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DOST . . . GAZ~~MUSTAFA KEMAL"
Dr. SALAH' R. SONYEL
Lozan antla~mas~~imzaland~ ktan sonra, Türkiye ile ~ngiltere
aras~ndaki tüm anla~mazl~ klar (Musul sorunu d~~~nda) ortadan
kalk~yor; ~ 926'da bu sorunun da çözümüyle iki ülke aras~nda dostluk
ili~ kileri kuruluyor; bu dostluk, Türkiye'deki ~ngiliz Büyükelçisi
Sir George Clerk' in ve Türk önderlerinin içten çal~~malar~yla 1930
ba~lar~nda doruk noktas~ na eriyor; Ingiltere Büyükelçisi, Ingilizlerin
Türklere olan güven ve dostluk duygular~n~~kan~tlamak amac~yla,
ya ki~isel olarak Cumhurba~kan~~Gazi Mustafa Kemal'e veya Türk
yönetimine bir iyi niyet gösterisinde bulunulmas~~için kendi yönetimini
s~k~~t~rmaya ba~l~yordu. Bu iyi niyet gösterisinin ne olabilece~i ~ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~nda tart~~~l~rken, Do~u Dairesi yetkililerinden
A. K. Helm'in 14 Eylül 193 ~~'de akl~na ~u fikir geliyordu:
"Gaziye dostça bir jestte bulunmam~z için yap~lan öneriden
hemen sonra, Gelibolu (Anafartalar) sava~~n~n resmi tarihini
kaps~yan yap~t~ n kimi bölümlerinin elimize geçmi~~olmas~~
bana ~u fikri verdi: bu yap~t~ n uygun biçimde ciltlenmi~~bir
suretini Gaziye takdim edersek ayn~~amaca yard~m etmi~~
olmaz m~y~z? Bu denli bir ödülün onu çok sevindirece~ine
eminim. Gazinin Anafartalar sava~~~hakk~nda konu~urken
duydu~u zevkin ne kadar büyük oldu~unu ki~isel deneyimle
saptam~~~bulunuyorum°. Sonra bu yap~ tta, Mustafa Kemal'in,
yar~madan~ n savunulmas~ nda önemli ve kesin bir rol oynad~~~~
gösterilmektedir. Bu ödülün dilendi~i biçimde etkili olabilmesi
için Büyükelçimizce Gaziye takdim edilmesi gereklidir".
(Bkz. Belge No. ~~ve ~~A).
Bunun üzerine, ~ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~~Müste~ar~~Lancelot
Oliphant, 5 Ekim 193 ~~'de Türkiye'deki ~ ngiliz Büyükelçisi Sir George
Clerk'e Londra'dan gönderdi~i özel yaz~da ~öyle diyordu:
A. K. Helm, daha önce Ankara'da ~ngiliz diplomatik temsilcisi idi.
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. Size birkaç hafta önce de söyledi~im gibi 2, siyasal durumdaki belirsizlik, D~~i~leri Bakan~m~z~n Cenevre'de
Tevfik Rü~tü Bey'in arkas~n~~ ok~amas~~için ~~o A~ustos 1931 tarihli yaz~n~zda yapm~~~oldu~unuz öneriye
göre davranmam~z~~olanaks~z yapm~~t~r. Bununla birlikte, Gazi'ye ve Türkiye yönetimine bir dostluk gösterisinde bulunmam~zla ilgili dile~inizi unutmu~~de~iliz.
Gelibolu (Anafartalar) sava~~n~n resmi tarihiyle ilgili
olarak yay~nlanmakta olan yap~t~n provalar~n~n bu
s~rada Bakanl~~~m~za gönderilmi~~bulunmalar~, bize ~u
fikri vermi~ tir: siz, bu resmi tarihin uygun biçimde ciltlenmi~~bir suretini Majeste K~ral Yönetimi (~ ngiliz
yönetimi) 3 ad~na Gazi'ye takdimle herhalde onu pek
memnun edersiniz. Gazi'nin bu sava~~hakk~nda konu~maktan hâlâ çok zevk ald~~~n~~ dü~ünmekte herhalde
hakhy~m ve bu denli bir jestin, daha müte~ebbis bir
davran~~~kadar Gazi'ce de~erlendirilmesi olanak içindedir.
