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Hollanda Basınında
Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Milli 

Hareketi
1919-1923*

Alexander H. de GROOT��  

Hollanda halkının XIX. yüzyılın son zamanlarında Türkiye’deki olaylara 
ilgisi oldukça azdı. Halkın Osmanlı İmparatorluğu ve Padişah hakkın-
da sahip olduğu birkaç fikir de yüzeysel ve yanlıştı; bilgiler genellikle 

Paris, viyana ve Londra gibi, Türkiye’deki olaylarla doğrudan ilişkide bulunan 
ülke merkezlerinden alınıyordu. Kanımca, Hollanda halkı üzerinde fazla etki-
si olmayan Petersburg’un görüşleri fazla ilgi çekmiyordu. İslam dünyasına ve 
Doğu’ya yönelik ilgi temel olarak Doğu Hindistan’da bulunan Hollanda koloni-
leri üzerine yoğunlaşmıştı. Arabistan, sa dece Doğu Hindistan Hollanda’sında 
bulunan Müslüman nüfusla ve Güney Arabistan’da bulunan Araplar ile mev-
cut olan kültürel bağlar anlamında tanınıyordu ve elbette Hicaz, İslamiyet’in 
kutsal topraklarıydı1. Panislamizm, Hollandalı politikacılar ve idareciler için 
bir sorun anlamını taşıyordu. İslam, Doğu Hindistan Hollanda’sında hem Kal-
vinci Protestanlar ve hem de Romalı Katoliklerden oluşan Hollandalı misyo-
nerlerin oldukça ilgi gösterdiği bir konumdaydı. Hollanda, son zamanlara ka-
dar Hıristiyan misyonerliğinin aktif bir merkezi olmuştu. Hollandalı Doğu Bi-
limcilerin akademik faaliyetleri tam anlamıyla bilimsel, genel olarak filolojik 
karakterdeydi ve genel bir yankı uyandırmamıştı. Bu konudaki istisna, Ch-
ristiaan Snouck Hurgronje (1858-1936) idi. Bu Arap uzmanı ve İslam Bilimci-
si, Doğu Hindistan’da olduğu kadar Orta Doğu’da da İslam dünyasındaki ge-

	�	 Bu	makale	ilk	defa	“Mustafa	Kemal	Atatürk	and	the	Turkish	Nationalist	Movement	as	recorded	in	the	
Dutch	Press	1919-192�”	adıyla	Anatolica	VIII	dergisinde	(Leiden,	1981,	ss.	71-98)	yayınlanmıştır.

	��	 Leiden	Üniversitesi,	a.h.de.groot@let.leidenuniv.nl.	Çeviren:	Neslihan	Demirkol.
1	 Bkz:	L.	W.	C.	van	den	Berg;	Le Hadhramout et les colonies arabes dans l’Archipel Indien,	Batavia,	188�.	

Hollanda	hükümetinin	emri	ile	yapılan	Hadramut’un	gezisinin	sonuçları,	D.	Van	der	Meulen-H.	Von	
Wissmann;	Hadramout/Some of its Myteries Unveiled,	Leiden,	19�1’de	yayınlanmıştır.	
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lişmelerle büyük ölçüde ilgilenmişti. Kısa bir araştırma gezisi sırasında Jön 
Türklerin 1908’de gerçekleştirdiği milliyetçi devrim zamanında önemli bir İs-
lam başkenti olan İstanbul’u ziyaret etti. Snouck, bu gezisi ile ilgili, yüksek dü-
zeyli ve eğitimli kamuoyuna yönelik olarak Hollanda’daki ciddi edebiyat ve po-
litika dergilerinde Sultan-Halifenin konumu, Panislamizm ve İslam dünyasın-
da yükselen milliyetçilik hakkında bir kaç makale yayınladı2..

Bir kaç Hollandalı gezgin veya pek çok turist Doğu’ya yaptıkları yolculuklarda 
İzmir, İstanbul ve başka yerlerde eskiden kurulmuş bir dizi Hollanda cemiyeti 
ile karşılaştı. Levant ile Hollanda arasındaki ticaret, XvI. yüzyılın ilk 
yıllarında başlamıştı. Hollanda, 1612 yılından itibaren kapitülasyonlar ile 
Mısır ve Kuzey Afrika da dahil olmak üzeri bütün Osmanlı topraklarında 
yabancılara sağlanan tüm ayrıcalıklardan faydalanmaktaydı3..

Maurits wagenvoort, aylık olarak yayınlanan Op de Hoogte dergisinde, 
Hollandalıların İzmir içinde ve çevresindeki yaşamlarından ilgi çekici resimler 
de vererek yaptığı geziler ile ilgili bazı makaleler yayınladı4..

Kamuoyunu biçimlendirmede Amsterdam’da günlük olarak yayınlanan 

2	 C.	Snouck	Hurgronje;	“Jong	Turkije”,	Verspreide Geschriften,	7	cilt,	Bonn-Leiden,	192�-1927,	III,	ss:	
20�-21�,	227-25�.

�	 Hollanda’nın	Levant	ile	olan	ilişkileri	için	bkz:	A.	H.	de	Groot;	The Ottoman Empire and the Dutch 
Republic. A History of the Earliest Diplomatic Relations 1610-1630,	Leiden-İstanbul,	1978,	ss:	21�-229.	

�	 M.	Wagenvoort;	“Smyrna	en	zijn	Hollandsche	Kolonie	(losse	bladen	uit	een	dagboek),	I,	II,	III”,	Op de 
Hoogte,	1905,	ss:	27-��.

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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liberal eğilimli Algemeen Handelsblad gazetesinde yayınlanan gezi izlenimleri 
ve genel makaleler çok önemli olmuştur. İyi bilinen bir gazeteci olan editör-
direktör Charles Boissevain (1842-1922), buharlı bir tekne ile Napoli’den 
Yunanistan, Türkiye, Suriye, Filistin ve Mısır’a kadar uzanan bir gezi yaptı. 
Osmanlı İmparatorluğu ve Doğu Sorunu ile ilgili izlenimlerini gazetede “van 
Dag Tot Dag” başlıklı günlük köşesinde yayınladı. Bu izlenimler, yazarın 
1897 yılında ülkesine dönmesinden kısa süre sonra da kitap halinde basıldı5..
Boissevain’in yazılarında, Hıristiyan dayanışmasının karmaşıklığının altı 
çizilerek, kendisinin Yunan yanlısı eğilimlerde olduğunu gösterir şekilde, 
İslam dünyası ve Osmanlı kurumları derinden eleştirilir yönde betimlenmişti. 
Dünyanın ziyaret ettiği kısımları ile ilgili tarihi bilgisi gereğince oturmamıştı. 
Yazılarında, Türkler oldukça ilgi çekici ancak tamamıyla “medeniyetin” 
dışında görülüyordu. Boissevain, 1895 yılındaki “Ermeni mezaliminin” halkın 
hafızasında taze olduğunu ve Sultan II. Abdülhamit rejiminin buna mahkum 
olduğunu gözlemledi. 

Boissevain’in fikirleri, liberal politik duruşun eğitim görmüş kesimlerinin 
temsilcisi olmuştur. Hollanda politikasının sağ kanatta yer alan muhafazakâr 
lideri Abraham Kuyper (1837-1920) de Levant’a bir yolculuk yaptı. Görüşlerini, 
kendisi tarafından 1872 senesinde kurulmuş ve ortodoks Protestan Hollanda alt-
orta alt sınıfı için yayınlanan De Standaard adlı günlük gazetede yazdı. Kuyper, 
gezi notlarını 1907 yılında resimlerle birlikte iki kalın cilt halinde yayınladı6..
Üstünkörü yapılmış bir çalışmaydı, fakat o zamanlar yazar bunu çok önemsemedi. 
Bu kitabın önemi, Abraham Kuyper’in fikrinin kayda değer sayıda Hollandalı 
için yol gösterici olması ve İslam ve Türkiye hakkındaki düşüncelerinin, 
Hollandalıların bu konulardaki fikirlerini biçimlenmesinde önemli rol oynadığı 
gerçeğinde yatar. Güçlü Hıristiyan fikirleri Osmanlı Türk medeniyeti ile ilgili 
bilgileri fazlaca kullanmamıştır: “Türkler; Araplar, Memluklar ve Fellahların 
aksine bir ulus oluşturmayı başaramamış sadece fatihlerden oluşan bir ırktı”. 
Tek becerileri haraç almak ve kaba kuvvet kullanmaktı. Bu tip bir kültürün 
özünde kadercilik, teslimiyet ve savaşçı erdemleri vardır. Bu, barış zamanında, 
üstünlük taslamak, savaş zamanında ise yılmaz bir cesaret anlamına gelmektedir. 
Panislamizm’in zehirleyici süreci, İstanbul’da anti-Ermeni soykırımına yol açtı 
ve eğer gerçek bir lider çıksaydı daha da kötüsü olabilirdi. Bunlar, Kuyper’in 
çağdaş İslam ile ilgili analizleriydi. vardığı sonuçlara göre, Osmanlı Devleti, 
daha çok terkedilmiş bir mezarlığın kapalı girişine benzeyen Bab-ı Ali idi.

Türkler ile ilgili bu fikirler veya algı, 1914 yılı öncesinde ortalama bir 
Hollandalının zihni donanımıydı ve I. Dünya Savaşı da, bu konudaki genel 

5	 Ch.	Boissevain;	Van Dag tot Dag in het Oosten,	Haarlem,	1897,	ss:	�0-95.
�	 A.	Kuyper;	Om de Oude Wereldzee,	2	cilt,	Amsterdam,	1907.
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fikirlerde herhangi bir değişim olmasına yol açmadı. Türkiye ve İslam dünyasına 
karşı olan olumsuz yaklaşım, özellikle Doğu’da, daha çok da Asya’da yapılan 
savaşta zarar gören Hıristiyan nüfusun yararına yardım organizasyonları 
düzenleme görevini üstlenen ortodoks Protestan kuruluşları gibi topluluk ve 
cemiyetlerin propaganda faaliyetleri ile daha da arttı. Nasturilerin, Asurilerin 
ve Ermenilerin sefaletleri geniş çapta reklam aracı olarak kullanıldı. Aynı 
koşullarda olan ve Anadolu’da yaşayan Müslüman sakinler hakkında aynı 
acıma duyguları yaşanmadı. Lahey’deki Osmanlı elçiliği, Türkiye’deki olaylar 
ve savaş haberleri hakkında basın bildirileri yayınlayan bir Türk haber 
(istihbarat) bürosu kurarak bilgi dengesini sağlamaya çalıştı. Hollanda basını 
genel olarak Orta Doğu haberlerinde, büyük yabancı haber ajanslarının 
telgraflarını kullanıyordu. Sadece, günlük Algemeen Handelsblad (H.B.)’den 
sonra en büyük liberal yayın organı olan ve Rotterdam’da yayınlanan Nieuwe 
Rotterdamse Courant (NRC), çoğu zaman İstanbul’da bulunan özel bir “Balkan 
muhabiri”nin verdiği haberleri kullanıyordu7. Savaş sona erdiğinde, bu muhabir, 
Osmanlı’nın savaşa “yanlış taraftan” girişi ve Küçük Asya’daki soykırım 
ile suçlanan Genç Türklere karşı açılan duruşmalardan haberler gönderdi. 
Ayrıca Enver Paşa’nın faaliyetleri de ilgi ile takip edildi. Aynı zamanda, 
Türklerin İtilaf güçlerinin politikalarına karşı sergiledikleri güçlü tepki de 
dikkatle izlendi. 1914 yılındaki suni hareketin aksine, Cihat için gerçek bir 
ruh hali hissediliyordu. Müslüman nüfus, yakında olmasından korkulan Türk 
İmparatorluğu’nun parçalanmasına karşı Sultanı ve İslam’ı savunmaya karar 
verdi. NRC ayrıca, Genel vali ve Hindistan İşleri Bakanı Montagu tarafından 
desteklenen İngiliz Hindistanı İslam toplumu tarafından, Osmanlı Sultanına 
sert davranılmasına karşı yapılan protestolara da dikkat çekti.

