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Amsterdam’daki Bir Kilisenin
Anadolu’ya Uzanan Hikayesi

İsmail Hakkı KADI�  

Hrant Dink’in anısına...

Amsterdam’ın tarihi şehir merkezinde yer alan Nieuw Markt’a (Yeni Pa-
zar) bağlanan sokaklardan Güney Doğu’ya açılan Konignstraat veya 
Keizerstraat’ı takip ettiğinizde bu sokakları Kuzey Güney yönünde 

diagonal olarak kesen Krom Boomssloot’a çıkarsınız. Ortadaki kanalın her 
iki tarafı boyunca uzanan yolları ve dış kapıları bu yollara açılan evleriyle 
Amsterdam’ın diğer sokaklarından hiç de farklı bir yer değildir burası. Fakat 
sokakta biraz yürüdüğünüzde küçük tuğlalardan yapılmış tipik Hollanda evle-
riyle tezat teşkil eden üç katlı, eski, dışarıdan pek de estetik bir görünüme sa-
hip olmayan, büyük bir yapının dikkatinizden kaçması mümkün değildir. Bü-
yük bir ihtimalle dikkatinizi çekecek olan şeyler, binanın, etrafındakilerden 
farklı olarak, sıvalı olan cephesi ve bol miktarda, büyük, kemerli pencereleri 
olacaktır. İlk bakışta çok da dikkat çekmeyen giriş kapısına yaklaştığınızda 
kapının üzerindeki rölyefleri, koyun figürünü ve Ermenice kitabeyi farkeder-
siniz. Kitabe şayet Ermenice biliyorsanız size şunu anlatıyor olacaktır: “1198 
Ermeni yılında, bu Kutsal Ruh Kilisesi’nin hizmetkârı Minas’ın oğlu Amasya 
doğumlu papaz Johannes, hizmetinin onaltıncı yılında bu giriş, giriş kapısı, üç 
alt ve üç üst ışığı kendisinin ve ebeveyninin anısına restore ettirmiştir.”1

Bu makalede Anadolu’dan oldukça uzakta, fakat bir o kadar da Anadolu’yla 
ilgili olan bu kilisenin hikayesini ele alacağım. Sözkonusu kiliseyi başlangıç 
noktası alan bu makalede, kilisenin Anadolu’ya uzanan hikayesini ortaya 
koymaya çalışırken; kilisede uzun yıllar papazlık yapan Amasya’lı Johannes Di 

	�	 Leiden	Üniversitesi.
1	 N.	De	Roever,	“De	Armenische	Kolonie,”	Uit Onze Oude Amstelstad: Schetsen en Tafareelen…,	Amster-

dam,	�	(1891),	s.	2.	Aynı	kaynak	1198	Ermeni	yılının	17�9’a	tekabül	ettiğini	belirtmektedir.
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Minas’ı, dönemin Amsterdam Ermeni Cemaati’ni, 17. ve 18. yüzyıllar boyunca 
Osmanlı Devletiyle Hollanda arasındaki ticaretin çok da bilinmeyen yönlerini 
ve bu arada da Amsterdam’daki bir Ermeni tüccarın kariyerini ele alacağım.

Daha önce bir eşya deposu olarak kullanılan Amsterdam Ermeni kilisesi 
binasının 1713’de, o zamanların Amsterdam Ermeni cemaati tarafından satın 
alınarak Amsterdam’daki ilk resmi Ermeni ibadethanesine dönüştürüldüğünü 
çeşitli kaynaklardan öğreniyoruz. Zamanın şartlarının bir gereği olan 
Amsterdam belediyesinin kilise açma izninin ise 30 Ocak 1714’te yetkililerce 
imzalandığı da bilinmekte.2 Aşağıda da görüleceği üzere, tarihi daha eskilere 
dayanan Amsterdam Ermeni cemaatinin ibadetlerini bu kilise açılmadan önce 
değişik yerlerde sürdürdüğünü 1665’ten itibaren Amsterdam’da bir Ermeni 
papazının bulunmasından anlamaktayız.3.

1749’da renove edilerek genişletildiği anlaşılan binanın yaklaşık bir asır 
boyunca Ermeni kilisesi olarak kullanıldığı ve 1806’ya kadar bir papazının 
olduğunu biliyoruz. 1835’te ise kilisenin son mensubu Stephan Di Gabriel 
de hayata veda edince İzmir Başpiskoposluğu, Ermenistan Patrikliği ve 
son kilise mensuplarının varisleri arasında 1874’e kadar süren hukuk 

2	 De	Roever,	“De	Armenische	Kolonie,”	s.	10,	12.

�	 René	Bekius	ve	Wout	Ultee,	“De	Armeense	Kolonie	in	Amsterdam	1�00-1800,”	De Gids,	1�8(1985),	s.	
219.

Kilisenin içten görünüşü.
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mücadelesinin sonunda kilise varlıklarının Ermenistan Patrikliği’ne ait 
olduğu kararına varıldığından bina satılarak hasılatı, o tarihe kadar Hollanda 
hükümenin emanetinde bulunan eşyalarıyla birlikte Rus diplomatik kanalları 
yoluyla Ermenistan Patrikliği’ne gönderildi.4 Aynı bina 1989’da,5 bu sefer 
Türkiye, Ermenistan ve İran’dan Amsterdam’a gelen Ermeni gurbetçilerin 
teşebbüsleriyle yeniden kiliseye dönüştürüldüğünden halen Ermeni kilisesi 
olarak kullanılmaktadır.

Amsterdam Ermeni kilisesinin Anadolu’ya uzanan hikayesinde en çarpıcı 
fasıla hiç şüphesiz, Amasyalı Johannes Di Minas’ın Amsterdam Ermeni 
kilisesinde otuz dört yıl süren göreviyle ilgili olanıdır. 1734’te muhtemelen 
Ermenistan Patrikliği tarafından atandığı bu görevi yukarıda zikrettiğimiz 
kitabenin yerleştirilmesinden yaklaşık on sekiz yıl sonra, Ocak 1768’deki 
ölümüne kadar sürdüren Minas anlaşıldığı kadarıyla Ermenistan Patrikliği 
görevinde de bulunmuş olan Kazar Tzjahketsi’nin (öl. 1751) talebesidir.6

Neredeyse tümüyle tüccarlardan oluşan dönemin Ermeni cemaati içerindeki 
istisnai entelektüel olarak nitelendirebileceğimiz Di Minas, Frans Burgersdijk 
isimli Hollandalı bir filozofa ait pek de bilinmeyen Verkorte Synopsis der 
Logika adlı çalışmasını Latinceden Ermeniceye çevirmiştir.7 Di Minas’ın 
entelektüel çabaları arasında zikredilmesi gereken diğer bir husus ise onun 
Amsterdam’ı yeniden Ermenice kitap basımının merkezi haline getirmek 
yönündeki çabalarıdır. Di Minas’ın bu yöndeki çabalarından önce (1660-
1718) Amsterdam’da Ermeni harfleriyle özellikle dini kitapların basıldığı bir 
matbaanın varlığı ve bu matbaanın aynı zamanda ilk Ermenice İncil basımının 
gerçekleştirildiği tesis olduğu bilinmektedir. Söz konusu matbaanın vaktiyle 
oldukça faal bir tesis olduğunu 1694’te buradan İzmir’e tek bir partide sekiz 
bin kitabın gönderilmesinden anlamak mümkündür.8 Minas’ın, bu matbaanın 
faaliyetlerini durdurmasının ardından Amsterdam’ı yeniden Ermenice kitap 
basımının merkezine dönüştürme çabasına girdiği anlaşılmaktadır. 1742 veya 
daha öncesinde Amsterdam’a gelen Yeni Culfa’lı9 Arachiel Di Paulo (öl. 1773) 

�	 		De	Roever,	“De	Armenische	Kolonie,”	s.	1�-19;	Silvio	van	Rooy,	“Johannes	De	Minas:	Armeeens	Pri-
ester	te	Amsterdam	17��-17�8,”	Ons Amsterdam: Maandblad gewijd aan de hoofdstad des lands,	19	
(19�7),	s.	5�;	Bekius	ve	Ultee,	“De	Armeense	Kolonie	in	Amsterdam	1�00-1800,”	s.	222.

5	 Bu	bilgi	ve	henüz	yayınlanmamış	olan	bir	makalesini	görmeme	izin	verdiği	için	René	Bekius’a	teşek-
kür	borçluyum.

�	 Van	Rooy,	“Johannes	De	Minas:	Armeeens	Priester	te	Amsterdam	17��-17�8,”	s.	52.

7	 Van	Rooy,	“Johannes	De	Minas:	Armeeens	Priester	te	Amsterdam	17��-17�8,”	s.	52.

8	 De	Roever,	“De	Armenische	Kolonie,”	s.	11-12;	Bekius	ve	Ultee,	“De	Armeense	Kolonie	in	Amsterdam	
1�00-1800,”	s.	219-20.