Ama bu görü~~henüz deneme evresindedir ve bunu
onaylamazsan~z bundan bir kez daha söz edilmeyecektir.
Bu konuda ne dü~ündü~ünüzü bana lütfen bildiriniz.
Ö~rendi~ime göre, resmi tarihin son cildinin y~l sonuna
do~ru yay~nlanmas~~bekleniyor. Bu arada Helm bu yap~t~~
okumu~tur; yap~tta, gerek Gazi'nin gerekse genellikle
Türkiye'nin onuruna dokunacak hiç bir ~ey yoktur.
Öteyandan, Mustafa Kemal'in, yar~madan~n savunulmas~nda büyük ve kesin bir rol oynad~~~~gösterilmektedir.
Dolay~s~yla, bu öneriyle ilgili olarak onay~n~z~~bekleriz d".
(Belge No. 2 ve 2 A).
Buna bir hafta sonra Ankara'dan gönderdi~i özel bir yaz~yla
kar~~l~k veren ~ngiliz Büyükelçisi George Clerk, Mr. Helm, "Gelibolu
2 Ingiltere'nin Türkiye Büyükelçisi Sir George Clerk o s~rada yaz tatilini
Ingiltere'de geçiriyordu.
His Majesty's Government.
4 ~. D. A. (Ingiliz Devlet Ar~ivi), Dosya No. 15381, Belge No. E 4836; ar~iv
bundan böyle k~saca I. D. A. olarak an~lacakt~r.
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Sava~~n~n Resmi Tarihi" (Official History of the Gallipoli Campaign)
adl~~ yap~ tta Gazi ve genellikle Türklerin onuruna dokan~c~~hiçbir
~ey olmad~~~n~~saptad~~~ na göre, bunun uygun biçimde ciltlenmi~~
bir suretini Mustafa Kemal'e vermenin de~erli bir görü~~oldu~unu
bildiriyor; "öyleyse bunu bana en erken vakitte gönderiniz" diyordu
(Belge No. 3) ; ama Müste~ ar Oliphant, bu yap~m~~y~l sonundan önce
haz~r olam~yaca'~~n~~ ~ g Ekim 1931'de ona gene izah ediyordu.
Bu arada, iki ciltlik Gelibolu sava~~~resmi tarihinin Mustafa
Kemal'e ödül olarak verilmesinde güçlükler ç~k~yordu. ~ngiltere
D~~i~leri Bakanl~~~~yetkililerinden Sir F. Butler, 26 Ekim ~~93 ~ 'de
kaleme ald~~~~ ~u derkenarda bu zorlu~u yans~t~yordu:
"Bu evrede herhangi bir zorluk ç~kard~~~ mdan ötürü çok
üzülüyorum, ama konuyla ili~ kin olarak uzun süre dü~ündükten sonra ba~ka türlü davranmak olana~~~bulamad~m.
Kamu mal~~olan ödüllerle ilgili içtüzükler oldukça serttir.
Bu denli tüm ödüller Maliye Bakanl~~~ nca onaylanmal~chrlar. Bunlar~n de~eri yüksekse, yani ~~o.000 sterlini a~arsa,
ödül verilmeden önce, bunun niçin verilece~i konusunda
Maliye Bakanl~~~ nca Parlamentoya yaz~l~~izahat verilmelidir.
Hangi büyüklükte olursa olsun, tüm ödüller, ileride
Parlamentoya sunulacak olan hesaplarda gösterilmelidirler ... Dolay~s~yla, Maliye Bakanl~~~n~n onay~~al~nmadan ve
Ba~~Muhasibin dikkatine sunulacak bir listeye geçirilmeden
bu denli bir ödülün verilemeyece~ini bildirmekle üzüntü
duyar~m. Benim görebilece~im ba~ka tek yol ~udur: ödül,
kamu hesaplar~ nda gösterilmesi gerekmeyen bir fondan ödenmelidir.