Bab-ı Ali nezdindeki Hollanda elçisi Jonkheer Mr. P. J. F. M. van der Does de 
willebois’nın İstanbul’da 4 Haziran 1919 tarihinde ölümü ile Hollanda Dışişleri 
Bakanlığı Türkiye’deki olaylar hakkında uzman bir bilgi kaynağını kaybetti. 
Bu diplomat, 1884 yılından itibaren Orta Doğu’da hizmet vermekteydi; Mısır’da 
önce politik bir temsilci ve başkonsolosluk görevi ifa eden, daha sonra da 1908 
yılından itibaren İstanbul’da elçi olarak çalışan bir kişiydi. İslam’ın, Hollanda 
sömürge politikasındaki rolü açısından, İstanbul elçiliğinin hâlâ biraz önemi 
vardı8..

Haziran 1919 sonunda NRC, bir grup Osmanlı memurunun ve görevlisinin 
İstanbul’dan ayrıldığı ve müttefik kuvvetlerin Orta Doğu politikası çerçevesinde 

7	 Bu	kişi,	Arthur	L.	De	Kruyff	(18��-19�0)	idi.	Bkz:	Andreas	Koch;	“Arthur	L.	De	Kruyff...”,	yayınlan-
mamış	yüksek	lisans	tezi,	Amsterdam	Üniversitesi/Tarih	Bölümü,	1998.	

8	 İstanbul’a	1920	yılında,	W.	B.	R	van	Welderen	baron	Rengers	sefir	olarak	atandı.	Karşılaştır:	Dışişleri 
Bakanlığı	19�7	Yıllığı,	Ankara,19�7,	s:	v,	“Hollanda”	ve	NRC	�	Haziran	1919.
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izin verilen Yunan saldırısına karşı artan direniş örgütlenmesine katılmak 
üzere Anadolu’nun içlerine gittiklerini rapor etti (NRC 24 Haziran 1919). 
Aynı ay içinde, Anadolu’da yaşayan halka karşı yapılan Yunan zulmü ile ilgili 
ilk bilgiler alındı. Türkiye hakkında düzenli haberler NRC ve diğer günlük 
gazetelerde yayınlanmaya başladı. Haftalık yayın organları, hem yabancı 
ve hem de yerli basından alınan haberlerin özetini veriyordu. Bu dönemde, 
kamuoyunu oluşturan liberal kesiminin seçkin bir temsilcisi Amsterdam’da 
çıkan, 1919-1920 yılları arasında 41.000-50.000 arasında tirajı bulunan ve 
tanınmış bir gazeteci olan S. F. van Oss tarafından kurulan ve yönetilen 
haftalık De Haagse Post (HP) idi. 10 Ocak 1920 tarihinde dünya olayları ile 
ilgili bir makalede Mustafa Kemal Paşa’nın Türk milliyetçilerinin lideri olduğu 
bildirildi. Bu makalede 120.000 askerden kurulu bir ordunun İngilizlere karşı 
harekete geçtiği ve tüm Anadolu’nun büyük olasılıkla Rusya ve Lenin ile ittifak 
halindeki Sultan kuvvetleri olan Türk Bolşeviklerinin kontrolü altında olduğu 
söylendi. Bu tür bilgiler Türkiye ile ilgili olarak Hollanda içinde ve dışında, 
Avrupa’nın en kötü korkularını içeren fikirlerin bir araya toplanmasını sağladı. 
Hıristiyanlık aleminin en eski düşmanı, Batı Hıristiyan dünyasını yok etmek 
için toparlanan yeni bir anti-Hıristiyan oluşum ile birleşmişti. Bu klişe görüş, 
yıllarca Orta Doğu’dan gelen tüm haberlere yeni bir renk katıyordu. Genel 
olarak, I. Dünya Savaşı’nın müttefik fatihlerinin kararlarına karşı yapılan 
muhalefetin Bolşeviklikten ilham aldığı düşünülüyor ve Türk milliyetçileri 
ile Müslüman yurtseverleri, Lenin’in takipçileri ile eşdeğer tutuluyordu. Bu 
hurafenin medyada yer almaması mümkün değildi. HP tipik bir örnekti, çünkü 
haber kaynağı olarak Hollanda günlük gazetelerini, Paris’te yayınlanan Jean 
Herbette’nin Le Temps gazetesini ve haftalık telgraflarında düzenli olarak 
Türkiye’deki olayları rapor eden ve Londra’da çıkan H. w. Massingham’ın 
The Nation gibi yayınları kullanıyordu. Bu çerçevede Hollanda kamuoyunun 
Türkiye ile ilgili görüşlerinin oluşması açısından HP’nin haberleri H.B.’nin 
vediği bilgiler ile karşılaştırılabilir. Yabancı haberlere daha fazla yer ayırmaya 
başlamasına rağmen, Türkiye ile ilgili haberler 1919-1923 yılları arasında bu 
gazetede oldukça az yer almıştır.

6 Mart 1920 tarihli HP, Türkiye’nin uluslararası konumu bağlamında, 
Osmanlı sınırlarında bulunan değişik dini ve politik toplulukların göreceli 
büyüklüğü hakkında bazı istatistiki bilgiler veren bir araştırma yayınladı. Bu 
araştırmanın kaynağı, Osmanlı Adliye Nezareti’nin danışmanı olan ve anti-
Türk yanı bulunmayan Kont Leon Ostrorog tarafından yapılan tahminlerdi9..
Bu kaynakta, Mustafa Kemal Paşa, I. Dünya Savaşı’nın göze çarpan bir generali 

9	 Kont	L.	Ostrorog;	Turkish Problem,	Londra,	1919,	ss:	8-1�,	2�.
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olarak tanımlanıyordu. Sadrazam Damat Ferit Paşa’nın düşüşü, Kemal’in ilk 
politik başarısı olarak görülüyordu (30 Haziran 1919). HP’ye göre, Türkiye’nin, 
İtilaf kuvvetlerinin bir barış anlaşmasını dikte edemeyeceği tek mağlup güç 
olacağı açıktı. 14 Mayıs 1920 tarihinde Sevr Anlaşması’nın imzalanması da 
HP’nin fikrini değiştirmesine yol açmadı. Aksine, HP Osmanlı Hükümetinin, 
İtilaf devletlerinin gücündense, Kemal tarafından yönetilen milliyetçilerden 
korkması için daha fazla sebebi olduğunu yazdı (HP; 22 Mayıs 920).

Dahası, HP, Türk milliyetçilerinin Bolşevikler ile işbirliği yaptığı 
konusunda düzenli olarak haberler verdi; örneğin İstanbul ile İzmit arasındaki 
demiryoluna sabotaj yapmak, Kilikya’yı işgal eden Fransız taburuna saldırıda 
bulunmak gibi… Genel olarak bakıldığında, HP, Herbette ve Massingham 
tarafından ifade edilen, Küçük Asya içindeki Yunan cüretine güvensizlik 

Henk van Renssen, De Revolutieverzamelaar George Nyples, Resscorrespondent Fussen de 
Wereldoorlogen, Amsterdam, Podium yay., 2006.
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fikrini benimsedi. Milliyetçi güçlerin yarısının yok edildiğini ileri süren Yunan 
taraflısı (10 Temmuz 1920) raporlara karşı, güçlerin diğer yarısının mücadeleye 
devam ettiğini ve bir gerilla savaşının başladığını kaydetti. Mustafa Kemal hâlâ, 
İstanbul’un dışında kalan alanlarda tüm Türkiye’nin tartışmasız lideri olarak 
kabul ediliyordu. HP’nin askeri uzmanı 7 Temmuz 1920 tarihinde, Kemal’in 
düzenli ordularındaki asker sayısının 175.000 ve düzensiz asker sayısının 
da 195.000 olduğunu, hepsinin de tam teçhizatlı bulunduğunu bildirdi. Bu 
çerçevede milliyetçilerin Doğu Anadolu sınırındaki başarılarının bir sürpriz 
olmadığı, Kemal’in Gürcistan sınırında Rus silahlı kuvvetleri ile doğrudan 
temas sağladığı ve tam olarak Bolşevizmi kabul ettiğinin de zannedildiği ileri 
sürüldü. Gürcistan sınırındaki ordunun bir bölümü, Yunanlılara karşı koymak 
üzere batı sınırına gidebilirdi. HP, Bolşeviklerin Orta Doğu’ya ayak basmalarını 
önlemek amacıyla İngiliz ve Fransız hükümetlerinin Türk milliyetçileri ile bir 
anlaşma yapmalarının (HP; 27 Kasım 1920) ve İzmir’de Osmanlı egemenliğinin 
tanınmasının zorunlu olduğunu söylüyordu (HP; 5 Aralık 1920).

Gazete, aynı dönemde önemli mizahi bir yorum yaptı. Buna göre, Fransız Dış 
İşleri Bakanlığı genel sekreteri Philippe Berthelot (1866-1934) bir Ankara kedisi 
almıştı ve kediye, “Ankara’daki mevcut gücü dikkate alarak Lenin’in arkadaşı 
ve İtilaf kuvvetlerinin düşmanı olan ‘Kemal’in adını” vermişti. Avrupa’da, 
Mustafa Kemal’in komünist olduğu görüşü, Ankara’da kurulan bir haber ajansı 
olan Anadolu Ajansı (16 Nisan 1920) tarafından kullanılan terminoloji ile 
perçinlenmişti. Ermenistan ile yapılan barış ilanının tercümesinde Marksist- 
Leninist jargon açıkça hissediliyordu. Milliyetçi hükümetin üyeleri, liderleri 
de dahil olmak üzere, belki de “emperyalist” Batı Avrupa yazarlarına ilham 
vermek amacı ile “halkın komiseri” ya da Türkçe tabir ile “vekil” olarak kabul 
ediliyordu.

10 Aralık 1920 tarihine kadar, H.B., kendisini Türkiye’deki olaylar ile ilgili 
yabancı haber telgraflarını iletmek ile sınırladı. Bu tarihte, Orta Doğu’ya giden 
“gezgin” muhabir sıfatı ile işe alınan George Nypels tarafından hazırlanan ilk 
uzun yazı dizisini yayınladı. Bu gazetecinin ilk görevi Sovyet Rusya’da olmuştu. 
Nypels ilk görevinin Hollanda kamuoyunun I. Dünya Savaşı ile başlayan 
çıkarlarının açıklanması olarak tanımladı. Ciddi gazetelerin yazı işleri 
kadrolarının pek çoğu ulusal veya politik çıkarlara muhalif olan ve sansüre 
ve/veya aşırı yanlılığa eğilimli yeni birçok kaynaktan gelen olayları yazmakta 
gittikçe daha fazla zorlanır olmuştu. Böyle bir ortamda, Nypels, “eski dünyayı 
ve çevresini güvensiz hale getiren tüm yabancılar arasında gerçeği aramaya 
başlayacağını” duyurdu10.

10	 Bkz:	Een Eeuw Journalistiek,	1828-1928.	Jubileumnummer Algemeen Handelslad-Nieuwe Ambterdams-



1�0

kebikeç / �5 • �008 Hollanda Basınında Atatürk

Nypels, 1920-1923 yılları arasında, Küçük Asya’daki olaylar ve Türkiye 
ile barış konularında çalışan tek Hollandalı muhabirdi. Nypels, bu dönemde 
fazla kişisel ve alaycı bir stil kullandı. Aşırı kendine güvenen alaycı tavırları 
Handelsblad muhabirini, Doğu Akdeniz’de, eski Avrupa politikalarının 
geleneksel tarzına karşı çıkabilecek yeni aktörlerin ortaya çıkmasına engel 
olabilecek pek çok yanlış ve yanıltıcı politik manevranın yakın gözlemcisi 
haline getirdi. 

Nypels, ilk önce trenle Atina’ya gitti ve venizelos’un iktidardan düşüşünün 
etkilerini gördü. İktidarın Kral yanlıları tarafından devralınması sırasında 
uygulanan Helenci politik hayat hakkında olumsuz izlenimler edindi. Onun 
gözlemlerine göre, her ikisi de fanatik şoven olan, bir grup vurguncu haydutun 
yerine başka bir grup yozlaşmış soyguncu geçmişti.

Nypels, daha sonra yine trenle İstanbul’a hareket etti ve burada kısa bir 
süre kaldıktan sonra, olayların merkezine, İzmir’e geçti. 