9	 İngilizce	 ve	 Flemenkçe	 kaynaklarda	 New	 Julfa	 olarak	 zikredilen	 İsfahan’daki	 Ermeni	 muhitinin	
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bu yöndeki planları uygulamaya koymak üzere 16 Aralık 1755’te Neurenberg’li 
Michael Fleischmann’a Ermenice harfler hazırlama görevi vermiştir. Fakat bu 
çalışmalardan ciddi bir netice alınamadığı anlaşılıyor.10

Hiç evlenmeyen Minas’ın, Ocak 1768’deki ölümüne kadar, kilisenin yer aldığı 
sokağa bağlanan Koningstraat’ta ikamet ettiği bilinmektedir.11 Ölümünün 
ardından Amsterdam’daki Oude Kerk’e defnedilen Minas terekesini hazırlamak 
ve vasiyetini yerine getirmek üzere Arachiel Di Paulo, Alexander Di Massé 
(?1733-1803) ve Joachim Di Raphael’i (öl. 1772) görevlendirmişti.12

Minas’ın Amsterdam’daki varlığını mümkün kılan elbette ki burada bir 
Ermeni cemaatinin olmasıydı. Ermenilerin Ortaçağ’dan itibaren Brugge gibi 
Flaman şehirlerine yerleştikleri bilinmekle beraber Amsterdam’a nispeten geç 
geldikleri anlaşılıyor. Noterlik arşivlerindeki kayıtlara yansıyan bilgilerden 
Amsterdam’a ilk aşamada (1627’den itibaren) İranlı Ermenilerin şehri geçici 
olarak ticaret maksadıyla ziyaret ettikleri fakat burada yerleşmedikleri 
anlaşılmaktadır. Amsterdam’da Ermeni varlığına dair daha erken tarihli başka 
bir ipucu ise Pieter Bast’ın 1611 tarihli Amsterdam panoraması gravüründe yer 
verdiği Ermeni taciri figürüdür.13 1650’lerden itibaren ise noterlik arşivlerinin 
süreklilik arz eden bir şekilde Amsterdam’da bulunan Ermenilerin izlerini 
taşıdığı görülüyor. 19. yüzyılın başına gelindiğinde ortadan kalkmaya yüz 
tutan Amsterdam Ermeni cemaatinin son ferdi ise Amsterdam’da 1774’te 
doğup 1845’te yine burada vefat eden Johannes Di Aruthian’dır.14

Ticaret maksadıyla Amsterdam’a gelen Ermenilerin noterliklerde 
yaptırdıkları işlemlerden anlaşıldığı kadarıyla ilk aşamada Amsterdam’a 
daha ziyade ipek ticaretiyle uğraşan İranlı Ermeniler ulaşmışlardır. Bunları 
zamanla Anadolu’dan gelen Ermenilerin takip ettikleri yine aynı kaynaklardan 
anlaşılıyor. Zamanla sayıları artış gösteren Doğu Akdenizli Ermenilerin, 1671-
80 dönemine gelindiğinde cemaat içerisinde İranlı Ermeniler’le eşit oranda 
temsil edildiğini görüyoruz. Söz konusu dengenin 1701-20 döneminde İranlı 
Ermeniler lehine bozulduğu görülmekle beraber, 1751-60 döneminde denge 
yeniden sağlanmıştır. Bu arada 18. yüzyılın ikinci yarısında Moskova’dan da 

Türkçe’de	Yeni	Culfa	olarak	isimlendirildiği	bilgisini	Türkiye	İktisat	Tarihi	Araştırmaları	Platformu	
(TİTAP)	elektronik	tartışma	gurubu	üzerinden	görüştüğüm	Doç.	Dr.	Arif	Bilgin	hocama	borçluyum.

10	 Van	Rooy,	“Johannes	De	Minas:	Armeeens	Priester	te	Amsterdam	17��-17�8,”	s.	52.

11	 Bekius	ve	Ultee,	“De	Armeense	Kolonie	in	Amsterdam	1�00-1800,”	s.	222.

12	 Van	Rooy,	“Johannes	De	Minas:	Armeeens	Priester	te	Amsterdam	17��-17�8,”	s.	5�.

1�	 De	Roever,	“De	Armenische	Kolonie,”		s.	7;	Silvio	van	Rooy,	“Armenian	Merchant	Habits	as	Mirrored	
in	17-18th	Century	Amsterdam	Documents”,	Revue Des Etudes Armeniennes,	III(19��),	s.	��7.

1�	 Bekius	ve	Ultee,	“De	Armeense	Kolonie	in	Amsterdam	1�00-1800,”	s.	217.
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Ermenilerin Amsterdam’a geldiklerini vurgulamak yerinde olacaktır.15

Amsterdam’daki Ermeni cemaatinin nüfusu hakkında kesin verilere sahip 
olmamakla beraber yine noterlik arşivlerinden bize fikir verebilecek birtakım 
ipuçlarına ulaşmamız mümkündür. Amsterdam’daki Ermeni varlığından söz 
edebildiğimiz yaklaşık iki asırlık süre zarfında, her ayrı yıl için notelikte işlem 
yaptırmış farklı Ermenilerin sayısı dikkate alındığında bu rakamın 1660-1670 
yılları arasında onyedinci yüzyıldaki zirvesine ulaştığı, 1668’yılında ise toplam 
altmış altı farklı Ermeni tüccarın noterlikte işlem yaptırdığı görülmektedir. Bu 
tarihten sonra azalma eğilimine giren rakam Onsekizinci yüzyılın ilk çeyreğinde 
yine artmaya başlayarak 1715’te tarihi zirvesine (yetmiş bir) ulaşacaktır. Bu 
tarihten sonra tekrar azalma eğilimine giren sayı 1810 yılına gelindiğinde 
beşe düşecektir. Bütün bu dönem boyunca Amsterdam noterliklerinde en az 
bir defa işlem yaptırmış olan Ermenilerin toplam sayısı 800’dür. Amsterdam 
noterliklerinde işlem yaptırmış olan Ermenilerin tümünün bu kentte mukim 
olduğunu söylemek abartılı bir yaklaşım olacaktır. Nitekim 1714 yılında 
Ermeni kilisesinin açılması ile ilgili olarak yapılan bir işlemde sadece kırk 
Amsterdamlı Ermeni’nin imzasını görmekteyiz. 1717 tarihli Amsterdam’da 
yerleşik bütün Ermenilerin imzasını taşıma iddiasındaki bir başka noterlik 
işleminde ise sadece on yedi imza bulunmaktadır. Amsterdam’daki Ermeni 
cemaatinin artık son demlerini yaşadığı 1780 civarında Pierre Fouquet jr. 
tarafından yapılan bir gravürde Ermeni kilisesinden çıkan yirmi erkeğin yanı 
sıra on civarında kadın ve iki de çocuğun resmedildiği görülüyor.16

Sınırlı sayılarına rağmen Ermeni tüccarların Amsterdam’da herkes 
tarafından bilinen bir olgu olduğu anlaşılmaktadır. Bunu biraz da bunların 
Amsterdam’a yerleşmelerinden sonra bile doğulu kıyafetlerinden vazgeçmemiş 
olmalarına bağlamak gerekir. 1724-26 yıllarında Oud en Nieuw Oost-Indie.
kitabını yayınlayan François valentijn, Ermeniler bahsine geldiğinde bunların 
tarif edilmesinin gereksiz olduğunu, zira Amsterdam’da bol miktarda bulunan 
Ermenileri her tarafta görmenin mümkün olduğunu belirtiyordu.17

Noterlik arşivlerindeki kayıtlarda adresleri belirtilen Ermenilerin büyük bir 
çoğunluğunun kilisenin yer aldığı sokakta ve etrafındaki sokaklarda ikamet 
ettikleri anlaşılmaktadır. Bu semtin Ermeni tüccarlar tarafından seçilmiş veya 
tercih edilmiş olmasının nedeni, 1591 tarihinde belediyenin yaptığı bir düzenlemeyle 
ipek boyahanelerini bu semte yerleştirmeye karar vermesi olmalıdır. Amsterdam’a 
ilk geldiklerinde noterlik işlemleri için Farsça ve Hollandaca bilen Portekizli 

15	 René	Bekius,	“A	Global	Enterprise:	Armenian	Merchants	in	the	Textile	Trade	in	the	17th	and	18th	
centuries,”	henüz	yayınlanmadı.

1�	 Bekius	ve	Ultee,	“De	Armeense	Kolonie	in	Amsterdam	1�00-1800,”	s.	217.

