lda
giderek öne ç~kmaya ba~layan ~arkiyatç~l~ k ilgisini ana çizgileriyle belirtmek
yararl~~olacakt~r.
Türkiye ile Hollanda aras~ nda resmi diplomatik ili~kilerin ba~lang~c~~
1610'lar~n ilk y~llar~na dayanmaktad~r. Bu ili~kilerin kurulmas~nda ilk ad~mlar, Kaptan-~~Derya Halil Pa~a'n~n giri~imiyle at~lm~~t~ru. Tarihsel olarak
bak~ld~~~nda, Hollanda, ba~lang~ çta sadece Ijssel Irma~~~ile Maas ve Ren
~rmaklar~mn deltas~~aras~ndaki yar~~batakl~ k ve seyrek nüfuslu bir bölge idi
ve IX. yüzy~l ~arlman (Charlemagne) döneminden beri yar~~özerk bir kontlukla yönetilmi~tir. Hollanda'n~ n, 1384'ten itibaren Burgonya Dükal~~~na ve
1482'den itibaren de Habsburg imparatorlu~u'na ba~land~~~n~~görürüz's.
Habsburg Imparatoru ~arlken'in (Charles V'in), Hollanda dahil birle~ik
Felemenk eyaletleri üzerindeki tüm yetkilerini ve haklar~n~~1555 y~l~nda
o~lu ~spanya Kral~~Philip II'ye devretmesi üzerine, Hollanda ile birlikte
Zeeland and Freisland gibi di~er eyaletler de ~spanya krall~~~= yönetimine
girmi~tir'9. Ancak, ~spanya yönetiminin a~~ r ekonomik ko~ullar~, idari ve
askeri bask~lar~, hem eyaletlerin geleneksel özerk yönetim haklar~n~~hem
eyalet meclislerinin yetkilerini k~s~tlama giri~imleri, ço~u Protestan olan
eyaletlerde Katolikli~i hakim k~ lma siyaseti ve tüm eyaletlerin olu~ turmu~~
oldu~u federal cumhuriyet yap~s~n~ n üst yasama organ~~olan "Eyaletler Ge'6 Hollanda Cumhuriyeti'nin ayr~nt~l~~siyasi, sosyal ve ekonomik tarihi için, bkz. Israel, The Dutch
Republic, özellikle ss. 179-1121.
Bkz. De Groot, ss. 48, 55-56, 58 ve 61; Çelikkol, De Groot ve Slot, ss. 16-17, 21 ve 23. Kahramanmara~~Süleymanl~~(Zeytün) do~umlu olan Halil Pa~a (1570-1629), dev~irme olarak Enderün'da yeti~mi~,
saray~n çe~itli bölümlerinde görev yapt~ktan sonra Sultan III. Murat'a "Do~anc~~Ba~~" olmu~~ve daha
sonra 1595 ve 1603 y~llar~~aras~ nda hükümdar olan Sultan III. Mehmet'in de en yak~n~nda bulunmu~tur.
Saraydaki önemi devam eden Halil Pa~ a, Sultan I Ahmet (1603-1617) taraf~ndan önce "Çak~rc~~Ba~~"
(1606) yap~lm~~~ve buradan da 1607'de Yeniçeri A~al~~~ na getirilmi~tir. 1609'da ise terfien Kaptan-~~
Derya'l~k makam~na atanm~~~ve bu görevi 1622 y~l~~ sonlar~na kadar sürmü~tür. Halil Pa~a'n~n ayr~nt~l~~
ya~am öyküsü ve üstlendi~i görevler için bkz. De Groot, ss. 48-82.
'8 Bkz. Israel, The Dutch Republic, ss. 9-35
'9 Bkz. Ayn. es., ss. 129-35.
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net Meclisi" (the States General)'~n yetkilerini önemli ölçüde s~n~rlama çabalar~~sonucu, 1567'den itibaren eyaletlerde isyanlar artmaya ba~lam~~~ve bu
isyanlar, 1572'den itibaren de Hollanda Cumhuriyeti'nin ispanya'dan ba~~ms~zl~~~ na yönelik ulusal bir ihtilâle dönü~mü~tür. Böylece, ba~lang~çta
~ngiltere'nin de Cumhuriyet yan~nda yer almas~~ile 1648 y~l~nda Westphalia Bar~~~Andla~mas~'n~n yap~lmas~ na kadar sürecek olan ~spanya-Hollanda
"Seksen Y~l Sava~~" ba~lam~~t~r20.
~~te, Osmanl~~imparatorlu~u ile Hollanda Cumhuriyeti aras~nda siyasi
ili~kilerin resmen kurulmas~~ böyle bir tarihsel ba~lamda olmu~tur. Asl~nda,
daha 1560'larm sonlar~nda, Osmanl~~hükümeti ad~ na Sadrazam Sokullu
Mehmet Pa~a, Orange Prensi William I'e mektup göndererek, Philip II'nin
Protestan Hollanda halk~~üzerinde uygulad~~~~kat~~Katolik bask~ya kar~~~
Hollanda'y~~desteklemi~tir21. Öyle ki Hollandal~~ Protestanlar, üzerinde "Liever Turks dan Paaps" (Türk, Papa'dan daha hay~rl~d~r) yaz~l~~gümü~~bir hilâl
tak~~ta~~maya ba~lam~~lard~r22. Yine ayn~~dönemde, bir Türk temsilcinin, Anvers Kilise Heyeti'ne, Philip II'ye kar~~~Hollandal~~Protestanlarm isyan~n~~destekleyici ve te~vik edici mektuplar sundu~u bilinmektedir23. Ayr~ca, ~spanyol
donanmas~ mn Hollanda'daki üssü Sluis limamm 1604'te ele geçiren Cumhuriyet güçleri, ~spanyollar~ n elinde bulunan ve gemilerde forsa olarak çal~~t~r~lan 1500 kadar Türk tutsa~~~kurtarm~~~ve Hollanda cumhuriyet hükümeti
bu olay~~Osmanl~~imparatorlu~u ile "dostane ili~ kiler kurmak için iyi bir f~rsat olarak" de~erlendirmi~tir24. Nitekim, Eyaletler Genel Meclisi, 16 Ekim
1606'da, ald~~~~kararla, Sultan Ahmet I'e bir mektup yaz~ larak, "Hollanda'n~n
Ispanya'ya ve Avusturya [Habsburg] Hanedan~na kar~~~sürdürdü~ü uzun sava~~[Seksen Y~l Sava~~] ve ~spanyol kad~rgalar~ nda [kalyonlar~nda] bulduklar~~
Sultan'~n tebas~n~n tamam~n~~nas~l serbest b~rakt~klar~~hakk~nda" bilgi verilmesini benimsemi~tir25. Bu karar~n yan~~s~ ra, Genel Meclis, 3 Ocak 1608
tarihli bir mektupla da Osmanl~~hükümetine ba~vurarak "do~rudan resmi
ili~ki kurulmas~n~~önermi~tir."26 ~~te, Hollanda gemicili~inin gücünü çok iyi
bilen ve Osmanl~~donanmas~nca Ispanya'ya kar~~~yürütülecek deniz sava~la20 Bkz. Ayn. es., ss. 135-275 ve 478-546.
Ayr~nt~lar için bkz. De Groot, ss. 84-85.
' Bkz. Ayn. es., s. 85; Çelikkol, De Groot ve Slot, s. 2.
23
Bkz. De Groot, s. 83; Çelikkol, De Groot ve Slot, s. 8.
24 Bkz. De Groot, s. 93; Çelikkol, De Groot ve Slot, s. 13.
25 Çelikkol, De Groot ve Slot, s. 15.
Ayn es., s. 15. Ayr~ca, bkz. De Groot, ss. 92-93.