Raporlarından ilkinde, Batı Anadolu’nun sahil bölgelerini işgal altına alan 
Yunan kuvvetlerinin yaptığı ve ancak İtilaf güçlerinin savaş gemilerinin varlığı 
ile durdurulabilen mezalim ve kitlesel katliamlar konusunu irdeliyordu.

H.B., 4 Ocak 1921’de yayınlanan bu ilk raporlarında, Nypels, Müslüman 
Türklerin aşırı fanatik olarak kabul edildiği genel görüşün aksine, aşırı 
fanatik olarak gördüğü Yunanlılar hakkındaki olumsuz yorumlarını belirtti. 
Azıcık bir teşvikle bile uyarılabilmelerinin bir kanıtı olarak, Hollanda’lı 
gazeteci, bir Kemalist’in 1914 yılında, İtilaf kuvvetlerine karşı ve tekrar 
1920 yılında Milliyetçilere karşı “Cihat” ilan etmek için yayınlanan fetvalar 
hakkında söylediği sözleri kullandı: “Tek bir fanatik Türk bile, İslamcı 
tavsiyeler üzerine harekete geçmez” (H.B., 11 Ocak 1921). Bu Hollandalının 
fikrine göre, Yunanlıların ve Ermenilerin kanlı eylemleri tek taraflı olarak 
suçlu bulunmamalı, ancak Hıristiyanlar ve Müslümanların benzer şekilde 
gerçekleştirdikleri soykırımlar olarak açıklanmalıydı.

İtilaf kuvvetlerinin anti-Türkçü politikaları Batılı Hıristiyanlarda ciddi bir 
nefret oluşmasına yol açacaktı. Türkler, -Bolşeviklik tehdidine karşı bir bariyer 
oluşturmak yerine- Bolşevik ordularına katılmaya doğru teşvik edileceklerdi. 
H.B., 14 Ocak 1921 tarihli nüshasında, Mustafa Kemal’in Rusya Dış İlişkiler 

che Courant,	Amsterdam,	1928.	George	Nypels	(1885-1977)	Maastricht’te,	meşhur	bir	matbaa	olan	
Leiter-Nypels’in	sahibinin	oğlu	olarak	dünyaya	geldi.	Amsterdam’da	ve	Lausanne’de	aldığı	tıp	eğiti-
minden	sonra,	ticaret	konusunda	kariyer	yapmaya	karar	verdi.	1911	yılında,	Algemeen Handelsblad’ın	
İspanya	ve	Berlin’deki	muhabiri	olarak	görev	yaptı.	1918	yılından	1950	yılına	kadar,	aynı	gazetenin	

“gezgin”	muhabiri	olarak	görev	yaptı.	Viyana’da	çalıştı,	II.	Dünya	Savaşı	boyunca,	Alman	işgal	kuvvet-
leri	tarafından	gözaltında	tutuldu.	Emekli	olduktan	sonra	doğduğu	kasabaya	geri	döndü.	Hakkında	
bilgi	için	bkz:	Henk	van	Rensen;	De Revolutievverzamelaar, George Nypels, reiscorrespondent tussen de 
wereldoorlogen,	Amsterdam,	200�.	
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Komiseri Çiçerin’e yazdığı ve İzvestia’da 29 Kasım 1920 yılında yayınlanan 
mektuptan alıntılar vardı. Mustafa Kemal, insanlık adına Rus halkının yaptığı 
fedakarlıkları Türkiye’nin takdir ettiğini açıklıyordu. Eğer Avrupalı işçiler, 
Asya ve Afrika’nın esaret altındaki halkı ile uluslararası kapitalizm tarafından 
sömürüldükleri ve sömürgeciliğin bir suç olduğu düşüncesi etrafında bir birlik 
oluşturabilseydi, burjuvazinin gücü yerle bir edilirdi. Sovyet Hükümetinin 
ahlaki otoritesi ve Müslüman dünyanın Türk halkına yönelik sevgisi, Ruslar ile 
Türkleri, Batı emperyalizmine karşı direnç 
göstermeye yetecek dar bir ittifak içinde 
birleşmelerine yol açacaktı. Makalede, 
Batı Avrupa’da yeniden Türk korkusunun 
canlandığı belirtilmekteydi. Geçmişteki 
İslami terör kavramı, Hıristiyan aleminin 
yeni baş ağrısı olan Bolşeviklik ile birlikte 
yeniden gündeme getirilmişti. Bu tavır, 
Londra, Paris veya bir başka yerdeki 
günlük basının ortak noktasıydı11.

Aynı makalede Nypels, Türk nüfusunun 
gözünün korkutulduğu ve İngiliz polis 
kuvvetlerince halkın terörize edildiği 
İstanbul’daki müttefik işgal rejimi 
ile ilgili olarak daha önceden yaptığı 
anlatımlarına devam etti. Türklerin 
Bolşevik olmadıkları konusunda Nypels 
okuyucularına teminatlar veriyor, ancak 
yapılan hareketlere bir direniş olarak bu 
role itilebileceklerini söylüyordu.

HP’nin 15 Ocak 1921 tarihli 
nüshasında, Daily Mail’in Ermenistan’ın 
Lenin takipçilerinin işgali altında olduğunu yazdığı belirtildi, bir hafta sonra 
da Küçük Asya’da Mustafa Kemal’in kuvvetlerinin Yunanlıları mağlup ettiği 
rapor edildi. Kemalistler, Hollanda basınında ilk defa bu terim kullanılıyordu, 
Sevr Anlaşması üzerinde bir revizyon yapılması için Londra’da yapılacak olan 
bir konferansa davet edilmeliydiler. Mustafa Kemal’in askeri gücü, o günlerde 
Batı Avrupa basınında yer alan ana konuydu. Ancak Nypels konu ile ilgili çok 
daha gerçekçi bir bakış açısına sahipti, bu da askerlerin ana donanımının 

11	 Karş:	Y.	Le	Lannou;	“La	Fin	de	l’Empire	Otoman	vue	par	le	Presse	Française	(1918-192�)”,	Turcica,	IX-
2/X,	1978,	ss:	17�-195.

George Nyples
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karşılıklı nefret olduğu gerçeği! Onun bakış açısına göre Türkler, Yunanistan 
otoritesini asla kabul etmeyeceklerdi, çünkü Yunanistan Osmanlıları mağlup 
eden güçlerden bir tanesi değildi; ancak Batı Büyük Gücü’nün geçici bir 
kuralı olarak, Küçük Asya ve Trakya’da Türkler ve Yunanlıların bir arada 
yaşamalarını öngören bir otoriteye saygı gösterebilirlerdi. Nypels buna kanıt 
olarak, İzmir civarındaki Hollanda asıllı Levanten toprak ağalarından Baron 
van Heemstra’nın Oğlan Anası’nda ve Kont de Hochepied’in Sevdiköy’deki 
arazilerinde Türk ve Rumların barış içinde bir arada yaşamalarını gösterdi. 
Hayal kırıklığı içinde, İngilizlerin, tanıdığı herkesi, Malta’ya sürgüne 
gönderdiğini öğrendi. Anti-İngiliz duyguları, İstanbul’da Müttefikler Arası 
Sansür Kurulu’nda Türk olaylarının nasıl adaletsiz ve haksız şekilde ele 
alındığını gördüğünde iyice alev aldı. Beyoğlu’ndaki Rum-Levanten haber 
servislerinin faaliyetlerine ilaveten, İngilizlerin, uluslararası haber ajansları 
ile Fransız ve İngiliz basını tarafından yayınlanan haberlerinin yanlı olması 
konusunda kararlı bir tutumu vardı. Bu da doğal olarak Hollanda gazetelerinde 
çıkan haberleri etkiliyordu, bunun en iyi kanıtı HP’nin kendisiydi. Haberlerin 
kamuoyuna yansıtılma biçimi Nypels’in öfke duymasına sebep oldu ve kendi 
raporlarının da, editörü tarafından uygun hale getirilip basıldığını gördüğü 
zaman hiç şüphesiz ki kendisini engellenmiş hissetti. 

Bununla birlikte, Nypels tam bir canlılık içinde gezgin muhabirlik işine 
devam etti. 21 Ocak 1921 tarihinde yayınlanan bir makalesinde, Mustafa 
Kemal’in gücünün İstanbul’un Asya tarafının 25 km. dışında başladığını 
yazmıştır. Birkaç vatan haini dışında, tüm İstanbul Kemal taraftarıydı. Bu 
ve bundan sonraki tüm raporlarında Nypels, Kemalistlerin sonunda başarıya 
ulaşacakları fikrine bağlı kaldı.

Gerçeğe uygun bilgi elde edebilmek için, Ocak 1921’de yeniden İzmir’e döndü. 
Ancak gerçeğe ulaşmak, İzmir’de de İstanbul’da olduğu kadar zordu. Olayların 
akışının nedensellik yerine paradoks ile olduğunu gören ve umutsuzluğa 
düşen gazeteci, Ankara’ya doğrudan Mustafa Kemal’e bir ziyaret yapmaya 
karar verdi. Küçük Asya’nın Yunanlılar tarafından işgal edilmiş kısmında 
değil ama Ankara’da gerçekte neler olup bittiğini bulmayı umuyordu. Bu 
kararı, Hollandalıyı günün Levanten gazeteciliğinin benzersiz bir şahsı haline 
getirdi. Türk tarafına meylini, Mustafa Kemal ve onun yönetici elit ekibinin 
Fransız eğitimi almış gerçek yurtseverler ve milliyetçiler olarak belirterek 
ifade etti. Doğulu değillerdi veya kabile başkanının otoritesinin veya mali 
güç elde etme hırsının üstün olduğu ve “anavatan” terimi ile aşina olmayan 
Levanten trafikçileri de değillerdi. Nypels’in defalarca tekrar etmekten 
hoşlandığı şey şuydu: Yunalılar ve Ermeniler bu tip Doğululardı. Sonuç olarak 
maskelerinin arkasında Kemalistler İzmir’de kaybettikleri savaş malzemelerini 
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Yunanlılardan ve Kilikya’da kaybettiklerini de Ermenilerden geri alacaklardı. 
Malzemelerin geri alımı için duyulan hırs, dünyevi düşmanlığın önüne 
geçmişti.

Başarılı Helen propagandasının bir örneği, İnönü’de Yunanlıların 
Kemalistlere karşı kazandığı zafer ile ilgili rapordu (I. İnönü Savaşı, 9-10 Ocak 
1921, esasında büyük Türk zaferi). Haber İzmir’de öyle inandırıcı şekilde yayıldı 
ki, o sırada İzmir’de bulunan Hollanda savaş gemisi Medea genel müttefik 
sevincini gösterecek şekilde sirenlerini çaldı (H.B., 24 şubat 1919) 12..

Nypels’e göre başarısız bir Helen propogandasının örneği ise bir Hollandalı 
yetkilinin görüştüğü Anadolu gerilla lideri Çerkes Ethem Bey’in Yunan 
tarafına geçmesi idi (H.B., 1 şubat 1921).

Kısa bir süre sonra Nypels Lloyd Triestino’nun (eski Avusturya Lloyd 
firması) SS Carithia adlı gemisi ile Antalya’ya gitti. Bu güney Anadolu 
limanı, Ankara’daki milliyetçi hükümet tarafından hakimiyet altında tutulan 

“Kemalistan”a ana girişti. Trafik İtalyan işgal otoritelerince kontrol edildiği için, 
Nypels, İzmir’den Antalya’ya gitmek için, Burdur’a kadar geçerli olan bir İtalyan 
vizesi aldı. Buradan sonra, Kemalist yetkililerden bir seyahat izni alınması 
gerekti. 1 şubat 1921 tarihinde Anadolu’nun içlerine doğru başlayan yolculuğu, 
İzmir’e ve oradan Atina üzerinden evine gitmek üzere Antalya’dan yeniden 
gemiye bindiği 22 Mart 1921 tarihinde sona erdi. Hollandalı gazeteciden önce 
Ankara’da sadece iki Amerikalı gazeteci vardı: Atatürk tarafından 10 Mayıs 
1920’de kabul edilen Chicago Tribune’den williams ve Kemalist Anadolu’ya bir 
diğer giriş noktası olan Karadeniz kıyısındaki İnebolu limanından çıkarak 
şubat 1921’de Ankara’ya giden Philadelphia Public Ledger gazetesinden 
Clarence.K..Streit..