17	 Van	Rooy,	“Armenian	Merchant	Habits,”	s.	�5�.
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Yahudilerin tercümanlığından istifade ettikleri anlaşılan Ermenilerin birçoğunun 
bilahare Hollandaca öğrendiği görülüyor. Hatta bunların küçük bir kısmının 
Amsterdam (Hollanda) vatandaşlığına geçtiklerini tespit etmek de mümkündür.18

Çok ta büyük sayılamayacak bir cemaatin büyük sayılabilecek bir kiliseyi bir 
asıra yakın bir zaman boyunca açık tutmuş olmalarına rağmen, Hollandalılar’ın 
bunların dindarlıklarını pek de etkileyici bulmadıkları anlaşılmaktadır. On üç 
kez Amsterdam belediyesi encümenliği de (burgemester) yapmış olan diplomat, 
kartoğraf ve yazar Nicolaes witsen döneminin Amsterdam Ermenilerinin dini 
konularda bilgisiz, dindarlıklarının zayıf, fakat ticarette mahir olduklarını 
belirtmiştir.19

witsen’ın bu gözlemlerine şaşırmamak gerekir zira Amsterdam’daki Ermeni 
cemaatinin ticaret için buraya gelen insanlardan ibaret olduğu bilinmektedir. 
Onyedinci yüzyılın başlarında ticaret için Amsterdam’a gelen Ermenilerin bu 
erken döndemde bile Amsterdam borsasına kayıtlı oldukları anlaşılmaktadır. 
Amsterdam’daki Ermeniler genel olarak ipek, kıymetli taşlar ve tiftik ipliği 
ticaretiyle meşgul olmakla birlikte deve ve keçi kılı, üzüm ve incir kurusu, 
prinç ve kahve ticaretiyle de ilgilendikleri ve Amsterdam’dan doğuya Hollanda 
yünlüleri, keten kumaş ve mobilya ihrac ettikleri görülmektedir. Doğu-Batı 
ticaretindeki bu faliyetlerinin yanısıra Ermenilerin Avrupa içi ticarette de faal 
oldukları anlaşılmaktadır.20

Ermeni tüccarların onyedinci ve onsekizinci yüzyıllarda Amsterdam’ı ticari 
faaliyetleri için bir merkez olarak seçmeleri elbetteki bir rastlantı değildir. Bu 
bağlamda herşeyden önce Hollanda’nın özellikle onyedinci yüzyılda dünya 
ticaretinin merkezi olduğunun vurgulanması gerekmektedir.21 Bunun yanında 
Doğu Akdenizli Ermenilerin Amsterdam’ı tercih etmelerinin en önemli 
nedeni olarak, Hollanda dışındaki Batı Avrupa ülkelerinin Doğu Akdeniz’le 
olan ticaretlerini belirli tüccar zümrelerinin elinde tekelleştirmiş olmaları 
ve bununla bağlantılı olarak diğer “yabancıları” olduğu gibi Ermenileri de 
bu ticaretten dışlamış olmalarına rağmen Hollanda’nın böyle bir sınırlama 
getirmemiş olmasını da zikretmek yerinde olacaktır. Nitekim 1620’lerde 
Marsilya’da Ermeni tüccarların faaliyette bulundukları bilinmekle beraber, 
Fransızlar’ın bilahare geliştirdikleri politikalar neticesinde Fransa’nın Doğu 
Akdeniz’le ticaretini Marsilya Ticaret Odası’nın tekeline vermesi nedeniyle 

18	 Bekius	ve	Ultee,	“De	Armeense	Kolonie	in	Amsterdam	1�00-1800,”	s.	217-218;	Bekius,	“A	Global	En-
terprise.”

19	 Van	Rooy,	“Armenian	Merchant	Habits,”	s.	�55.

20	 Bekius	ve	Ultee,	“De	Armeense	Kolonie	in	Amsterdam	1�00-1800,”	s.	219.

21	 Bkz.	Jonathan	I.	Israel,	The Dutch Republic: Its Rise, Greatness and Fall (1477-1806),	(New	York,	1997).
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Ermeni tüccarlar Marsilya’daki varlıklarını sürdürememişlerdi.22 Doğu 
Akdeniz’le olan ticaretini Levant Company’nin çatısı altında tekelleştiren 
İngiltere de bu yolla kapılarını Ermeni tüccarlara kapatmış bulunuyordu.23.
Hollandalılar ise her ne kadar Ümit Burnu’nun doğusuyla yapılan ticareti 
vOC’nin (verenigde Oostindische Compagnie-Birleşik Doğu Hindistan 
Kumpanyası) tekeline vermişlerse de, Doğu Akdeniz’le olan ticaretlerine yerli 
veya yabancı tüccarların katılımlarına bir sınırlama getirmemişlerdi. İpek 
ticaretiyle meşgul olan İranlı Ermenilerin mallarını Ümit Burnu yolunun yanı 
sıra Erzurum-Halep yolu ve özellikle de 1626’dan itibaren Rusya üzerinden 
Batı Avrupa’ya ve bu arada Amsterdam’a getirmelerini biraz da Ümit Burnu 
yolu üzerinde kurulan tekelci kontrollerle ilintilendirmek gerekir.24

Her ne kadar onyedinci ve onsekizinci yüzyıllarda Amsterdam’daki 
Ermeni cemaati açısından ipek ticareti merkezi bir ehemmiyete sahipse de, 
bunların Anadolu’ya uzanan hikayesi açısından tiftik ipliği ticaretinin daha 
önemli bir yere sahip olduğunu söyleyebiliriz. O bakımdan bu noktadan sona 
makalemiz ipek ticareti ve İranlı Ermenilerden ziyade tiftik ipliği ticareti 
ve Anadolu kökenli Ermenilerin serüveni üzerine yoğunlaşacaktır. Tiftik 
ipliğinin 1590’lardan itibaren Hollanda gemileriyle Amsterdam’a taşındığı 
bilinmekle birlikte bu yıllarda Hollanda gemilerinin bu malları venedikten 
yüklediklerini ve malların venedikli tüccarlar tarafından Amsterdam’daki 
bayilerine gönderildiğini vurgulamak gerekir.25 1611’e gelindiğinde ise gerek 
İngiltere ve Fransa bayrağı altındaki Hollanda gemileriyle Osmanlı limanlarını 
ziyaret etmek, gerekse de venedik’ten alınmak yoluyla Hollanda’ya ulaşan 
tekstil hammaddeleri Hollanda ekonomisi ve özellikle de tekstil sektörü için 
önemli bir girdi halini almıştır. Bu tarihte Doğu Akdeniz ticaretiyle meşgul 
olan Amsterdamlı tüccarlar Hollanda Genel Meclisine (Staaten Generaal) 
sundukları dilekçede bu hususun altını çizyorlardı.26

Bu gelişmelerin tabii bir neticesi olarak 1612 yılında Osmanlı Devleti 

22	 Joseph	Pitton	de	Tournefort,	Relation d’un voyage du Levant, fait par ordre du roi, contenant l’histoire 
ancienne & moderne de plusieurs isles de l’Archipel, de Constantinople, des côtes de la Mer Noire, de 
l’Armenie, de la Georgie, des frontieres de Perse & de l’Asie Mineure : avec les plans de villes & et des 
lieux considerables; le genie, les mœurs, le commerce & la religion des differens peuples qui les habitent; 
et l’explication des médailles & des monumens antiques,	(Amsterdam,	1718),	s.	158.

2�	 İngiliz	 Levant	 Kumpanyası	 için	 bkz.	 Alfred	 C.	 Wood,	 A History of the Levant Company,	 (Oxford,	
19�5).

2�	 George	A.	Bournoutian,	Armenians and Russia 1626-1796: A Documentary Record,	(California,	2001),	
s.	5-�;	Bekius,	“A	Global	Enterprise.”

25	 Jonathan	I.	Israel,	Dutch Primacy in World Trade 1585-1740,	(Oxford,	1989),	s.	5�.

2�	 K.	Heeringa	(ed.),	Bronnen tot de geschiedenis van den Levantschen Handel.Eerste Deel: 1590-1660, (La-
hey,	1910),	s.	�29-�1.
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Hollandalılar’a ilk ahidnamelerini verince27 Hollanda ile Osmanlı Devleti 
arasındaki ticaret daha da hızlı bir şekilde gelişmeye başlamıştır. 1640’ların 
sonlarına doğru Osmanlı-venedik savaşlarının bir sonucu olarak Hollanda ve 
özellikle de Leiden Avrupa’daki en büyük sof üreticisi konumuna yükselmiş 
ve bununla bağlantılı olarak Osmanlı’nın tiftik ipliği ihracatının büyük bir 
payına hakim olmuştur.28 O döneme kadar Halep ve İstanbul’da odaklanan 
Hollanda ticaretinin İzmir’e kayarak orayı merkez tutması Hollandalılar’ın 
tiftik ipliği ticaretinde artan paylarıyla paralel olarak gelişmiştir.29 1700 yılına 
gelindiğinde Ankara’dan ihrac edilen 3000-3200 balya miktarındaki tiftik 
ipliğinin üçte ikisinin Hollanda tekstil endüstrisi tarafından kullandığının 
Hollanda konsolosluk raporlarında vurgulanmakta olduğu görülmektedir.30