Bu konuyu herhangi bir vakitte görü~meye haz~r~m,
ama bununla ilgili içtüzüklerin ne kadar sert olduklar~ n~~
burada kaydetmenin en iyi bir davran~~~olaca~~~kan~s~nday~m, ~ öyle ki, ileride güç durum yaratabilecek bir yöntem
izlenmi~~olmas~ n. Durumu Mr. Gaselee'ye de izah etmi~~
bulunuyorum."
Bunun üzerine, Do~u Dairesi yetkililerinden G. W. Rendel,
31 Ekim 1931
'de kaleme ald~~~~derkenarda, bu ödülün Maliye Bakanl~~~n~n onay~~al~nmadan ola~an biçimde verilmesinin art~k olanaks~z
oldu~unu; yetkililerden Mr. Gaselee'nin 25 Eylül 1931 tarihli ve E
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4836 referansl~~derkenar~ndan da görülece~i gibi, Maliye Bakanl~~~n~n
o s~ralardaki ko~ullar içinde 5, bu konuda yap~lacak bir dile~e kar~~~
ç~kaca~~n~~öne sürüyor, ~öyle diyordu:
"Maliye Bakanl~~~n~n, bu konuya yaln~z Türkiye ile olan
ili~kilerimiz aç~s~ndan de~il, bunun öteki ülkelere kar~~~bir
evveliyet olu~turmas~~olas~l~~~~aç~s~ndan da bakmak zorunda
oldu~u bellidir. Bu ödülün verilmesini hakl~~göstermek için
Maliye Bakanl~~~na yapaca~~m~z herhangi bir öneri, bence
buna benzer öteki konularda da yap~labilir. Türkiye konusunda yaln~z iyi bir hava yaratmak özürünü öne süremeyiz,
çünkü öteki ülkelerle ili~kin olarak da ayn~~özür öne sürülebilir. Amac~m~zda ba~ar~~sa~lama= ku~kuludur ve konu
D~~i~leri Bakanl~~~nda daha çok görü~ülmeden önce, bunda
kar~~la~m~~~oldu~umuz güçlükler konusunda Sir G. Clerk'e
bilgi vermek gerekebilir".
Bakanl~k Müste~ar~~L. Oliphant bundan hiç memnun kalm~yor;
31 Ekim ~~93~~'de kaleme ald~~~~derkenarda görü~ünde direniyor;
"siyasal nedenlerden ötürü bu ödül verilmelidir ve bunu yapmak
için bir usul bulmahy~z" diyordu. Bunun üzerine, Bakanl~k yetkililerinden Sir F. Butler, 3 Kas~m ~~93~~'de sorumlulardan A. W. A.
Leeper'le görü~tükten sonra ~u derkenar~~kaleme al~yordu:
'Kültürel propaganda' kalemi alt~ndaki masraflanm~zdan
tasarruf amac~yla vazgeçti~'imiz zaman, bu mali y~l~n geriye
kalan k~sm~~için ödüllük küçük kitaplara harcanmak üzere
£roo sterlin tutar~nda bir mebl'a~~~bir yana ay~rm~~t~k. Bu
meblâ~~n büyük bir k~sm~~harcanm~~~de~ildir. Mr. Leeper,
Gazi'ye yap~lacak olan takdimin, 'kültürel propaganda' ba~l~~~~alt~nda gelebilece~i görü~ündedir. Bunun masraf~, bu
amaçla ayr~lm~~~bulunan bu paradan kar~~lanabilir. Bu da
daha önce kaleme alm~~~oldu~um derkenarda öne sürmü~~
bulundu~um tüm güçlükleri ortadan kald~rabilir. Mr. Leeper'e bu ödülün toplam de~erinin £5 ile £1 o sterlin aras~nda
olaca~~n~~tahmin etti~imi söyledim; bunun do~ru olmas~ n~~
umud ederim".
D~~i~leri Bakanl~~~n~n öteki yetkililerinden Stephen Gaselee, 3
Kas~m ~~931'de kaleme ald~~~~derkenarda, ödülün bundan biraz daha
5

0 s~ralarda ~ngiltere büyük bir mali bunal~m içinde bulunuyordu.
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pahal~~olabilece~ini; bunun da ne denli bir cilt dikildi~ine ba~l~~
oldu~unu, ama pek çok pahal~ya mal olmayaca~~n~~not ediyor; A.