Nypels’in “yanlış yargılanmış olan Türkleri araştırmak ve isyankar İslam’ın 
politik maksadını bulmak” niyeti kişisel bir hırstı. Merakı, kesinlikle, İzmir’de 
bulunan Hollanda toplumu tarafından belirlenmemişti; bu topraklarda eskiden 
beri ileri karakol kuran Hollandalı “ticari maceracılar” kendisini iyi karşılasa 
da, asıl saik Nypels’in romantik ve sempatik yaklaşımıydı. Kalvinci Protestanlar 
ve giderek artan sayıda Roma Katoliklerinden oluşan Hollandalı aileler, iş ve 
aile bağları nedeniyle yerel Rum ve Ermeni topluluklarına sempati duyuyordu. 
18. yüzyıldan beri, çok sayıda Hollanda pasaportlu kişi; proteges, Osmanlı 
tabiyetinden çıkmıştı. Yunan eşkiyalarının 1907 yılında Baron van Heemstra’yı 
kaçırmaları ve Hollandalı Jonkheer Mock’u 1912 yılında öldürmüş olmaları, 
Hıristiyan dayanışmasının temelinde herhangi bir değişikliğe sebep olmamıştı. 

12	 Bu	geminin	yerine	Nisan	1919’da	“Zeus”	gemisi	geldi;	ancak	İzmir’in	Yunanlılardan	Türklerin	eline	
geçtiği	kritik	ay	olan	Eylül	ayı	boyunca,	İzmir’de	hiç	bir	Hollanda	savaş	gemisi	yoktu.	
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Nypels’in bakış açısında göre, İzmir’de 
bulunan Hollandalıların, Rumların ve 
Türklerin değerlerine karşı gösterdikleri 
sempati eksikliği, yukarıda belirtilen 
katledilmiş Hollanda vatandaşının dul 
eşi Mock nee van Lennep tarafından 
editöre yazılan bir mektubun 13 
Nisan 1921 tarihinde yayınlanması 
ile. Algemeen Handelsblad okuyucuları 
tarafından çok açık şekilde anlaşıldı13..
Bir şahit tarafından öne sürülen ve bu 
kişinin Küçük Asya’da “Helenizm” ile 
özel kişisel ilişkilerinden dolayı “tarafsız” 
olarak kabul edilen kanıt, Nypels’in 
okuyucularına karşı duruşu için hiç de 
iyi olmamıştı. Mock, Nypels’in Yunan 
karakteri hakkında tamamen yanlış 

tahminlerde bulunduğunu açıkladı: Ona göre, Türklere karşı duyulan Helen 
nefreti zorbalık ve baskı dolu yüzyılların meşru bir sonucuydu. Heemstra’nın 
kaçırılması ve Mock’un öldürülmesi Türk egemenliği esnasında gerçekleşmişti. 
Yeterli korumayı sağlayamadığı için Türk polisi suçlu olarak kabul edilmeliydi. 
Ne Yunan Hükümeti ve ne de Yunan polisi bu suçlarda rol almıştı! Bayan Mock 
7 yıllık bir ortadan kaybolma sürecinde n sonra 1920 yılında İzmir’e döndüğü 
zaman Yunan rejimi tarafından İzmir’de gerçekleştirilen asayiş ve düzeni 

“inanılmaz” buldu. Üzerlerine baskı uygulanmak yerine Yunanistan’dakinden 
daha geniş kültürel haklara, ender bulunan bir özgürlüğe sahip olan Rum 
nüfusun İstanbul ve İzmir’deki yüksek kültürel ve entellektüel seviyeye sahip 
olması, Osmanlı İmparatorluğu’ndaki olayların gerçek durumunu açıklayan 
Nypels’in yanıtı takdir edilmelidir. Dinin mutlak bağımsızlığı, 1453 yılından 
itibaren devam etmekteydi. Nypels, bu zamanda Küçük Asya’da Yunan “asayiş 
ve düzeni” ile ilgili olarak, Yunan ordusu tarafından 1919 yılında işlenen 
mezalim suçları hakkında Müttefiklerarası Komisyon raporlarına atıflarda 
bulunarak titiz yorumlar yaptı. Ancak, Bayan Mock’un Hollanda’da Türkler 
hakkında çizdiği imajın, Nypels’in çizdiği imajdan çok daha kalıcı olduğunun 
altı çizilmelidir14..

1�	 İzmir’deki	Vap	Lennep	ailesi	ve	Malkacık’ta	bulunan	mülkleri	için	bkz:	F.	J.	E.	Van	Lennep;	Late Re-
genten,	Haarlem,	19�2,	ss:	208-221.	

1�	 Nypels’in	 1�	 Nisan	 192�	 tarihinde	 H.B.’de	 yazısı,	 Nypels’in	 makalelerinin	 çevirilerini	 okuyan	
İzmir’deki	Yunan	Basın	Bürosu	Başkanı	M.	Rodas	tarafından	şiddetle	kınanmıştır.	Yazısındaki	tüm	

George Nyples
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Hollandalı gazetecinin Anadolu’daki meşakkatli haber avının, yani 
Ankara’yı ve Mustafa Kemal Paşa ile arkadaşlarını ziyaretinin yarattığı hava, 
neredeyse tam bir başarısızlığa döndü. Hollandalının haber verilmeden ve 
kendi hükümetinin tavsiyesini almadan (ki bu asla bir Hollandalı gazetecinin 
yapması gereken bir işlem olmamıştı) gelmesi gerçeği ve o zamanlarda 
Ankara’da pratik olarak çok da bilinmeyen bir basın kuruluşunun ve ülkenin 
temsilcisi olması başlangıçta kendi başına bir başarısızlık olmayabilirdi. 
Fakat, Türkiye lehine olduğunu gösteren bir işaret taşımayan, ufak bir 
kapitülasyon ülkesinden gelen, İngilizce konuşan bir muhabirin gelişi, ne 
yazık ki, Hindistanlı Müslüman bir doktor ve bir Türk dostu olarak Ankara 
siyasi çevrelerine başarı ile sızmış olan bir İngiliz gizli ajanının yakalanması 
ile aynı zamana tesadüf etmişti. Nypels’in şanssızlığı, Ankara otoritelerinin 
onun, Mustafa Sagir (1889-1921)’in misyonunun nasıl gittiğini anlamak üzere 
gelen bir yardımcı olduğunu düşünmeleriydi15. Ankara’daki yönetim, İngiliz Dış 
İşleri Bakanı Lord Curzon’un tüm bu olayların arkasında olduğunu ve Atatürk’e 
suikast yapma amacı taşıdığını düşünüyordu! Nypels, Ankara’nın kendisini 
güya dostane biçimde karşılamasının aslında onu denemek ve muhtemelen 
maskesini düşürmek için hazırlanmış bir oyun olduğunu çok sonraları anladı 16..
Nypels’in tutuklanan Mustafa Sagir ile Millet Meclisi binası önünde “tesadüfen” 
karşılaşması oyunun bir parçasıydı, ancak bu karşılaşma sırasında Hollandalı, 
Mustafa Sagir’i tanıdığına dair herhangi bir işaret göstermedi. Yine de Mustafa 
Kemal Paşa ve milliyetçi hareketin önde gelen diğer kişileriyle buluşmanın 
başarısızlıkla sonuçlanması kaçınılmazdı. Bunun nedeni bir yandan Türklerin 
Hollandalı konusundaki talihsiz ve temelsiz şüpheleriyken, öte yandan 
Hollandalı’nın aşırı olumsuz ve alaycı karakteriydi, ki insan zaaflarına karşı 
takındığı soğuk ve mesafeli yaklaşımı belki de kendini henüz tam anlamıyla 
tanıyıp kavrayamadığı bir ülkede bulan bir haber avcısına pek uygun bir mizaç 
değildi. Kısacası, Nypels’in soğuk geçen kabulde sergilediği kendini beğenmiş 
ve alaycı tavırları ilişkileri düzeltmek yönünde yine de sahip olabileceği bütün 
ihtimalleri suya düşürdü. 

Atatürk ve onun siyasi sistemi ile ilk deneyimi, başkanlığını Mustafa 
Kemal’in yaptığı bir Büyük Millet Meclisi oturumuna katıldığında yaşadı. 
Gazeteci, Atatürk tartışmayı reddettiği için onunla yapmaya niyetlendiği ulusal 
kuvvetlerin etkili gücü hakkında bilgi alma amaçlı röportajı yapamadı. Röportaja 
başladıktan kısa süre sonra Atatürk, ordularının gücünün yakın zamanda savaş 

hususlar	da	Yunan	gazeteciler	tarafından	yalanlandı.
15	 Bkz:	G.	Jaschke	(Jaeschke);	Türk Kurtuluş Savaşı Kronolojisi 1918-1922,	Ankara,	1970,	ss:	1�1-1�2,	1��,	

1�9,	151-152.
1�	 H.B.	1�-1�	Kasım	19�8.
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alanında görüleceğini söyleyerek ayağa kalktı, Nypels’in ve odada hazır bulunan 
diğer kişilerin gözünü korkutan bir tavır ile odayı terk etti. Bu davranışa mazeret 
olarak bu büyük adamın Meclis’te geçirdiği yorucu günün üzerine bir de Rus 
elçisi ile görüşmesi ve dahası dişinin ağrıması gösterildi. Hollandalı gerçekten 
hayal kırıklığına uğramıştı. Amerikalı meslektaşı Streit’in coşkun tasvirlerine 
imrenmekle birlikte Mustafa Kemal Atatürk hakkındaki izlenimlerini gözden 
geçirmesi için kendisine başka fırsat verilmedi. 

Nypels’in Meclis’in işleyişi ile ilgili gözlemleri daha da değerlidir. Adnan 
Bey’in (Adıvar) başkan yardımcısı olarak seçilmesine ve Mevlânâ Dergahı 
Tekke şeyhi Konyalı Abdülhalim Çelebi’nin seçimdeki yenilgisine tanık 
oldu. Nypels’ın gözünde Meclis mütevazi bir yapıydı, önünde tek bir araba –
Atatürk’ün arabası– ve nöbetçi olarak Kemal’in iyi silahlandırılmış Laz 
askerleri duran neo-oryantal tarzda yapılmış bir binaydı sadece. Delegelerin 
düzgünce oturamayacağı kadar küçük, okul sıralarının sıra sıra dizildiği bir 
odadan ibaret olan iç kısımda herhangi bir süsleme yoktu. Basın locasında 
sadece Mustafa Kemal yanlısı bölgelerde yayımlanan dört günlük gazetenin 
muhabirleri ve sahipleri ile birlikte beş stenograf vardı. Nypels’e göre, saat 
zamanı alafranga şekilde gösterse de hat yazıları rejimin anti-İslamcı 
olmadığına işaret etmeyi amaçlayan Kuran metinleriydi! 

