ATATÜRK VE LYAUTEY
FUAT PEKIN
Thorey 1 ~atosunun kitapl~~~ nda ve Mare~alin ye~eni M. Pierre
Lyautey'nin Paris'teki apartman~nda bulunan mektuplar, Atatürk'ün
Mare~al Lyautey (1845-1934) ile haberle~ti~ini, Lyautey'nin Milli
Mücadele y~llar~nda Türk dâvasma hizmet etti~ini, Atatürk'ün
yazd~~~~bir te~ekkür mektubunu da Mme Berthe G. Gaulis'in kendisine
götürdü~ünü meydana koymu~tur. I~te sözü geçen bu mektubun
yaz~lmas~ndan önce, Atatürk'ün, uzaktan bile olsa Lyautey ile nas~l
tan~~t~~~m, Lyautey'nin Türkiye hakk~ ndaki bilgi ve dü~üncelerini
anlamak, bu münasebetin kurulmas~nda âmil olanlar~~ bulmak ve
olaylar~n seyrini kronolojik bak~mdan s~ralamak istedik.
De~erli bir yazar ve gazeteci olan Mme Gaulis, Milli Mücadele s~ ras~ nda ilkin 21 Ey1ü11919 da Istanbul'a gelerek Kas~m
ay~nda Anadolu'ya geçiyor. Ikinci defa 1921 ilkbahar~nda General
Gouraud'nun ricas~~üzerine tekrar Istanbul'a geliyor. Vapurla Izmir ve Rodos'a u~rayarak Antalya'da karaya iniyor (20 Mart
1921). Afyon, Eski~ehir istikametini takip ettikten ve cepheyi gezdikten sonra Ankara'y~~ziyaret ediyor (May~s 1921). Mme Gaulis
Türkiye'nin durumunu inceledikten, devlet adamlariyle görü~tükten,
Türkleri tan~d~ktan sonrad~ r ki, s~k s~k Anadolu'yu gezecek, heyecanl~~ bir avukat~m~z olacak; o tarihi günlerin olaylar~n~, içten gelen bir sevgi ve anlay~~la, muhtelif y~llarda, hem makaleleriyle
hem de (1921-1931) dört kitap halinde dünyaya duyurmaya çal~~acakt~ r. Bundan ba~ka, Türkiye hakk~ndaki intibalanm s~ca~~~
s~ca~~na yak~ndan tan~d~~~~Lyautey'ye bildirerek, onun yard~m~n~~
istiyecek, fikirlerinden ilham alacakt~r. Mme Gaulis yaz~lar~nda
ilkin yaln~z Fransa'n~n Do~u'daki menfaatlerini ele al~rken, gitgide
tarafs~z olmaya ba~l~yor, bir aral~k tamamiyle Türk nailliyetçili~inin
Thorey - Lyautey köyü Nancy'ye o kilometre mesafede olup Vezelise
nahiyesine ba~l~d~r. Thorey'nin halk~~140 ki~iyi geçmez. ~atonun 6o odas~, 6 x 16
metre ebad~nda, ço~u ciltli ve pek de~erli olmak üzere 15.000 den fazla eser, binlerce dosya, yüzlerce resim ihtiva eden bir kitapl~~~, ayr~ca bir Fas müzesi vard~r.
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ve istiklalinin, Türk davas~ run ve haklar~n~n imanl~~ bir müdafii
kesiliyor.
Tahrninimize göre, Lyautey'ye 1919 sonras~~Türkiye'sini tan~tan,
Lyautey'den de Atatürk'e bahseden Mme Gaulis'tir. 1919 ile 1924
y~llar~~ aras~nda yazd~~~~mektuplar, birinci Lozan bar~~~konferans~n~n akim kalmas~ ndan sonra ve Türk hükümetinin arzusu üzerine
Fas'ta Mare~al Lyautey'yi ziyareti, Mare~alin Frans~z hükümetine
gönderdi~i raporlar, ~imdiye kadar bütün safhalar~~bilinmiyen bu
tarihi olaylar~n ne ~ekilde zincirlendi~ini aç~kça gösteriyor.
~imdi Lyautey'nin Türkiye ile ilgisini, Mme Gaulis'in Türkiye
seyahatlerini ve Türk davas~ ndaki rolünü, Lyautey'nin müdahalelerini çe~itli belgelerin ~~~~~~alt~nda inceliyelim :
Lyautey'nin Türkiye hakk~ndaki ilk intibalar~na, 1893 y~l~nda
k~zkarde~ine yazd~~~~mektuplarda rastlamr2. Bunlar Romanya'dan,
Türkiye'den, Yunanistan'dan yaz~lm~~~olup, bizi ilgilendirenler,
28 May~s ve 4 Haziran tarihli Istanbul'dan ve ~zrnir'den bahseden,
bu yolculu~un bütün cazibesini, memleketimizin büyüleyici tabiat~n~~
romantik bir eda ile tasvir edenlerdir.
Lyautey'nin siyasi bak~ mdan Türkiye ile ciddi olarak
me~gul olmas~~birinci dünya sava~~na kat~lma= üzerine Casablanca'dan M. Delcasseye gönderdi~i 12 Kas~m 1914 tarihli mektupla ba~lar. 1914 y~l~n~n Aral~k ay~nda Rabat'ta kaleme ald~~~~
raporda, seferberli~in Fas'ta yaratt~~~~durumu incelerken tekrar
Türkiye'den bahsetti~i görülür. Bunun ard~ndan gelen mektup ve
çe~itli raporlar, Türkiye'nin Almanlar~n yan~~ba~~nda kat~ld~~~~dünya
sava~~nda Fas'~~Bat~l~~devletlere kar~~~ayakland~rmak için giri~ilen
te~ ebbüslere ve bu arada Hilâfetin rolüne inhisar eder. Lyautey'nin
bütün kayg~s~, ba~~nda bulundu~u bölgeyi Alman entrikalar~na alet
olmaktan korumak, Fas halk~n~n Frans~zlara sadakatini sa~lamak,
Frans~zlarla vücude getirilen i~birli~ini aksatmamak ve kendi ifadesi
ile, "Istanbul'da yerle~mi~~olan Do~u Halifesi"nin Bat~~müslümanlar~~üzerine etkisini önlemiye çal~~makt~r. Bu raporlarda, Do~u'da
ve Bat~'da birbirinden ayr~~iki halifelik bulunmas~~gerekti~i tezini
savunan Lyautey, Do~u halifeli~inin Istanbul'da m~~ yoksa Arap
memleketlerinden birinde mi bulunmas~n~n daha uygun olaca~~n~~
2

"Lettres de Jeunesse" (1883, 1893) Ed. Bernard Grasset. 1931.
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münaka~a ederken, Bat~~halifeli~inin de Tunus ve Cezayir'e ~âmil
olup olmamas~~ ~~klar~n~~inceler. Bu uzun raporun meydana vurdu~u
gerçek ~ udur ki, Islam sorumunu herkesten iyi bilen Lyautey, Ingilizlerin nüfuzu alt~ nda bir halifelik istememekte, Kuzey Afrika'y~~
elinde tutabilmesi için Fransa'ya sad~k bir Bat~~halifeli~i üzerinde
önemle durmaktad~r.
Fas'ta Almanlar~n giri~tikleri lu~ lurtma hareketlerini ele alan
ve Hariciye Naz~r~~M. Delcasse ile Harbiye Naz~r~~ M. Millerand'a
hitabeden 27 A~ustos 1915 tarihli mektuplar, halifelik sorumunu
tahlil eden ve M. Delcasse'ye gönderilen 16 Haziran 1915 tarihli
mektup, Hiba'n~n3 Ispanyollarla olan münasebetini ve ele geçirilen
baz~~gizli mektuplar~~yorulmayan, Ba~vekil ve Hariciye Naz~r~~ M.
Briand'a (26 Eylül 1916) yaz~ lan mektup yukar~ da temas etti~imiz
hususlar~~ ayd~nlatan belgelerdir4.
Her ~ eyden önce, Fas yönünden birinci dünya sava~iyle halifelik üzerinde duran bu belgelerin memleketimiz için önemi, hilâfetin
lâ~'v~ ndan sonra, tarihi olmalar~ ndan ibarettir.
III. Gerek yukar~ da sözü geçen mektuplar, gerek Mme Gaulis'in Mare~alin ölümünden sonra yay~nlad~~~~fakat 1916 y~l~ ndaki
olaylardan ba~l~ yan Lyautey'e ait eser 5, Fas halk~n~ n hiçbir zaman
Türkiye'ye kay~ts~z kalmad~~~n~ , hele Milli Mücadelemizin tehlikeli anlar~n~~büyük bir ilgi ile takip etti~ini gösterir.
Halifelik ve sultanl~ k konular~ nda zaman zaman tezada dü~en
Mare~alin dü~üncelerinin münaka~as~na giri~miyece~iz. Kald~~ ki,
Istiklâl sava~~m~zda bize ba~l~~en ayd~n Fas'lllar~ n bile milliyetçilik
ve halifelik üzerindeki görü~~ve ö~ütle~inde baz~~garabetler dikkati
çeker. Nitekim 1920 y~l~n~n Aral~k ay~ nda Mme Gaulis, ilk Anadolu
seyahatinden bir y~ l sonra Fas ~ ehrinde Si Bouchaib Doukkali ile
bir çok ileri gelenlerin bulundu~u bir mecliste konu~ulanlar~~ ~öyle
anlat~ r :
"Bu insanlar önce Fas'll, sonra Müslümand~rlar. Ama di~er din
karde~ leri gibi bütün Islam dünyas~n~ n mücadelelerine büyük ilgi
gösterirler. ~am'da, Kahire'de, Istanbul'da, Hindistan'da her ne
Sultanl~k iddias~ nda bulunan bir âsi.
"Lyautey L'Africain", Textes et lettres pr6ent6 par M. Pierre LyauteyTomes II 1954, III 1956. Ed. Plon.
5 "Lyautey Intime" par B. G.- Gaulis. Ed. Berger - Levrault. 1937.
3