W. Leeper 4 Kas~mda ~unlar~~ekliyordu :
"L ~~o sterlinden biraz daha çok da olsa gene de~er ve ödül
v.s, gibi benzer masraflar için ay~rd~~~m~z ihtiyat sand~~~ndan kar~~lanabilir".
Gazi'ye ödül verilmesi i~iyle u~ra~an Stephen Gaselee, Gelibolu
sava~~~tarihinin yazar~~General Aspinall - Oglander'le 5 Kas~m 193 ~~'de
yemek yiyor ve ona, yap~t~n son cildinin ne vakit haz~r olaca~~n~~soruyordu. General, bunun 25 Nisanda yay~nlanmas~~için yay~nevin.e dilekte
bulundu~unu söylüyordu; ama yap~t o tarihten çok önce bas~lacakt~. Stephen Gaselee 6 Kas~mda kaleme ald~~~~derkenarda ~öyle
diyordu:
"Bana izin verilirse, yap~t~~üç veya dört hafta önce, yönetimin
k~rtasiye dairesinden sayfa halinde teslim alacak ve buradaki
ciltçiye verece~im, ~öyle ki, burada yay~nlanaca~~~gün Istanbul'da takdime haz~r olacak".
Müste~ar Lancelot Oliphant, ~~~~ Kas~mda ~u derkenar~~not
ediyordu:
"Ne olanakl~~ise lütfen yap~n~z. Size çok minnettar kalaca~~m.
Sir G. Clerk ~imdi izinli olarak Türkiye d~~~nda bulunuyor,
ama Nisan ba~lar~nda Türkiye'ye dönecektir ve bu tarihler
ona çok uygun olacakt~r 6".
Iki hafta kadar sonra, Stephen Gaselee ~u derkenar~~kaleme
al~yordu:
"Bu sorunla ilgili olarak sokulganl~kla davranmadan çal~~mama izin verilirse, herhangi bir güçlü~ün ç~kaca~~n~~tahmin
etmiyorum. Yönetimin k~rtasiye dairesine ba~vurarak bu
yap~ttan bir set dileyebilir ve buradaki ciltçimize onu güzelce
ciltlemesi için yönerge verebilirim. Bu gereksiz görülürse,
onu ola~an biçimde sa~layarak d~~ar~dan bir ciltçiye ciltletebiliriz. Bunu, Oxford kentinde müdürü bulundu~um bir
firmada maliyet fiyat~na ciltletebilirim: tabii 'diplomatik'
masraf olarak ödenebilir
Kan~ma göre bu, takdim edilebilecek en ucuz biçimde yap~lmal~d~r 7".
8
7

~. D. A. 15381/E 5237.
~. D. A. 15381/E 4838.
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Aradan dört ay kadar bir süre geçtikten sonra, Stephen Gaselee,
7 Mart 1932'de Yarbay N. G. Scorgie'ye Londra'dan gönderdi~i
özel yaz~da, siyasal nedenlerden ötürü, General Aspinall - Oglander'in
"Gelibolu Sava~~n~n Resmi Tarihi" adl~~yap~t~n~n özel biçimde ciltlenerek Türkiyedeki Ingiliz Büyükelçisi eliyle Gazi Mustafa Kemal
Pa~a'ya resmen takdim edilece~ini bildiriyor, ~öyle diyordu:
"Yap~ttaki kimi sat~rlar~n, bunun takdimini oldukça uygun
yapt~~~n~~saptam~~~bulunuyorum. Anlad~~~ma göre yap~t~n
bask~s~~ ~imdi bitmek üzeredir: bu mektubumdan amaç, sizden, bunun bütünlenmi~~bir suretini bana sayfa biçiminde
göndermenizi ve buradaki (Londra) ciltçinize bunu uygun
biçimde ve bizim seçece~imiz gibi, me~inle (k~rm~z~~veya
siyah olsun, ama domuz derisi olmas~n!) ciltlemesi için ona
buyruk vermenizi dilemektir.