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r~nda Hollanda donanmas~ ndan yararlanmak isteyen Kaptan-~~Derya Halil
Pa~an, 1610'da Genel Meclis'e bir mektup yazarak, hem Sluis'te Türk forsalar~n kurtar~ld~~~n~~bildi~ini belirtmi~~hem de diplomatik ili~ kilerin tesisi için
bir temsilcinin görevlendirilmesini talep etmi~tir'. Bunun üzerine, Genel
Meclis, daha önce Türkiye'de tüccar veya seyyah olarak bulunmu~~olan Cornelis Haga adl~~bir avukat~~1611'de Hollanda Cumhuriyeti'nin elçisi olarak
görevlendirmi~tir29. Istanbul'a 17 Mart 1612'de gelen Haga, Halil Pa~a'n~n da
güçlü deste~ini alarak Sultan I. Ahmet'in huzuruna ancak May~s ay~~içinde
kabul edilebilmi~tir30. Genel Meclis'in talimatlar~~ do~rultusunda Osmanl~~
hükümeti ile hemen görü~ melere ba~layan Haga, "Landsadvocaat" Johan
van Oldenbarnevelt'in' haz~ rlam~~~oldu~u taslak kapitülasyonlar metnini
sunmu~~ve Sultan I. Ahmet'in tu~ras~m, Ni~anc~~Ba~~~ile Defterdar'~n imzalar~m ta~~yan "nihai metin" 6 Temmuz 1612'de kendisine teslim edilmi~tir'.
Elçilik görevini 1639'a kadar sürdüren Haga, kapitülasyonlar~n sa~lad~~~~hak
ve ayr~cal~ klar çerçevesinde, öncelikle Hollanda'n~ n Osmanl~~Imparatorlu~u
ile olan ticaret ili~kilerini h~zla geli~tirmeye çaba göstermi~, bu amaçla ~zmir,
Halep, Larnaka ve Cezayir'de konsolosluklar~n aç~lmas~n~~sa~lam~~~ve k~sa
27
Bkz. De Groot, ss. 55 ve 58. Tarihsel olarak bak~ld~~~nda, 1571'de ~nebaht~~Deniz Sava~~nda Osmanl~~donanmas~n~n haçl~~donanmas~ nca yok edilmesi üzerine Sadrazam Sokullu Mehmet Pa~a yeni
bir donanma olu~turmu~ tu. Ancak, yeni dönemde ya~anan e~itimsizlik, yeti~mi~~ve deneyimli denizci
eksikli~i, gemilerin teknolojik gerili~i, di~er yap~ sal ve idari sorunlar nedeniyle, Türk denizcili~i
1590'lardan itibaren gerilemeye ba~lam~~t~~(bkz. Uzunçar~~l~, ss. 315-16). Bu ba~lamda, Kaptan-~~ Derya
Halil Pa~a, ~ngiltere ve Venedik'in yan~s~ra, ku~kusuz, donanmay~~güçlendirmek ve denizcilikteki yeni
geli~ melerden yararlanabilmek için bu dönemde Avrupa'da en güçlü ticaret ve sava~~donanmas~na sahip
olan ve gemi teknolojisinde büyük at~l~mlar yapm~~~olan Hollandahlarla i~birli~i aray~~lar~~içine girmi~tir. Hollanda gemicili~i hakk~nda bkz. Israel, Dutch Prin~a~y, ss. 18-23 ve The Dutch Republic, s. 316.
' Bkz. De Groot, ss. 94-95; Çelikkol, De Groot ve Slot, s. 21; ayr~ca, Israel, The Dutch Republic, s. 405.
Kr~. Uzunçar~~l~, s. 236. Halil Pa~a'n~n mektuplar~~hakk~ nda ve bir mektubunun metni için, bkz. De
Groot, 260-65.
s. 405 ve
29 Bkz. De Groot, s. 98;Çelikkol, De Groot ve Slot, s. 16; ayr~ca, Israel, The Dutch Republic,

Dutch Prima~y, s. 98.
3° Bkz. De Groot, ss. 99-125; Çelikkol, De Groot ve Slot, s. 16.
31 Hollanda Cumhuriyeti'nin kurulu~unda ve ba~~ms~zl~ k mücadelesinde, Van Oldenbarnevelt
(1547-1619) etkin rol oynam~~t~ r. 1586-1618 y~llar~~aras~nda "Lands~~dvocaat," yani Hollanda eyaletinin
Eyaletler Genel Meclisi'ndeki sözcüsü olarak görev yapm~~, Ispanya'ya kar~~~federal cumhuriyeti yard~m
etmek için müttefik olarak Hollanda'da bulunan ~ngiliz askeri ve siyasi varl~~~na ~iddetle kar~~~ç~km~~,
ancak ~spanya ile 1609'da yap~lan on iki y~ll~k andla~ma sonras~ nda federal cumhuriyet içinde ortaya ç~kan ~iddetli siyasi ve dini çat~~ malarda Hollanda eyaletini federal cumhuriyetten ay~rarak ayr~~bir devlet
yapma giri~imleri ile suçlanm~~~ve 1619'da idam edilmi~tir. Ayr~nt~lar için bkz. Israel, The Dutch Republic,
özellikle ss. 222-30, 234-40, 421-59.
32 Bkz. De Groot, s.120; Çelikkol, De Groot ve Slot, s. 17. Kapitülasyonlar~n metni için bkz. De Groot,
ss. 231-60.
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sürede Türkiye ve Do~u Akdeniz ticaretinde Hollanda'n~ n üstünlü~ünü tart~~mas~z hale getirmi~tir33.
Her ne kadar Türkiye ve Hollanda aras~ ndaki siyasi ve diplomatik
ili~kiler bu ~ekilde XVII. yüzy~l ba~lar~nda resmiyet kazanm~~ sa da, asl~nda Hollandal~lar~ n Türkiye ile ba~lant~lar~~çok eskilere gitmektedir.
Ortaça~'dan beri Kutsal topraklara seyahat eden H~ristiyan hac~lar aras~nda
Hollandal~lar~ n da bulundu~u bilinmektedir34. Özellikle, Haçl~~Seferleri'nde
Flaman kontlar~~ Robert I, Robert II ve Philip gibi soylular ile askerlerin
yer ald~~~~ve haçl~~kuvvetlerinin Filistin'e ta~~ nmas~nda Friesland ve di~er
eyalet gemicilerinin etkin oldu~u bir gerçektir35. Ayr~ca, 1520'lerden itibaren Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun, Macaristan'~~fethederek Orta Avrupa'ya
yay~lmas~~ve, Kanuni Sultan Süleyman Süleyman'~n 1520'den 1566'ya kadar
süren yönetiminde, her bak~ mdan en güçlü ve parlak bir döneme ula~ mas~,
Türkiye'yi Avrupa'da ilgi oda~~~yapm~~t~r. Bu ba~lamda, Türk toplumunu,
ya~ am biçimlerini, kültürünü, dinini, tarihini, siyasetini, ekonomisini, ordu
ve donanmas~~dahil tüm kurumlar~n~, dilini ve edebiyat~n~, gelenek ve göreneklerini, co~rafyas~n~ , kentlerini, arkeolojik zenginliklerini, floras~n~~ve
faunas~n~, k~sacas~~ Türkiye'yi her yönüyle tan~ mak için, ara~t~rma, seyahat,
gözlemleme, inceleme ve de~erlendirme faaliyetleri yo~un olarak artmaya ba~lam~~t~r. Ba~ka bir deyi~le, özellikle XVI. yüzy~ ldan itibaren, Bat~da,
Türkiye odakl~~ ~arkiyatç~l~ k, hem bilimsel hem de genel ilgi olarak geli~me sürecine girmi~tir. ~~te, ça~~m~z ara~t~rmac~lar~ ndan Edward Said'in,
Orientalism adl~~o çok popüler eserinde sözünü etmedi~i ve gerek Osmanl~~
imparatorlu~-u'nu gerek Türkiye'yi ele almayarak eksik b~rakt~~~~en temel
gerçek, XVII. yüzy~ lda daha da ivme kazanan Türkiye odakl~~bu Bat~~ ~arkiyatç~l~~~d~r; yani, Avrupa'da ~arkiyatç~l~ k, Türkiye'ye yönelik olarak ba~lam~~t~ r. Said ise Türkiye'den veya Osmanl~~ ~mparatorlu~u'ndan bu ba~lamda hiç söz etmemi~~ve, daha sonraki ba~ ka bir eserinde ifade etti~i gibi,
Orientalism kitab~n~n, sadece "Orta Do~u ile s~n~rl~" oldu~unu belirtmi~tir".