4
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geçerse bilirler. Bir toplant~ da Türk rnilliyetçili~inin sava~~alan~~
haline gelen Anadolu'ya ait meseleleri görü~memiz mukadderdi.
Beni dinleyenler, Anadolu'nun her taraf~nda, bilhassa Eski~ehir ve
Konya dolaylanndaki sava~lar~ , hakikati ö~renmek için sab~ rs~zl~k
gösteriyorlar& Oralarda ne görmü~~irni~im? Türkiye'nin gerçek
durumu ne imi~ ? Halk, bu felakete nas~l katlanabiliyormu~ ? Türklerden ne isteniyormu~ ? Ilerisi için ümit beslemek mümkün mü
imi~ ?..
Birinci dünya sava~~nda i~gal ettikleri bölgelerde, Almanlar~n
yapt~klar~~korkunç tahriplerden haberleri vard~ . Türk unsurunu yok
etmek maksadiyle dü~ manlar~ n giri~ti~i bu amans~z vuru~mada
—Ingiliz'lerin ve Yunan'Illann do~rudan do~ruya ad~n~~ anmaks~z~n—
Türklerin zaferinden de emin olarak, hep bir a~~zdan ~öyle diyorlard~~ :
"Istanburla birlikte, halifelik ve sultanl~ k Istanbul'da kalmak
üzere, tam bir Türkiye isteriz. Yoksa, devaml~~ bir bar~~~sa~lanamaz
ve barut tütmekte devam eder."
Si Bouchaib do~ru olarak Balkan'lann haritas~n~, Balkan'hlann
nerelere göz dikti~ini tarif ediyor, Makedonya'hlann, S~rp'lann, Bulgar'lann, Rum'lann, Romen'lerin yaratt~~~~tehlikeyi büyük bir heyecanla say~ p döküyordu. Bu meclisteki dostlar~~ talakat~ ndan gurur ve
bahtiyarl~ k duyarak onu destekliyordu. O, gittikçe artan bir cesaretle:
— E~er Türkiye'ye fena muameleye devam edilecek olursa,
burada, kimse bunu ho~~kar~~larruyacakt~r, diyordu.
Türk milliyetçilerinin askerlik ve siyaset bak~m~ndan te~kilat~na
burada vak~ f olmayan yoktu. Hattâ Mustafa Kemal ile, biraz Bol~evikli~e yönelir gibi davrananlar aras~ndaki ayr~l~~~~bile ö~renmi~ lerdi. Herkes "nizam ve itidal partisinin ~ efi" Mustafa Kemal'in
taraf~n~~tutuyordu. Bununla beraber Fas'hlar saltanat ve hilâfetin
oldu~u gibi muhafazas~n~~ istediklerini, Ankara'da bir cumhuriyet
kurulmas~n~~geleneklere kar~~~bir sayg~s~zl~ k terakki edeceklerini ve
iyi kar~~lam~yacaklann~~belirtiyorlard~ . Bundan ba~ ka, kendilerine
hiç güven telkin etrniyen Bol~ eviklik tehlikesine de i~aret ediyorlard~.
~slam dünyas~n~~altüst edecek olan olaylar hakk~nda, bütün sebeplerini bilerek, söz söyliyecek durumda idiler. Avrupa'n~n keyfi davran~~~, istedi~i gibi kararlar almas~~ kar~~s~nda, o aral~ k, Kahire'de
~am'da, Istanbul'da, Anadolu'da yap~lan ~iddetli tenkitleri bildi~i-
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miz için, her ~eyden haberi olan bu adamlar~n, zamanla Do~u'da
kar~~la~~lacak mü~külleri ad~m ad~ m takip edeceklerini ve hakk~m~zda
hüküm vermekten geri kalm~ yacaklar~n~~dü~ünmek ~a~~rt~c~~ oluyordu.
~imdiye kadar, her ~eye uzaktan seyirci kalmak, her ~eyden önce
Fas% olmakla yetinen bu insanlar, menfaatlerinin tehlikede oldu~unu
görünce, bugün gev~ekce olan rab~talar~ n~~kuvvetlendirerek M~s~r,
Suriye ve Türkiye'ye yakla~ maktan geri kalm~yacaklard~. Fas'lllar da
Hint Müslümanlar~~gibi Arap ve Türk milliyetcilik hareketlerine
sempati duyuyorlard~".
Anadolu hakk~ndaki dü~ünceleri ~öylece hulâsa edilebilirdi :
"~imdilik Türk milliyetçili~inin tuttu~u yol me~rudur. Bu hareket belirli s~n~rlar~~geçmemeli, ne Voltaire'ce olmal~, ne de Turanc~l~k pe~inde ko~mal~d~ r. Fetvalardan yüz çevirmemelidir. Yoksa
ba~~na felaket gelebilir."
Anadolu'daki ~efler bu tehdidi anlam~~ lard~. Ve eski kafal~~ din
adamlar~~ ile olan kavgalar~n~ , din meselelerindeki tereddütlefini
gizlemek için bin bir s~k~nt~ya katlan~yorlard~."
I~te bütün bunlar~, can~n~~di~ ine takarak sonsuz bir azimle
istiklâli için dövü~ en Türkiye'nin durumunu, Lyautey biliyordu.
Türkiye'de gelip geçenlere yabanc~~kalmas~ na imkân yoktu. Çünkü
her ~eyden önce ba~~ nda bulundu~u "Himaye Idaresi"nin, Fas'~ n,
halk~~da, sultam da bu davay~~benimsemi~ lerdi. Bir taraftan da Fransa,
Ingiltere'nin yan~~ ba~~ nda, Islâm dünyas~ na yöneltilen bu sava~a
kat~lm~~~bulunuyordu. Halbuki Islâm siyasetinde Ingiltere Fransa'n~n
en büyük rakibi idi ve daima rakibi kalacakt~.
Frans~ z hükümeti zaman zaman, Türk milletinin içinde bulundu~u bu badireyi sezmi~, onun yard~m~na ko~mu~ , ama, Ingiltere'nin
bask~s~~ile de en mü~ kül anlar~m~zda davran~~~n~~ de~i~tirmi~, hele
Lozan konferans~ nda büsbütün dü~ man kesilmi~ti.
Lyautey, Mme Gaulis'in Fas'a yapt~~~~seyahatlerle mektuplar~ndan bütün olup bitenleri ö~renecek, Türkiye'nin at~ld~~~~bu Çetin
sava~la ilgilenecek, Fas halk~n~~teskin etmek, hattâ Fas'taki vazifesini kolayla~t~ rmak maksadiyle bile olsa, Frans~ z hükümetinin h~~m~na ald~ rmadan aç~ kça Türklerden yana olacak, hem Ingiliz'leri,
hem Fransa'n~ n sakat politikas~n~~tenkit edecektir.
Lyautey, Fas Müslümanlar~n~n hassasl~ kla üzerinde durdu~u,
Türkiye'nin u~rad~~~~korkunç felaketi, Rumlar~n vah~ice sald~ r~lar~ n~~
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ve tahriplerini bilmemezlik, görmemezlik edemezdi. Mme Gaulis
Fransa ile Türkiye, Fas ve Paris ile Lozan aras~nda mekik dokuyor;
"~ark Meselesi„ni yerinde inceliyor; Türklerin ~st~rab~ na, mücadelelerine, kahramanl~klarma ~ahit oluyor; gördüklerini ve konu~tuklar~n~~
cesaretle yaz~ yordu. Gouraud da Mme Gaulis'in Mustafa Kemal
nezdinde arac~~olmas~ m istememi~~mi idi ?* Mme Gaulis mektuplarmda Lyautey'yi kAh Suriye'ye, kAh Türkiye'ye ça~~r~yor; Müslümanlar~~müdafaa etmesini, Türk - Frans~z dostlu~unu diriltmesini,
Adeta bütün dertlere deva bulmas~n~~istiyordu.
Lyautey Do~u ile Batry~~ay~ran binlerce kilometrelik mesafeye,
Fas'taki vazifesinden uzakla~mamas~ na ra~men, bu mektuplar sayesinde 7 ister istemez bu i~e kar~~nu~ , bir ~ eyler söyliyecek duruma
girmi~~bulunuyordu. Nitekim Frans~z hükt~ metine gönderece~i raporlarda 8, Madame Gaulis'in Fas'taki konu~malar~ ndan*, yazd~~~~mektuplardan faydalanacak, onlar~n baz~~cümlelerini oldu~u gibi tekrarhyacakt~r.
VI. Öyle tahmin ediyoruz ki, Mme Gaulis 1919-1 g27 y~llar~nda
yedi kere Türkiye'ye gelmi~, be~~kere de Lozan'a gitmi~tir. Bütün
bu seyahatler, onun, hem Türkiye'yi, Türk devlet adamlar~n~~tammasma, hem de tarutmas~na sebep olacakt~r.
Atatürk'le Lyautey aras~ ndaki münasebeti kuran Mme Gaulis,
Türkiye'ye yapaca~~~yolculuklardan birinde, Paris'ten yazd~~~~26
Eylül 1922 tarihli mektupta, Mare~al Lyautey'ye ~öyle diyordu:
"Say~n Mare~al, yak~nda Ankara'ya dönü~~hediyesi olmak üzere
yammda küçük bir bavul kitap götürece~im. Çünkü orada tehalükle
aranan ~ey budur. Pa~a' y~~ en çok memnun edecek, ithaf edilmi~~
mektuplarnuz olacakt~r. Ne dersiniz?. .""
Mersin'den Split gemisi ile ayr~l~rken General Lyautey'ye yazd~~~~9 Mart
1920 tarihli mektuptan.
7 27 May~s 1921 tarihli Mme Lyautey'ye yaz~lan
mektup.
Lyautey'y'nin Frans~z Ba~vekiline gönderdi~i 21 Aral~k 1920 tarihli rapor.
III ncü bölüm.
Yarnland~klar~~tarihlere göre, sözü geçen mektuplar~n a~a~~da yaz~lanlarm olmas~~muhtemeldir :
Lettres du Sud de Madagascar (13oo—i3o2) A. Colin 1303.
2 — Lettres du Tonkin et de Madagasc.ar (1834-1837) A. Colin 1321.
3 — Lettres de Rabat (1307).
4 — La R.evue des deux Mondes 1921.
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Isviçre seyahatlerinin birinde ve birinci Lozan konferans~~ s~ ralar~ nda Lozan - Palas otelinde Türk heyeti reisi Ismet Pa~a ile görü~en Mme Gaulis bu konu~ man~n tafsilât~n~~ ~öyle yazar :
"Mustafa Kemal taraf~ndan bir y~ l önce Çankaya'da söylenen
sözleri tekrar duyar gibi oluyorum. Fikirlerde en küçük bir de~i~iklik
yoktu. Hâdiselerin mahiyeti ve kar~~la~~lan mü~ küller ne olursa olsun,
kararla~t~r~lm~~~olan ilk plândan asla ~a~ mayan Türk rnilliyetçili~inin
ya~ama kudretini i~te bu davran~~ ta buluyorum. Yine bu konu~man~n,
Mustafa Kemal'le yapt~~~m say~s~z konu~malarla benzerli~ini, sanki
daha iyi belirtmek için olacak, Ismet Pa~a, Mare~al Lyautey'nin
ad~ n~~telâffuz etti ve dedi ki :
Neden aram~zda de~il? Burada olsayd~, o muhakkak bizi
anlard~. Davet edilmemi~~olmas~~ne hata. Ama öyle san~ yorum ki,
Ingiliz'ler buna raz~~olmad~.
Mare~alin Lozan'a gelmemesinin ciddi sebepleri vard~. Bunlar~~
kendisine anlatt~m. Ismet pa~a :
Madem ki Mare~al gelemiyor ve siz ki bizi herkesten iyi
tan~rs~n~ z, neden kendisiyle görü~ meye gitrniyorsunuz? dedi.
Bu sözler, az zaman sonra, Fas'a kadar gitmemi gerektirecek
i~aretlerden ilki idi."
VII. Birinci Lozan konferans~n~ n yüzüstü kalmas~n~ n sebeplerini tahlil eden Madame Gaulis u, bu konferansta Fransiz'lar~n
güttü~ü politikan~ n tamamiyle Ingiltere'nin tesiri alt~ nda kald~~~n~,
bundan ba~ka, genel olarak Frans~z'lann büyük bir anlay~~s~zl~ k gösterdiklerini söylemekle beraber, Türklerin de baz~~yanl~~~hareketlerine i~ aret ediyordu. Mme Gaulis, Atatürk'ün, devlet ileri gelenlerinin, ayd~nlar~n itimad~n~~kazanm~~t~. Kendisini sevidrmeyi bildi~i
kadar Türkleri seven ve bunu çok kere ispat etmi~~olan Madame
Gaulis'in yüksek meziyetleri vard~. Bu sebeple de ona güvenilebilir
bir dosttan istenilebilecek a~~ r vazifeler tevdi ediliyordu.
Madame Gaulis o zamanki nazik durumu ~öyle hulâsa ediyordu:
" ...Ama Türk idarecilerinin son ümidi Fransa'da idi. Islâm
dünyas~n~n bütün ~efleri gibi Ankara devlet adamlar~~ da Mare~al
Lyautey'nin her hareketini dikkatle takip ediyordu."

