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· A. H. de Groot, The Ottoinan Empire and the Dutch Republic. A History 
of the ·Earliest Dip/omatic Relations 1610-1630. tOsmanlı' İmparatorluğu ve 
Hollanda Cumhuriyeti. En eski siyasi münasebetlerin tarihi). Leiden 1978, 417 
sayfa, ek XII tablo: ve 1 resim. 

Genç neslin yeni yetişmekte olan türkologl~~ndan A .. de Groot ülkesindeki 
bilimsel· geleneği sürdüren bir kitap yayinlamış bulunuyor. İlk dö:Q.em Osmanlı.;. 
Hollana~ siyasi İnünasebetlerini araştıran müellif ihtiyaç duyulan bir boşluğu. an;ıa'ç 
edinmiştir ki; kendisini yetiştirenleri 'malıçup . etmeyen başarilı bir ürün ortaya 
koymlİştur1 • · · . · . • · · · .. . 

· İki devlet arasındaki. ,münasebetler savaş alanlarına yayılmamıştü:. Orta. öğre~ 
tini tarih kitaplarında H:öUa:ıida hakkında hiç bir bilgiye ve Türk tarihiyle olan mü
nasebetine rastlamay!z2. Fakat Hollanda. sessizce fakat başarıyla yürüttüğü Şark 
(Lev~nt) siyaseti esnasında Osmanlı Devletrile sıkı işbirli~ yapiı:ııŞtı. Osmanlı· dev
let adamlan da bugiriŞimden uzak kaJmamışiar v~ devletçıkarlan· içiknelazt.m ge
liyor ise esirgememişlerdir. Böylece iİd devletin resmi arŞivlerinde epey vesika top~ 
lanmıştır. Bu kaynaklardan istifade edilerek yapılacak araştırınalar uZıın zaman
dan beri bekleniyordu. Böyle başanlı sonuçlara. varmak günümüz tarihçilerine na
sip oldu. Gene bir Hollanda'lı-genÇ araştınet bu konuya ait güzel bir ·kitap ortaya 
koydu3• Meslekdaşının benzeri bir kitap ortaya koyan Gröot'un kitabına dönelim; 

Kitap genellikle Hollanda elçisi C. Haga ile 17. yüzyilın ilk yarısında Os
manlı bürokrasisinde önemli yeri olan Kayserili Halil Paşa'nın ekseni etrafında top
lanmıştır. Bu devlet adamı hakkında başka çalışmalan da bulunan müellif4, 17. yüz
yil Osmanlı siyasi durumunu da incelemekden uzak dunnamıştır. Böylece Hollan
da'nın nasıl bir Osmanlı Devleti ile karşilaştığına da değinmiştir. Bu yüzyıl artik ge
nişleme politik;asının yerine değişmekte olıın dünya şartlan karşısında bocalayan 

. bir devletin varİığına dikkati çe:k~r. Hollanda da diğer Avrupa :illkeieri gibi devie
Ietin sınırlarıiçinde rahat ticaret yapabilmek için kapitülasyonlar ister ve bu arzu
suıia dakavuşur. K;itab:ın ek tablolan bu öz~n vesikıl;llln tam bir metnini. vermel<:
tedir. ı6i2 tarihli bu. ahidnamenin t~m ·bir Çeviri y:izisı' '(s. 233-246) ve ingilizce' :ter
cümesi verilınektedir'(S. 247-260)·. Hollanda bı.ı anlaşmadan kısa bir süre sonra. di
ğer yerlerde konsolosluklar aÇmak suretiyle' :faaliyetini genişletme yolunu tu_tmuş-

. l r ~ 

· ı ö~ceki nesliİı türkologlarmdaılA .A.'Kanip~an, «XVII ve XVIII. yüzyıllarda Os~ 
manlı İmparatorluğunda Hollandalılar>>, Belleten'XXIII/91 (Temmuz 1959) s. 513-522. · 

. 2 Tür li: ka'yi:ıaklarındaki bilgileriçlıı bk. ·Cengiz Orhonlu, «Tarilı kaynaklarında. Hol-
landa'ya ait bilgiler», Tarih Dergisi 30 (1976) s. 9-22. . . 