Gelişen tiftik ipliği ticaretinin Hollanda’daki en büyük yansıması ise 
Leiden tekstil endüstrisindeki hareketlenme olmuştur. Bu tarihlerden sonra 
artık Leiden’da üretilen soflar, örneğin Fransa pazarında, Belçika ve İtalya’da 
üretilenlere tercih edilirken,31 Leiden tekstil endüstrisinde çalışanların üçte 
ikisinin sof ve yünlü kumaş üretiminde istihdam edildiği görülmektedir. 1665-
67 yılları arasnda cereyan eden Hollanda-İngiliz savaşları her iki ülkenin 
de Akdeniz’le ticaretini felç ettiğinde Hollanda’da bulunan İngiliz George 
Downing söz konusu savaş nedeniyle Hollanda ekonomisinin İspanyol yünüyle 
tiftik ipliğinden mahrum kalmaya devam etmesi halinde Leiden’ın küçük 
bir kasabaya dönüşeceğini belirtiyordu.32 Doğu Akdeniz ticaretinin, bu yolla 
Hollanda’ya ithal edilen tiftik, tiftik ipliği, mazı, pamuklu kumaşlar (dimi) ve 
bunlara karşılık olmak üzere Doğu Akdeniz’e ihrac edilen yünlü kumaşların 
Hollanda ekonomisi açısından önemi ve binlerce işçiye istihdam sağlayıcı 
özelliği 1679’da dönemin İzmir Hollanda konsolosu Daniel Jan De Hochepied 
tarafından da vurgulanmaktaydı.33

27	 Söz	konusu	kapitülasyon	anlaşmasını	doğuran	süreç	ve	sonraki	gelişmeler	için	bkz.	A.	H.	De	Groot,	
The Ottoman empire and the Dutch republic. A history of the earliest diplomatic relations. 1610-1630 
(Leiden	1978);	Bülent	Arı,	The First Dutch Ambassador in Istanbul: Cornelis Haga and the Dutch Ca-
pitulations of 1612,	[Bilkent	Üniversitesi,	200�]	(Basılmamış	doktora	tezi).

28	 Nicolaas	Wilhelmus	Posthumus,	De Geschiedenis van de Leidsche Lakenindustrie,	�	Cild,	(Lahey,	1908-
�9),	Cild	2,	s.	272-9.

29	 Israel, Dutch Primacy in World Trade,	s.	225.

�0	 Heeringa,	Bronnen.... Tweede Deel: 1661-1726,	s.	�05.

�1	 Pieter	De	La	Court,	Welvaren van Leiden: Handschrift uit het jaar 1659,	F.	Driessen	(ed.),	(Lahey,	1911),	
s.	95.

�2	 T.	H.	Lister,	Life	and	Administration	of	Edward,	First	Earl	of	Clarendon,	Cilt	�	(Documentary	appen-
dix),	(Londra,	18�8),	s.	��1.	C.f.	Israel, Dutch Primacy in World Trade,	s.	�08.

��	 K.	Heeringa	(ed.),	Bronnen tot de geschiedenis van den Levantschen Handel. Tweede Deel: 1661-1726, 
(Lahey,	1917),	s.	1��.
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Leiden ile Ankara’yı bu dönemde birbirine bu derece bağımlı kılan tiftik 
ipliği ticaretinin bugüne intikal eden belki de en önemli sembolü Leiden, 
Breestraat, seksen dört numaradaki iki katlı binanın (ki belediye binasıyla 
arasında sadece birkaç bina vardır) alınlığında yer alan “Türk heykeli”dir. Tiftik 
ticaretiyle uğraşan ve mensuplarının birkaçı bu vesileyle İzmir’de ikamet eden 
Leiden’lı Le Pla ailesinin 1673 yılında Pieter Xavery’e yaptırdığı söz konusu 
sanat eserinde ortadaki sarıklı sakallı Türk büstünün bir tarafında kadim 
Yunan tanrılarından Neptün diğer tarafında ise Merkür figürü yer alırken 
eserin sağ alt tarafına da Ankara keçisi figürü yerlerleştirilmiştir. Sözkonusu 
bina, Leidenlı’lar tarafından halen, heykelin altında da kayıtlı olduğu şekliyle 
In Den Vergulden Turk (Altın yaldızlı Türk) olarak isimlendirilmektedir.34

Hollanda ile Osmanlı Devleti arasında gelişen ticaretten bu dönemde İzmir 
merkezli faaliyet gösteren Ermenilerin de önemli bir pay aldığını görmekteyiz. 
1659’da İzmir’deki otuz üç Ermeni tüccarın Hollanda Genel Meclisi’ne 
gönderdikleri bir şikayet dilekçesinden anlaşıldığı kadarıyla, sözkonusu tarihte 
Hollanda’nın İzmir konsolosu bulunan Mortier, buradaki Ermeni tüccarların 
mallarını Hollanda gemileriyle Hollanda’ya nakletmelerini engellemekteydi. 
Ermeniler davalarından o derece emin görünüyorlardı ki, sözkonusu konsolosun 
görevden alınarak yerine Ermenilerin ticari faaliyetlerine katkıda bulunacak 
birinin atanmasını bile talep etmişlerdi. Ticaretin Hollanda ayağında ise; 1656 
ve sonraki yıllara ait birtakım noterlik kayıtlarından anlaşıldığı kadarıyla bu 
tarihlerde Amsterdam’daki Ermeni tüccarlar Leiden’daki tekstil üreticileriyle 
doğrudan ticaret yapıyor, mallarını satmak ve buradan kumaş alıp ülkelerine 
göndermek üzere Leiden’a gelip gidiyorlardı.35

Tiftik ipliği ticareti Anadolu’daki Ermenileri Amsterdam’a çektiği gibi 
Hollandalı tüccarları da Anadolu’nun içlerine, Ankara’ya kadar çekmekteydi.36.
Hatta onyedinci yüzyılın sonunda Hollandalı bazı müteşebbislerin Ankara’da 
bir sof imalathanesi kuracakları yönündeki söylentilerin Hollandalı 
otoriteleri oldukça rahatsız ettiği görülmektedir. willhelmus wesselink 
isimli bir Hollandalı ve evvelce Leiden ve Haarlem’de ikamet ile buradaki 
sof imlatının inceliklerine vakıf olan Jan Michiel Simsim isimli bir Ermeni 
1697’de Amsterdam’dan Türkiye’ye hareket edince yayılan söylentiler üzerine 

��	 Söz	konusu	heykelin	bir	fotoğrafı	için	bkz.	Zeki	Çelikkol,	Alexander	H.	De	Groot,	Bernardus	Joshepus	
Slot, ...Lale İle Başladı: Türkiye ve Hollanda arasındaki dörtyüz yıllık ilişkilerin resimli tarihçesi,	(An-
kara,	2000),	s.	92.	Maalesef	bu	kaynakta	basılan	fotoğraf,	kompozisyonun	tamamını	almadığından	
fotoğrafta	Ankara	keçisi	figürü	görünmemektedir.

�5	 Bekius,	“A	Global	Enterprise.”

��	 Bkz.	Jan	Schmidt,	The Joys of Philology. Studies in Ottoman Literature, History and Orientalism (1500-
1923) II.	(İstanbul,	2002),	s.	�01-�28.
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Leiden’daki tekstil üreticileri ve Amsterdam’daki tüccarlar harekete geçerek 
bu yöndeki muhtemel bir girişimin engellenmesini Hollanda otoritelerinden 
talep etmişlerdi. Hollanda makamlarının yaptığı inceleme neticesinde söz 
konusu iki şahsı Türkiye’ye gönderenin Amsterdam’daki Pieter Blijenberg 
olduğu anlaşıldığından işin aslı ona sorulmuş; Blijenberg de niyetlerinin sof 
imalathanesi kurmak değil tiftik ipliği ticareti yapmak olduğu konusunda 
teminat verince mesele öylece kapatılmıştı.37

Ticaretteki etkinliklerine rağmen Amsterdam’daki Ermenilerin 
Hollanda’daki sınai faaliyetlere katılımının oldukça sınırlı düzeyde kaldığı 
görülmektedir. 1742’de Jan Gregory adındaki bir Ermeni’nin Haarlem’de deve 
ve keçi kılından kumaş imal eden bir tesise Hollandalı kayınpederinden miras 
yoluyla intikal etmesine binaen ortak olduğunu biliyoruz.38 Ayrıca 1678’de Louwijs 
d’Celebi isimli bir Ermeni’nin Amersfoort’ta kurulan ve Doğu usüllerine göre 
pamuklu boyama işini Hollanda’da ilk olarak gerçekleştiren bir tesisin kurucu 
ortağı olduğu bilinmektedir.39 Bunların yanında yukarıda da değindiğimiz, 
Amsterdam’da 1660-1718 yılları arasında faaliyet gösteren, Ermeni harfleriyle 
kitap basımının gerçekleştirildiği matbaanın da zikredilmesi gerekir.