Bkz. De Groot, ss. 214-29; Israel, Dutch Primaty, ss. 98-101 ve The Dutch Republic, s. 313 ; Çelikkol,
De Groot ve Slot, s. 37.
Örnegin, 1106 bahar~nda Kutsal Topraklarda, ~ngiliz, Hollandal~~ve Danimarkal~~büyük bir hac~~
kafilesi bulunuyordu. Bkz. Runciman, II, 91 and 249. Ayr~ca, bkz. Heyd, s. 135.
35 Bkz. Runciman, I, 113, 122 ve 199; II, 258; III, 9, 24, 26, 55, 56, 146, 147, 149 ve 150. Ayr~ca, bkz.
Heyd, ss. 265, 289-90, 301, 313, 433-34, 447 ve 542.
Said, Culture and Imperialism, s. xi: "Orientalism
was limited to the Middle East." (Bu makalede,
~ngilizce, Frans~zca ve Latince metin ve ifadelerin çeviri/eri tarafimdan yap~lm~~t~r).
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Said'in çok daha ciddi bir di~er yanl~~~~da, Bat~l~lar için, "~ark" kavram~n~n, "ondokuzuncu yüzy~l ba~lar~ na kadar gerçekten sadece Hindistan ve
Incil topraklar~~anlam~na geldi~ini" iddia etmesidir". Ancak, gerçek olan
ise, Said'in, Bat~~ ~arkiyatç~l~~~n~n ortaya ç~kma ve geli~me dönemleri olarak
gördü~ü XVIII. ve XIX. yüzy~llarda, "Orta Do~u"nun yer ald~~~~co~rafya,
Osmanl~~~mparatorlu~u'nun bir parças~~idi. Dolay~s~yla, De Bruyn dahil bu
co~rafyada seyahat eden ve gözlemlerde bulunan pek çok Avrupall'n~n seyahatnamelerinden de aç~kça görüldü~ü gibi, Osmanl~~siyaseti, yönetimi,
toplumsal ya~am~, kültürü ve de~erleri -ba~ka deyi~le, Osmanl~~varl~~~, Osmanl~l~k ve Osmanl~~~arkl~l~~~- bu co~rafyay~~tan~mlayan en etkili temel ö~e
olmu~tur. Ne var ki bu gerçe~i görmedi~i veya görüp de belki bunu kas~tl~~
olarak göz ard~~etti~i içindir ki Said, ~arkiyatç~l~ k incelemesinde, Türkiye'yi
d~~lam~~~ve Bat~~ ~arkiyatç~l~~~n~n ba~lang~c~n~~ da XVII. yüzy~l yerine yanl~~~
olarak XVIII. yüzy~lla ili~kilendirmi~tir'.
Yine Said'in iddia etti~i gibi, geçmi~teki Bat~~ ~arkiyatç~l~~~n~n, Bat~l~lar
için tamamen bilimsel, kültürel ve dolay~s~yla humanist amaçl~~bir ilgiden
kaynakland~~~n~~ söylemek yeterli bir tespit de~ildir". Bat~~ ~arkiyatç~l~~~n~n
hiç üzerinde durulmayan ve çok önemli olan bir di~er yüzü de Osmanl~~
~mparatorlu~u'nun tüm özelliklerini ortaya ç~ karma ve buna göre ileriye dönük, özellikle siyasi, ekonomik ve kültürel stratejilerin geli~tirilmesine imkan
verecek istihbarat ve raporlama birikimini olu~turma faaliyetleridir. Bu ba~lamda, Türk dili, tarihi, edebiyat~, dini, kültürü, co~rafyas~~ve kurumlar~na
ili~kin olarak Bat~l~~humanistler ve devlet görevlilerince yürütülen çal~~malar~n yan~~s~ra, Bat~l~~seyyahlar~n Türkiye'ye ve ba~ta M~s~r ve Do~u Akdeniz co~rafyas~~olmak üzere Osmanl~~ imparatorlu~u s~n~rlar~~ içindeki di~er
bölgelere yönelik seyahatleri de özellikle XVII. yüzy~ldan itibaren artmaya
ba~lam~~t~ r. Görünür de salt humanist bir merak ve ilgiden kaynaklanm~~~gibi
alg~ lanabilen bu seyahatler ve XIX. yüzy~l sonlar~ndan itibaren ba~layan Bat~l~~
arkeolojik faaliyetler, ayn~~zamanda birer istihbarat toplama ve olup bitenleri raporlama faaliyetleri idi40. Buna en çarp~c~~örnek, ~ngiltere'de Elizabeth
I döneminden verilebilir. 1561 ve 1626 y~llar~~aras~nda ya~am~~~olan Rönesans ~ngiliz dü~ünürü ve devlet adam~~Francis Bacon, "Of Trauail" ("Seyahat
" Orientalism, s. 4: "the Orient, which until the early nineteenth century had really meant only India
and the Bible lands." Ayr~ca, bkz. Ayn. es., s. 17.
Ayn.es.„ ss. 3, 7, 17 ve 31-73.
Bkz. Ayn. es., ss. 12-13, 19, 41-53 v.d.
40 örnegin, ~ngiliz arkeologlar~ n Türkiye'deki bu tür faaliyetleri için, bkz. Winstone, ss. 110-11;
Umunç, "The Other Geography," s. 735.
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Üzerine") ba~l~kl~~denemesinde41, seyahatlerde "görülecek ve gözlemlenecek
~eyler"" olarak uzun bir liste vermi~tir; bu listede, her türlü askeri tesis ve
tahkimattan, tersanelere, askerlerin e~itimine, kent ve kasabalar~n surlarma,
evlerin yap~s~na, eski eser ve kahrit~lara, k~l~k k~yafete, e~lencelere, dü~ünlere,
cenazelere, idamlara, kavgalara, sa~l~k durumuna, önemli ki~ilere, köylerdelci
ya~ama kadar pek çok gözlendenecek hususlar' belirtmi~tir". Ayr~ca, Elizabeth I döneminde (1558-1603), özellikle Ispanya'n~n giderek artan i~gal veya
sald~r~~tehditlerine kar~~, William Cecil yönetimindeki Ingiliz hükümetinin
ald~~~~en etkin önlemlerin ba~~nda, tüm Katolik Avrupa'y~~kapsayacak bir
istihbarat a~~n~n olu~turulmas~~gelmi~tir. 1580'lerden itibaren bu a~~n içine
Osmanl~~~mparatorlu~uda dahil edilmi~tir, çünkü Ispanya'ya kar~~~Osmanl~~
hükümeti ile ittifak aray~~~~içinde olan ve ayr~ca imparatorluk topraklar~nda
faaliyet gösteren ~ngiliz tüccarlar~~için güçlü ayr~cal~klar elde etme pe~inde
olan Elizabeth I hükümeti, olu~turdu~u bu etkin istihbarat a~~~ile Osmanl~~
~mparatorlu~u'nu ve onun Avrupa siyasetini yak~ndan izlemeye ba~lam~~t~r".