11 "La Nouvelle T~~rq~~ie" B. G.- Gaulis. Ed. Armand Colin 1924.
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Lozan seyahatim aras~ nda, Mustafa Kemal'in ~ifahi
"
mesajlar~n', itimat etti~i bir kimse, bana Paris'te bildirmi~ti 12. Bu
~ah~sla uzun uzun münaka~a ettik. Benim arac~l~~~mla ve ~srarla
Lyautey'den rica edilen müdahalenin ne ~ekilde olmas~~gerekti~ini
bulmak için kafam~~patlat~yordum. Ben böyle bir te~ebbüsün mucip
sebeplerini pek iyi kavram~~um. Ama, öbür taraftan da, aç~k, belirli
i~lere al~~m~~~olan Mare~alin, kendisine verece~im bilgi ve gösterece~im sebeplerle yetinmeyece~ini hissediyordum.
"Ismet Pa~a ile görü~mek üzere Lozan'a döndüm. Bu yolculu~um Aral~k ay~n~n (1922) ortalar~na rasthyordu. Otelde her günkü
hummal~~ ya~ay~~~sürüp gitmekte idi. Durum henüz ayd~nlanm~~~
de~ildi. Ingiliz heyeti Türklere sokulmaya çal~~~yor, bizimkilerse,
yaln~z dinleyicileri e~lenclirmekten ba~ka bir ~eye yaram~yan, o
resmi toplant~lara kat~l~yor; gizfiden gizliye yap~lan müzakerelerden,
olup bitenlerden habersiz ya~~yorlard~.
Ismet Pa~a:
— Görüyorsunuz ya, hiçbir ~ey de~i~medi. Bu, bir ömür boyunca böyle devam edebilir. Halk~m~z da art~k gelip geçeni anlamaz
oldu. Siz ki, bu kara bulutlar~~da~~tmak için didindiniz, durdunuz;
bu son himmeti de esirgemeyin. Gidin, Fas'taki büyük dostunuzu
bulun... Kim oldu~umuzu ona anlat~n. Vakit darald~. Bar~~~~geciktiren engeller hep Fransa'dan geliyor ve bunlar da ~u tek kelime ile
hülâsa edilebilir: Kapitülâsyonlar, diyordu.
Fas'a hareket edece~im ak~am Ismet Pa~a'mn ~u birkaç kelimesi
de elime vard~~:
"Konferansta Fransa'n~n tak~nd~~~~durumdan dolay~~size ac~~
ac~~ ~ikâyete geldim. Biz Fransa'mn, kendisine en çok güvenebilece~imiz ve milli isteklerimizi benimsiyecek, destekliyecek bir devlet
olaca~~m umarken, onu, daima dü~manlarmuz~n safinda görüyoruz."
VIII. Lord Curzon, bask~s~n~~artt~rmak, Türklerin maneviyat~m bozmak maksadiyle 4 ~ubat 1923 te, yapmac~k oldu~u muhakkak say~lan bir öfke ile Lozan'dan ayr~larak konferans~~ç~kmaza
sokmu~, Ismet Pa~a da Türk delegeleri ile Türkiye'ye dönmü~tü.
Madame Gaulis, Ankara'dan gelen ve birbirini tutmayan mânas~z ~ayialar yüzünden Türk devletini idaredeki vahdetin zaafa u~rad~~~~zann~na kapl~yor ve uzaktan, kesin olarak, hiçbir ~eyi anlaIi Mare~al Lyautey'ye, 21 Aral~k 1922 tarihli mektup. (Fotokopi'si bu