Kemal’in seküler modernleşme siyaseti, Meclis’in muhafazakar grubu 
olarak düşünülmesi gereken İslami ruhban sınıfı, hocalar arasından seçilerek 
oluşturulan bölünmez bir delege grubu tarafından engelleniyordu. Bakanlar 
ve Ankara’daki bakanlıkların üst yöneticileri ile yaptığı görüşmelerden 
Nypels hükümetin olaylar konusunda tutarlı bir görüşe sahip olmadığı, güçlü 
bir yabancı düşmanlığının −en azından Avrupa’ya karşı bir düşmanlığın−.
söz konusu olduğu, ancak bunun herhangi bir biçimde Hıristiyan nefreti 
anlamına gelmediği sonucuna vardı. Ekonomi Bakanı Celal Bayar  Bey ile 
yapılan görüşme buna bir örnektir. Türkiye’nin Avrupa topraklarından gelen, 
sefalet içindeki mültecilerin imdadına yetişmek için Avrupa’dan nasıl bir 
yardım beklendiği sorusuna verilen cevap şöyledir: “Sadece sessiz olun ve uzak 
durun, hediye istemez, sadece serbest piyasada ticaret yapmak için serbest 
imkânlar istiyoruz”. Kızıl Haç da aynı bakan tarafından Müslümanları 
soğukta bırakırken Hıristiyan mağdurlara yardım etmek amacı ile kurulan 
bir örgüt olmakla suçlandı! Mısır’daki kamplardan vatanlarına dönen 
Türk esirlerin yüzde sekseni kör olmuştu. Mahmut Celal’in bu açıklaması 
daha sonra Sağlık Bakanı Adnan Adıvar  tarafından da desteklendi; 
sıhhiye hizmetlerinin yabancı yardımı olmaksızın kendi başının çaresine 
bakabileceğini açıkladı. Maliye Bakanı Ferit [Tek] Bey de sanayiyi kurma ve 
Bakü, Musul ve Baykal Gölü arasındaki alanda bulunan petrol kuyularının 
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işletme haklarını ele alma konusunda ulusal güce güveninin tam olduğunu 
gösterdi17. Nypels’in bir Pantürkçü ile konuştuğu anlaşılıyordu. Belki daha 
ilginç olanı, aynı bakanın 80 milyon Osmanlı kağıt parası dolaşımda iken 
milliyetçi Türkiye’de hiç kağıt paranın basılmıyor olmasına işaret etmesiydi. 
Nypels’in açıklamasına göre bu durum, az rastlanacak bir kendi savaş 
masraflarını karşılayan ülke örneğiydi. Aynı zamanda başbakanlık görevini 
yürüten Milli Müdafaa vekili Mareşal Fevzi [Çakmak], (1876-1950) ulusal 
kendine güven duygularını paylaşıyordu.

Nypels, sadece iki içkili kahvehanesi bulunan Ankara’daki tutumlu yaşam 
ve çalışma ortamını takdir eder görünüyordu. Sivil memur sayısının azlığı 
onu şaşırtıyordu, örneğin Hariciye vekaleti’nde sadece 10-30 kişi çalışıyordu. 
Bakanlıklar için kullanıma uygun binaların sayısı ve kapasiteleri azdı. 
Ankara yaklaşık 60.000 sakinine kalacak yer sağlamak zorundaydı. Dünya 
Savaşı sırasında çıkan büyük bir yangın Ankara’daki binaların üçte ikisini yok 
etmişti ve bu nedenle yaşam alanları son derece azalmıştı. Nypels eski, kirli bir 
kervansarayın tek yataklı odası ile yetinmek zorundaydı. Misafirperveliğe dair 
tek anısı, Adnan Adıvar ve eşi Halide Edib’in Hamdullah Suphi Bey [Tanrıöver] 
ve Dışişleri Bakanlığı siyasi işler müdür Hikmet ile birlikte yaşadıkları şehrin 
10 mil dışındaki çiftlik evlerinde kaldığı zamandı. Nypels, Adıvar çiftinin Türk 
kadınlarının erkekler ile eşit haklara sahip olmaları için geliştirdikleri projeleri 
hayranlıkla idrak ediyor, ancak muhafazakar siyasetçilerin, yani hocaların, 
bu tip projelere karşı verecekleri güçlü muhalefeti de fark ediyordu. Hocalar, 
Ankara’daki kız gündüz okullarının kapatılması konusundaki taleplerinde 
başarı kazanmışlardı bile (H.B. 28.4.1921).

Hollandalı, kritik önemdeki haber muhabirliği işini olması gerektiği şekilde 
yapamayacağı sonucuna vardı (H.B. 10.5.1921). Ankara’daki konumunu 
korumasının herhangi bir yolu yokmuş gibi görünüyordu. Lahey’deki eski bir 
Osmanlı ataşesi olan Nuri Bey ile olan arkadaşlığı onu uçurumun kıyısından 
kurtardı. Nuri Bey’in yardımları ile Nypels, her şeyden önce dürüst bir 
Hollandalı olduğu gerçeğini kanıtlamayı başardı. Basit, ancak etkili bir 
yöntem kullanıldı: Lahey’de Nuri Bey’in de müdavimi olduğu son moda bir kafe-
restoranda genellikle saat beş civarında çalınan melodileri Nypels’in yeniden 
icra etmesi gerekti! Zaman zaman açıktan açığa abartılan açıklamaların 
eleştirel bir tartışmasını yapmaksızın sadece hikayeleri toplayabildiği 
için Nypels, kalışını uzatma konusunda isteğini kaybetmiş gibi görünüyor. 
Philedelphia’lı meslektaşı Streit’in aksine ateşkesin ardından muzaffer 
İtilaf güçleri tarafından alıp götürülen uçak ana parçalarının, sahra topu ve 

17	 Bkz:	Jaeschke;	a.g.e.,	ss:	1�2,	1�8.
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tabancaların imal edildiği Eskişehir mühimmat fabrikasını ziyaret etmesine 
izin verilmiyordu. 

Afyonkarahisar üzerinden dönerken, Nypels bu sınırda görev yapan 
milliyetçi başkomutan Refet Paşa (Kasım 1919’da ilk defa milliyetçi Anadolu’yu 
ziyaret eden Mme Gaulis gibi yabancı gazeteciler üzerinde bıraktığı izlenimin 
aynısını Nypels üzerinde de bırakmıştı [H.B.3, 4, 5, 6, 8, 9, 16.4.1921]) ile 
karşılaştı18. Burada Nypels, milliyetçilerin askeri tavsiyeler almak için hiçbir 
yabancı personel, bırakın Rusları,  hiçbir Alman’ın bile görevlendirilmediğine 
dair  daha önce İzmir’de yaptığı açıklamasını doğrulama imkânı buldu. 

Açıkça dile getirilen Türk yanlısı tutumuna rağmen George Nypels, kendini 
alaycı bir bilgiç, akıllı bir gazeteci, ancak Ankara’da bilgi edinmek için görevini 
yerine getirecek esneklikte olmayan biri olarak tanıttı.

Levant’a yaptığı yolculuğun sona ermesi, H.B.’ye yaptığı özel katkıların da 
sona erdiği anlamına gelmiyordu. Evde, Nypels gezi notlarını düzenlemeye; 
yeni Türkiye, Türkiye’nin lideri ve genel olarak Türk İslam toplumu üzerine 
bir dizi bilgilendirici makalele yayımlamaya başladı. Bu yazılar, Nypels’in en 
iyi yazılarıdır.

Hollanda basını, neredeyse tamamen Fransız, İngiliz ve Amerikan 
haber ajanslarından ve muhabirlerinden besleniyordu ki bu ajansların 
milliyetçi Türk rejimine duydukları giderek artan saygı kendini gösteriyordu. 
Panislamizm’in yeni lideri ile Dünya Komünizmi arasında kutsal olmayan 
ittifak olarak addedilen 16.3.1921 tarihli Rus Paktı, gerçekte savaş yorgunu 
Avrupalılar’da korku ve hayranlık duyguları uyandırmıştı. Örneğin Kemal’in 
etkisi Suriye’deki Fransız karşıtı ayaklanmalarda (HP 4.6.1921) görülüyordu. 
Jön Türkler’in, yani eski Osmanlı subaylarının askerî danışman olarak aktif 
görev yaptığı Afganistan ile askerî bir ittifak kurulmasından şüphelenilirken, 
İran İngiliz etkisinden kurtulmak için ciddi çabalar içerisindeydi. 

Türk milliyetçi etkisi karşısında hızlı şekilde yön değiştiren Fransız 
politikası, hâlâ fazlasıyla Yunan yanlısı olan İngiliz politikasından daha 
güçlü biçimde Hollanda basınında kendisini hissettiriyordu19. Osmanlı-Türk 
Devleti’nin ve Sultan-Halife’nin makamı olarak İstanbul’un korunması 
gerektiğini savunan İslamcı dünya görüşü, hem Hollanda’da hem de 
Hollanda’nın Doğu’daki İslam kolonileri imparatorluğunda oldukça ciddiye 
alındı. Milliyetçiler destekleniyordu, çünkü Mustafa Kemal büyük bir kesim 
tarafından hâlâ İslam inancının ve halifesinin inançsızların emperyalizmine 
karşı savunucusu olarak görülüyordu. 7.8.1921 tarihli HP gazetesinde, 

18	 B.	G.	Gaulis; La Question Turque,	Paris,	19�1,	ss:	�8-8�.
19	 Y.	le	Lannou;	a.g.e.,	ss:	17�-195.
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Küçük Asya’daki savaş hakkında uzun bir makale yayınlandı. Makalede 
Yunan ordularının büyük taktik başarıları harita yardımı ile açıklanıyordu. 
Eskişehir, 10 Temmuz 1921 tarihinde ele geçirildiği için bu başarılar devam 
etti. Bu savaşın öngörülebilen bir zamanda sona ermeyeceği anlamına 
geliyordu. Milliyetçi kuvvetlerin yok edilmesi muhtemel olmamakla birlikte 
Yunanlılar taktik başarılar kazanmışlardı ve bu Hollandalı uzmana göre 
daha fazlasını da ümit edemezlerdi. Yunan propagandasının bir parçası 
olan Ankara’nın fethi ile ilgili duyuru, HP’de 7.8.1921 tarihinde yayınlandı 
ve 24.9.1921 tarihinde bu haber geri çekildi. Daima Yunan yanlısı olan 
Reuter bile Ankara’yı hedef alan Yunan hareketinin başarısının mümkün 
gözükmediği sinyallerini vermeye başladı. HP’de Türk haberleri için artık 
şu başlık atılıyordu: “Levant’ta Yunanlılar’ın Bozgunu”. Gazetenin askerî 
uzmanı meselelerin son aşamaya geldiğini,  Yunanlıların çekilmeleri 
gerektiğini ve Mustafa Kemal’in çok büyük bir başarı kazandığını ilan 
etti: “Sakarya Savaşı (23 Ağustos – 13 Eylül 1921) Marne Savaşı ile 
kıyaslanmalıdır”.

Türk milliyetçiliği davasının Batı Avrupa’da gittikçe artan oranda kabul 
gördüğü H.B.’de Haziran 1921 tarihinde Nypels tarafından yayınlanan bir 
haberle ortaya koyuldu. Nypels, Fransız yaklaşımının Türk yanlısı İtalyan 
politikası tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Kemalistler, dış dünya 
ile ana iletişimi Antalya üzerinden kuruyorlardı ve Antalya resmî olarak hâlâ 
İtalyanlar’ın kontrolü altındaydı. Bu limana ancak Antalya’da konuşlanan 
Kemalist askerî birliğin izni ile girilebiliyordu. Telgraf bağlantısı olmayan 

“İtalyan” Antalyası’ndan birinin, deniz yoluyla yine İtalyanlar’ın elinde olan 
Rodos’a gitmesi gerekiyordu. Rodos’ta İtalyan ve Fransız posta hizmetlerinin 
yanı sıra Doğu Telgraf şirketi de iletişimi sağlıyordu. Burada Türkler, 
iletişim sistemini kullanarak kapitülasyon haklarından bir kere de kendileri 
faydalandılar. Rodos’tan 1921 Avrupa’sında Türk milliyetçi ağının ana merkezi 
olan ve daimi bir Kemalist temsilcinin bulunduğu Roma’ya haberler ve kuryeler 
engellenmeden yolculuk edebiliyordu. 