~stihbarat için elemanlar, örne~in Christopher Marlowe gibi sadece üniversite
ö~rencileri aras~ndan özenle seçihniyordu", ayn~~zamanda diplomadardan,
elçilik görevlilerinden, seyyahlardan, gernicilerden, tüccarlardan, yabanc~~tutsaldardan, Kutsal Topraklarda bulunan din adamlar~ndan, hac~lardan, Avnipa ordularmda görev alan paral~~~ngiliz askerlerinden, Sir Philip Sidney gibi
Avrupa saray çevreleri ile yak~n ki~isel ba~lar kuran soylulardan, yerli halktan
ve daha nicelerinden bu amaçla yararlan~l~yor" ve bulunulan ülkeye ili~kin
her türlü gözlem ve izlenim, ~u veya bu ~ekilde rapor ediliyordu. Nitekim,
1571 y~l~nda Fransa'ya seyahate haz~rlanan Rutland Kontu'na Cecil taraf~ndan verilen talimat bu ba~lamda çok anlamhd~r; Cecil, Rudand Konendan,
"içinden geçilen ülkelerin [...] kimler taraf~ndan, üst düzey görevlilerce mi yoksa astlar~nca m~~yönetildi~ini, ayn~~ülkelerde hangi
soylularm ya~ad~~~n~, ülkede adalet için Parlamentonun üstün bir
yeri olup olmad~~~n~, [...] hem do~an~n hem topra~~n sa~lad~~~~veya
[...] sanayi ile üretilen önemli emtiamn [...] neler oldu~unu"47
Bacon, ss. 73-76.
" Bacon, s. 73.
" Bkz. Aya. es., ss. 73-75.
Elizabeth I dönemindeki istihbarat faaliyetleri ve Osmanl~~Imparatorlu~u ile ili~kiler için, bkz.
Umunç, "On Her Majesty's Secret Service", özellikle ss. 904-915.
" Bkz. Ayn. es., ss.907-08.
" Mu. Aya. es., ss. 905-07.
47 Potter, s. 5: " the countries as you pass [...J by whom they ar governed as well by superior officers as
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ö~renmesini ister. Ku~kusuz, genel olarak )(VI. ve XVII. yüzy~llarda ve daha
sonras~nda, Avrupa'da, d~~~ülkelere ve yabanc~~co~Tafyalara seyahate ç~kan
ço~u ki~iye bu tür talimatlar veriliyordu. Bu co~rafyalar içinde, ~arkiyat çal~~malar~~da dahil, özellikle yo~un bir dikkatle izlenen ve gözetlenen co~rafya, Osmanl~~Imparatorlu~u olmu~tur. Hollanda Genel Meclisi'nin de ayn~~
yöntemlerden faydalanma yolunu tercih etmi~~olabilece~i do~ald~r.
Asl~nda, diplomatik ili~kiler 1612'de resmen kurulmadan çok önce
Türkiye'de bulunmu~~önemli Hollandal~lar vard~. örne~in, Ravesteinl~~
Gerard van Veldwijk, 1544 y~l~nda Habsburg elçisi olarak Istanbul'a gelmi~tir. Yine Leidenli genç bir soylu olan Joris van der Does (Joris Douza,
1574-1599), Polonya elçisinin maiyetinde 1597'de Istanbul'a gelmi~~ve burada, aslen Laheyli olan, ancak Müslümanl~~~~kabul ederek ad~n~~"Kaike
Mehmed" [Kay~kç~~Mehmet] olarak de~' i~tirmi~~bulunan ve Osmanl~~donanmas~nda kad~rga komutanl~~~~yapan "Adriaan Kant" adl~~bir Hollandal~~
ile tan~~m~~t~r49. Ayr~ca, XVI. yüzy~lda ve 1612 öncesi y~llarda, Hollandal~~
ticaret gemileri, ~ngiliz ve Frans~z bayraklar~~alt~nda Türkiye'ye ve Do~u
Akdeniz limanlar~na serbestçe seferler yap~yor ve Hollandal~~tüccarlar da
ba~ta ~zmir, ~stanbul, Ankara, Halep ve iskenderiye olmak üzere bölgenin
önemli ticaret merkezlerinde faaliyetlerini sürdürüyorlard~n örne~in, tiftik
ve yün ticareti için 1590'lardan itibaren Ankara'da faaliyet göstermeye ba~layan Hollandal~~tüccarlar, ~ngiliz Levant Kumpanyas~'mn himayesi alt~nda
bulunuyorlard~2.
Türkiye'de faaliyet gösteren ve ticaret kolonisi olu~turan Hollandal~lar~n say~s~, diplomatik ili~ kilerin kurulmas~~ve kapitülasyonlar~n uygulanmaby subalternall, what noble men have their habitation in the same countrys, whyther ther be any superior
place of Parlement for justice in the country [...] what ar the principal commodities [...] as well of nature
as the soyles or [...] by industry."
" Bkz. Çelikkol, De Groot ve Slot, s. 2.
Bkz. Aym es., s. 11. Van der Does, Leiden Üniversitesi Kuratörü ve tarihçi olan babas~~Janus van der
Does'a Istanbul'dan yazd~~~~uzun mektubunda Kay~kç~~Mehmet'ten "duarum [...] triremium praefectus"
["iki kad~rgan~n komutan~"] olarak söz etmektedir. Toplam 144 sayfa olan mektup, Joris van der Does'~n
genç ya~ta 1599'da ölümü üzerine, ayn~~y~l Leiden'de "Georgii Dolum de itinere suo Constantinopolitano epistula [Joris Douza'mn Istanbul Seyahati Üzerine Mektubu]" ba~l~~~~ile yay~nlanm~~t~ r. Mektubun, Kay~kç~~
Mehmet ile ilgili bölümü için, bkz. Çelikkol, De Groot ve Slot, s. 10: "Hagiensis quidam Apostata Kaike
Mehemeth duarum [...] triremium Praefectus" (Lahey'li bir dönme ve iki kad~rgan~n komutan~~olan
Kay~kç~~Mehmet).
" Bkz. De Groot, ss. 86-92; Çelikkol, De Groot ve Slot, s.105. Ayr~ca, kr~. Israel, Empires and Entrepots,
s. 136.
Bkz. Barnett, s. 136.
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ya ba~lamas~ ndan sonra h~zla artmaya ba~lam~~ t~r. 1609-21 y~llar~~aras~nda,
Hollandal~~tüccarlar, Türkiye ve Do~u Akdeniz ile olan ticarette o kadar
ba~ar~l~~olmu~lard~r ki ba~ta ~ngiltere ve Venedik olmak üzere di~er Avrupa
ticaret güçlerinin önüne geçmi~lerdir52. Özellikle Izmir'de önemli bir Hollanda ticaret kolonisi olu~mu~tur53. Her ne kadar ~spanya-Hollanda Seksen
Y~l Sava~~'n~ n 1621-1648 döneminde, Hollanda'n~n Türkiye ticareti gerilemi~~ise de, 1648 Westphalia Andla~mas~~ile Otuz Y~l Sava~lar~'n~ n bitirilerek
bar~~~ n Avrupa'da hakim k~l~nmas~, Hollanda üzerindeki ~spanya ambargolar~n~n kald~r~lmas~~ve denizlerde Hollanda ticaret konvoylar~na yap~lan
~spanyol sald~r~lar~n~ n durmas~~sonucu, Hollandal~lar~ n Türkiye'deki varl~~~~
ve ticaret faaliyetleri h~zla artmaya ba~lam~~~ve Hollanda-Türkiye ili~ kileri
giderek çok güçlenmi~ tir".