ödenmeyi dileyorsan~z, bizim burada bulundurdu~umuz bir fondan size ödeyebiliriz - ama, bunu resmi bir
amaç için diledi~imize göre, bize herhalde tenzilât yapacaks~n~z. Bu yüzden, size bir talep göndermiyorum. Yap~t haz~rsa,
sayfalar~n bana erken gönderilmelerini dilerim, çünkü Sir
George Clerk, iznini geçirmek üzere yak~nda buraya gelecektir ve cildin biçimini kendisiyle görü~ece~iz". (Belge No. 4).
Buna dört gün sonra kar~~l~k veren Yarbay N. G. Scorgie, yap~t~n
birinci cildinin sayfalar~n~n ona ivedilikle gönderilmesi için ölçem
ald~~~n~; ikinci cildin de sayfalar~~haz~r olunca gönderilece~ini; ciltçisine, yap~t~n Mr. Gaselee'nin diledi~i biçimde ciltlenmesi için direktif verilece~ini bildiriyor, ~öyle diyordu:
"Maalesef bunu ödemeniz gerekecek, çünkü Maliye Bakanl~~~n~n yetkisi olmadan hiçbir takdimde bulunamay~z, ama
size tenzilât yap~lacakt~r. Rahiplere takdim edilen eski din
kitaplar~~bu denli ödemeden muaf tutulur. Silahs~zlanma
konferans~~yakla~mak üzere olmakla birlikte, bir sava~~tarihi,
eski bir din kitab~~olarak nitelenemez ; sonra D~~i~leri Bakanl~~~, Mustafa Kemal Pa~a'y~~muhtaç bir din adam~~olarak
gösteremez" 8. (Belge No. 5).
8
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Ödül Gazi'ye verilirken yap~lacak ithaf konusunda da D~~i~leri
Bakanl~~~nda kimi güçlükler ç~k~yordu. Stephen Gaselee'nin bu konuyla ili~ kin olarak 22 Mart 1932'de kaleme ald~~~~ ~u derkenar ilginçtir:
"Sir George Clerk (~ ngiliz Büyükelçisi) bu konuda dün beni
görmeye geldi. Yap~t~n k~rm~z~~me~inle ciltlenmesini ve her
cildin kapa~~na K~raliyet Simgesinin konulmas~n~ ; yap~lacak
ithaf~n ayr~~bir sayfa üzerinde ve birinci cilde konulmak üzere
matbu ve ~öyle olmas~n~~önerdi: "Büyük bir general, asil
bir dü~ man ve cömert bir dost olan Türkiye Cumhurba~kan~~
Ekselâns Gazi Mustafa Kemal'e Britanya Majesteleri Yönetimince takdim olunur". 'Büyük Britanya'daki 'Britanya
Majesteleri Yönetimi' sözcüklerinin kullan~lmamas~m umud
ederim. Cildin sayfalar~~henüz gelmedi, dolay~s~yla aceleye
gerek yoktur, ama büyük bir de~i~ iklik yaparsak bu konuda
Sir G. Clerk'e dan~~mally~z. Kendisi ~~Nisana dek 6 Carlos
Place adresinde olacakt~r".
Bu arada Stephen Gaselee'nin 29 Martta öteki yetkililerden G. W.
Rendel'e anlatt~~~na göre, yukar~ da sözü geçen ithaf bizzat Sir George
Clerk'ce kaleme al~nm~~t~, dolay~s~ yla G. W. Rendel, onda herhangi
bir de~i~iklik yap~lmas~n~~önermeye çekiniyordu. Bununla birlikte,
ad~n~ n önünde daha yüksek olan "Gazi" ünvan~~bulunan bir ki~inin
ad~n~n sonuna "Pa~a" sözcü~ünün eklenmesinin do~ru olam~yaca~~n~,
dolay~s~yla bu sözcü~ün d~~ar~da b~rak~lmas~n~ ; Sir G. Clerk'in bu
konuda görü~ünün sorulmas~n' öneriyor; bundan ba~ka, önerilen
ithaf ve onun tabedilmesiyle ilgili haz~rl~klar~n oldukça tatmin edici
olduklar~n~~kaydediyordu.