Mustafa Kemal’in İslam dünyasındaki büyük prestiji ile ilgili ilgi çekici ek 
bilgiler, tanınmış bir edebiyatçı olan ve Filistin’de yaşayan, ateşli bir siyonist 
olan Hollandalı Jacob Israel de Haan (1881-1924) tarafından sağlanıyordu. 
H.B.’de 8.7.1921 ve 11.7.1921 tarihlerinde yayınlanan raporları Arap basınında 
çıkan haberlere dayanıyordu. Rusya ve Afganistan’ın Türkiye ile imzaladığı 
antlaşmaların yayınlanması burada, Asya’nın kesin olarak özgürleşmesinin 
bir göstergesi ve örneğin İngiliz mandası altında tedirgin olan bölgelerde bir 
sevinç kaynağı olarak görüldü: “Araplar, Kemal’in zafer kazanmasını ümit 
ediyorlar”. 
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Mustafa Kemal’in davasına Arap-İslam aleminde duyulan sempati, Kuzey 
Afrikalı bir lider olan şeyh Ahmed el-Sunusi’nin Milliyetçi Anadolu’daki varlığı 
ile daha da gelişti20. El-Sunusi’nin ifadesiyle Ankara artık Dar al-necat al-
İslammiya idi: İslamın Kurtuluş Evi (H.B. 10.7.1921). Handelsblad’ta Türkiye 
hakkında haberler çıkmaya devam etti. Nypels, Kemalist askerî taktikler ile 
ilgili analizler yaptı. Daha sonra kendisinin de kabul ettiği üzere bu analizler 
her zaman doğru değildi. Olayların Türk tarafındaki içyüzünün genel haber 
basınından öğrenilmesi hâlâ zordu, çünkü genel haber basını daima aktif 
olan Yunan propagandasının yönlendirmesi altındaydı. Yunanlılar Türk 
olaylarının Batı dünyasındaki yegane yorumcuları, tercümanları olmaya 
devam ediyorlardı.

Nypels’e göre, Türk karşı istihbaratı  ile ilgili nadir örneklerden bir tanesi, 
(büyük olasılıkla) eski Amerikan büyükelçisi Morgenthau tarafından yazılan 
yazıların washington’daki eski Osmanlı büyükelçisi Ahmed Rüstem Bey 
tarafından tekzip edilmesiydi. Göz alıcı bir özeleştiri ve savunma metni olan 

“La Turquie devant le tribunal mondial” (Dünya mahkemesi önünde Türkiye), 
Türkiye Milli Kongresi’nin (hükümet dışı milliyetçi bir örgüt, 1918-1919 yılları 
arasında aktifti) emri ile 1919 yılında yayınlandı. İstanbul Beyoğlu’nda bulunan 
yalan haberlerin yayıldığı merkez İtilaf sansürcülerinin koruması altında tam 
hızda çalışıyordu. Basın raporları, Enver Paşa’nın takipçileri ile konumunun 
artık o kadar da güvenli olmadığı varsayılan Mustafa Kemal Paşa’nın takipçileri 
arasında ciddi ihtilaf olduğunu söyleyen haberleri taşımaya başlamışlardı. 

Bunlar büyük olasılıkla Meclis tartışmalarının yankıları idi. 29.7.1921 
tarihli H.B.’de Nypels’in Bekir Sami Bey ile Paris’teki Claridge Oteli’nde 
yaptığı görüşme raporu bulunmaktadır. Nypels, Bekir Sami Bey ile daha önce 
11 şubat 1921 tarihinde Antalya-Ankara yolunun ortasındaki Burdur Kızılay 
Hastanesi’nde daha az konforlu bir ortamda karşılaşmıştır. H.B. okuyucuları, 
bu röportajdan pek fazla şey öğrenemediler. Tüm öğrendiğimiz, Bekir 
Sami’ye göre Anadolu’da Rus askerlerinin veya başka herhangi bir yabancı 
ordunun olmadığıydı. Refet Paşa, Batı Avrupa’nın genel fikirlerini olumlu 
yönde etkilemek için, bazı Ortodoks Hıristiyan Türklerin Meclis’e seçilmeleri 
konusunda insiyatifi ele almıştı. Panhelenik olmayan bir kilise hiyerarşisi 
oluşturulmalıydı. Bu kilisenin faaliyetleri ruhani konular ile sınırlı olacaktı ve 
Ankara’da bulunan Büyük Millet Meclisi’nde en fazla temsilcisi bulunabilecekti. 
Nypels, daha önce Refet Paşa ile Afyon’da yaptığı söyleşiden bahsedince 
Bekir Sami Bey, hâlâ Hıristiyanlığın ezeli baş düşmanı olarak kabul edilen 

20	 Seyid	Ahmed	el-Şerif	el-Sunusi	(1880-19��),	Seyid	el-Rida’nın	oğlu	ve	Muhammed	el-Mehdi’nin	toru-
nudur.	1901	yılından	191�	yılına	kadar	Sunusi	tarikatının	liderliğini	yürüttü.	Bir	Alman	yanlısı	olan	
Sunusi,	1921	yılında	Pan-İslamist	hareketleri	yönetmek	için	Ankara’ya	gitti.	
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Türkiye’ye karşı Avrupa’nın genel tutumu hakkında yeterince bilgi sahibi 
olduğunu gösterdi: “Batı’yı eleştirdiğiniz zaman destroyerla karşı karşıya 
kalırsınız” dedi. Nypels’e göre Kemalist hareketin en çarpıcı özelliklerinden 
biri politikalarını açıklarken halk ile kurulan doğrudan ilişkiydi. Refet Paşa, 
o zamanlarda hâlâ Türklerin elinde olan ancak Ağustos 1921’de Yunanlılar 
tarafından ele geçirilen ve yok edilen (H.B. 9.8.1921) Afyon sinemasında 
yaşanan bir örnekten söz etmişti. O zamanlar hâlâ Handelsblad’ın genel 
haber sayfalarında Türk milliyetçi kuvvetlerinin olası mağlubiyeti ile ilgili 
Yunan asıllı raporlar yer alıyordu. Sadece 23.9.1921 tarihli sayıda gazetenin 
baş editörü, söylenenlerin aksi bir durumun yaşandığından emin olduğunu ve 
Sevr Antlaşması’nın artık gözden geçirilmesi gerektiğini belirtmişti21, 22..

8.12.1921 tarihli H.B., Sakarya fatihinin sözleri olarak Mustafa Kemal’in 
19 Eylül 1921 tarihli konuşmasına yer verir: “Türkiye şimdiye kadar Dünya 
Savaşı’ndaki payı sebebi ile yeterince cezalandırılmıştır. Türkiye artık 
Suriye ve Mezopotamya hariç tüm topraklarını geri almak arzusundadır. 
Hıristiyan nüfusa zulüm yapılmayacaktır, ancak düşman ile işbirliği içine 
giren Hıristiyanlar Büyük Millet Meclisi önünde mahkemeye çıkarılacaktırlar. 
Müslümanlar ve Hıristiyanlar Türkiye’de aynı haklara sahiplerdir. Anadolu 
üzerindeki Türk iddiası ordu ile desteklenecek, ancak savaşta aşırıya 
kaçılmayacaktır. Türklerin arzusu, varlık haklarının tanınması ile barıştır”. 
Nypels bunu, Mustafa Kemal’in ılımlı, gerçek devlet adamlığının güzel bir 
örneği olarak adlandırdı.

1922  yılının ilk yarısında Hollanda gazeteleri Küçük Asya’daki 
düşmanlıkları sona erdirmesi, Türkler ile anlaşmaya varılması ve Sevr 
Barış Antlaşması’nda uygun düzeltmelerin yapılması için işbirliği yapması 
konusunda iki büyük gücün Yunanistan üzerinde giderek artan baskısından 
söz ettiler. Genel olarak anlaşılan, zamanın Türkiye ve Mustafa Kemal Paşa 
lehine işlediğiydi. Bir yandan Kemalist hükümetin 15 Nisan 1922 tarihinde 
yapılan Cenova Konferansı’nda resmî olarak tanınmadığı haberi geçilirken öte 
yandan rejimin Fransa ve İtalya ile ilişkilerini arttırdığı ve –daha tehditkar 
olanı– Moskova ile bağlantılarını güçlendirdiği haberleri de verildi. Haagse 
Post editörünün izlenimi şöyleydi: “Kemalistan, imtiyazlar için birkaç santim 
topraktan bile vazgeçmez”  (6.5.1922).

Hollanda’dan İstanbul’a gelen başka bir özel muhabir de Jonkheer Mr. 
C. De Marees van Swinderen idi. Bu muhabirin yazıları turistik “acaip 

21	 E	Bremond;	La Clicie en 1919-1920,	Paris,	1921,	A.	Rawlinson;	Adventures in the Near East,	Londra,	
192�.	

22	 Nypels,	 Revue Internationale de la Croix Rouge’un	 Cenevre,	No:	 �1,	 Temmuz	 1921	 tarihli	 sayısına	
atıfta	bulunmaktadır.
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pazar” izlenimlerinden ve Türklerin ana özelliği olarak addedilen İslam 
muhafazakarlığı hakkında klişe birkaç gözlemden öteye gitmemektedir. 
Alışıldığı üzere Aya Sofya’nın bir bina olarak kendisini nasıl hayal kırıklığına 
uğrattığını, ancak hayret verici olarak Müslümanların bu camiye olan 
bağlılığından nasıl etkilendiğini dile getirdi. Fes basım dükkanlarının 
sayısını not etti. Altın ile ödeme yapan Rusya ile sürdürülen dışında ticaretin 
pek gelişmediğini belirtti. Hollanda Bankası’nın Akdeniz’deki faaliyetlerinin 
Hollanda’yı Türk ithalatında beşinci sıraya taşıdığı söyledi. van Swinderen’in 
makalelerinde siyasi herhangi bir haber yer almamaktadır.

H.B.’de Nypels okuyucularına daha fazla ardalan bilgisi vermiştir. 
Örneğin Türkiye ve Mısır ile ekonomik ilişkileri kontrol eden Hollanda 
kapitülasyonlarının ne anlama geldiğini okuyucularına açıklar. Ayrıca 
ticaretin bu yüzyıllık enstrümanlarının artık çağdışı olduğu konusunda 
Türkler ile aynı görüşü paylamıştır (H.B. 3.7.1922).

Nypels, şeyh Ahmet el-Sunusi’nin Diyarbakır’daki varlığının çok önemli 
olduğuna hâlâ inanıyordu. 1921 yılında, bir yıl önce Bakü’de yapılan Asyalı halkların 
büyük kongresine tepki olarak Sivas’ta düzenlenen Panislamik bir kongrede 
başkanlık yaptı. Sünni, şii ve vahabi Müslümanlar, halifeliğin kurtarılması ve 
İslam’ın hem Batı emperyalizmine hem de Bolşeviklere karşı harekete geçirilmesi 
için bir plan yapmak üzere Kemalistler ile birleşmişlerdi. El-Sunusi’nin prestiji, 
Mustafa Kemal’i Kürtlere ve Mezopotamya’dan gelecek bir Anglo-Arap saldırısına 
karşı koruyacaktı (12.7.1922 tarihli H.B.). şubat-Mayıs 1922 tarihleri arasında 
Atina ve İstanbul üzerinden Romanya ve Güney Doğu Avrupa’ya yaptığı seyahat, 
Nypels’in Türk sorunu hakkındaki fikirlerini tazeledi. İstanbul’da Sultan’ın son 
hükümetinin sadrazamı olan Tevfik Paşa ile bir görüşme yapmıştı. Tevfik Paşa, 
Yunan işgalinin Türk ulusu tarafından asla pasif bir şekilde kabullenilmeyeceği 
konusunda Nypels’ı ikna etti (3.8.1922 tarihli H.B.).

İstanbul’daki ziyareti sırasında Nypels bir tehlikenin, İslamcı cehalet 
yanlıları tarafından desteklenen “İstanbul’un ahlaksız şeytanı”nın Ankara 
için geçerli olabileceğinin farkına vardı. Bu fikrin Kemalistlerin pek çoğu 
tarafından da paylaşıldığı not edilebilir. 

26 Ağustos - 9 Eylül arasında düzenlenen milliyetçi karşı saldırı, 
Handelsblad’da. tarihli manşetlere çıktı. Yakın Doğu’da yeni bir durum baş 
gösteriyordu. Yunan ordularının yıkıcı ve kanlı geri çekilişi kötü bir izlenim 
bırakmıştı ve Helen medeniyetinin gerçek anlamı hakkında şüpheler dile 
getiriliyordu. 

Nypels, elçi Morgenthau’nun çoğunluk tarafından okunan kitabının artık 
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asılsız olduğunu  yazdı23..
9.9.1922 tarihli sayısında Panislamizm ve Enver Paşa hakkında isimsiz bir 

muhabir tarafından bir yazı yayımlandı. Yazıda Enver mitinin Ankara veya 
Moskova’da geçerli olmadığını, ancak İslamcı prens olarak hüküm süreceği 
Orta Asya’da fikirlerinin hâlâ kabul gördüğü açıklanıyordu. Yazar, Batum’un 
fethinden sonra Enver ile karşılaştığını yazıyordu. Muhtemelen bu yazı Jön 
Türk liderinin Hollanda basınında adının geçtiği son yazıydı.