Dolay~s~yla, De Bruyn'~ n Osmanl~~imparatorlu~u içinde seyahate ç~kmas~~ tesadüf de~ildir. Her ne kadar kendisi, "en körpe y~llar~mdan beri
yabanc~~ülkelere seyahat etmek için içimde bast~r~lamayan ~iddetli bir arzu
hissetmi~imdir" dese de55, bu ifade ba~lam~ nda kendisinin, bu seyahati, sadece ki~isel merak~~ve ilgisi sonucu yapm~~~olabilece~ini söylemek yeterli de~ildir. Asl~nda, De Bruyn'n~ n 1674'te seyahate ç~kmas~~ile 1670'lerin ba~~nda
Orange Prensi William 11156 ile Hollanda Devlet Bakan~~Johan de Witt aras~ndaki siyasi çat~~ma süreci57 birbiri ile ba~lant~l~~görünmektedir. William'~~
fanatik derecede destekleyen De Bruyn'~ n, Johan de Witt'in 1672'de u~rad~~~~suikaste58 kar~~t~~~~ku~kusu, dönemin Hollanda hükümet çevrelerinde
yayg~nd~, çünkü suikaste kar~~ anlardan birisinin ad~n~ n "Cornelis de Bruyn"
Bkz. Israel, Dutch Prima~y, ss. 97-101.
Bkz. Ayn. es., s. 151: "the Dutch merchant colony which had arisen at Smyrna during Phase Two
[1609-1621] [~kinci A~ama (1609-1621) s~ras~ nda Izmir'de olu~mu~~olan Hollanda ticaret kolonisi]."
5' Bkz. Ayn. es., ss. 202-04, 224-29, 257-58 v.d. ve Empires and Entrepots,
ss. 148 v.d.
"Le Brun, s. 1: "Je me suis senti des mes plus tendres annes un penchant insurmontable â voyager
les pah etrangers."
sb ~ ngiltere'de 1685'te kral olan James II'nin, katolikligi yeniden resmi devlet dini yapmak için
Parlamento ile çat~~ maya girmesi sonucu, ~ ngiliz parlamentosu, Hollanda Stadholder'i Prens William
III'ü kurtar~c~~olarak davet etmi~tir. William 500 civar~ nda gemiden olu~an bir donanma ve bir ordu
ile hareket ederek Devon'dan karaya ç~km~~t~r. William'~ n gücünden çekinen James II, sava~a girmeden
Fransa'ya s~gmm~~~ve böylece kan dökülmeden bir ihtilâl gerçekle~ mi~tir. ~ngiliz tarihinde "~anl~~Ihtilâl"
("The Glorious Revolution") olarak bilinen bu ihtilâl ile William, James II'nin k~z~~olan kar~s~~Mary ile
birlikte "William III" olarak Ingiliz taht~na oturmu~ tur. Mary'nin 1694'te ölümünden sonra William III
krall~ga tek ba~~ na 1702'de ölümüne kadar devam etmi~tir. Bu olaylar ve geli~ melerle ilgili olarak bkz.
Trevelyan, ss. 342-53; Morrill, ss. 337-42; Langford, ss. 353 ve 356; Israel, Dutch Republic, ss. 841-62.
67 Suikastin ayr~nt~lar~~için bkz. Israel, Dutch Republic, ss. 722-803.
" Bkz. Ayn. es., s. 803.
52
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oldu~u bilinmekteydi. Nitekim, kendisi M~s~r ve Suriye seyahatlerinden sonra tekrar Izmir'e geldi~inde, Izmir'deki Hollanda konsolosu Jacob van Dam
bu ku~kuyu dile getirmi~~ve ayn~~ku~kuyu Istanbul'daki büyükelçi Justinus
Colyer'in" ve di~er görevlilerin de payla~t~~~n~~belirtmi~tir ve van Dam bu
ki~inin De Bruyn'in kendisi oldu~u yönündeki söylentilerden söz etmi~tir'.
De Bruyn ise, sert tepki göstererek, bunun sadece bir isim benzerli~i oldu~unu, kendisinin böyle bir olayla ili~kilendirilemeyece~ini ve bu söylentilerin,
kendisinin Livorno'da bu konu ile ilgili olarak yap~lan tart~~malarda Orange
Prensi'ni savundu~u için ortaya at~ld~~~n~~ileri sürmü~tür:
"Bu yalan söylentinin ilk temellerinin Livorno'da at~ld~~~ na inan~yorum. Orada, bu konu [suikast] üzerinde yap~lan bir çok sohbette ben de vard~m. Bu tart~~malarda, baz~lar~n~n k~~k~rtmas~~ile
belki de son derece heyecanl~~bir ~ekilde hep Orange Prensi'nin
ç~karlar~n~~savundu~um içindir ki, isim benzerli~i ile birlikte, cehaletten veya kötü niyetten, orada [suikastte] bulunan ki~ inin ben
oldu~um sonucuna var~lm~~t~r."61
De Bruyn'~n bu direni~ine kar~~~konsolos van Dam, konuyu daha fazla
uzatmam~~, ~a~~lacak bir tav~rla, ona yak~nl~k göstermi~~ve sahip ç~km~~t~r62.
Asl~nda, De Bruyn, Izmir'e ilk ayak bast~~~nda do~ruca van Dam'~n evine giderek ona misafir olmu~tur". Gerek konsolos gerek büyükelçi, Eyaletler Genel Meclisi'nin karar~yla 1668'de Türkiye'deki görevlerine ba~lam~~ larsa da"
1672'de Johan de Witt'in öldürülmesinden sonra Hollanda Stadholderli~i
(Devlet Ba~kanl~~~) görevini üstlenen ve böylece siyasi gücü tart~~mas~z olan
Prens William'~n Türkiye'deki temsilcileri olmu~lard~r. Belki de bu nedenledir ki Prens William'~n önemli bir gizli ajan~~oldu~undan ku~ku duymad~klar~~De Bruyn'la Türkiye'de kald~~~~sürece ilgilenmi~ler ve ona yard~mc~~olmu~lard~r. Bir ba~ka deyi~le, e~er De Bruyn, Johan de Witt suikastine gerçekten
kat~lm~~sa —ki genel ku~ku o yöndeydi—, onun Hollanda d~~~na ç~kar~lmas~~
ve ~talya üzerinden Osmanl~~imparatorlu~u topraklar~na gönderilmesi, hem
Justinus Colyer hk., bkz. De Groot, s. 228; Çelikkol, De Groot ve Slot, ss. 64-66.
60 Bkz. Le Brun, ss. 397-99.
°' Le Brun, s. 398: "Je croiois qu'on avoitjette les premiers fondemens de ce faux bruit Ligorne, otY
j'avois et present plusieurs conversations qu'on avoit eus sur cette matiere, & dans lesquelles j'avois
toujours les interests du Prince d'Orange, Sr peut &re avec trop de chaleur au gr de quelques uns, on
auroit conclu par ignorance ou malice, que j'etois cette personne la."
" Bkz. Ayn. es., s. 398.
" Bkz. Ayn. es., s. 22.