yaz~n~n sonundad~r.)
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man~ n mümkün olam~yaca~~n~~hissediyordu. Türkiye'nin Anadolu
s~ n~ rlar~~ içinde bir s~ r perdesiyle sar~lm~~~bulundu~unu, birkaç ay
uzak kal~nca "hükümetin varl~~~ndan ve hayatiyetinden ~üphe edilebilece~ini„ anl~yarak, Ankara'n~n "Bat~~dünyas~, Bat~~metotlan„ hakk~ nda ne dü~ündü~ünü ö~renmek için tekrar Ankara'ya dönüyor.
I~te bu seyahatinde Atatürk'le nas~l bulu~tu~unu ~öyle anlat~r :
"Mustafa Kemal'i 1921 y~l~n~n Aral~k ay~nda s~k s~k, aç~k yüreklilikle münaka~a etti~imiz, Çankaya'dald o büyük çal~~ma odas~nda
buldum. Daha ilk bak~~~ nda, kar~~mda, arada geçen hadiseler ne
olursa olsun, ayr~l~k nekadar sürerse sürsün, sad~k kalabilmek meziyetine sahip dostu gördüm. Bütün anla~mazl~klar~~ unutarak her
ikimiz, ayn~~zamanda, birbirimize gülümsedik."
Madame Gaulis bu kar~~la~mada gerek Atatürk'le gerek Latife
Han~mla konu~tuklar~n~~anlatmakla beraber ~unlar~~da yazar :
"Pa~a, bana, Fas'tan Mare~al Lyautey'den bahsediyor, susuyor,
dü~ünüyordu.
— Neden daha çabuk gelmediniz? Onbe~~gündür, sizi burada
bekliyoruz. Yolda ne kadar da oyaland~n~z. ~imdi de ben bu ak~am
seyahat etmek zorunday~m. Bizi Adana'da bekliyorlar. Dönü~ümde
sizi bulabilecek miyim? Niçin kalmak istemiyorsunuz? dedi.
"Hepimiz mükellef bir kahvalt~~sofras~~etrafinda toplanm~~t~k.
Pa~a, birbirinden çok farkl~~rnisafirlerini a~~rl~yor, Frans~zca ba~lay~ p Türkçe bitirdi~i hikayeleri, k~yas kabul etmez nüktelerle anlat~yordu. Ev sahiplik vazifesini ne kadar itina ile yerine getirdi~ini
görenler, onun, at~ld~~~~büyük maceramn ba~lang~c~ndan beri, ya~ad~~~~tehlikeli anlardan belki en büyü~ünün içinde bulundu~unun
fark~nda de~illerdi.„
IX. I~te bu ~artlar alt~nda 1923 y~l~n~n Ocak ay~nda Mare~al
Lyautey ile konu~maya giden Mme Gaulis, Fas yolculu~unu bitirince
Paris'e dönüyor.
Bu seyahatin hikayesini, mektuplannda de~il, çok sonra yaz~lm~~~
bir eserinde buluyoruz".
— "Mare~alin gözü önüne serece~im, anlamas~n~~ve desteklemesini istiyece~-im ~ey, onun doktrinine ayk~r~~idi. Do~rudan do~ruya
maziye ba~lanm~yan ~eylerden nefret ederdi. Geçmi~~zamanla ~im13

"La Question Turque" Ed. Berger - Levrault 1931.
Bellden C. XX 41
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diki zaman aras~nda meydana gelen her inluta, her bo~luk, onda,
önliyemiyece~i bir tepki yarat~r& Ve ben ona henüz olu~~halinde,
ilerisi meçhullerle dolu, be~~yüz y~ll~k tarihi silen Türk formülünü
getiriyordum.
Mare~al :
— Ciddi mi? demek ki be~~yüzy~lhk tarihten yüz çevirmeyi
dü~ünüyorlar. Her~eye yeniden ba~lamak istiyorlar... Mücadelelerinde onlara hayran oldum ve bunu kendilerine bildirdim. Fakat
bugün onlar~~anhyam~yorum, diyordu.
Bu konu~malar gerçekten, o aral~k Lyautey'nin Türk milliyetinin
prensiplerini kavramakta güçlük çekti~ini gösterir.
çili~
Madame Gaulis :
— Size müracaat ediyorlar. Bunu ~uursuzca de~il, sizin dü~üncelerinizi, hatta pe~in hükümlerinizi bilerek yap~yorlar. Bugün bizde
so~uk bir ku~kudan ba~ka bir~ey görmedikleri için sizin verece~iniz
hükme itimat ediyorlar.
Mare~al Lyautey: — Bana müracaat ettiklerini söylüyorsunuz.
Ama, o kadar belirsiz bir ifade ile ki, ne istediklerini anhyam~yorum.
Nasihat m~ ? Dinlemiyecekler. Bugün zaferleriyle gözleri kama~m~~t~r.
Sonra nasihatlerin tesirine kendim de inanm~yorum. Siz, hiç nasihat
dinlediniz mi? Ben harekete, kumanda etmeye ah~m~~~md~r, nasihata
Ama onlarda hissetti~im samimilik, aksyon, askeri k~ymet,
enerji, ihtiyathl~k beni kendilerine çekiyor... Bizimle aralar~m bozmakla eli kolu ba~l~~kendilerini ~ngiltere'nin, Rusya'n~n kuca~~na
at~yorlar ve henüz onlara kar~~~gelecek durumda de~iller...
Ah, bu Asya'n~n serab~ ! Ergeç, ora insanlanmn yolunu ~a~~rt~r.
Bu adamlar felaket an~nda harikulade olurlar, ba~ar~~elde edince de
zaafa dü~erler.
2 - Fas, bütün ~slam topluluklar~~gibi Türklerin adil bir bar~~~
sa~lamalanm ~srarla istemekte ve gerek Istanbul'da, gerek Anadolu'da ~ngilizgerin sald~rganhklan artt~kça dü~üncelerini Lyautey'ye
duyurmakta idiler. Bu ho~nutsuzluk emarelerini de Mare~al Paris'e
bildiriyordu. Ancak Fas Müslümanlar~n~n müdahalesi bundan ileri
gitmiyordu. Mustafa Kemal'in zaferlerini kutluyor, ama, Ankara'n~n
kabul etti~i Anayasan~n hususiyetlerine yabanc~~kal~yorlard~.

F. Pekin

Mare~al Lyautey

Belleten C. X X

F. Pekin

Angora, le Wl.D4000tr~ll92l.

Yonsieur le Ma,-4chal,
Sur ma pridre, Madam &artt~° doorges-Gaulie a bleu voulu ajouter une nouvelle preuve d'amitid d tent d'autree, en se
obargeant de Vous feire parvenir-oes quelqueMlIgnes. Je profite
dono de oette 000~vion,pour Vous ~mprmer ma profonde reconnatesame pour la sykpathlo que Vous eeee bi en voulu nous tdmoigner
dans notre lutto pour 1'Ind6pendanoe. La FranCe n'a Pas deou
l'espolr gus nou. ~vions an elle, et par la völx le ses °bere les
plus autorise~ , elle • su nou~~remnfort6r par d'affectueuse~~
parole~~aux mol~ont~~~ dirrlolies que noue avons meOus. Parmi ceux
qui, dans un* olaire vf.olon dee lnt4rits sUPtirloures de la Pi-anoe
et de la situation partiouliöre.qu'elle °coupe dans la M4diterrannke

GO sent d~lolaris pour le; ~saintlen de la- pollfAquA

tIonn~lle d~~la Franco on Prooho Orient, Votre Excellence figure
au proalor rang ot, nul doute, Votre haute fnterventIon a fatt

.

-

~her la balanoe dana os sena. Wous eommes eureux le voir que
los effort~~dkplopfe, de port et d'autre., ont port4 leura fruite
~ous la form de la oonoluolon de l'A~oord d'Angora, et nous foncl""grarld90~013~~mitrU~nent, qui n4 manquere pae
d'exeroer le plu~~beur~uX ettet sur les liens l'amit14 s6cula1re
ii entre les deux Peuple~ , qui viennent l';tre rdtablle dana un ei
large eeprit de cordiais ~1nokrIt6. J'ose,dono, ese‘rer, Moneleur
le Merdohal qua Vous oonl.lnu~rem k nourrir k.notre 4i7ard ~el,te
pr4oteue0 oYmPik