Ermenilerin Amsterdam’daki loncalarla ilişkileriyle ilgili veriler oldukça 
sınırlı olmakla beraber, Amsterdam loncalarının Yahudiler’e uyguladıkları 
sınırlamaları Ermeniler’e de uyguladıkları tahmin edilebilir. Nitekim, esnaf 
loncalarına katıldıkları hakkında bilgi sahibi olduğumuz iki Ermeni’den 
ikisinin de Yahudiler’e de açık olan loncalara (eczacılık ve simsarlık) katılmış 
olmaları bu yöndeki kanaati güçlendirmektedir.40

Noterlik arşivlerine yansıyan birçok belge Amsterdam’a yerleşen veya 
buraya ticaret için geçici bir süre için gelen Ermeni tüccarların en azından 
kendi aralarında Hollanda’daki ticari kültürün pek te aşina olmadığı bir takım 
iş alışkanlıklarını sürdürdüklerini göstermektedir. Örneğin Amsterdam’a 
geçici bir süreliğine gelen bir tüccar, evinde ikamet ettiği komisyoncudan 
para alıp-verdiğinde bunu kayıt altına almadıkları Amsterdam’daki Ermeni 
tüccarlar tarafından noterlik huzurunda belirtilmiştir. Benzer şekilde Ermeni 
tüccarların aralarında sadece peşin parayla alışveriş yaptıklarını yine 
noter huzurunda belirtme gereği duydukları görülmektedir. Bir başka noter 
kaydında ise Ermeniler arasında uygulanan şekliyle, herhangi bir tüccarın 

�7	 Heeringa,	Bronnen.... Tweede Deel: 1661-1726,	s.	2�9-71.

�8	 Bekius	ve	Ultee,	“De	Armeense	Kolonie	in	Amsterdam	1�00-1800,”	s.	219.

�9	 Willem	Johannes	Smit,	De Katoendrukkerij in Nederland tot 1813,	(Rotterdam,	1928),	s.	59;	G.	H.	Ro-
denburg,	G.	W.	Bijlsma,	Van Vlissingen & CO’s Gedenkboek 1846-1946,	(Helmond,	19�8),	s.	�.

�0	 Bekius	ve	Ultee,	“De	Armeense	Kolonie	in	Amsterdam	1�00-1800,”	s.	220.
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yanına çırak olarak verilen çocuklarla ilgili hususiyetler kayıt altına alınmıştı. 
Farklı ticari kültürlerini korumakta sergiledikleri muhafazakar tavırlarına 
rağmen bunların Amsterdam’ın iş hayatına az çok entegre olduklarını 1704’te 
bir grup Hollandalı tüccarın noterlik huzurunda Acem tüccarlarını güvenilir 
ve dürüst tüccarlar olarak nitelendirmelerinden çıkarsamak mümkündür.41

Bu noktaya kadar kendilerini sıkça zikrettiğimiz Amsterdam’daki Ermeni 
tüccarlar hakkında daha somut bir fikir sahibi olabilmek için onsekizinci 
yüzyıla ait çeşitli kaynaklardan kendisi hakkında nispeten bol miktarda bilgi 
edinebildiğimiz Alexander Di Masse’nin hayatı ve kariyerine bir göz atmak 
yerinde olacaktır.

Muhtemelen 1730’lu yıllarda Ağrı’da doğan Di Masse’nin Amsterdam’a 1746 
veya daha erken bir tarihte geldiği anlaşılıyor. Bilahare Hollanda (Amsterdam) 
vatandaşlığına da geçen Masse’nin Ermeni kilisesine kayıtlı olduğunu, 
Ermenice ve Hollandaca bildiğini ve 1803’teki ölümüne kadar Amsterdam’da 
yaşadığını biliyoruz.42 Masse’nin Marie Anne wartin adında bir Ermeni 
kadınla evli olduğu ve bu kadının Ignace Narces’le gerçekleştirdiği önceki bir 
evlilikten Manaschan Narces adında bir kızı olduğu görülmekte.43

Tahmin edilebileceği üzere Masse’nin Amsterdam’daki ticari faaliyetlerine 
ilişkin ilk bilgi tiftik ipliği ticaretiyle ilgilidir. 1746’da İzmir’deki Moses Di 
Stephan ve Massy Magakia’nın Alexander Di Masse’ye gönderdiği otuz sekiz 
balya tiftik ipliğinin üçte birine karşılık olmak üzere Masse’nin İzmir’deki 
tüccarların Hollanda’daki vekili Bogos Di Owan’a f 6.743:1144 ödeme yaptığı 
ve Amsterdam’dan ayrılan Bogos Di Owan’ın Amsterdam’daki Johannes Di 
Aritium ve Aritium Di Gazar’ı kendisine kefil olarak bıraktığı görülmektedir.45.
Eldeki bilgiler Di Masse’nin ticari faaliyetlerinin tiftik ipliğiyle sınırlı kalmadığı, 
ayrıca Avrupa’nın birçok kentinde ticari bağlantısı olduğunu da göstermektedir. 
İzmir’den getirttiği halı ve meyve kurusu ve venedik’ten gönderilen birtakım 
mallar da Masse’nin alıp sattığı mallar arasında zikredilmektedir. Masse’nin 
tespit edebildiğimiz ticari bağlantıları arasında ise Rotterdam’daki George 

�1	 Van	Rooy,	“Armenian	Merchant	Habits,”	s.	�50-�57.

�2	 Amsterdam	Belediye	Arşivi	(bundan	sonra	GA),	105�	Armeeners	te	Amsterdam	(Amsterdam	Erme-
nileri),	7,	Alexander	Di	Masse.

��	 GA,	5075,	1925�/5,	20/08/1799.

��	 O	dönemde	Hollanda	para	sistemi	en	detaylı	şekliyle	dört	basamaklı	bir	sisteme	dayanıyordu	Florin	
(Gulden):	Stuiver:	Duit:	Penning.	 İki	penning	bir	Duit,	sekiz	Duit	bir	Stuiver	ve	20	Stuiver	bir	Flo-
rine	 eşitti.	 Çoğu	 hesaplarda,	 burada	 belirtilen	 miktarda	 olduğu	 gibi	 ilk	 iki	 kademeden	 sonrasının	
belirtilmediği	 görülmektedir.	 Gümüşten	 kesilen	 bir	 Florin’in	 ağırlığı	 10.�1	 gr.	 ve	 gümüş	 içeriği	
0,920’ydi.	 H.	 Enno	 Van	 Gelder,	 De Nederlandse Munten,	 (Utrecht,	 1970),	 s.	 227,	 2�1.	 17�0’larda	 1	
Esedi	kuruşun	değerinin	yaklaşık	1.5	florin	olduğu	görülmektedir.

�5	 GA,	5075,	102�8/9��,	08/12/17��;	10�89/220�	,0�/12/17��.
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Christoph Kropftgansz. ve Hendrik van De velden’i, Ameland’daki Gerrit 
Frederiks’i, venedik’teki Giochim & Fratelli di Marco’yu, Londra’daki Stephan 
di Gogignan’ı ve Petersburg’daki Makar Artem Godabaschoff ile Ivan Gregorich 
Gotschemaloff’u zikredebiliriz.46

1753’te “De Levantsche Post” isimli Hollanda gemisinin Ameland’da karaya 
oturmasını takip eden işlemler, Di Masse’nin ticari faaliyetleri ve bağlantılarıyla 
ilgili daha fazla bilgi sahibi olmamıza imkan veriyor. Anlaşıldığına göre bu 
gemide İzmir’den Masse’ye gönderilen yüz elli koli incir kurusu bulunmaktaydı. 
Söz konusu malın 1530 İngiliz Sterlini tutarındaki bir bedelle ve %3 primle 
Londra’daki Ermeni sigortacı Stephan Di Gogignan tarafından sigortalanmış 
olduğunu da yine aynı işlemlerden öğreniyoruz. Kaza haberi Amsterdam’a 
ulaşır ulaşmaz Masse’nin, gemideki mallarıyla ilgilenmek üzere Ameland’da 
bulunan Gerrit Frederiks’i vekil tayin edip Londra’daki sigortacısına da 
zararın karşılanması için müracaat ettiğini görüyoruz. Ancak Londra’daki 
sigortacının zararı ödemeye yanaşmadığını da bilahare Masse’nin Londra’daki 
Pieter Blaquiere and Thomas & John Furly’i sözkonusu masrafı sigortacıdan 
tahsil etmek üzere yetkilendirmesinden anlamak mümkün.47

Masse’nin mallarını Londra’daki bir sigortacıya sigortalamış olmasını sadece 
Londra’daki sigortacının da Ermeni olmalısyla izah etmemek gerekir. Nitekim 
Amsterdam’lı tüccar ve tekstil üreticisi Thomas De vogel 1768 yılında yazdığı 
bir mektupta, Amsterdam’daki Ermeni ve Rum tüccarların ticaretlerinde çok 
fazla risk almalarından dolayı buradaki sigortacıların bunların mallarını 
sigortalamaya yanaşmadıklarını bildirmekteydi.48

Muhtelif kaynaklar Masse’nin sosyal sermayesiyle ilgili de bazı ipuçları 
verdiğinden bunlara da bu noktada değinmenin isabetli olacağını düşünüyorum. 
Anlaşıldığı kadarıyla Masse Amsterdam’da ticari konularda bilgi sahibi 
biri olarak tanınmakta ve bu nedenle zaman zaman bilgisine müracaat 
edilmekteydi. Ermeni cemaati arasında güvenilir bir insan olduğunu da bazı 
cemaat mensuplarının onu vasiyetlerini yerine getirmekle görevlendirmiş 
olmalarından anlamak mümkündür. Bu babda 1751’de Dijkstraat’taki evini 
kiliseye bırakarak ölen Elisabeth Bogos, 1768’de ölen papaz Johannes Di Minas 
ve 1773’te ölen Arachiel Paulo’nun zikredilmesi mümkündür.49

��	 GA,	5075,	102�5/852,	20/09/17�8;	8997/�89,	08/07/1751;	102��/15,	09/01/175�;	102��/1�8,	2�/0�/175�;	
1�521/170,	21/02/1785.

