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Eser 4 bölümden meydana gelmektedir. Birinci Bölüm, Bat~~ Anadolu'daki haydutluk
ve e~kiyal~k olaylann~n bu bölgedeki Hollanda toplumu üzerindeki etkilerini, Ikinci Bölüm,
Ermeni meselesi ve Hollanda ili~kisini, Üçüncü Bölüm, "Pan-Islamitm" ve bunun özellikle
Java Müslümanlar~~ üzerindeki etkilerini ve Osmanl~~ Devletinin bu konudaki ilgisini, ve
Dördüncü Bölüm de, Hollanda sava~~gemilerinin çe~itli tarihlerde Osmanl~~ limanlanna ziyaretlerini ve bu limanlardaki "kuvvet gösterilerrni (showing the fiag) ele almaktad~r.
Görüldü~ü gibi, bölümler aras~nda organik bir ba~lant~~ yoktur. Bunun sebebini yazar
~öyle aç~klamaktad~r: ~imdiye kadar, Hollanda ar~ivlerinde bulunan ve Osmanl~~ Devleti'ne
ait belgeler üzerinde herhangi bir çal~~ma yap~lmad~~~ndan, yazar bu konuyu merak etmi~~
ve özellikle Hollanda D~~i~leri Bakanl~~~~ar~ivleri ile Kraliyet Kütüphanesi'ndeki belgeleri incelemi~tir. Ilgisini, ~ g. yüzy~l sonu ile 20. yüzy~l~n ba~lar~~ aras~ndaki dönem üzerinde yo~unla~t~ran yazar, san~yoruz belgelerin klasifikasyon sistemine paralel olarak, yukarda belirtti~imiz dört bölümlük bir inceleme ortaya ç~karm~~t~r.
Eserin ilk 24 sayfas~, Ayd~n vilâyetindeki haydutluk olaylar~~ ile bu olaylar s~ras~nda
meydana gelen adam kaç~rmalar~, Izmir Konsoloslu~unun D~~i~leri Bakanl~~~ndaki raporlanna dayanarak anlatmaktad~r.
Yazar, bu adam kaç~ rma ve haydutluk olaylar~n~n sebebini, tamamen ekonomik
faktörlere ba~lamaktad~ r. 1882'de Düyun-u Umumiye idaresinin kurulmas~ ndan sonra, bir
yandan Osmanl~~ Devleti'nin zay~ f olmas~, bir yandan da kapitülasyonlar dolay~siyle ve öte
yandan da Osmanl~~ ekonomisinin gerili~i ve münhas~ran tar~ma dayal~~ bulunmas~~ sebebile,
Osmanl~~ Devleti'ne bir yabanc~~ sermaye ve yat~r~m ak~m~~ ba~lad~~~n~~ belirten yazar, bu "yabana h~kumu "nun halkta zaman zaman tepkiler do~urdu~unu ve haydutluk ve adam kaç~rma olaylar~n~n da bu tepkilerin sonucu meydana geldi~ini söylemektedir.
Yazar, önce 188o- 1 go4 y~llar~~ aras~nda genel olarak yabanc~lara yönelen adam kaç~rma
olaylar~ndan 16 tanesini zikrettikten sonra, do~rudan Hollanda vatanda~lar~na yönelen birkaç adam kaç~rma olaylar~n~~ ayr~nt~lar~~ ile vermektedir.
Yazar~n bu arada verdi~i bilgilerden, Izmir'in nüfusunun ~~ ~ o'da 225.000 oldu~unu,
Hollanda'ya kapitülâsyon hakk~n~ n 1612'de verilmesinin hemen akabinde Hollanda'n~n Izmir'de bir konsolosluk açt~~~n~ , 1662 y~l~nda Izmir'de 25 Hollandal~~ tüccann ya~ad~~~n~,
1861'de ise, aileleri ile birlikte, Izmir'deki Hollandal~~ say~s~n~n 336'ya ç~kt~~~n~~ ö~reniyoruz.
Eserin 25-48. sayfalannda yeralan ~kincz Bölüm ise, Ermeni meselesi ile ilgilidir. Yazar,
bu bölümün ba~~nda, Hollanda D~~i~leri Bakanl~~~~ ar~ivleri ve Ermeni meselesi konusunda
ilginç bir aç~ klamada bulunmaktad~r. ~öyle ki: Hollanda d~~~politikas~~ itibarile "tarafs~z" oldu~u için, Ermeni meselesine oldukça uzaktan bakm~~~ve bu mesele kar~~s~nda da tarafs~z
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kalm~~t~r. Bununla beraber, Bakanl~k ar~ivIerinde görünen odur ki, Ermeni meselesi hakk~nda pek çok rapor bulunmas~na ra~men, bu raporlar, Osmanl~~ Devletindeki Hollandal~~ diplomatlann, do~rudan do~ruya kendi bilgi ve gözlemlerine dayanmay~p, kulaktan dolma,
"mesmuata müstenit", dedikodulara ve kordiplomatik aras~ndaki söylentilerle gazete haberlerine dayanmaktad~r.