/eAue non, apprdolons k sa haute valeur.
. .
•

ionsieur,le Mar4ohal, l'assurance de

ma trds hauto oonIldöration. •

•

Atatürk'ün Mare~al Lyautey'e yazd~~~~23 Aral~k 1921 tarihli mektup.
Bell~ten C. X X
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3 — Lyautey'nin en yak~n ve çok be~endi~i mesai arkada~lar~ndan General Poeymirau ile konu~uyordum. Yan~m~zdan geçerken,
Mare~al: "Onu dinleyiniz, ama sözlerinin sizi büyülemesine müsaade
etmeyiniz. Her ~eye üstün sayd~~~~yerden, Ankara'dan geliyor" dedi.
4 — Madame Gaulis, bu yolculuk s~ras~nda Mare~alin kö~künde
bir ö~le yeme~ine davetli bulunan, Fas'~~ ba~tan ba~a dola~m~~~ ve
yolculu~unu yeni bitirmi~~olan Ingiliz devlet adamlar~ ndan Austen
Chamberlain ile konu~tuklar~ n~~ anlat~r.
Chamberlain:
— Bir çok noktalarda hakl~s~n~z ve belki ben yarnhyorum. Ama,
Istanbul'da bizim askerlerimizle birlikte sizinlcilerin de harekete
geçmesine Paris raz~~olsa, her~eyin halledilece~ine inanm~yor musunuz?
Böylece Türk mukavemeti çabuk k~ nlacak ve bar~~~gecikrniyecektir.
Chamberlain, bütün dü~ üncelerini bu birkaç söze s~~ d~ rm~~t~.
Türk rnilliyetçilerinin ilk ba~anlanndan beri, ~srarla reddetmemize
ald~r~~~etmeden, sömürgeci Ingiliz partisinin kabul ettirmeye çal~~t~~~~
ana fikir bu idi. Matbuat~m~z, halk~m~z, mebuslar~m~z, münevverlerimiz, memlekette nüfuzu olan herkes üzerinde giri~tikleri sinsi
propagandan~n amac~, kendi askerleri yan~nda bizi Do~u'da sava~a
sokmak, bütün vas~ talar ile Türkleri mahvetmek yolunu bulduktan
sonra konu~maya ba~lamak...
5 — Yerli politikas~na vak~f olan M. Blanc, asla gelenekçi olmad~~~~için Ankara'daki ~ah~slar~n dü~üncesini daha kolayl~kla kavr~yabilecek durumda idi. Yeti~me tarz~~bak~m~ndan da tamamiyle demokrat idi ki, bu da, Ankara devlet adamlar~na daha yak~nl~k hissetmesine elveri~li idi. Mustafa Kemal'in telakkileri onun ~ahsi dü~üncelerine uygundu. M. Blanc diyordu ki :
— Anadolu idarecileri, e~er sizin dü~ündü~ünüz insanlarsa,
gayretlerini sm~rhyacalclar, milli topraklar~n~~kuvvetlendirecekler,
tehlikeli ba~la~malara giri~miyecekler, uzak maceralara at~lm~yacaklard~r. Yerine geçtikleri kimselerin hatalar~n~~tekrarl~yacak olurlarsa
y~k~l~~lan yak~n olur.
6 — Bu konu~malarda Mme Gaulis, Lyautey'nin baz~~ sözlerine
büyük önem verir ve onlar~~ tekrarlar :
"Türk formülünün ba~l~ca kusuru, gerçek otoriteyi, halk~ n
iradesini temsil etti~i iddia edilen bir parlamentonun arkas~ nda giz-
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lemektir. Diyorsunuz ki, her nekadar görünü~~böyle ise de, hakikatte
birkaç sad~k arkada~~n~n destekledi~i bir tek adam her ~eyi idare
ediyor, peki bunu aç~kca ilan etsin!
. . . Bugün Anadolu'da halk~n hissiyat~, kendi milletine ve bütün
dünya Müslümanlanna emniyet telkin etmeyi bilen bir ~efe, takdir
etti~imiz büyük bir askere yönelmi~tir. Gerçekten, idare eden o ise,
söylenmelidir; görülmesine müsaade edilmelidir. Kendi milletine
oldu~u gibi bize kar~~~da do~rudan do~ruya o sorumlu olsun. ~imdilik bir hüküm venniyece~im, kendilerini eserleriyle ölçece~im . . .
~imdiden sonra yap~lmas~~gereken i~lere bak~lacak olursa, Yunan'lllar~~koyman~n ufak bir i~~oldu~u anla~~hr."
Bu incelemede Mme Gaulis'in Lyautey ile ne zamandan
beri tam~t~~~m da belirtmek istedik.
Elimizdeki belgelere dayanarak henüz kesin bir iddiada bulunmak mümkün de~ilse de, Mme Gaulis'in e~i tarafindan Lyautey'ye
yaz~lm~~~—George,s Gaulis imzah— 21 A~ustos ~ g~~~~tarihli mektup
bu dostlu~un eski oldu~unu gösteriyor. Sözü geçen belgede, kendisine verilen bir ni~an dolay~siyle Georges Gaulis'in, General Lyautey'ye te~ekkürlerinden ba~ka bir ~ey bulunmasaych iki aile aras~ndaki dostluktan bahsedilemezdi. Bu yaz~da Mme Lyautey'nin de
ad~~geçti~inden ailece bir tan~~ma, bir yak~nl~k oldu~una hükmedebiliyoruz.
"Atatürk'ün bilinmiyen mektuplar~" ba~l~kl~~ilk yaz~m~zda " Atatürk'ün Mare~ al Lyautey ile Mme Gaulis'e gönderdi~i
tarihi mektuplardan bahsettni~tik. Dumlup~ nar zaferini veya Izmir'in
kurtulu~unu kutlamak maksadiyle Mare~al Lyautey'nin gönderdi~i
mektup veya telgrafa B. Ferit (Tek)in cevab~~da Atatürk'le Lyautey
aras~ndaki haberle~meyi do~rulayan bir belgedir. Bu münasebet ve
haberle~menin izlerine Mme Gaulis'in Lyautey'ye yazd~~~~mektuplar~n
ço~unda rastlanz.
Atatürk'ün Lyautey ile olan münasebetini, Mme Gaulis'e gösterdi~i sempatiyi tabii k~lan sebeplerin ba~~nda Atatürk'ün
Frans~z dostlu~una inanm~~, Frans~zlara olan güvenini kaybetmemi~~
olmas~~gelir. Nitekim o tarihlerde, kendisini ziyaret etmek üzere
" "Türk Dili" Kas~m 1956 say~s~.
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~zmit'e gelen Glaude Farr&e ~erefine verilen çay ziyafetinde (18
Haziran 1922) Atatürk ~u sözleri söylemi~tir :
"...Fakat Efendiler, Garbin baz~~zalim ve hakikati görmek için
gözlerini kap~yan siyasetcileri bu hakikat (kabiliyetten mahrum olmad~~~m~z) kar~~s~nda ba~~çevirmek istiyor. Necip Frans~z milletinin
bu hakikati idrakte gösterdi~i yüksek misali görmek istiyoruz. Efendiler, varl~~~n~~idrak etmi~~olan, hürriyet ile esaret fark~n~~ takdir
eden, ölümü esarete tercih eyliyen ve bunu hergün fiilen ispat edegelen bir milleti behemehal imha arzuyu zalimanesine dü~mek
kadar dünyada vah~et tasavvur olunur mu?
...Efendiler, samimi dostlar~m~z (Claude Farr&e) sevdikleri
taraf~ndan bir i~kenceye mahkürndurlar ve bu i~kence de sevdiklerinin dertlerini dinlemektir. K~ymetli dostumuz bu dakikada o
vaziyette bulunuyor."
Lyautey'nin, Madame Gaulis'in rapor ve mektuplar~nda
Fas halk~n~n, genel olarak Müslümanlar~n Türk davas~na ilgisi belirtilmekte idi. Atatürk, ~~o May~s 1920 tarihinde Chicago Tribune
muhabirine verdi~i demeçte 16 bu konu üzerinde durdu~u görülür :
"Türkiye Türkler içindir, ve Türkiye müstakil olmal~d~ r... Bu
bir halk harekk~d~r ve alemi Islam~n yard~m~na da istinat ediyoruz.
Türkler son müstakil Müslüman milleti oldu~u gibi müstakil kalacakt~ r. Di~er yerlerdeki Müslümanlar da dü~manlar~m~za kar~~~mücadele edeceklerdir. Bunlar ekseriyetle Ingiliz idaresindedirler. Biz
bu salip harekat~n~n en son savletine maruz bulunuyoruz. Fakat
alemi ~slam mühlik bir surette uyanm~~t~r."
Mustafa Kemal Pa~a'n~n 12 Aral~k 1922 de Vakit muhabirine verdi~i demeç, yukar~da Lozan konferans~na ay~rd~~~m~z
k~s~mdaki durumu aç~klamaktad~r.
"Lozan konferans~ndan henüz maatteessüf bir fikri sarih edinemiyorum. Fazla hararet ve münaka~a görüyorum. Pek hakl~~olarak
noktai nazarlar~m~z~~henüz tasvipkar bulmuyorlar. Noktai nazar~m~z~~
tasvip ettirmek için bizim irademizin, ordumuzun kuvveti laz~md~."
15 Atatürk'ün Söylev de Demeçleri II (1906-1938). Türk ink~ lap Tarihi
Enstitüsü yaylmlarl 1952.
le Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri III (1918-1937). Türk ~ nkilip Tarihi
Enstitüsü yaynnlari 1952.
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Bu konferans~n nas~l ç~kmaza girdi~ini Atatürk, 25.12.1922 de
Le Journal muhabiri Paul Herriat'ya da anlat~r :
"Türkiye'ye kan~~ daima fiyat~~hasene perverde etmi~~olan
Frans~z kavminin Türkleri, içinde bulunduklar~~hali harpten ç~km~~~
görmek arzusunda bulundu~una ve Türk metalibat~n~n hakl~~ ve
makul oldu~unu takdir etti~ine samimi surette kak~iim. Binaenaleyh
Lozan'daki murahhaslar~n~z~n ihtiyar ettikleri hatt~~hareketten derin
surette mütehayyirim ve bu murahhaslar~n memleketiniz efkâr~~umumiyesinin hakiki tercüman~~olduklar~na inanm~yorum.
...Di~er taraftan bu meselede Fransa ve Italya'n~n takip etti~i
pek bitarafane tarz~~hareket hayretimi celbetmekten hali kalm~yor.
...Kapitülâsyonlarm konferansta bir çok içtimalar~~ i~gal etmi~~olmas~~ sebebini bir türlü anl~yam~yoruz. Bu meselenin mevzuu
bahis ve müzakere edilmesi bile izzeti nefsi millimize tevcih olunmu~~
bir hakarettir."
Yine Izmir'de 30. ~~.1923 de Izmir Bas~n mensuplar~na beyanat~nda Atatürk ~unlar~~söyler:
"...Filhakika Frans~z heyeti murahhasas~run tav~r ve hareketine bak~l~rsa, bu heyetin Frans~z milletinin tercüman~~efkâr ve
hissiyat~~olmad~~~ na zahip olunuyor. Bunun sebebini bulmak güç
de~ildir. Hattâ suhuletle herkes tahmin edebilir. Itiraf etmek laz~md~r ki, biz Frans~z heyeti murahhasas~ndan bu yolda bir harekete
intizar eylemezdik."
Lozan bar~~~ ndan sonra da, Atatürk, 29.10.1923 tarihinde
Frans~z muhabiri Maurice Pernot'ya ~u demeçte bulunuyor:
"Türkler, memleketinizin muhabbetine itimat edebileceklerini
bilirler. Her zaman Fransa hürriyet için kahramanane mücadelesiyle
dünyaya misal te~kil etmi~tir.
...Frans~ z mektepleri Türk milletine büyük hizmet etmi~tir.
Biz, hepimiz Fransa'n~n hars menba~ndan içtik. Ben bile çocuk iken
bir müddet Frans~z mektebine gittim.
...Bu maksatlardan, Fransa'da pek büyük memnuniyetlerle
mali~m olacak ~ey, siyasetimizin, ananelerimizin, menafümizin, bizi
fikir ve temayül itibariyle bir Avrupa Türkiye'si, daha do~rusu Garbe
teveccüh etmi~~bir Türkiye arzu etmiye meylettirmesi olacakt~ r."
Hilafet meselesinde de Atatürk'ün Neue Freie Presse
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muhabirine söyledi~i sözler 17 Bat~~Müslümanla= tatmin edecek
mahiyette idi.
"...Tarihimizin en mesut devresi, hükümdarlar~rruz~ n halife
olmad~klar~~zamand~r.
...Tarihe gelelim, hakayiki tetkik edelim. Araplar Ba~dat'ta
bir hilafet tesis ettiler, fakat Kurtuba'da bir hilafet daha vücude
getirdiler. Ne Acem'ler, ne Afgan'hlar, ne Afrika Müslümanlar~, Istanbul halifesini asla tammad~ lar. Bütün Islam milletleri üzerinde
ulvi vazifei ruhaniyesini ifa eden yegane halife fikri, halcikatten de~il
kitaplardan ç~km~~~bir filcirdir. Halife hiçbir zaman Roma'daki
Papa'n~ n Katolikler üzerindeki kuvvet ve iktidar~n~~gösteremerni~tir."
Atatürk'ün demeçlerinden al~nan bu ana fikirler bize
iki gerçe~i özetliyor :
~~— Türkler Frans~z dostlu~una daima inanm~~t~r.
2 — Ba~ka memleketlerin bask~s~~ alt~nda bir aral~k Fransa bu
dostlu~a sad~k kalmad~, ama, Türkler Lozan andla~masmdan sonra,
zerre kadar kin beslemeden, tekrar ananevi dostluklarma dönmü~ler,
Frans~z. kültürünü, Frans~z medeniyetini övmü~ler, Frans~zlarla
yapm~~lard~r.
Frans~z devlet adamlar~~aras~nda hilafet meselesini en
iyi inceliyen ve anl~yan Lyautey idi. Atatürk'ün beyanat~ndan ve
icraat~ ndan sonra elbette hükmünü vermi~, hilâfetin laiv~~sebeplerini
anlam~~~ve takdir etmi~tir. Lyautey'nin tek yan~lmas~, bir aral~k,
muhafazakar Fas'lllara, din adamlar~na uyarak Istanbul'daki saltanat~~ve halifeli~i müdafaa etmesi, yeni Türkiye'nin eski geleneklere
ba~l~~kalmas~n~~istemi~~olmas~d~r. Ama, Lyautey Paris camiinin mihrab~n~n aç~l~~~merasiminde (9 Ekim 1922) ~unlar~~söyler 2 :
"I~te bugün Do~u'da, gerçek bir devlet adam~~oldu~unu ispat
etmi~~olan Mustafa Kemal'in idaresi alt~nda en s~cak sempati ile
kaq~lad~~~m~z milli bir kalk~nma, in~a ve te~kilklanma hareketi göze
çarpmaktad~r."
Lyautey, uzun y~llar, ömrünün sonuna kadar Türk ink~lab~n~~
takip edecek ve her f~rsatta sevgisini aç~klamaktan geri kalm~yacakt~r.
17