Avrupa bu arada, Kemal’in Türkiye’nin tartışmasız lideri haline geldiğini 
düşünüyordu. Kemalistlerin İzmir’e girişlerinin haberi (9 Eylül) 11.9.1922 
tarihili H.B. gazetesinde verildi. Ertesi gün baş editör de nihayet toptan bir 
Türk zaferini kabul etti. Fransız ajansları hariç tüm büyük ajanslar anti-
Türk eğiliminde haberler yapmaya, geleneksel eski bir konu olan muhtemel 
Türk mezalimini daha çok vurgulamaya devam ettiler. Bu arada Lahey’deki 
(Osmanlı-)Türk Sefareti’ne bağlı Türk İstihbarat Bürosu, 28.1.1919 tarihli 
Misak-i Milli’de belirlenen Türk barış koşullarını içeren bir basın bülteni 
yayımladı.

14.9.1922 tarihli H.B. içinde (Daily Mail’e dayanarak verilen) üzücü bir 
haber, İzmir yakınlarında bulunan Buca’da yaşlı bir Hollandalı çiftin, De Jong 
ailesinin, katledilmesiydi. Olayın suçu disiplinsiz davranan Türk süvarisine 
yüklendi. Bu haber Hollanda kamuoyunun mevcut bazı önyargılarını haklı 
çıkarmış olmalı.

13 Eylül24 sonrasında İzmir’i yok eden büyük yangının haberleri H.B.’de 
geniş yer buldu (15-16 Eylül).

Dış haberler baş editörü J. G. Barendrecht (H.B. 17/18 ve 24/25 Eylül 1922) 
İstanbul, Boğazlar sorunu ve Sevr Antlaşması ile ilgili önemli yazılar yazdı. 
İngilizler, Fransızlar ve İtalyanlar ne derse desinler, Yakın Doğu Çatışması’nın 
geleceği hakkındaki gerçek kararın Mustafa Kemal’e bağlı olduğu bir noktaya 
gelinmişti. Türkler, İslam idealini temsil ettikleri için Yunanlılar gibi sadece 
Büyük Güçler’in ellerinde bir maşa değildiler. 

İzmir’in düşüşünün ardından ve Çanak Krizi olarak adlandırılan süre 
boyunca, H.B.’nin haftalık dış politika değerlendirmelerinde H.B.’nin baş 
editörleri Türk Sorunu’nu günü  gününe takip ettiler. HP bunu zaten bir yıldır 
yapıyordu. Fakat liberal günlük gazete, Türk milliyetçi hareketinin dünya 
siyasetindeki öneminin farkına varmış görünüyordu. Sonunda Mustafa Kemal 
oluşturulan burjuva fikrince ciddiye alındı. Helenizmin, Panhelenci fikrin, 
Avrupa’nın Doğu’daki kültürel değerlerinin koruyucusu rolündeki Yunanistan 

2�	 Bkz:	H.	Morgenthau;	Secrets of the Bosphorus,	Londra,	1918.
2�	 İzmir	krizi	 ile	 ilgili	 en	 tutarlı	değerlendirme	 için	bkz:	B.	Umar;	 İzmir’de Yunanlıların Son Günleri,	

Ankara,	197�.
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düşüncesinin  bir safsata ve hayal olduğu ortaya çıktı. 16.9.1922 tarihli HP, 
Yunan ulusu ve kralı için kullanılmaya başlanan yeni Buz Çağı metaforunu 
beğendi: Müslüman patissier-glacier (pasta ve dondurma ustası) Mustafa 
Kemal Paşa’nın ellerinden uzman bakımı alan “Tino”.

Fakat gerek Hollanda basınında gerekse diğer yerlerdeki basında İslam 
ile Türk Milliyetçiliği hâlâ birbirinden ayırt edilemiyordu. Kemalist zaferler, 
İslamcı fikirler tarafından ve onlar için kazanılmış olarak addediliyordu. 
Bu anlayış, artık Türklere karşı duyulan saygı ve korkuyu oldukça arttırdı. 
Türklere karşı yapılacak savaş benzeri herhangi bir saldırı, Avrupa ile bütün 
İslam Dünyası arasında kesinlikle bir çatışmaya yol açacaktı. “İngiltere bu 
durumun artık  farkına varmalı ve buna benzer herhangi bir saldırıdan 
kaçınmalıdır” düşüncesi tüm gazetelerde dile getiriliyordu. Açıkça görüldüğü 
üzere Türk gücü hakkında okuyucularını bilgilendirmek amacı ile HP, düzenli 
yazarı C. P. vam Rossem tarafından kaleme alınan, bu defa Konstantinopol’ün 
1453 yılında Türkler tarafından nasıl fethedildiğini anlatan bir dizi popüler 
tarih makalesi yayımladı. İzmir’in yıkımı ile ilgili haberlerden biri, İzmir’deki 
Hollandalı cemaatin 150 üyesini taşıyan Hollanda Kraliyet vapur şirketi’nin 
(KNSM) vapuru Deucalion’un 24 Eylül’de İstanbul’a ulaştığı, yolcuların hepsinin 
sağlığının yerinde olduğu haberi idi. Bu, Hollanda’nın Levant tarihinin sonuydu! 
(26.9.1922 tarihli H.B.) Nypels, eleştirel bir makale ile tepkisini gösterdi. 
Niçin İzmir’deki Hollandalılar kendi hükümetleri tarafından korunmamıştı? 
Niçin, Türklerin düşmanı olarak ilan edilen İngilizler’den böyle bir koruma 
sağlamaları istenmişti? Böyle bir yardım neden Levant’ta Hollandalılar ile 
daima iyi ilişkiler içinde olan Fransızlardan istenmemişti? İzmir’in milliyetçi 
kuvvetler tarafından umulmadık derecede hızlı biçimde ele geçirilişi ile çıkan 
kriz sırasında İzmir sularında hiçbir Hollanda savaş gemisi yoktu. 

İzmir’de ve Küçük Asya’nın başka bölgelerinde pek çok Helenci Hollanda uyruğu 
ciddi bir tehlike altındaydı. Nypels, Türk dilinde ve kültüründe iyi bilinen iki 
kont olan baba ve oğul Edmond ve Daniel de Hochepied’in Hollanda tebaalarının 
bu şanssız kesimine destek verebileceklerine dair umudunu açıkladı. 

İzmir’in kaderinin gerçekten “talihsiz” olduğunu, Küçük Asya’nın uğradığı 
haksızlığın bir sembolü olan önlenemez bir trajedi yaşamak zorunda olduğunu 
düşünüyordu. şehrin yakılması, içbölgelerde Helenizmin geri çekilen askerleri 
tarafından yok edilen şehir ve kasabaların yakılmasının neticesiydi. şehir, 
en basit anlatımıyla vahşet tarafından yeniden fethedilmeliydi. Hiçbir Türk 
komutanı, ne Kemal ne de Refet bunu önleyebilirdi. 

Kişisel bir notta Nypels, bu kadar kısa süre içinde nelerin olabileceğini 
öngörememiş olmaktan duyduğu pişmanlığı dile getirdi. Aksi halde Hollanda 
kraliyet ailesine mensup çiftin İskandinavya’ya yaptıkları ziyarette onlara 
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asla katılmazdı (!)
H.B.’nin Eylül sonu sayılarında Nypels, İzmir’deki ve çevresindeki 

Hollandalıların kayıpları ile ilgili bilgi vermektedir: Messrs van der Zee’nin 
mermer sarayı, sahilde bulunan Hollanda nakliye acentaları, ortak Alfred van 
der Zee’nin özel mülkü, Hollanda ulusal ticaret firması Henri Sperco et fils’nin 
yeni bürosu ve willy Speco’nun meskeni.

Muhabirimiz, İzmirli Hollandalılar’ın hayatlarından endişe etmektedir. 
İzmir-Efes demiryolu boyunca uzanan kırsal alanda van Lennep ve van 
Heemstra ailelerinin çiftlikleri, Sevdiköy’de Hochepied kontlarının eski 
gayrimenkulü, şehirde eski kilisesi ile Hollanda Hastanesi’nin tarihî binası 
vardı. Hastane, Yunanlı bir doktora kiralanmıştı ve “bu nedenle en kötüsü 
beklenmeliydi” diye ekledi Nypels. Sahil kenarındaki bulvarın “ikinci 
paralelinde” bulunan konsolosluk binası ile birlikte “halılar, para, mücevherat” 
de dahil olmak üzere her şey elden çıkabilirdi! Bunun karşılığında Ermeni-
Yunan-İngiliz rekabeti artık bertaraf edildiğine göre Nypels, Hollanda 
ticareti için bir fırsat görüyordu. Levant’taki Türk-Hollandalı ilişkilerini bu 
taraftan izleyen Nypels, Türk liderlerinin uluslararası arenada gelecekte 
sahip olacakları rol hakkında bulunduğu biraz belirsiz varsayımla birlikte bir 
kez daha tarihin ana akışına dönmektedir. Mustafa Kemal’in halife olmayı 
isteyebileceği ihtimalini bile düşündü. Modern yeniçeri olan Kemal, Enver 
gibi Sultan’ın damadı olmakla kesinlikle yetinmeyecekti. Ardından Mustafa 
Kemal’in Padişahlıkla ilişkileri hakkında bir araştıma gelir. Nypels, ilgi çekici 
bir sorun olan Jön Türkler’in sekülarizmi ile hocaların dar kafalı dindarlığı 
arasındaki çekişmeyi doğru biçimde kavramıştı. Her halükârda vardığı sonuç, 
Kemal’in baş hükümdar olduğudur ya da Le Canard Enchainé’den yaptığı 
alıntıyla ifade etmek gerekirse “Sırf Kemal olduğu için, onu kabul etmek 
zorundaydık” ve “Türkler, Türkiye’ye dönme yüzsüzlüğünü gösterdiler”.

Mustafa Kemal, önce Mudanya’da, daha sonra da Lozan’da pazarlıklara 
başlamayı kabul ettiğinde gazetelerde büyük bir rahatlama duygusu görüldü. 
Savaş önlenmişti. HP, isimsiz ancak uzman yazara gazetede sütun verdi. Bu 
yazar 11. yüzyıldan bu yana Anadolu’da Türk varlığı üzerine kısa, tarihî 
araştırma notları kaleme aldı: Kemal, İzmir’in daha önceki fatihi olan 
Aydınoğlu Umur Bey ile kıyaslanıyordu25.

Handelsblat’ın Türk sorununa karşı genel tutumu, altmış yıllık bir 
kariyerden sonra Charles Boissevain istifa edip yerine A. Heldring müdür ve 
J. Kalff da baş editör olarak geçtiğinde de değişmedi. Kemalistler, Türkiye’nin 

25	 Makalelerin	yazarı,	Leiden	Üniversitesi’nde	Türkçe	ve	Farsça	okutmanı	olan	ve	bir	ara	İstanbul’da	
Hollanda	 konsolosluğunda	 tercümanlık	 görevinde	 bulunan	 J.	 H.	 Kramers	 olmalıdır	 (HP;	 29	 Eylül	
1922).
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gerçek ve yasal yöneticileri olarak kabul ediliyordu, ancak yeni Türk devletinin 
boyutları konusundaki talepleri aşırı ve cüretkar şekilde formüle edilmiş 
olarak addediliyordu.

Türklerle oturulan pazarlıklara ilgi büyük oldu. Nypels’in 20 Kasım 1922 
tarihinde yapılacak olan barış konferansı toplantısını izlemek üzere Lozan’a 
gönderilmesi şaşırtıcı değildir.