Yazar~n bu gözlemi, Ermeni meselesi konusunda, di~er devletler diplomatik belgeleri
konusunda ne kadar dikkatli davranmak gerekti~inin bir i~areti olsa gerek. Keza bu gözlem,
zaman~nda, Ermeni meselesinin nas~l Valland~nl~p budakland~ nld~~~nin "da i~aretini vermektedir.
Yazar, Hollanda D~~i~leri Bakanl~~~~ ar~ivinde, 1894, 1895, 1896 ve 1897 y~llar~na ait
ayr~nt~l~~ raporlar bulundu~unu söylemekte ise de, bunlar~n hakk~nda fazla bilgi vermeyip,
ermeni meselesine esas itibarile 1914-1918 dönemine a~~rl~ k vermektedir.
Bu bölümde Ermeni meselesi ile ilgili iki nokta göze çarpmaktad~r. B~r~nc~si, Do~u vi14~etlerine bir Hollanda vatanda~~n~n Genel Müfetti~~olarak gönderilmesi meselesidir.
1912-1913 Balkan Sava~lan'ndan sonra, Rusya'n~n Osmanl~~ Devleti'ne bask~~ yap~p, Ermenilerin bulundu~u viffiyetlerde ~slahat yap~lmas~~ ve özellikle Ermenilerin Kürtlere kar~~~
korunmas~~ için tedbirler al~nmas~n~~ istemesi, Avrupa devletleri aras~nda, milletleraras~~ bir
mesele haline gelmi~~ve neticede Hollanda Hindistan~ 'da görev yapm~~, yani Müslümanlar
aras~nda bulunmu~, Louis Consiani Westenek, "tarafs~z Hollanda" vatanda~~~olmas~~ hasebile,
Umumi Müfetti~~tayin edilmi~tir. L.Mcin bu görev çok sürmemi~tir.
Ukin bu arada, Westenek'in ücreti konusunda yap~lan tart~~malar da dikkatten kaçmamaktad~r.
Di~er b~r konu ise, 1915 "tehciri" ve bundan do~an tepkilerdir. Hollanda belgelerinden
anla~~ld~~~ na göre, bu tehcir meselesinde, Hollanda Hükümetinden fazla, Hollanda'n~ n Istanbul'daki elçisinin büyük heyecana kap~ld~~~~görülmektedir. Zira, gönderdi~i raporlarda,
tehcir'i abartmal~~ bir ~ekilde tasvir etmi~~ve 1.300.000 Ermeninin katledildi~ini ileri
sürmü~ tür. Yazar, bu konuda herhangi bir yorum yapmamakla beraber, bir dipnotunda,
rakam~n tart~~mas~~ için çe~itli Türk ve yabanc~~ kaynaklara at~ fta bulunmaktad~r.

Ern~eni meselesi ile ilgili olarak Hollanda'n~n ad~, S ~~res Antla~mas~n~~ haz~rlayan Paris Bar~~~Konferans~ 'nda da söz konusu edilmi~tir. Bilindi~i gibi, Svres Antla~mas~~ Do~u
Anadolu'da ayr~~ bir Ermenistan kurdu~u için, bunun ba~~na Genel Vali olarak kimin atanaca~~~tart~~mas~~ konusu olmu~~ve bu görev için de yine bir Hollanda vatanda~~n~n atanmas~~ dü~ünülmü~tür. Ukin Hollanda hükümeti, Ermeni meselesine bula~mak istemedi~i
gibi, Ermeniler de bu dü~ünceye s~cak bakmam~~lard~r.
Eserin en ilginç k~sm~n~, "Pan-~sliimizm" hareketinin, Hollanda Hindistan~~ Müslümanlar~~ üzerindeki etkilerini ve bunun Osmanl~~ Devleti ile Hollanda aras~nda sebep oldu~u tart~~malar~~ inceleyen Üçüncü Ba~irmi'dür (s. 49-143).
Bu bölüm, kitab~n en fazla ilgi çeken k~sm~~ olup, gerçekten okunmaya de~er. Yazar,
ayn~~ zamanda Osmanl~~ tarihi üzerinde de çal~~t~~~~için ve öte yandan Hollanda belgelerini
kulland~~~ndan, Pan-Islamizm meselesinin gerek içerdeki ve gerek d~~ardaki geli~melerini
gayet iyi incelemi~tir. Bu bak~mdan da, Pan-IsUmizm hareketinin özellikle java Muslumanlar~~ üzerindeki etkileri, Osmanl~~ Devleti'nin bu konudaki politikas~~ ile paralel bir ~ekilde verilmi~tir.
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Eserdeki ilginç bilgiler aras~nda, Osmanl~~ Devleti'nin ilk defa 1883'te Batavya'ya bir
Konsolos atad~~~n~~ görüyoruz. Galip Bey ad~ndaki bu Konsolosun görevi, bugün anlad~~~m~z manadaki konsolosluk yerine, daha ziyade Java Müslümanlar~~ ile dini ba~lar kurmak,
onlan Islami bak~mdan e~itmek, onlara Kur'an~~ Kerim hediye etmek gibi görevleri yapm~~t~r.