Atatürk'ün Söylev ve DemeçIeri ~ li, s. 63 (27.9.1923).
"Paroles d'Action" Lyautey. (19oo-- 926) A. Colirl 1927.
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XIX. ~imdi elimizdeki belgelerden tarih s~rasiyle hem Madame Gaulis'in Mare~al'le samimilik derecesine bir örnek olan hem
de Türkiye'den bahsetmiye ba~l~yan ilk iki mektubundan baz~~ parçalar verelim.
St. Val&y-en Caux
23 A~ustos ~ g~ g
"Generalim,
...Burada (Fransa) herkes hakk~n~z~~ teslim etmektedir. Sizi
baz~lar~~harika bir kuvvet, baz~lar~~ da korkunç bir tehlike olarak
görüyor. Bu bir görü~~fark~. Sizden çok i~~bekliyenler, bunu, henüz
söylemiye cesaret edemiyorlar. Çünkü siz, çok, çok yüksektesiniz.
...Bütün bunlar~~son aylarda büyük bir heyecanla gördüm ve
duydum. Bunlar~~ yak~nda size Madame Lyautey de yazacakt~ r.
...Fas'a dönmeyi ~iddetle arzulamaktarm. Ama daha önce,
e~er Ingilizler seyahatime mani olmak ~erefini benden esirgerlerse,
Do~u yolculu~una ç~kmak niyetindeyim. Eylül sonunda hareket
edece~im.
...Yaln~ z olarak, ihtimal ki binbir güçlükle geçecek yolculu~umda, kimbilir kaç kere, Fas'taki o helecanl~~olmakla beraber
daima iyi biten seyahatlerin hasretini çekece~im. Do~u'da bulaca~~ m
ancak karga~al~k, ç~~l~kt~r.
...Do~u havadisleri pek ac~kl~ ... Orada da ancak siz...
ama burada da öyle... o halde???
Muhakkak bu aral~k her yerde size ihtiyaç vard~r. Bunu dü~ünen
ve buna inanan tek ki~i de~ilim...
Berthe Gaulis
* • •