64 Bkz. De Groot, s. 228.
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onu William'~n adam~~olarak birkaç y~l gözden uzak tutma hem de Hollanda
için istihbarat toplama ile görevlendirilme amac~n~~içermi~~olabilir. Bu husus,
çok uzak bir ihtimal de~ildir, çünkü o dönemin Hollanda ekonomisinde ve
d~~~siyasetinde çok önemli ve etkili bir yeri olan Osmanl~~~mparatorlu~u'nu
ayr~nt~l~~olarak yak~ ndan gözlemlemenin elbette pek çok yararlar~~bulunmaktayd~. 1645-1669 Girit Sava~~'ndan yeni ç~km~~65, ancak Macaristan sorunlar~~
nedeniyle Habsburg imparatorlu~u ile çat~~maya ba~layan" ve 1683 Viyana
ku~atmas~na haz~rlanan Osmanl~~~mparatorlu~u'ndaki geli~melerin izlenmesi stratejilerinin, Prens William için çok önem ta~~d~~~~söylenebilir, çünkü
Hollanda, Osmanl~~imparatorlu~u'ndaki siyasi ve ekonomik ç~karlar~n~, ba~ta ~ngiltere ve Fransa gibi ticari rakiplerine kar~~~korumak için büyük duyarl~l~k gösteriyordu. ~~te, her ne kadar kendi anlat~mlarmda pek öne ç~kmasa
da De Bruyn'~n Osmanl~~imparatorlu~u'na yapt~~~~seyahatinin bu yönü göz
ard~~edilmemelidir.
De Bruyn'~n anlat~mlar~nda ilk bak~~ta öne ç~kan ise Mehmet IV döneminin toplumsal, kültürel, ekonomik, co~rafi ve tarihi bir yans~mas~d~r. O
yüzy~llarda Türkiye'ye seyahat eden her Avrupal~~gibi, De Bruyn de gerek
klasik Yunan ve Roma mitolojisini ve tarihini gerek erken dönem H~ristiyan
kültürünü ve tarihini iyice ö~renmi~~olarak gelmi~tir. Dolay~s~yla, Türkiye
co~rafyas~na ve tarihine hep bu perspektiften bakm~~t~r67. Ancak, bu genel
perspektifin içine Türkiye gözlemlerini de katarak, okuyucular~na Do~uBat~~miras~n~~ve bile~imini yans~tan bir öykülemeyi sunmu~tur. Örne~in,
~zmir'i anlat~rken, kentin mitolojide ad~~geçen kral Tantalus taraf~ndan ilk
kez kuruldu~unu, "Smyrna" ad~n~~kenti ele geçirmek isteyen bir Amazon
kraliçesinden ald~~~n~, Homeros'un do~um yeri oldu~unu, depremlerle y~k~lm~~~olan kenti Mark Antonius'un yeniden kurdu~unu ve ~ncil'de sözü
edilen yedi kiliseden birinin bu kentte bulundu~unu belirtir"; kent çevresindeki tarihi yerleri ve arkeolojik kal~nt~lar~~anlat~r".
Ancak, bu mitolojik ve tarihi anlat~mlar~mn yan~~s~ra, Izmir'in XVII.
yüzy~l~n son çeyre~indeki gerçeklerini sunar; kent ve çevresinde üç ay içinde
" Bkz. Uzunçar~~l~, ss. 142-45.
" Bkz. Ayn. es., ss. 201-02.
67 Bu ba~lamda, ~ngiliz seyyahlar~n Türk co~rafyas~ na bak~~lar~~ için, bkz. Umunç, "The Other Geographyn, özellikle ss. 725-40.
" Bkz. Le Bruny, ss. 23-26.
" Bkz. Ayn. es. S. 23.
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otuz bine yak~n insan~n ölümüne yol açan ~iddetli bir veba salg~n~~vard~r".
Öte yandan, seksen bin civar~nda nüfusu olan Izmir'in'' bereketli topraklar~ndan f~~k~ran zenginli~i ve bollu~u ~öyle anlat~r:
"Izmir çevresindeki bölgeye bak~ld~~~nda, büyük bölümüyle buras~, incirler, ba~lar ve zeytinlerle dolu son derece verimli bir ovad~r.
Her tarafta, dünyan~n uzaktan en güzel manzarasm~~olu~turan
bahçeler ve mesire yerleri görülür. Burada bol bol g~da vard~r.""
Bu zenginli~i ile ~zmir, "ticaret için tüm Do~u'nun birinci kentidir."
~~te, yukar~da da de~indi~imiz gibi, De Bruyn da Türkiye ve Do~u Akdeniz
ticaretinde Hollanda'n~n özellikle Ingiltere'ye kar~~~sa~lad~~~~tistünlü~ünü
Izmir liman~nda gözlemler ve ~öyle der:
"Bizim [Hollandal~] filolar, güçlü konvoylar~n e~li~inde, y~llardan beri buraya [~zmir liman~na] büyük miktarda Hollanda dokumalarm~~ve ba~ka pahal~~mallar~~ta~~maktad~rlar. Filolar buraya
geldiklerinde, deniz k~rsmda binlerce ki~inin ko~u~turdu~u görülür, çünkü o gemilerin yüldü oldu~u mallar~n bir bölümü, gerek
Türkler gerek Yahudiler, Ermeniler ve Rumlar olarak bu ülke
insanlar~n~n yararmad~r [...]. Ayn~~insan kalabal~~~, ~ngiliz filosu
olsa bile, di~er gemiler geldi~inde hiç bir zaman görülmez, çünkü onlar~n gemilerinde kendi yerli mallar~ndan ba~ka hiç bir mal
yüldü de~ildir."
Asl~nda, De Bruyn Izmir'in ticaret ya~amm~~çok iyi gözlemlemi~tir.
Nitekim, limandan Hollanda'ya ihraç edilen mallar~n çe~itlerini, nereden
geldiklerini ve kervanlarm geli~-gidi~~zamanlar~n~~ayr~nt~l~~olarak verir; örne~in, Ermenilerce getirilen Iran ipeldileri, Manisa'n~n pamuk iplilderi ve
Bkz. Aya. es. s. 22. De Bruyn'dan yüzy~l kadar sonra (1764-65 y~llar~nda) ~zmir'i ziyaret eden ~ngiliz
seyyah Richard Chandler da kentteki veba salg~nlar~ndan söz etmi~tir. Bkz. Chandler, as. 212-25.
" Bkz. Le Brun, s. 27.
" Bkz. Aya. es. s. 27: "Pour ce q~~i regarde le Pah des environs de Smyr ne, c'est en grande partie
une plaine fort fertile plantke de quantitk de figuires, de vignes 8z d'Oliviers; de tous cötez on voit des
jardins k des lieux de plaisance , qui font de bin la plus belle perspective du monde. Les Vivres y sont
en abondance."
" Bkz. Aya. es. s. 27: "la premiere ville de tout le Levant pour le commerce."
"Ay~:. es. s. 28: "Nos [Hollandois] Flottes accompagnkes de bons convois y [k ~zmir] mknent tous les
ans une grande quantitk de Draps de Hollande, k d'autres riches marchandises, 8t. lors qu'elles y arrivent
on voit accourir sur le bord de la mer des milliers de personnes, parce qu'une partie des marchandises
dont ces vaisseaux sont chargez sont pour le compte des habitants de ce pais iz., tam T~~rcs que Juifs,
On ne voit jamais la meme affluence de peuple, quand les autres vaisseaux
Armeniens k Grecs
arrivent, non pas mkme quand c'est la Flotte des Anglois, parce que leurs navires ne sont jamais chargez
d'autres marchandises que de celles de leur Nation."
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kaput bezleri, Ankara'dan on alt~~günde kervanlarla getirilen parlak tiftik ve
yünlü mallar, deve tüyü kuma~lar, hal~lar, kilimler, yatak örtüleri ve palamut, ihraç mallar~ndan baz~lar~d~r75. Bir ba~ka ilginç gözlemi ise, Izmir'de
ya~ayan ve hepsi Türk k~yafeti giymi~~olan Hollandal~, ~ngiliz, Frans~z ve Venedikli tüccarlarla ilgilidir. Say~ca Frans~zlar daha çok olmalar~na ra~men,
ticaretleri çok yetersizdir; Venedikliler say~ca çok azd~r ve hemen hemen hiç
ticaretleri yoktur". ~ngilizler ve Hollandal~lar da say~ca çoktur ve Hollandal~~
tüccarlar iki~erli veya üçerli olarak on bir evde oturmaktad~rlarn.