Ayn~~gün Müste~ar L. Oliphant ~u derkenar~~kaleme al~yordu:
"Almanach de Gotha'da Cumhurba~kan~n~ n rütbesi 'Gazi Mustafa Kemal Hazretleri' olarak gösteriliyor; ben bunu <Ekselâns
Gazi Mustafa Kemal' olarak aç~ mlayabilirim. Telt Mare~al'
sözcüklerini d~~ar~da b~rakmam~z~~öneriyorum. Evet hem
Telt Mare~al' hem de 'Pa~a' sözcüklerinin d~~ar~da b~rak~lmalar~ndan yanay~m. 'Pa~a' sözcü~ü kullamlacaksa, Türkçe
olan 'Pa~a' de~il, ~ngilizce olan `Pasha' sözcü~ünün kullan~lmas~~gerekecektir. Sonra Majeste K~ ral Yönetimini 'Büyük
Britanya' sözcüklerini d~~ar~da b~rakarak Mr. Gaselee'nin
kaleme ald~~~~biçimde takdim edelim.
Belleten C. XLIII,

40
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Yap~t~ n ciltlenmesiyle ilgili haz~rl~ klar pek iyi görünüyor
ve bu konuda yapm~~~oldu~u tüm çal~~ malardan ötürü Mr.
Gaselee'ye oldukça minnettar~z. Mr. Gaselee ciltleri al~r
almaz, Türkiye'ye gönderilmeye haz~ r olduklar~n~~bana bildirirse, onlar~~görmek zevkini tatmay~~dileyorum" 9 . (Belge
No. 6, 6A, 6B ve 6C).
Stephen Gaselee'nin 30 Mart 1932'de Londra'dan Büyükelçi
Sir George Clerk'e gönderdi~i özel yaz~ dan anla~~ld~~~ na göre, Gazi'ye
gönderilecek olan yap~t~n ilk sayfas~na yaz~ lacak olan ithaf, bir nokta
d~~~ nda onaylanm~~t~ ; bu nokta da, "Pa~a" sözcü~üyle ili~ kindi. Mr.
Gaselee'ye göre, do~ru dü~ ünülecek olursa, "Gazi" gibi yüksek bir
sözcükten sonra "Pa~a" sözcü~ünü de kullanmak Türkçe bak~m~ndan do~ru de~ildi. Sonra bu sözcü~ün "Pa~ a" olarak kullan~ lmas~ndan da kaçm~ lacakt~ , çünkü bunun Ingilizcesi "Pasha" ve ithaf
Ingilizce oldu~una göre, bu sözcü~tin Ingilizcesinin kullan~lmas~~
gerekecekti. Ithaf ~ u biçimde sadele~ tiriliyordu: "Büyük bir general,
asil bir dü~man ve cömert bir dost olan Türkiye Cumhurba~kan~~Ekselâns
Gazi Mustafa Kemal' e Britanya Majesteleri Yönetimince takdim olunur" .
(Belge No. 7 ve 7 A). Bu ithaf, Amerika'n~ n Türkiye Büyükelçisi
Joseph Grew ve Ingiliz Büyükelçisi Sir George Clerk'ce 30 Mart
~~932'de onaylan~ yordu.
Üç hafta sonra, 21 Nisan 1932'de yap~t, yazar~~General AspinalOglander ve yetkililerden Mr. Childs, Mr. Rendel ve Mr. Helm'ce
incelendikten sonra, diplomatik çanta içinde Ankara'ya gönderiliyordu. Stephen Gaselee, ayn~~gün kaleme ald~~~~derkenarda, "bunun
çok güzel bir yap~ t oldu~u genellikle kabul edilmi~tir" diyordu. Gene
ayn~~gün Ingiliz Büyükelçisi Sir George Clerk'e ~u özel yaz~y~~gönderiyordu:
"Gaziye takdim edilecek olan yap~t~~size göndermekle zevk
duyar~ m. Cildiyle genel görünü~ ünden ve siz burada iken
21 Martta hep birlikte düzenledi~imiz matbu ithaf sayfas~ndan memnun olaca~~n~ z~~san~ yorum, çünkü bunu haz~rlamak
için çok emek harcam~~~bulunuyoruz. Bu yap~t~n ikinci
cildi Ingiltere'de 25 Nisanda yay~nlanacakt~ r; bunu olanakl~~
en erken vakitte, suretleri normal biçimde Türkiye'ye varD. A. 16o93/E 2019.