Istanbul, ~~ Ekim ~ g~ g
Generalim,
...Burada her ~ey ilgimi kamç~l~yor. Talihimiz varm~~ ... Insan
talih ku~unu yakalam~ya niyet etmesin, o kendili~inden kuca~~ n~za
at~l~verir. Hepsini s~ra ile görüyorum. Baz~lar~~dikkate de~er kimseler.
E~er burada olsan~z, sizi herkesten ay~rdeden bütün vas~flar~ n~zla,
kalben ve ruhen Frans~zlara ba~l~, ya~~yacak bir Türkiye yarat~ rd~ k.
Zaten Türkiye de ba~ka bir ~ey istemiyor. Bu muazzam trajediyada
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küçücük rolümü büyük bir dü~ künlükle yerine getiriyorum ve yak~nda
isyan bölgesindeki insanlarla konu~maya gidece~im. Hayat~m~n bu
dolu anlar~ ndan sonra Paris'e dönünce her~ey bana pek soluk görünecek. Insan daima yabanc~~bir ülkede kendini daha koyu bir Frans~z hissediyor. Fakat siz Generalim, burada neler ba~arabilirdiniz
Ne dü~ündü'~ünüzü, intibalar~n~z~~ a~z~n~ zdan duymamaktan müteessirim...
Berthe Gaulis
* * *
Madame Gaulis, Madame Lyautey'ye hitabeden 27 May~s
1921 tarihli mektubunda Ankara'dan yeni döndü~ünü, Ph. B. (Philippe Berthelot) ve Ba~ vekille görü~ mek istedi~ini, henüz kendileriyle bir mülakat temin edemedi~ini ve söyliyeceklerinin beklemiye
tahammülü olmad~~~n~, Türk - Frans~ z andla~mas~~derhal gerçekle~medi~i takdirde bütün f~rsatlar~n kaç~r~lm~~~olaca~~n~~say~p döküyor,
s~zlan~yordu :
"Te~ebbüslerimde ba~ar~~ sa~l~yam~yaca~~ m kuvvetle muhtemel.
Siz orada temkinli olun, çünkü Fas onlar~ n hedeflerinden birini
te~kil ediyor. Fas sars~ lacak olursa her ~ey çöker. Avrupa'n~n biricik
müstemleke adam~~oradad~ r (Ankara ifadesini kullan~yorum).
Mustafa Kemal diyor ki: "Sizin tek büyük adam~n~z olan bu
adam ya bizden yana, yahut bizim aleyhimizde olacak... E~er
bizim aleyhimizde ise son haddine kadar sald~raca~~z. Çünkü her
~ eyden önce, en tehlikeli dü~manla i~imizi bitirmek isteriz. Islam
yolu ile, Alman'larla, Rus'larla hücum edece~iz."
Her ~ey bu maksatla haz~ rlanm~~t~ r. Hattâ diyebilirim ki her
~ey ba~lam~~t~r. Tam iki ay~m~~büyük cengelde geçirdim. Her kö~esini iyiden iyiye biliyorum. Yolculu~umu, Ismet Pa~a'n~n cephesini
~~o gün gezmekle tamamlad~m. Sonra ~~o gün Ankara'da kald~m.
...Ankara dünyan~ n mihveri olmu~ tur. Her ~eyi orada anlamak
mümkündür. Kemal, harikulade bir adam. Konu~malar~m~z esnas~ nda dedim ki: "Sizi gerçekten yaln~z ben anl~ yabilirim. Dikkate
~ayan bir tarzda gerek vücut, yüz, gerek fikir ve dü~ünce bak~m~ndan
en çok takdir etti~im insana benziyorsunuz". O, belirsiz tebessümile
~u cevab~~verdi: "Evet, bunu söyliyece~inizi biliyordum".
* * *
(~~2) iki Lozan konferans~~ aras~ nda Madame Gaulis'in
Mare~ al Lyautey'ye yazd~~~~mektup :
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Paris, 21 Aral~ k 1922
Say~ n Mare~ al,
~imdi Ankara'dan baz~~ mesajlar ald~m. Bunlar~~ ancak yüz yüze
gelince söyliyebilirim. 2 veya 3 Ocak 19 tarihine do~ru Rabat yolculu~una ç~kmay~~ dü~ ünüyorum. Bundan önce Lozan'da ~smet
Pa~a
ile görü~mü~~bulunaca~~ m. Bütün bunlar büyük bir s~
r perdesi içinde
geçecek ve burada, kimse niçin Lozan'a gitti~imi ve neden Fas'a
gidece~imi bilmiyecektir. Pierre'in 20 yan~n~ nzda bulunmas~~ bu yolculu~u i~aha yetecektir. E~er gelmemi uygun görüyorsan~z M. Nacivet vas~ tasiyle telgrafla bildirmek lütfunda bulunur musunuz? Her
~ eyi inceden inceye konu~mam~ z zaruridir. Do~rudan do~ruya yap~lan bu müracaattan memnunum. Beni, çe~itli meseleler aras~ nda
belki de en nazik olan~~ için arac~~seçtiler. Her hususta kendilerinden
aç~ k bilgi istedim. Ne yaz~ k ki, Rabat'ta pek az kalaca~~
m ve Paris'e
döner dönmez tekrar Ankara yolculu~una koyulaca~~ m.
Her ikinizi yak~ nda tekrar görebilece~imin heyecan~~içinde gerek
size, Say~ n Mare~ al, gerek Madame Lyautey'ye muhabbet duygular~n~' sunar~ m (").
Berthe Gaulis
* * *
XXII. (8) Rabat, 21 Aral~k 1920
Say~n Ba~vekil,
"Himaye politikas~ na dair notuma ili~ik olarak gönderdi~im
3 Aral~ k tarihli mektubumda, Paris'ten döndü~ümden beri, istihbarat ve kontrol servislerim vas~ tasiyle yerliler çevresinde baz~~sondajlar yapmakta oldu~umu arzetmi~ tim.
Tehlikeli konular üzerine, beceriksizce dikkatlerini çekmemek
için, bu sondajlar~ n büyük bir ihtiyatla yap~lmas~~laz~ m geldi~i kanaatinde oldu~umu söylemi~~bulunuyordum. Gerçekten, yerlilere ait,
belirli maksatlarla ilerisi dü~ ünülmeden verilen bilgilerin, üstün körü
toplanm~~~ve ajanlar~= taraf~ ndan kolayl~ kla umumile~ tirilen ve
böylece yüksek makamlar nezdinde ilgi yaratan münferit küçük
olaylar~ n, hakikate uymad~~~n~~çok defa görmü~ ümdür.
19 Mektup üzerindeki bir nota nazaran bu seyahatin 6 - 7 Ocakta yap
~ lm~~~
olmas~~ muhtemeldir.
20 Pierre, Madame Gaulis'in okludur.
Fotokopi'si, bu yaz~ n~n sonundad~r.
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Bugün Do~u'daki olaylar~n ve bilhassa Türkiye'nin yaratt~~~~
tepkiler hakk~nda, öyle san~yorum ki, ilgi uyand~rmaya yetecek
belgeleri temin etmi~~bulunuyorum.
Her ~eyden önce, inkâr edilemiyecek bir durum vard~r. O da,
bugün Yunanistan olaylar~ndan, ~slâml~~~n Bol~eviklik hareketi ile
do~rudan do~ruya temasa geçmesinden beri, sultandan ba~l~yarak
Fas seçkinlerinin me~galeleri aras~nda Türkiye meselesinin yeni bir
yer tuttu~udur.
Fas seçkinleri denince, bir taraftan "Fas hükümeti„ne mensup
yüksek memurlar~n ailelerini, yüksek ticaretle u~ra~anlan ki, —Avrupa'l~ larla, Cezayir ve Tunus yerlileriyle temaslar~, gazete ve dergileri takip etmeleri dolay~siyle olaylar hakk~nda gerçek haberleri
vard~r— di~er taraftan, ulemay~~ve bilhassa Fas ~ehrindeki Karaviyn üniversitesine mensup olanlar~, ayd~nlan, din adamlar~n~~saymak
gerekir. Bunlar, ~ slâmiyete temas eden bütün meseleleri büyük bir
hassasl~ kla takip etmekte, aralar~ndan bir ço~u daha önce ya~ad~klar~~
Do~u memleketleri ve ~stanbul ile devaml~~olarak mektupla~makta
ve Fas'a girmesi yasak edilen fakat ellerine geçmesi bir türlü önlenerniyen Arap ne~riyat~rn okumaktad~r.
Denebilir ki, bütün bu halk gözlerini Istanbul'a çevirmi~tir.
Konumuzdan fazla uzakla~maks~z~n, her ~eyden önce, genel
olarak Islâmiyet hakk~nda fakat ayr~ca ~stanbul sultan~~ve hilâfet
üzerinde Fas efkân umumiyesinin durumunu tespit etmek gerekir.
...Her nekadar Arap devleti münevver Fas Müslümanlar~=
sempatisini kazanmam~~~ise de, ~stanbul halifesi için durum ayn~~
~üphesiz ki, bütün Ma~-rip için, bütün Kuzey - Afrika için Fas
sultan~~halifedir ve bütün tart~~malar~~durduracak delil de hutbenin
onun ad~na okundu~udur. ~imdi burada nazik bir meseleye dokunaca~~m. Ancak bunun üzerinde ne bir fazla, ne bir eksik, tamamiyle
söylemek istedi~imin dikkate al~nmas~~lâz~md~r. Hangi meydanda at
ko~turdu~umuzu aç~kca bilmek için sultan faktörünün ne temsil
etti~i ve burada ne de~er ta~~d~~~~(bu terirnin ingilizce mânas~~murad
olunmu~tur) ne ~i~irilmeli ne de küçümsenmelidir.
...~~te varmak istedi~im nokta budur. ~slâmiyet telâkkisine
göre, bütün dünyaca tan~nmas~~için, halife ünvan~n~~ ta~~yan prens,
her nerede bulunursa bulunsun, müminlerin himayesini sa~l~yacak