De Bruyn, Türkiye ile ilgili en ayr~nt~l~~gözlemlerini bir buçuk y~l kald~~~~Istanbul'da yapm~~t~r. Genel olarak, bu gözlemlerinde, ço~u ~ngiliz seyyahlar~n anlat~mlar~nda çok belirgin olan ve onlar~n Türkiye'ye ve Türk insan~na bak~~~aç~s~n~~biçimlendiren ön yarg~lar veya içselle~tirilmi~~derin bir
Türk kar~~tl~~~~yoktur78. Ancak, ~slamiyete bak~~~nda tamamen ön yarg~l~~ve
reddedici bir yakla~~ m ortaya koyar. O nedenle, ~slamiyetten söz ederken,
"H~ ristiyanlar, Museviler ve putperestler nezdinde daha yararl~~gibi görünen [inanç ve dü~üncelerin] kötü bir ~ekilde hazmedilmi~~bir montaj~,"" ve
"saçma ö~retiler"den olu~an bir din80 oldu~unu söyler. Daha da ileri giderek,
"Sergius" adl~~bir ke~i~in, kendi ö~retileri ile Hz. Muhammed'i yeti~tirdi~ini81
ve Kur'an'~n ba~tan ba~a "hayaller ve a~~r~l~klar"la dolu oldu~unu ba~nazca
iddia eder82. Her ne kadar anlat~mlar~ nda birkaç kez "Müslümanlar" ifadesini kullansa da83 bunun yerine genellikle "Muhammediler" ifadesini tercih
eder, çünkü islamiyeti, H~ristiyanl~ k veya Musevilik gibi semay1 bir din olarak
de~il, Hz. Muhammed taraf~ndan uydurulmu~~anlam~nda "Muhammed'in
dini"84 veya "Muhammedi inanç"85 olarak görür. Ayr~ca, Hz. Muhammed'in
ki~ili~ine de yönelik tezyif edici söylemler kullamr86. Asl~nda, De Bruyn'~n
~slamiyete ili~kin tüm bu olumsuz söylemleri, kendisinin de birkaç kez aç~kBkz. Ayn. es. s. 28. Türkiye'nin ihracat~nda önemli bir emtia olan palamut, dönemin Hollanda
dokuma sanayiinde boya hammadesi olarak kullan~l~yordu.
" Bu durum, Osmanl~-Venedik Sava~~'n~n bir sonucu olabilir.
" Bkz. Aya. es. ss. 35-36.
" Baz~~örnekler için bkz. Umunç, "The Other Geography", özellikle ss. 723-40.
" Le Brun, s. 83: "[...] un assemblage mal diger de ce qui leur a paru de meilleur parmi les Chr&iens,
les Juifs, & les Idolatres."
°°Ayn. es., s. 87: "[les] preceptes ridicules."
8 Bkz. Aya. es., ss. 78 ve 117.
Aya. es., s.79:1...] toutes les r&eries & toutes les extravagances de l'Alcoran [...]."
Ayn. es., örnegin ss. 77 ve 78.
" Aya. es., 5.77:1.1 la Religion de Mahomet [...]."
8.5 Aya. es., s. 77: "la foi Mahometane."
Bkz. Aya. es., s. 78.
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ça belirtti~i gibi, 1650% ve 16701i y~llar aras~nda Türkiye'de bulunmu~~Paul
Rycaut, Jean de Thevenot ve Guillaume-Joeseph Grelot'nun Türkiye ve ~slamiyet kar~~t~~anlat~mlar~na dayanmaktad~r87. Ancak tüm bu ~slamiyet kar~~t~~
söylemlerin ana kaynaklar~~çok daha önceki yüzy~llara gitmektedir. Günümüz
tarihçisi Norman Daniel'~n da kapsaml~~ara~t~rmalar~ndan görülece~i gibi,
~slamiyetin ortaya ç~kmas~ ndan sonra, bu tür kar~~t söylemler, ~aml~~Yuhanna (676-749) gibi Ortaça~~H~ristiyan ruhbanl~~~mn önde gelen dü~ünürleri
ile ba~lam~~88 ve sonraki yüzy~llarda H~ristiyan Bat~'n~n Türkiye ve Türklere
yönelik kar~~ t söylemlerini de kapsayan sald~rgan ve karalay~c~~bir gelenek
haline dönü~mü~tür. Bu nedenledir ki Osmanl~~döneminde Türkiye'ye gelen
her Bat~l~, ald~~~~e~itimin ve bu kar~~tl~k gelene~i ba~lam~nda Bat~'da yaz~lm~~~kitaplar~n etkisiyle, Türkiye'ye, Türk insan~ na ve ~slamiyete kar~~~hep
ön yarg~l~~bir yakla~~m ve dü~manca bir ayr~mc~l~k içinde olmu~lard~r. De
Bruyn'~n de özellikle ~slamiyete bak~~~~ayn~~etkinin alt~nda olmu~tur.
Ancak, De Bruyn'~n Türk insan~na, toplum ya~am~na, genel kültürüne, tarihine ve co~afyas~na bak~~~ , bizzat kendi gözlemlerine dayanm~~~ve
sonuçta onu yer yer romantik de~erlendirmelere yöneltmi~tir. Örne~in,
Istanbul'un konumu ve co~rafyas~, daha ilk anda onun üzerinde derin bir
izlenim b~rak~r ve ~öyle der:
"D~~ar~dan bak~l~nca, o [~stanbul] bir dünya gibi görünüyor ve bu
gök kubbenin alt~ nda daha güzel bir manzara bulunabilece~ine
inanm~yorum"89
~stanbul liman~n~n hareketlili~i ve güvenli konumuna olan hayranl~~~n~~
~u sözlerle ifade eder:
"Do~a, [...] hatta en büyük gemiler için bile, dünyan~n en güzel
liman~m yaratm~~."9°
Bkz. Ayn. es., [sig. 3r-v] ss. 77, 78 ve 79. Rycaut, 1667 ve 1678 y~llar~~ aras~nda ~ngiltere'nin ~zmir
konsolosu idi. ~slamiyet ve Türkiye kar~~t~~ The Present State of the Greek and Armenian Churches adl~~kitab~~
1678'de Londra yay~nlanm~~t~ r. Jean de Thevenot (1633-1667) ise 1655 ve 1656 y~llar~nda ~stanbul ve
Izmir'de bulunmu~~ve seyahat notlar~mn bir bölümü 1665'te yay~nlanm~~t~ r; daha sonra Filistin, Suriye,
Irak ve ~ran'a yapt~~~~seyahati ile ilgili notlar~n~~içeren Voyages kitab~, 1674 ve 1684'te II. ve III. Bölümler
olarak bas~lm~~t~r. 1630'da do~an Guillaume-Joeseph Grelot, seyyah olarak Istanbul'a gelmi~~ve A Lale
Voyage to Istanbul adl~~seyahatnamesini yazm~~t~r.
Bkz. Daniel, ss. 13-20 ve 35-218.
" Le Brun, s. 40: "Elle [~stanbul] paroit par dehors comme un monde, &je ne crois que sous le Ciel
on puisse trouver un plus belle ~."
Ayn. es., s. 50: "La Nature [...] a fait le plus beau Port du monde, meme pour les plus grands vaisseaux."