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madan önce, Gazi'nin eline teslim edebileceksiniz. Ödülden
memnun olup olmad~~~n~~bize lütfen bildiriniz".
Yetkililerden A. K. Helm, bu belgeyle ilgili olarak 26 Nisanda
kaleme ald~~~~derkenarda: "Gazi'nin bunu de~erlendirmesini umut
edelim; de~erlendirece~ine zerre kadar ku~ kum yoktur" diyor;
bir gün sonra öteki yetkililerden G. W. Rendel ~unlar~~ekliyordu:
"...Ödül çok güzel görünüyor ve oldukça tatmin edici olacakt~r 13)"
(Belge No. 8).
Ankara'daki ~ ngiliz Büyükelçisi Sir George Clerk, 27 Nisan 1932'de Stephen Gaselee'ye Istanbul'dan gönderdi~i özel yaz~da, yap~t~n
geldi~ini ve umut etti~i gibi pek güzel oldu~unu; ki~isel rahatl~k aç~s~ ndan bizzat kendisi bunun iki kal~ n cildi yerine daha küçük dört
cildini okumay~~ye~~tutaca~~m, ama yap~t~n verilece~i "yüksek amaç"
bak~m~ ndan iki cildin pek uygun oldu~unu; yap~t~ n takdimi konusunda gereken haz~rl~~~~yapmas~~için yard~mc~s~~James Morgan'a
yönerge gönderdi~ini ve Gazi'nin bunu be~enip be~enmedi~ini bir
mektupla bildirece~ini; onun dikkatini Gazi'den söz eden paragrafa
çekece~ini bildiriyor; "bunu dikkatime sundu~unuzdan ötürü size
çok te~ ekkür ederim; dilenen amaca yard~mc~~olacakt~r" diyordu n.
(Belge No. 9 ve 9 A).
Uç buçuk hafta kadar sonra, 21 May~s 1932'de, Cumhurba~kan~~
Mustafa Kemal, Ingiliz Büyükelçisi Sir George Clerk'i kabul ediyordu. Bu görü~ meyi Büyükelçinin ayn~~ gün 177 say~l~~gizli yaz~~olarak
Ingiltere D~~i~leri Bakan~~Sir John Simon'a gönderdi~i rapordan
izleyelim: "I. Cumhurba~kan~, Anafartalar sava~~n~n resmi tarihini
kapsayan ve özel biçimde ciltlenmi~~bulunan iki ciltlik yap~ t~~Majeste
K~ral Yönetimi ad~ na kendilerine takdim etmem için beni bugün
huzurlarma kabul ettiler.
"2. Bu amaçla huzura kabul edilmem için Protokol Dairesine
ba~vurdu~um zaman, kimi resmi olaylarla kar~~la~t~ m. Bu arada
Bakanlar~n, Protokol ~ efinin ve resmi çevirgenlerin yokluklar~nda
Gazi'nin beni tek ba~~ na kabul etmesi do~rusu pek ~a~~rt~c~~idi. Daha
önceki ziyaretlerimde Gazi'yle görü~mek onuruna nail oldu~um vakit,
Gazi bazan çevirgenlerinden usan~r veya onlardan ku~kulan~r ve bir
10 ~. D. A. 16093/E ~~153.
11 ~. D. A. 16o93/E 2019.
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süre sonra ~s~nmaya ba~lay~ nca, bizzat kendisi Frans~zca veya Almanca konu~maya ba~lard~ ; ama anlad~~~ma göre ~imdi ilk kez yabanc~~bir diplomat~~tek ba~~ na kabul ediyor ve görü~menin ta ba~lang~c~ndan Frans~zca konu~uyordu.