652

FUAT PEK~N

lüzumlu manevi ve maddi imkanlara ve vas~talara sahip olmal~d~r.
Müminlere emirlik yapacak ~ahs~n vas~flarmdan ilki, ba~l~~ba~~na
kudretli olmas~, ruhani ve cismani idareyi nefsinde toplamas~, müstakil bir orduya sahip bulunmas~d~r.
Imdi, Müslüman hükümdarlar~~ aras~nda, Fas'ta "himaye"
sisteminin kurulu~undan beri, bu iki ~art~~tam olarak bir araya getiren
yaln~z Istanbul Sultam idi. I~te bu sebepledir ki, kendi imamlar~n~n
dini ve siyasi varl~~~n~~reddetmemekle beraber, gözlerini, e~er maksad~m ~u suretle belirtmek mümkünse, (bir nevi hat~r sayarak) Istanbul Sultanma çeviriyorlard~. Böylece, Türkler dünya sava~~na
kat~linca, ~~9 ~~4.-19~~8 y~llar~nda yazd~~~m ve Kas~m 1916 y~l~ndaki
raporumda tekrarlad~~un ve uzun uzad~ya anlatt~~~m veçhile, Fas'
hlar, bu olay kar~~s~nda heyecanland~lar ve bizi öbür safta görmekle
esef ettiler. Bununla beraber burada, Tunus ve Fas'ta oldu~u gibi
Türklerden yana bir hareket görülmedi. Çünkü Sultan bizimle beraberdi. Camilerde, Frans~z cephesinde dövü~en askerlerine hitabeden
te~vik sözleri ve demeçleri duyuluyordu. Bunun sonucu olarak Fas
Müslümanlar~~vicdanlarma kar~~~rahattlar. Bundan ba~ka, Türkiye'nin mukadderatuu Istanbul sultammn de~il, Almanlarla i~birli~i
yapm~~~olan Genç-Türkler partisinin idare etti~i masalma inanm~~lard~. I~te bu sebepledir ki, Istanbul Sultammn reddi için üniversitelerin fetva ç~karmalar~~yolundaki Paris isteklerini yerine getirmekten
kaç~ruyorum. Çünkü bana, bu gibi i~leri kan~t~rmaman~n müreccah
oldu~unu hissettirmi~lerdi.
...Son günlerde, resmi s~fat~~olm~yan en iyi istihbarat ajanlanmdan bir Frans~z, Do~u'da ve Türkiye'de bir hayli kald~ktan sonra
buraya gelmi~ti. Fas ~ehrinde, aralar~nda uzun y~llar Mekke'de,
~am'da hatta Istanbul'da hocalik etmi~~olan Adliye Naz~n Bouchaib
Doukkali'nin yer ald~~~, ~öhretli ulemadan meydana gelmi~~bir mecliste bulunuyordu. Do~u'yu bilen eski Maarif Naz~n (El Hadjaoui)
ve aym k~ratta daha ba~kalar~, tam bir itimat havas~~içinde, onunla
konu~uyorlar& Bu adamlann mü~terek bir vasfi, hepsinin Do~u
~ehirlerinde az çok ayn~~insanlarla münasebette bulunmalar~~idi.
Do~u ile mektupla~t~klan, hatta ellerine bir çok ne~riyat geçti~i için
oradaki olaylar~~bütün tafsilatiyle hepsi biliyordu. Bir taraftan da
Fas ~ehrindeki üniversitenin Islam ili mleri bak~m~ndan di~erlerine
üstün oldu~una inanan insanlar&
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~imdi, demeçlerini nas~l hulâsa ettiklerine bakal~m :
"Biz Müslümanlar, Sultan Istanbul'da olmak üzere, Istanbul'la
birlikte tam bir Türkiye istiyoruz. Yoksa sürekli bir bar~~~sa~lanam~yacak ve sava~~tekrar ba~hyacakt~r."
Bunlardan biri pek do~ru ve canl~~ olarak Balkanlar~n haritas~n~~
ve Balkan'hlar~n ihtiraslar~m aç~klam~~~ve Makedonya'n~n, Bulgar'lar~n, S~rpl'ar~n, Romen'lerin, Yugoslav'lar~n ve bilhassa Yunan'lllar~n
te~kil etti~i tehlikeyi saym~~~ve gittikçe artan bir heyecanla ve bütün
toplulu~un tasvibi ile "e~er Türkiye'ye fena muameleye devam edilecek olursa, burada kimse memnun kalm~yacakt~r" demi~.
Bu adamlar tam olarak Türk milliyetçili~inin te~kilât~n~, Kemal'in, Bol~evikli~e yönelmi~~müfritlerle aras~n~n iyi olmad~~~ n~~biliyor, ve Sovyetlerin Do~u'ya mahsus formülleriyle samimi olmaktan
ziyade "opportuniste" olduklar~n~~ aç~kça belirtiyor, ama, Türklerin
her taraftan hücuma u~rarlarsa, nihayet, ister istemez nerede bir
istinat noktas~~ bulurlarsa oraya yönelmek zorunda kalacaklar~n~~
söylüyorlar. Bu insanlar~n gözünde Ruslar güvenilecek bir millet
de~ildir. Bununla beraber Bakü kongresinin kendilerince bilinmiyen
bir taraf~~ yoktur. Lenine, Trotsky ve Tchitcherine'den vukufla
bahsediyorlar.
Nizam ve itidal partisinin ~efi oldu~u için hep Kemal'den yanad~rlar. Ama ~u kesin ~artla. "Sultana daha iyi muamele etmelidir.
Ona hakiki iktidar~~vermeli, ne onu uzakla~t~ rmay~, ne onun yerine
geçmeyi dü~ünmelidir. Ankara'da Kemal'in ~ef olaca~~~bir Cumhuriyet kurulmamal~d~r. Bunu Islâm dünyas~~kabul etmiyecektir".
Ölçüyü a~mamak ~artiyle Türk milliyetçilik hareketine sempati gösteriyorlar. "Sultana sayg~~gösterilmelidir, yoksa, Müslümanlar onlardan yüz çevirecektir." diyorlard~.
Fas'taki eserimize yak~ndan ba~l~~olan, kendileriyle devaml~~
temas halinde bulundu~umuz bu mühim ~ahsiyetlerin görü~ünü, bu
konu~may~~anlatmak lüzumunu duydum. Kald~~ ki, bu dü~ünceler
çe~itli çevrelerden toplad~~~m, Sultamn bile daha ölçülü, daha ihtiyatl~~ olarak, ama, hiç ~üpheye mahal b~ rakm~yacak ~ekilde ifade
etti~i intibalar~~mükemmel surette hulâsa ediyor.
Bundan ç~kan sonuç budur :
Fransa'n~n te~ebbüsü ve yard~m~~ile Svres muahedesinin yeni
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ba~tan ele ahnmas~, imparatorlu~un hiç olmazsa k~smen tekrar kurulmas~ , Istanbul Sultazumn vekili Kemal ile bir anla~maya var~lmas~,
burada, Fas'ta gerçekten sevinçle kar~~lanacakt~r ve Yunan'hlar~n
sebep oldu~u olaylar~n ta ba~~nda, Fransa'n~n böyle davranaca~~~
umuluyordu.
Genel politikaya kar~~mak bana dü~mez. Bana tevdi edilen
vazifenin s~n~rlar~n~~a~mak, yetkimin d~~~ ndaki i~lerle u~ra~mak akl~mdan geçmez. Üstüme ald~~~m vazifenin icaplar~na tamam~~tamam~na riayet etmekle beraber, münhas~ran Fas yönünden a~a~~daki
hususlar~~belirtmeyi ve hükümete duyurmay~~boynuma borç bilirim.
~öyle ki, Fransa Türkiye ile anla~mak ve Türkiye'yi geni~~ölçüde
tatmin etmekle muazzam bir istifade sa~hyacakt~r.
Bu mektuburnla birlikte, iki veya en çok üç y~lda tamamlanaca~~n~~umdu~um bütün Fas'~n bar~~a kavu~mas~~için tasarlad~~~m
program~~sunuyorum. Halbuki, bu program~n gerçekle~mesi, muhakkak ki, yukar~da sözü edilen konu ile yak~ndan ilgilidir. Fransa'n~n,
Do~u'da Müslümanlar~n hamisi oldu~u, burada ~iddetli bir nefret
uyand~ran Yunan'hlardan Türkiye'yi kurtard~~~, M~s~r'da, Hicaz'daki
olaylardan ve bilhassa Filistin'deki Yahudi devletinin kurulmas~ndan
beri burada adam ak~lh itibar~m kaybetmi~~olan Ingiltere'ye kafa
tuttu~u haberi gelsin, askeri bak~mdan katland~~~rruz fedakarl~k ve
zahmetlerde bir hafifleme, bir ferahl~k derhal kendini hissettirecektir.
Ama, her ~ey oldu~u gibi kahr veya Türkler için daha kötüle~irse
veya bizden ba~kas~~Türkiye'yi desteklerse, hükümete sundu~um
harekat program~~tahakkuk etmiyecek demek de~ildir; ancak, bu
sonucu elde etmek için, birinci ~~kkm aksine, daha az elveri~li ~artlar
içinde, bilhassa büyük halk kütlesinin ve münevver s~tufin yard~m~ndan mahrum olarak daha çetin gayretler sarfetmemiz gerekecektir.
Lyautey
* *

ATATÜRK'ÜN MARE~AL LYAUTEY'E MEKTUBU
Say~n Mare~al,

Ankara, 23 Aral~k 1921

Madame Berthe Georges - Gaulis, ricam üzerine, bu birkaç
sat~r yaz~n~n size ula~t~r~lmas~n~~kabul etmekle, ~imdiye kadar gösterdi~i say~s~z dostluk delillerine yeni bir tanesini ilave etmek nezaketinde bulundu.
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~stiklalirniz için giri~ti~imiz sava~ta bize kar~~~göstermek hitfunda bulundu~unuz sempatiden dolay~~en derin minnet hislerimi
ifade etmek için i~te bu firsattan faydalan~yorum.
Fransa, kendisinden umduklar~m~zda bizi hayal k~r~kl~~~na
u~ratmad~~ ve en yetkili ~eflerinin muhabbet sözleriyle ya~ad~~~m~z
o mü~kül anlarda bizi teselli etmeyi, mâneviyat~m~z~~yükseltmeyi
bildi. Fransa'n~n yüksek menfaatlerini ve Akdeniz'de i~gal etti~i
hususi mevkii idrak etmek basiretini gösteren ve Fransa'n~n Yak~n
~ark'ta, ananelere dayanan politikas~n~~ devam ettirmeye taraftar
olan kimseler aras~nda Elcselâns~n~z birinci planda yer alm~~~ve hiç ~üphesiz ki, yüksek müdahaleniz, terazinin bizden yana meyletmesine
.mil olmu~tur.
Her iki taraf~n kar~~l~kl~~ olarak sarfetti~i gayretlerin Ankara
Andla~mas~n~n akdi suretiyle meyvelerini vermi~~oldu~unu görmekle
bahtiyar~z. Ve iki millet aras~ nda en geni~~anlay~~~ve samimiyetle
yeniden kurulan yüzlerce y~ll~k maziye sahip dostluk münasebetleri
üzerine, en mutlu tesirleri yaratmaktan geri kalm~yacak olan bu
vesikaya büyük ümitler ba~lamaktay~z.
Yüksek de~erini takdir etti~imiz bu k~ymetli sempatiyi, Say~n
Mare~al, bizden esirgememekte devam edece~inizi ümit ederim.
En derin hürmetlerirain kabulünü rica ederim, Say~n Mare~al.
MUSTAFA KEMAL
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Mme Gaulis'in Lyautey'e yazd~~~~2 1 ara l~k 1922 tarahli mektubun ~ . ve 2. sayla lar~ .
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