3 G. R. Boss~ Erdbrink, At the Threshold qf Felidb> Ankara l975. bk. c. o;lıo~u, Tarih 
Enstitüsü Dergisi 7-8 (1976-1977) s. 419-423. · . ' . 

. 4 Encyclopaedia of Islam c." IV Khalil Pashamaddesi ve Der Islam LIV/2 (1977) s. 305-
3081. . ' . 
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tur. Bil şehirlerde meydana getirilen Hollanda kolonilerinin ayn bir yeri bulunmak
taydı .. Bunun izlerini bu yüzyılın başında İzmir'de gördille Şimdi tarihin derinlikleri 
içinde bulumin _bu batıralardan tarih vesikalannda kalan yönlerini çağdaş usuller 
içinde inedemek günümüz ve yannın tarihçilerine düşmektedir ki şu an elimizin 
altında bulunan .bu kitabın ne büyük bir ihtiyacı karşılarlığını tekrardan kaçınmı
yoruz. İki devlet arasındaki killtürel müıiasebetlerin ne kaclar'ileri düzeyde olduğu 
da bu vesileyle ortaya çıkmaktadır5• Osmanlı devlet adamları hakkında verilecek 
hükümlerin hem yerli hem yabancı ·kaynaklar-aracılİğı··iıe işlenmesi gerektiğini de 
Groot ortaya koymaktadır. Fakat bu iŞleme girişildiği zaman yabancı kaynakların 
çok _ı;ıkı kontrol edilmesine tanınmış türkolog H. Scheel çok önceden işaret etmişti 
(Türkiyat Mecı~uası VJI-VIII/1 (1940-1942) S. 48-55). Bu ikazı yerine getirmede 
müellifi başarılı sayabiliriz. Halil Paşa'nın Hollanda'da bulun,an meftuplan üzerin
de 8. Türk Tarih Kurumu Kongresinde. bir bildiri verenmüellife ilikesinin şark ta
rihi araştırni~li:ı.n~cİa türkolajiye düşen kts~ını yetkiyle sürdürme çabasuidaki çaliş
mahinnda _başıı.rılar dilerken aYnı degerde yeni ürü~lerini ·de beklemekte olduğumu
zu ihsas etmeliyiz. 

·· · ·. 5. · HÖllanda1ı gezgin Cornelis de Bruyıi'ün gravür sergisi 1974 yılında' İstanbt.İl ve An
kara' da açıliriış. 've bir de broşür yayınlamışt;ır. J. B. Vanmour'un tabloları 1978 yılında İs~ 
~bul y~ Ankara'da sergilendi@ zaman türkçe ve ingilizce bir broşür yayınlanmıştır. 

M. Mün!r Aktepe. 

•Gazavat~i Sultan Murad b. Mehemmed Han Haz. Halil İnalcık, Mevliid Oğuz 
TTK. Yayıİlı XViii Dizi, Sayı I . . ' . 

. Eserin: yay~nı. 1959. da Prof: _Rasih Güven tarafından araştırma için Prof. i:iıal
cık'a verilen yaZn:ıa nüsha alınarak yapılmıştır. Eserin ikinci bir yazıİıa nüshasına 
~astla~amıştır. Bu gazavatnameôzeılikle 1444 Varna savaşı için önemli bir tarihi 
kaynaktır. Pİ-Öf. İnaicık!a göre bu eseqn XV. yüzyıl müv~mhleri tanifından bilindiği-: 
~e dair deliller de pek yoktur. Böylece bu gazavatname dönem\çin öİıeniii bir kay
nak olarak ortaya çıkmakta ve PoloQ.ya~Macar kr<mikleri ile karşılaştınlacak tek 
Osmı:ınlı tarih yazıcılık.kaynağı· olma niteliğini kazanmaktadır. 

·Bulunan· tek yazma nüshanın sayfa eksiklerinden başka, kötü bir rik'a yazı ve 
imiayla kaleme alındığı gözönüne alınırsa, metnin emandasyonundakijüçlük an'
Ia:şılmaktadır. Eserin ilk 63 varakında Vartıa savaşı yer alİyor. Ekli iıdttci b9lümde 
Mahmut Paşa menakibnamelerinden biri yer almaktadır. 

Eserin transliterasyonundan sonra Prof. İnalcık'ın notlan yer alıyor (s 79-ÜO). 
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