Toplantının biçimlenme aşamalarında Nypels, Türk delegasyonunun mevcut 
olanlar dışında, Kapitülasyon güçlerinden yeni delegelerin davet edilmesine 
karşı çıktığını rapor etti. Türkler, böyle devletlerden oluşan bir blokun 
kurulmasından korktular. Bu çıkarlarına aykırıydı. Bu durum Hollanda’nın 
dışarıda tutulması anlamına geliyordu. Genel olarak, bu tutum düşmanca bir 
Türk diplomasisi olarak düşünülebilir (22.11.1922 tarihli H.B.). Nypels, büyük 
(40 kişilik) Türk delegasyonu üyelerinin bazıları ile şahsi temaslar kurmayı 
başardı. İlk oturum sürecinin 4.2.1923’teki sonuna kadar, yazıları her gün 
Amsterdam’daki gazetesine gönderildi. Bütün dikkatini Türkiye’nin bakış 
açısına vermeye özen gösterdi ve Rıza Nur’u [1879-1942] asıl haber kaynağı 
olarak andı. Türk delegasyonunun bu göze çarpan üyesi ile sık sık sohbetler 
yaptı. Yine, Nypels tarafından yayınlanan makalelerde bu değerli bilgi kaynağı 
ile ilgili bu kadar az kanıt olması hayal kırıklığı yaratmaktadır. Rıza Nur’un 
şahsi rolü defalarca haber oldu. Çalışılmış küstahlığının ve pazarlıkları aşırı 
sert biçimde idare etmesinin sebebi, Nyples’e göre, Büyük Millet Meclisi üyeleri 
tarafından “yerli tüketim”in tercih edilmesi anlamına geliyordu. Ancak Rıza 
Nur’un bu tarzı başarısız olmadı, tıpkı azınlıklar sorunu tartışmalarından 
Bulgar ve Ermeni temsilcilerinin çıkartılması konusunda olduğu gibi. Yine 
de Nypels, İtalyan ve Fransız delegasyonunu İngiliz delegasyonu ile bir hizaya 
getirmek için Türk diplomatlarının sergilediği katı davranışı yargıladı. 
Aslında Nypels bu hususta ortak düşünceyi paylaşıyordu. Ancak, yazılarında 
kendisini pek çok diğer editor ve muhabirden ayrı tutarak, istisnasız biçimde 
Türk bakış açısını desteklemeye devam etti. Türk konumunun her zaman çok 
diplomatik bir tarzda sergilenmese de mevcut olan içsel gücünün de daima 
farkındaydı. 

Nypels’in çok zaman önce açıkladığı konular, bu konferansın bir bölümünde 
açığa çıktı. Türkler, anlaşmada Rus çıkarlarına uygun olarak değil, onlara 
karşı hareket ettiler. Boğazlar sorunu tartışılırken, Rusları konferansın dışına 
çıkardılar.

Nypels, şahsi kızgınlık duyduğu –bu duruma mantıklı başka bir açıklama 
getirilemez– kapitülasyonların lağvedilmesi pazarlıklarına katılan iki 
Hollandalı gözlemciyi şiddetle eleştirdi. Öyle ketum davranıyorlardı ki 



kebikeç / �5 • �008

�0�

Hollanda Basınında Atatürkde Groot

konferansta hazır bulunan iki Hollanda gazetesi Türk delegasyonu üzerinden 
hazırladıkları ve Fransızca tercümesi ile birlikte gelen bir belgeden bilgi 
alabiliyorlardı. Muhabirimiz, Hollandalı gözlemcileri ciddiye almadı. 
Yazılarında, onlara yer vermedi. Onları sadece Bern elçisi ve Doğu Dilleri 
okutmanı olarak tanımladı. Bu yargıdaki tek hata, avukat olan J. H. Kramers’in 
aynı zamanda doğu bilimcisi ve eski sefaret tercümanı oluşu, kapitülasyon 
konularını ele almasına yetecek olağanüstü bir donanıma sahip olmasıydı. 
Konferansa geçici olarak ara verilmesinden önceki son hafta sırasında Nypels 
bir makalesinin tümünü, bizim muhabirimize açıkladığı üzere Misak-i 
Milli’de formüle edilen asgari taleplerden sapamayacağı için savaş esirlerinin 
değişimi görüşmelerini neredeyse çıkmaza sokan “İnatçı Adam, Rıza Nur”a 
ayırdı. Mesta ve Struma nehirleri arasında bulunan Trakya otantik bir Türk 
bölgesiydi ve bölge sakinleri planlanan nüfus değişimi uygulamasına dahil 
edilmemeliydi. Yaşadıkları esir kamplarında yeterince zulüm görmüş olan 
savaş esirlerinin kaderine her türlü hümanist yaklaşım, ulusal var oluşa 
giden gerekli yolu açmalıydı. Nypels, pazarlıkların kilitlenmesi konusundaki 
genel hayal kırıklığını paylaşıyordu. 2 şubat 1923 tarihinde oturumların 
resmî kapanışını bile beklemeden Lozan’dan ayrıldı. H.B. ve NRC editörlerine 
göre bu başarısızlığa, İsmet Paşa’nın Lozan’daki işlerini bozan Ankara’daki 
fanatikler ve dini cahiller neden olmuştu. 

HP’nin baş editörü van Oss, şubat 1923 tarihinde gemi ile Doğu Akdeniz’e 
hareket etti. “Müslüman başkent” İstanbul’u ziyaret etti ve Hollanda elçisi 
w.B.R. van weldern Baron Rengers’in misafirperliğinin keyfini çıkardı. Bu 
arada HNMS “Tromp” İzmir’den başka bir grup mülteci ile Boğaziçi’ne 
ulaşmıştı26. Krizin bu son aşamasında, Hollanda hükümeti, bayrağını göstermek 
ve Hollandalılara koruma önermek için bir savaş gemisi yollamıştı. van Oss, 
Türk halkından çok etkilendi, ancak Doğu’da yüzeysel turistik deneyimlerden 
daha fazlasını da yaşamadı. Ancak bu olumlu izlenim, o aylarda gazetelerde 
yer almadı. Türk diplomasisinin yola gelmezliği eski “Hıristiyan” Avrupası 
düşmanlığını yeniden alevlendiriyordu.

Konferans 23 Nisan’da yeniden başladığında Handelsblad, muhabirine Lozan’a 
geri dönmesini söylemedi. Önceleri Nypels, bazı Türk delegasyonu üyeleri ile 
telefonla temas kurdu. Bu şekilde, Türkler tarafından öne sürülen çok şaşırtıcı 
taleplerin haberini yapabiliyordu. Örneğin Türklerin asla terk etmediklerini 
söyledikleri Tuna’daki Adakale adasının restorasyonu gibi. Nypels’ten alınan 
haberler haricinde, Hollanda basını pazarlıkların ilerlemesi konusunda yabancı 

2�	 190�	yılında	inşa	edilen	ve	bir	sahil	muhafaza	gemisi	olan	HNMS	Tromp,	�0	yıl	aradan	sonra	Türk	
sularında	görünen	ilk	büyük	Hollanda	savaş	gemisiydi.	
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telgrafları basmakla yetindi. Daha sonra 27 Mayıs’ta Nypels, önceki parlaklığını 
kaybetmiş olarak bulduğu Lozan Konferansı’na geri döndü. 

HP, Türk inatçılığını anlamaya yönelik bir makale yayımladı. Tam bağımsız 
bir egemenlik talebinin gerekçesinin Türkiye’nin yakın geçmişinde bulunduğu 
söyleniyordu. Yeni Türk milli marşının bir kısmının çevirisi, Halide Edib’in 
Dağa Çıkan Kurt öyküsünün bir bölümü ile birlikte gazetede yayımlandı. 
İsimsiz olarak yayımlanmasına rağmen, bunun J. H. Kreamers’in yazısı 
olduğu anlaşılmaktaydı (7.4.1923 tarihli HP). Tüm Hollanda gazeteleri, 24 
Temmuz’da Lozan’da barış görüşmelerinin sona erdiği haberini yayınladılar. 
Handelsblad ve Haagse Post’ta yayınlanan baş makalelerde üzerinde durulan 
konu, Türklerin her şeyden sonra Avrupa’da kaldıkları idi. “Avrupa’nın Hasta 
Adamı” yataktan yeniden çıkmıştı. Ankara’da bulunan mevcut hükümetin 
son zamanlardaki Türk hükümetlerinin hepsinden daha güçlü olduğu görüşü 
hakimdi. Bu defa antlaşma, Türk halkının gerçek temsilcileri tarafından 
yapılmıştı. Doğu Sorunu’nun sona erdiği henüz düşünülemezdi, ancak Türkiye 
bağımsızlığının tadını çıkaracaktı. Aslında barış antlaşması diğer mağlup 
güçler için kötü bir örnek olmuştu. 

Algemeen Handelsblad gazetesinde Türkiye ile ilgili çıkan 11 Ağustos 1923 
tarihli son haberde İsmet İnönü’nün eve döndüğü belirtiliyordu. Çok uzunca 
bir süreden sonra gazetenin Türkiye’ye olan ilgisi oldukça azalmıştı. Sonuç 
olarak denilebilir ki, yeni Türkiye’nin doğuşu Hollanda basın organlarınca 
dikkatle takip edildi. Kamuoyu, gerek uluslararası haber ajanslarından 
gelen haberlerden gerekse George Nypels tarafından hazırlanan özel yazı 
dizilerinden genel bilgiler aldılar. O günlerdeki Avrupa basını hiçbir biçimde 
Türk milliyetçiliği konusunda Nypels’in lehte tutumunu paylaşmıyordu. 
Burada Nypels veya başka herhangi bir muhabirin kamuoyunu gerçekte 
ne kadar şekillendirdiği ya da Türklerin Hollandalılar üzerindeki imajında 
değişiklik yapıp yapmadığı sorusuna giremeyiz.

1923 yılından sonra Nypels, Türkiye meseleleri hakkında yazı yazmayı 
bıraktı ve başka yerlere seyahat etti. Mustafa Kemal Atatürk’ü anma töreni 
ile ilgili 13 ve 16 Kasım 1938’de H.B.’de yayınladığı ölüm ilanı, 1921 yılında 
yazdıklarının basit bir tekrarıydı ve öyle eski moda ve alakasızdı ki, birkaç 
okuyucu öfkelerini dile getirdiler27..

Daha sonraları, Türkiye ile Hollanda arasında memnuniyet verici bir ilişki 
gelişti. 1960’larda, Türkiye’den çok sayıda göçmenin Hollanda’ya göç etmesi 
ile birlikte kamuoyunun Türklere olan ilgisi arttı ve genel fikirler değişmeye 

27	 Bu	yazılara	karşı	rahatsızlığını	belirtenler	arasında	Ankara’daki	Hollanda	elçisi	Ph.	C.	Visser	de	vardı.	
Bkz:	Hollanda	Dışişleri	Bakanlığı	Arşivi,	“BUZA	tot	19�0,	Gezantschap	Ankara”,	�8.
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başladı. 
Özet: Bu yazıda Kurtuluş Savaşı sırasında Hollanda basınında Mustafa Kemal ve Türkiye 

hakkında çıkan yazılar ele alınmaktadır. Yapılan çözümleme Hollanda basınında ve 

kamuoyunda Osmanlı ve Türklere yönelik oryantalist bakış ve klişelerin savaş döneminde 

de devam ettiğini göstermektedir. Dahası savaş döneminde Panislamizm ve Pantürkizm 

kuşkularına Bolşeviklik kuşkuları katılarak bu klişeler genişletilmiştir. Bazı gazetecilerin 

kişisel gayretlerine karşın, genel hava İngiltere ve Fransa kanallarını izlemiştir.  

Anahtar sözcükler: Hollanda, Kurtuluş Savaşı, basın, Kemalizm, Painislamizm, 

Bolşeviklik, oryantalizm, Mustafa Kemal.

Abstract: This study provides an overview of reports appeared on the Dutch press about 

Mustafa Kemal and Turkey. The analysis of collected materials proves that during the war 

time Dutch press and public opinion still have a tendency of thinking of Ottomans and 

Turks in the light of orientalist clichés and perspectives. Moreover in war time doubts about 

Bolshevism as well as Pan-Islamism and Pan-Turkism also shapes the understanding of 

Turks in Holland and contributes to orientalist clichés. Despite personal endeavors of some 

journalists, the main tendency follows the ways of French and English press.

Key words: Holland, Turkish war of Independence, press, Kemalism, Pan-Islamism, 

Bolshevism, orientalism, Mustafa Kemal.