Osmanl~~ Devleti'nin Java Müslümanlar~~ ile kurdu~u bu ba~lar~n neticesi olarak, 1899
y~l~nda fava Müslümanlann~n liderlerinin çocuklanndan 7 ki~ilik bir grup, ö~renim görmek
üzere Istanbul'a gelmi~tir.
Java Müslümanlann~n Kahire ve Hicaz ile olan ili~kilerinin de aç~kland~~~~ bu
bölümde, dikkati çeken en önemli iki husus, Osmanl~~ Devleti'nin ve Halife'nin Java
Müslümanlan üzerindeki etkisi ve kendilerine gösterilen ilginin neticesi olarak, Java
Müslümanlar~n~n Hollanda sömürgecili~ine kar~~~ba~~ms~zl~k hareketlerinde Osmanl~~ Devleti'ne dayanmak istemesi ile, Osmanl~~ Devleti'nin I. Dünya Sava~~ 'na kat~lmas~~ üzerine 1
Kas~m 1914'de ilan edilen Cihad-t Mukaddes In Java Müslümanlar~~ üzerindeki etkileridir.
Her iki mesele de Osmanl~~ Devletile, sava~~kar~~s~nda tarafs~z kalm~~~olan Hollanda aras~nda baz~~ gerginliklere sebep olmu~tur.
Dördüncü Bölüm 'de, Osmanl~~ Imparatorlu~u'nun çe~itli yerlerinde patlak veren ve
Müslümanlarla H~ristiyanlar aras~nda ç~ kan çat~~malar dolay~sile, Hollanda Hükümeti'nin
de kendi vatanda~lar~n~~ korumak amac~~ ile, baz~~ küçük sava~~gemilerini Osmanl~~ Imparatorlu~u limanlanna gönderilmesi konusu ele al~nm~~t~r. "Bayrak gOsterme" (show of the flag)
~eklinde, yani Hollanda'n~n varl~~~n~~ gösterme ~eklinde yap~lan bu "ziyaretlerin, ekseriya
Ingiliz sava~~gemilerile beraber yap~ld~~~~da dikkatten kaçmamaktad~r.
Eserde, ayr~nt~l~~ olarak belirtilen bu "ziyaret" veya gösterilerin kronolojik s~ras~~ ~öyledir: 1875, 1892, 1895, 1896, 1896 ve 1924-1925'de Hicaz, 189o'da Basra, 1896-1897 Osmanl~-Yunan sava~~~dolay~sile Izmir, Mersin, Beyrut ve Selanik, ayr~ca ba~ka bir Hollanda gemisinin Midilli, Çe~me, Mersin, Iskenderun, Lazkiye, Trablus~am, Hayfa ve Beyrut ziyaretleri. Yine bu s~rada Istanbuldaki Ermeni terörü dolay~sile, Hollanda vatanda~lann~~ korumak amac~~ ile Hollanda Hükümeti Istanbul'a sava~~gemisi göndermek istemi~se de, Osmanl~~ Devleti, Hollanda'n~n 1856 Paris Antla~mas~ 'na taraf olmad~~~~gerekçesi ile, bu geminin Bo~azlardan geçi~ine izin vermemi~tir.
1912-1913 Balkan sava~lar~~ s~ras~nda ise "Gelderland" isimli bir Hollanda sava~~gemisi
Istanbul'a gelmi~tir. Osmanl~~ Devleti bu geminin Çanakkale Bo~az~ 'ndan geçmesine bu sefer izin vermi~tir.
Milli Mücadelenin sonunda Büyük Taarruz'dan sonra Türk kuvvetlerinin Izmir'e girmesi üzerine, kaçan yunanl~lardan bir k~sm~~ ile, Izmir'deki Hollanda vatanda~lar~~ da buza
Hollanda gemileri ile Izmir'den tahliye edilmi~lerdir.
Sonuç: Osmanl~~ tarihi üzerinde de çal~~malar~~ olan Jan Schmidt'in bu eseri, Osmanl~~
Devleti ile Hollanda aras~ndaki ili~kilerin 1876-1926 döneminin baz~~ konular~na ilginç bir ~~~k
getirmekle beraber, dört bölümde ele al~nan her bir konunun birbirile direkt ba~lant~s~n~n
olmamas~, bize s~stemank bir tablo vermemektedir. Yazar, inceledi~i, Hollanda D~~i~leri Bakanl~~~~ar~ivindeki belgelerden, 50 y~l~n sistematik bir sentezini ç~karm~~~olsayd~, san~r~z çok
daha ilginiç bir çal~~ma meydana getirmi~~olurdu. Mamafih, bu kriti~imiz, eserin bu halile
de ilginç olma niteli~ini azaltmamakla ve okunmaya de~er bir eser olma niteli~ini muhafaza etmektedir.
PROF. DR. FAHIR ARMAO~LU
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