�7	 GA,	 5075,	 102��/1�8,	 2�/0�/175�;	 102��/15,	 09/01/175�;	 102��/1�8,	 2�/0�/175�;	 1075�/22�,	
28/02/175�.

�8	 GA,	��2,	�2,

�9	 GA,	5075,	1�021/��,	22/0�/17�8;	10951/�7�,	08/11/1751;	11��5/�0,	22/11/1751;	15�91/85�,	1�/10/177�;	
15�91/858,	18/10/177�;	15�91/8�0,	19/10/177�;	15�92/�0,	�8,	27/01/177�.
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İzmir’le Amsterdam arasında yürüttüğü ticarette kendisiyle rekabet 
halinde olan Amsterdam’lı tüccar Thomas De vogel’ın da İzmir’deki bayilerine 
yazdığı mektuplarda Masse’nin ticari faaliyetlerine zaman zaman değindiği 
görülmektedir. De vogel’ın verdiği bilgilerden anlaşıldığı kadarıyla 1760’lı 
yıllar Masse’nin ticari faaliyetlerinin, kariyerinin zirvesine ulaştığı ve hemen 
ardından da krize girdiği yıllardır. 1765’te İzmir’de yaşayan oğlu Thomas De 
vogel’a, İzmir’den Alexander Di Masse’ye mal gönderen tüccarların onunla 
alışveriş yapmaktan gayet memnun göründüklerini bildirmesi üzerine, De vogel 
bu duruma şaşırdığını belirtmiş ve söz konusu memnuniyetin çok süreceğini 
zannetmediğini belirtmişti. Bilahare yine oğluna yazdığı mektuplardan De 
vogel’in Masse’ye İzmir’den gönderilen mallarla alakadar olmaya devam ettiği 
görülmektedir. Aynı yılın sonlarına doğru İstanbul’dan Amsterdam’a sefer 
yapmakta olan Snelle Gally isimli Hollanda gemisi yolda kaza geçirdiğinde 
olayla ilgili haberi De vogel’ın Di Masse’den aldığını da aynı yazışmalardan 
öğreniyoruz.50

Söz konusu gemi kazasıyla ilgili haberi Amsterdam’a sonradan yerleşmiş 
biri olarak Di Masse’nin kentin yerlisi olan De vogel’dan daha önce almış 
olmasını garip karşılamak mümkün. Ancak Di Masse’nin Amsterdam’la 
Doğu Akdeniz arasında taşımacılık yapan gemilerdeki yatırımlarını gözönüne 
alırsak bu durumun pek de şaşırtıcı olmadığını anlarız.

Gerek Alexander Di Masse’nin gerekse de kardeşleri Isaie Di Masse (İzmir) 
ve Nicola Di Masse’nin (İstanbul) Doğu Akdeniz’le Amsterdam arasındaki 
taşımacılığa yaptıkları yatırımlar nedeniyle zaman zaman ilgili otorilerle 
karşı karşıya kaldıkları görülmektedir. 1765 yılında, Isaie Di Masse, işlettiği 
bir geminin Amsterdam’dan İstanbul’a yaptığı bir seferde getirdiği malların 
listesini51 usulüne uygun olarak elçilik otoritelerine takdim etmemiş 
olmasından dolayı İstanbul’daki Hollanda elçisinin şiddetli eleştirilerine 
maruz kalmıştı. Hollanda’nın İzmir konsolosluğunun beratlısı52 olan Isaie’nin, 
öfkesini dindirmek için elçiye gönderdiği “hediyeler” reddedilmiş ve kendisi 

50	 GA,	��2,	�9	ve	�0.

51	 Osmanlı	limanlarına	Hollanda	gemileriyle	getirilen	mallar	üzerinde	tahakkuk	eden	konsulato	vergisi	
(veya	elçilik	ve	konsolosluk	hakkı)	bu	listeler	üzerinden	hesaplandığından	ilgili	mevzuata	göre	gemi	
limana	yanaştığında	kaptan	sözkonusu	listeyi	Hollanda	diplomatik	makamlarına	sunmakla	yüküm-
lüydü.

52	 Osmanlı	 İmparatorluğu	 sınırları	 dahilindeki	 Avrupalı	 konsolosluklarda	 tercüman	 olarak	 istihdam	
edilenler	 için	 çıkarılan	 beratların	 zamanla	 fiilen	 tercümanlık	 yapmayan	 tüccarlara	 da	 verildikleri	
bilinen	bir	gelişmedir.	Isaie	Di	Masse’nin	de	fiilen	tercümanlık	hizmetinde	olmamakla	birlikte	berat	
edinmek	suretiyle	kapitülasyonlarla	Hollandalılara	sağlanan	imtiyazlardan	faydalanan	birçok	zımmi	
tüccardan	biri	olduğu	anlaşılmaktadır.	Elçilik	ve	konsolosluk	tercümanları	ve	beratlarla	ilgili	olarak	
bkz.	Maurits	H.	van	den	Boogert,	The Capitulations and the Ottoman Legal System: Qadis, Consuls 
and Beratlıs in the 18th Century,	(Leiden,	2005).
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de aynı usulsüzlüğün tekerrür etmesi halinde daha ciddi tedbirlere maruz 
kalacağı konusunda uyarılmıştı.53

Bu olaydan yaklaşık bir yıl sonra yine Masseler’in işlettiği diğer bir 
Hollanda gemisinin Cezayirli Ahmet Hoca tarafından Cezayir’e yapılacak bir 
sefer için kiralanmasının yeni bir krize neden olduğunu görüyoruz. Problemin 
bu seferki nedeni ise Ahmet Hoca’nın, dilediği malları yükleyip Cezayir’e 
getirmek kaydıyla kiraladıktan sonra gemiye top, gülle, barut vs. yüklemesi 
ve Hollanda makamlarının kendi bayrağını taşıyan bir geminin bu amaçla 
kullanılmasını kabul etmemesiydi. Problem Hollanda elçilik makamlarını bir 
hayli uğraştırdıktan sonra gemideki mallar boşaltılarak çözülmüştü.54

1760’lı yılların ortalarına kadar işlerini başarılı bir şekilde yürüttüğü 
anlaşılan Di Masse’nin işlerinin zora girdiğine dair ilk işaretler 1766’da 
görülmeye başlar. Bu tarihte İzmir’deki Isaie’ye ait Masse Di Herabeth & 
Oğulları55 şirketinin keşide ettiği ve kendisinin muhatabı olduğu poliçeleri, 
Alexander Di Masse’nin ödemeyi reddettiği görülür.56 Bu gelişmelerden iki yıl 
sonra Alexander’ın Nicolaas van Staphorst’la yaptığı bir sözleşme bize onun o 
dönemde karşılaştığı zorluklarla ilgili başka ipuçları vermektedir. Sözkonusu 
sözleşmeden anlaşıldığı kadarıyla Alexander 1753 yılında Staphorst’tan f 
25.974:5 borç alarak karşılığında teminat olmak üzere onun deposuna kırk üç 
balya tiftik ipliği koymuştu. 1753’teki sözleşmeye göre Masse borcunun faizi 
ve depo kirası olmak üzere Staphorst’a %4.5 oranında bir ödeme yapacaktı. 
Yine sonraki sözleşmeden anlaşıldığına göre aradan geçen zaman zarfında 
borcun ana parasının bir kısmını ödemiş bulunan Masse’nin f 18.939:6 lik borç 
bakiyesini altı ayda bir f 500’lik taksitler halinde ödemesi ve borcunu kapatana 
kadar faiz uygulanmaması karara bağlanmıştı.57

Alexander Di Masse’yi Amsterdam’da zor durumda bırakan krizin İzmir’deki 
kardeşinin işleri üzerinde çok daha büyük bir etki yaptığını gözlemlemek 
mümkündür. Hatta belki de Alexander’in içerisine düştüğü durumu 
İzmir’deki kardeşinin iflasının bir sonucu olarak değerlendirmek gerekir. Zira 
Alexander’ın ödemeyi reddettiği poliçeler İzmir’e geri döndüğünde kardeşi 
Isaie de bunları ödeyememişti. Bunun üzerine alacaklıları, Isaie’nin Hollanda 

5�	 J.	G.	Nanninga	(ed.),	Bronnen tot de geschiedenis van den Levantschen Handel.Vierde Deel: 1590-1660, 
Eerste stuk, (Lahey,	19��),	s.	1�.