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De Bruyn, Bo~az boyunca yapt~~~~geziler s~ras~nda k~y~lardaki saray,
kö~k ve yal~ lardan o denli etkilenir ki"' Bo~az manzaras~n~n da verdi~i co~ku ile izlenimlerini ~iirsel bir dille anlatmaya çal~~~r:
"~nsan bu büyük kentin liman~n~n ortas~nda durunca, Do~an~n, bu yerin donat~m~na ve güzelli~ine katk~~ sa~layabilecek
her ~eyin seçiminde ne denli tarafl~~davrand~~~na hayran kalmak
için neden var. [...] Muazzam say~ daki bahçelerin servilerinin ve
öteki a~açlar~n~n ye~illi~i, manzaray~~olu~turan ve Istanbul'a gelen
insanlar~n sanki gözlerini büyüleyen pek çok ~eyin ho~~karma~~kh~ma büyük katk~~sa~l~yor."92
Ba~ka deyi~le, De Bruyn için, ~stanbul, do~an~n cömertçe ihsanlarda
bulundu~u bir kent".
De Bruyn'~n en dayan~lmaz meraklar~ndan biri, Topkap~~Saray~~ve oradaki ya~amd~ r. Sultan IV. Mehmet'i bir Cuma selaml~~~ nda görür; "Do~u'nun
bu ulu hakan~"n~~ sadece at~n~n yan~nda yürüyen üç veya dört u~ak izlemektedir". Topkap~~Saray~'n~~uzaktan seyreden De Bruyn, çe~itli kö~klerin, s~k
ve yüksek a~açlarla kapl~~bahçelerin süsledi~i saray~~"büyüleyici" bulur" ve
~ öyle bir yorumda bulunur: "Bu zenginlik, Osmanl~~hükümdarlar~n~n ihti~am~n~~yans~tmaktad~r."" Do~al olarak, cariyeler ve onlar~ n ya~am~, De
Bruyn'~n en çok merak etti~i husustur, ancak bu konuda anlatt~klar~ , sadece
ba~ka seyyahlar~ n veya huzura kabul edilmi~~elçilerin uydurdu~-u söylemlere dayanmaktad~r'.
Türklerdeki güçlü do~a sevgisi ve günümüzdeki ifadesi ile "çevre duyarl~l~~~," De Bruyn'~ n gözlemlerindeki en ilginç noktalardan birisidir. Tüm
kö~kler, yal~lar ve evler, içinde çe~itli a~açlar~n ve çiçeklerin yer ald~~~~ve en
9 ' Bkz. Ayn. es., ss. 53-56 ve 70-71.
" Ayn. es., s. 70: "Lors qu'on est au milieu du Port de cette grand ville, on a sujet d'admirer combi-

en la Nature l'a favorise dans le choix qu'elle a fait de tout ce qui pouvoit contribuer â la beaut &
l'ornement de sa situation. [...] La verdure des cypres & des autres arbres d'une infinit de jardins, n'aide
pas peu â l'agreable confusion d'une infinit d'objets qui se presentent la vuü, & qui enchantent pour
ainsi dire les yeux de ceux qui arrivent â Constantinople."
93 Bkz. Ayn. es., s. 71: "cette profusion des presens de la Nature."
" Ayn. es., s. 42: "[...] ce grand Monarque de l'Orient [...] n'«oit accompagnC que de trois ou quatre
Valets de pied qui alloient aupres de son cheval." De Bruyn, bu gözlemi ile Osmanl~~hükümdar~n~n alçak
gönüllülügünü ve halk~~ile içiçe oldu~unu ima etmektedir.
" Ayn. es., s.76: "un Palais enchant."
Ayn. es., s. 76: "La richess repond la magnificence des princes Ottomans."
" Bkz. Ayn. es., ss. 43-45.
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görkemli ~ekilde düzenlenmi~~bahçelerle çevrilidir". Ayr~ca, çar~~da kafesler
içinde sat~lan ku~lar~, insanlar para ile sat~n al~p serbest b~rakmakta ve böylece o ku~lar~n kafeslerde kapal~~tutulmas~n~~engellemektedirler. Baz~~insanlar da, f~r~nc~ lara ve kasaplara para b~ rakarak, ölümlerinden sonra geride
b~rakt~klar~~köpeklerinin beslenmesini ve bak~m~n~~sa~lamaktad~rlar". Bir
di~er ilginç örnek ise, Ayasofya'daki mozaik süslemelerindeki insan figürleri kapat~ld~~~~halde, Kutsal Ruh'u sembolize eden güvercine, De Bruyn'~n
deyimiyle, "kesinlikle dokunulmam~~t~r.59100
De Bruyn'~ n gözlemleri, tamamen anlama, ö~renme ve istihbarat toplama amaçl~d~r. Bu bak~mdan, Türk sosyal ya~am~n~ n her yönüyle ilgilenmi~tir; namaz, namaz vakitleri, ezan, abdest, gusül, sünnet, dönmelerin ve kölelerin durumu, çocu~a ad verme usulü, sokak kavgalar~ , küfürler, Müslümanlarla H~ristiyanlar~ n sosyal ve ticari ili~ kileri, hamam ve bedensel temizlik,
tuvaletler, haram yiyecek ve içecekler, bayramlar, evlilikler ve bo~anmalar,
tefecilik, tarikatlar, devlet yönetimi, ~eyhülislam~ n tayini ve yetkileri, kazaskerlerin ve kad~lar~n yetkileri, k~l~k k~yafet, gayrimüslimlerin k~yafetleri, cenaze ve defin usulleri, Türk erkek ve kad~nlar~n~n fiziksel nitelikleri, yemek
usulleri ve çe~itleri, ekmek yap~m~, içecek olarak kahve ve ~erbetler, spor ve
beden e~itimi, okçuluk ve cirit, halk e~lenceleri ve mesireler, suç ve cezalar,
asayi~~ve denetimler ve toplum ya~am~na ili~kin daha birçok yönler ba~l~ca
ilgilendi~i ve ara~t~rd~~~~konular olmu~tur'°'.
Ayr~ca, XVII. yüzy~lda Celali isyanlar~n~ n da olumsuz etkilerine ba~l~~olarak iç huzurun bozulmas~, ta~ ra yönetimlerinin zaafiyeti, güvenli~in
yeterince sa~lanamamas~~ve ekonomik zorluklar gibi pek çok nedenler sonucu, e~kiyal~k artm~~t~r'". ~~ te dönemin bu sosyal sorunu, De Bruyn'~ n da
gözlemlerine yans~m~~t~r. Örne~in, hem ~ zmir'den Istanbul'a kafileyle hem
de Antalya'dan Izmir'e kervanla karadan seyahat ederken, s~k s~k e~kiya korkusu ya~ad~klar~n~~belirtirm.
Sonuç olarak denilebilir ki De Bruyn, Türkiye'deki ayr~nt~l~~ve ilginç
gözlemleriyle, Sultan IV. Mehmet ve Köprülüler döneminin ekonomik,
98 Bkz. Ayn. es., ss. 53, 62 ve 70-71.
" Bkz. Ayn. es., ss. 112-13.
" Bkz. Ayn. es., s. 40: "[...] St. Esprit represente en forme de Colombe. Les Turcs n'y ont point
touch."
Bkz. Ayn.es.ss. 42-43 ve 79-151.
ss.
102 Bkz. Uzunçars~l~, s. 292; Celall isyanlar~n~ n nedenleri, etkileri ve sonuçlar~~için, bkz. Akda~,
355 v.d.
103 Bkz. Le Bruyn, ss. 36-38 ve 393-96.
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tarihi, kültürel ve sosyolojik görünümünü ve ayr~ca Türkiye-Hollanda ili~kilerinin ticari ve diplomatik yans~mas~m belgesel nitelikte ortaya koymu~ tur.
Dolay~s~yla, onun seyahatnamesi, XVII. yüzy~l ara~t~rmalar~~için göz ard~~
edilemeyecek yararl~~ve zengin bir kaynakt~r.
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