5�	 Nanninga,	Bronnen... Vierde Deel: 1590-1660, Eerste stuk, (Lahey,	19��),	s.	5�-55.

55	 Masse	 Di	 Herabeth	 &	 Oğulları’nın,	 Alexander	 Di	 Masse’nin	 yanı	 sıra	 Amsterdam’daki	 birtakım	
Hollandalı	tüccar	ve	kumaş	üreticileriyle	iş	ilişkisinin	olduğu	anlaşılmaktadır.	GA,	5075,	10288/�21,	
12/0�/1759;	10522/�71,	05/0�/17�1.

5�	 GA,	5075,	10555/182,	18/02/17��;	1055�/�00,	25/0�/17��

57	 GA,	5075,	12872/18�,	2�/0�/17�8.
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konsolosluğunun beratlısı olması nedeniyle, İzmir’deki Hollanda konsolosuna 
müracaat ederek onun mal ve hesaplarına el konulmasını talep etmişlerse 
de Konsolos Isaie’nin Hollanda konsolosluğunun beratlısı, fakat Osmanlı 
teb’ası olduğunu dikkate alarak bu yönde yapılacak bir müdahalenin Osmanlı 
makamlarını tahrik etmesinden ve ağır sonuçlar doğurmasından endişe 
ettiği için işi ağırdan almıştı. Üstelik Avrupalı alacaklılardan (yedi) sayıca 
daha fazla olan ve aralarında Cezayir Dayı’sının kardeşinin de bulunduğu 
yerli alacaklılar (Müslüman, Yahudi, Rum ve Ermeni’lerden oluşan toplam 
kırk yedi kişi) Avrupalı alacaklıların alınmasını talep ettikleri acil tedbirlere 
karşı çıkıyorlardı. Konunun ele alındığı bir toplantıda yerli alacaklılar 
hem sayı üstünlüklerini hem de gerekirse Kadılığa müracaat edecekleri 
tehdidini kullanarak Isaie’ye onbeş gün süre tanınmasını karara bağlatmayı 
başarmışlardı.58 İzmir’deki Hollanda konsolosunun bütün çabalarına rağmen 
olaya bilahare Osmanlı makamları da müdahil olmuş Isaie’nin Osmanlı 
hazinesine (miri) de borçlu olduğu ortaya çıkınca, önceliğin miri alacaklara ve 
yerli alacaklılara tanınması beklendiğinden Avrupalı alacaklılar oldukça zor 
bir durumda kalmıştı.59 Evvelce Amsterdam’dan Isaie’ye gönderilip gelişmeler 
esnasında Hollanda gemileriyle İzmir’e ulaşan bazı mallara gümrük emininin 
el koymasına ise ancak bu malların Hollanda konsolosluğuna ait olduğu 
iddia edilerek mani olunabilmişti.60 Söz konusu iflas ve sonrasında gelişen 
hadiselerle ilgili detayları başka bir çalışmada ele alacağımızdan işin İzmir’de 
cereyan eden yönünü bir tarafa bırakıp tekar Amsterdam’a dönmek yerinde 
olacaktır.

Amsterdam’daki Alexander Di Masse’nin ticari faaliyetlerini yakından takip 
eden De vogel’in, gelişmelerin Di Masse üzerindeki etkisini gözden kaçırması 
elbette mümkün değildi. Nitekim De vogel’ın daha 1768 Mart’ında yazdığı 
mektuplarda Di Masse’nin borçlarını ödeyemediğine değindiğini görüyoruz. 
Durumu Amsterdam’daki Ermeni ve Rum tüccarların ticarette fevkalade riskler 
almalarına bağlayan De vogel, Masse’nin ödeyemediği borçlarının yekünunun 
f 30.000 civarında olduğu yönündeki duyumunu da mektuplarında paylaşıyor. 
Ticarette Masse’nin sıkı rekabetinden sürekli olarak rahatsız olduğunu 
evvelki yazışmalarında gördüğümüz De vogel’ın, Masse’nin düştüğü duruma 
hayıflandığını ve onu hep dürüst bir tüccar olarak tanıdığını da belirttiği 
görüyor. Bunların yanında söz konusu gelişmelerin diğer tüccarlar üzerinde 
yapacağı etki dolayısıyla başka iflasların da sırada olduğu ve açık artırmayla 

58	 Nanninga,	Bronnen... Vierde Deel: 1590-1660, Eerste stuk, (Lahey,	19��),	s.	99-100.

59	 Nanninga,	Bronnen... Vierde Deel: 1590-1660, Eerste stuk, (Lahey,	19��),	s.	10�.

�0	 ED	22/1	S:�0�	Hük.	No:17�8,	Evâhir-i	Muharrem	1182,	�-1�/0�/17�8,	İzmir	Kadısına	hüküm	ki.
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satılan Di Masse’ye ait malların Amsterdam’da tiftik ipliği fiyatlarını düşüreceği 
yönündeki endişeler de De vogel’un mektuplarına yansıyan konular arasında. 
Yine De vogel’ın 4 Ağustos 1768 tarihli bir mektubunda bildirdiğinde göre 
Di Masse söz konusu tarihten bir hafta önce Amsterdam borsasında son kez 
göründükten sonra artık ortalıkta görünmemekteydi. Sonraki mektuplarında 
Di Masse’den bahsederken ona “fakir adam” (veya gariban) olarak atıfta bulunan 
De vogel, onun bütün servetini poliçelerinin ödenmesine harcadığını, fakr-u 
zaruret içerisinde yaşadığı evinden pek çıkmadığını ve sadece alacaklıları 
tarafından zaman zaman evinde ziyaret edildiğini aktarıyor.61

Di Masse’nin, De vogel’ın mektuplarına da yansıyan dürüstlüğü ve sözkonusu 
kriz süresince borçlularını tatmin etme konusundaki gayretleri, onun sonraki 
ticari kariyerinde kritik bir rol oynamış olmalıdır. Nitekim krizden yaklaşık on 
yıl sonra Di Masse karşımıza, ölen Ermeni Kilisesi papazı Daniel Mgrieck’in 
cenaze masraflarını üstlenen bir hayırsever olarak çıkacaktır. 26 Mayıs 1803 
yılında öldüğünde ise artık hiç de De vogel’ın vaktiyle bahsettiği gariban 
değildir o... Terekesinde listelenen: biri Kalkmarkt diğeri de weesperpoort’taki 
iki ev; f 15.150:19 değerindeki mobilya ve mücevherat; f 2.055 değerindeki 
ufak tefek eşya ve ilaçlar; büyük miktarlara baliğ olan alacak senetleri ve 
kuponlar; f 2.145:6 nakit; f 103.247:16 tutarındaki alacağı bunun bir delili 
olarak görülmelidir. Üstelik yine onun terekesinden çıkan dimi62 ve kırmızı 
pamuk ipliği63 gibi ticari mallar onun son nefesine kadar İzmir’le ticaretini 
sürdürdüğünü göstermektedir.

Amsterdam’daki bütün Ermenilerin hayata varlık içerisinde veda ettiklerini 
söylemek elbette ki mümkün değildir. Nitekim 1775’te ölen Arutium Di 
Gazar’ın Astrakan’daki Sekies Di Oran Sorap ve Apel Di Georgebeck’e f 73.580, 
ve Petersburg’daki Pietro Di Lavagetti’ye f 15.207 borçlu olarak öldüğünü 
görmekteyiz.64

Hayata varlık içerisinde de, darlık içerisinde de veda etmiş olsalar 
Anadolu’dan Amsterdam’a ticaret için göçen Ermenilerin anayurtlarıyla 
bağlarını koparmadıları belki de daha doğru bir ifadeyle Anadolu’daki 
köklerine bağımlılıktan kurtulamadıkları yönünde önemli ipuçlarına 
sahip bulunmaktayız. Alexander Di Masse özelinde bu bağımlılık, İzmir’le 

�1	 GA,	��2,	�1	ve	�2;	J.	G.	Nanninga	(ed.),	Bronnen tot de geschiedenis van den Levantschen Handel.Vierde 
Deel: 1590-1660, Tweede stuk, (Lahey,	19��),	s.	12�9.

�2	 Osmanlı	kaynaklı	bir	tür	pamuklu	kumaş.	Flemenkçe	ve	İngilizce	kaynaklarda	dimit	olarak	zikredi-
len	kumaşın	Osmanlı	Türkçesi’nde	dimi	veya	dimi şayak	olduğu	bilgisini	TİTAP	elektronik	tartışma	
gurubu	üzerinden	görüştüğüm	Doç.	Dr.	A	Mesut	Küçükkalay	hocama	borçluyum.

��	 GA,	5075,	15718/519,	�0/0�/1779;	17921/102�,	09/07/180�.

��	 Bekius	ve	Ultee,	“De	Armeense	Kolonie	in	Amsterdam	1�00-1800,”	s.	220.
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ve özellikle de oradaki kardeşiyle yaptığı ticarete olan bağımlık şeklinde 
karşımıza çıkarken, mesela Avet Di Jeremias özelinde vasiyetiyle terekesinden 
kendilerine pay bıraktığı İstanbul’daki yakınları olarak somutlaşıyor. Nitekim 
1748’de vasiyetini notere kaydettiren Avet’in bu yolla terekesinden f 45.000’i 
İstanbul’daki erkek kardeşi Jeremias Di Eliazar’ın üç çocuğuna bıraktığı 
görülüyor. Aynı vasiyete göre Avet’in İstanbul’daki kızkardeşinin dört çocuğu 
terekeden f 18.000 alırken iki kızkardeşine de yıllık 50 Düka altını ödenmesi 
öngürülüyordu.65

Amsterdam’daki Anadolu kökenli Ermenilerin anayurtlarıyla bağlantılarını 
sürdürmeleriyle kendi cemaatlerinden kadınlarla evlenmeleri arasında karşılıklı 
bir ilişki olmalıdır. Ancak, bir tüccar kolonisinden ibaret olan Amsterdam’daki 
Ermeni cemaatinde özellikle kadınların sayısının sınırlı kalması nedeniyle 
tüccarların büyük bir çoğunluğunun Hollandalı kadınlarla evlendikleri 
gözlemlenmektedir.66 Yine de bazılarının kendi cemaatleri içerisinden 
hatta Anadolu’dan gelen kadınlarla evlendikleri görülüyor. Amsterdam’da 
yerleşmiş bir tüccar olan Arachiel Di Jesaias Savalan’la İzmir’den onunla 
evlenmek üzere gelen Maria Di Gabriel’in 1784 yılında gerçekleştirdikleri 
evlilik, bu tarz evliliklerde karşılaşılabilecek zorluklar hakkında enterasan 
ipuçları vermektedir. Arachiel’in İzmir’deki kardeşi Johannes Di Jesaias 
Savalan’ın, Arachiel için görüp beğendiği Maria’nın Arachiel’le evlenmek 
üzere Amsterdam’a geldiğini görüyoruz. Ancak, Maria’nın dul olmasından 
dolayı Arachiel’le evliliğinin Hollanda’da resmileştirilebilmesi için öncelikle 
Hollanda makamlarını gerçekten dul olduğuna ve evvelki kocasını terk 
ederek gizlice Amsterdam’a kaçmadığına ikna etmek için muhtelif şahitler 
göstermek ve belgeler ibraz etmek durmunda kaldığı anlaşılıyor. Bu babda 
Maria’yla İzmir’den Amsterdam’a aynı gemiyle gelen Caspar Di Carabeth ve 
geminin Danimarkalı kaptanı, Maria’nın İzmir’i gizlice terketmediğini bilakis 
Ermeni papazının ve cemaat üyelerinin hazır bulunduğu bir esnada onların 
bilgisi dahilinde gemiye bindiğini noter huzurunda ifade ediyorlar. şahitlerin 
ifadelerinden anlaşıldığı kadarıyla Maria 1770 yılında Johannes Di Malachia 
ile evlenmiş fakat Johannes yurt dışına yaptığı bir yolculuk esnasında 1778’de 
Diyarbakır’da hayatını kaybetmiştir. Johannes’in ölümüne dair haberin 
Maria’ya Diyarbakır’daki Ermeni papazının bir ilamıyla bildirildiği, bu 
durumun da İzmir’deki Ermeni cemaati tarafından bilinen birşey olduğunu 
ifade eden şahitler ayrıca, Mari’nın Arachiel’le evlenmek için İzmir’deki Ermeni 
ve Osmanlı makamlarından gerekli izinleri de aldığını, evvelki kocasının 

�5	 GA,	5075,	9�20/1��98,	17/08/17�8.

��	 Bekius	ve	Ultee,	“De	Armeense	Kolonie	in	Amsterdam	1�00-1800,”	s.	221.
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öldüğünün kesinleşmemesi halinde bu makamların Maria’ya kesinlikle yeni bir 
evlilik yapma izni vermeyeceklerini de beyan ediyorlar. Maria’nın, şahitlerin 
ifadelerinin yanında İzmir’deki makamlardan aldığı bir takım resmi yazıları 
da Amsterdam Belediye yetkililerine takdim ettiği anlaşılıyor.67

Maria’yla Arachiel’in evliliklerinin Amsterdam’daki tipik bir Ermeni 
evliliği olduğunu iddia etmek elbetteki oldukça güçtür. Kaldı ki evvelce 
de ifade ettiğimiz gibi Amsterdam’da evlilikleri hakkında bilgi sahibi 
olduğumuz Ermeni tüccarların büyük bir çoğunluğunun Hollanda’lı 
kadınlarla evlendiklerini biliyoruz. Maria’nin Arachiel’le evliliğini burada ele 
alınmaya değer kılan tarafı onu istisnai kılan güçlüklerin, doğup büyüdüğü 
topraklardan çok uzaklarda yaşayan bir tüccar kolonisinin bir taraftan 
varlıklarını sürdürebilmek için karşı karşıya kaldığı güçlükleri, diğer tarftan 
da anayurtlarına olan bağımlılığı göstermesi bakımından manidar olmasıdır. 
Bu makalede ortaya konan hususlardan da anlaşılabileceği gibi sözkonusu 
bağımlılık Ermeni kilisesinin ihtiyaç duyduğu papazı Amasya’dan getirmesi 
şeklinde veya Alexander Di Masse örneğinde görüldüğü gibi ticari faaliyetlerin 
belirleyici bir şekilde anayurtla sürdürülmesi şeklinde de tezahür ettiğini 
gözlemlemek mümkündür. Nitekim sof ipliği ticaretinin Osmanlı-Hollanda 
ticaretindeki önemini kaybetmesine paralel olarak Amsterdam’daki Ermeni 
kolonisinin de küçülmeye ve ortadan kalkmaya başladığını görüyoruz.68.
Evvelce de belirtildiği gibi ondokuzuncu yüzyılın ilk on yılının ardından artık 
Amsterdam’da Ermeni varlığından sözetmek mümkün değildir. varlıklarını 
üzerine inşa ettikleri ticari faaliyetlerin kaderine paralel olarak sönen koloninin 
mensuplarının bir kısmının dünya ticaretindeki yeni yönelimlerin doğurduğu 
fırsatları değerlendirmek üzere başka diyarlara göç ettiğini tahmin etmek güç 
değildir. Ölünceye dek Amsterdam’da kalmayı tercih eden Ermenilerin yerinin 
ise yine aynı sebebe binaen yeni gelenlerce doldurulmadığını da söyleyebiliriz. 
Alexander Di Masse gibi ondokuzuncu yüzyılın başında kadar Amsterdam’da 
kalıp orada ölenlerin ise artık Osmanlı-Hollanda ticaretinde önemini yitirmiş 
olan tiftik ipliği ticaretinden ziyade iki ülke arasındaki ticaret bakımından 
yükselişe geçen pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu kumaş ticaretine yönelmek 
zorunda kaldığını bize yine Alexander Di Masse’nin terekesi anlatmaktadır.

�7	 GA,	5075,	15775/1�70,	07/09/178�.

�8	 Amsterdam’daki	 Ermeni	 kolonisindeki	 İran	 kökenli	 Ermenilerin	 de	 aynı	 şekilde	 Hollanda	 ile	 İran	
arasındaki	ipek	ticaretine	bağımlı	olduklarını	ve	onların	Amsterdam’daki	varlıklarının	bu	ticaretin	
gelişimine	paralel	bir	çizgi	izlediğini	tahmin	etmek	güç	değildir.	Ancak	işin	bu	yönü	bu	makalenin	
kapsamı	dışında	kaldığından,	bu	konunun	burada	ele	alınmasını	gerekli	görmedik.
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Özet: Amsterdam’da bulunan Ermeni kilisesi dolayımıyla, Amsterdam-Hollanda ile Anadolu 

Ermenilerinin ticari ilişkileri özellikle tiftik ticareti, bu ticaretin gelişimi ve Amsterdam 

Ermeni cemaati anlatılmaktadır.

Anahtar sözcükler: Amsterdam, Hollanda, Ermeniler, Anadolu, ticaret.

Abstract: The present study focuses on the Armenian community in Amsterdam and aims 

to scrutinize the trade relations between Amsterdam Armenians and Anatolian Armenians, 

in particular angora trade and its development through this community.    

Key words: Amsterdam, The Netherlands, Armenian population, Anatolia, trade.  