Yapt~n amac~n~n, Bo~azlardan geçme deneyinin nas~l ba~lad~~~n~, nas~l yürütüldü~ünü ve sonunda nas~l ba~ar~s~zl~~a u~rad~~~n~~temiz, gerçek ve yans~z bir biçimde askeri ö~rencilere ve gelecekteki ku~aklara anlatmak oldu~unu Gazi'ye aç~klad~ktan sonra,
kendi yönetiminin askeri aç~dan oldu~u kadar, her iki yan~n erlerince
gösterilen muhte~ em çaba ve ölümsüz cesareti do~rulamak aç~s~ndan
da ilginç bulunan bu denli bir yap~t~, sava~a tam zaman~nda kar~~arak onun sonucunu, askeri harekât~n tüm seyrini ve kendi ulusunun
gelece~ini büyük ölçüde etkileyen Ekselâns~n iyi kar~~layaca~~n~~umut
etti~imi bildirdim ve Cumhurba~kan~ ndan, bunu, kendi yönetimimin,
yap~ tta da belirtildi~i gibi, 'büyük bir general, asil bir dü~man ve
cömert bir dost' sayd~~~~bir ki~iye kar~~~olan duygular~n~n bir belirtisi
olarak kabul buyurmalarm~~diledim. Cumhurba~ kan~, Majeste K~ral
Yönetiminin bu mesut ve kibar görü~ lerinden ötürü duygular~n~~
aç~kça belirterek en içten te~ekkürlerini ve takdirlerini bildirmemi
dilediler.
Bundan sonra ata~ e militerim olan Binba~~~O'Leary'yi içeri
ald~rtarak iki cildi de Gaziye takdim ettim. Gazi ivedilikle bir masa
çekerek, Anafarta bölgesinin haritas~n~~açt~lar ve 1915 y~l~n~n Nisan
ve A~ustos aylar~ndaki en bunal~ml~~günleri bize bizzat anlatmaya
ba~lad~lar. Gazinin o bunal~ml~~günler hakk~ndaki ilginç an~ lanyla
ili~ kin olarak Binba~~~O'Leary'ce kaleme al~ nan bir notu ili~ikte gönderiyorum. Ekselâns bundan sonra genel konular üzerinde konu~maya
ba~lad~~ve daha uzun süre konu~maya haz~ r oldu~unu gösterdi, ama
bir saat sonra, Ekselâns~n Frans~zcas~ na daha çok yük olamayaca~~m~~
anlad~ m ve huzurlarmdan çekilmek için izin diledim.
Gazi'nin di~i a~r~yordu, ama bunun d~~~nda sa~l~k aç~s~ndan
kendilerini en iyi durumda gördüm. Görü~me s~ras~ nda pek ho~~ve
çekici bir yöntem uygulad~lar. Majeste K~ral Yönetiminin bu sad~k
dü~üncesi, görünürde onu pek duyguland~rd~~ve karakterinin basit ve
sevimli bir yan~n~~gösterdi. Ço~u kez Türk halk~na hitap ederken
uygulad~~~~'derin bak~~l~, kutsal gerçeklerin sözcüsü' tutumu bugün
görünmüyordu". (Belge No. ~~o, 10 A ve ~~o B) .
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Binba~~~O'Leary'nin 21 May~s I 932'de Çankaya'da "Gazi'nin
Gelibolu sava~~yla ilgili görü~leri" ba~l~~~~alt~nda kaleme ald~~~~not:
"Ilkin Gelibolu yar~madas~ ndaki tüm ordulara komuta ediyordum, ama Ingilizler Güney kesimine ç~ karma yapmadan bir süre
önce komutam, benden daha k~demli olan ama hiç yetene~i bulunmayan Albay Sami Bey'e verilmi~ti. O s~ralarda 19. tümene komuta
ediyordum ve karargah~ m Maydos'un Kuzeyinde bulunuyordu.
Kolordu komutan~~da Gelibolu'da idi. Komutamdalçi tümeni yürüyü~lerle e~itmeyi sürdürüyordum.
"Bir gün bir taburla birlikte Conk Bay~r~~do~rultusunda askeri
manevralar yaparken, kurmay~ ma mensup bir subayla birlikte tepeye
t~rmand~k. Ani olarak Ar~~Burnu do~rultusundan bana do~ru gelmekte olan, Türk askerlerinden olu~mu~~bir hat gördüm. 'Dü~man geliyor' dediler. 'Hangi dü~man?' Ingilizler ç~karma yapt~lar'. Silahlar~~için mermi kalmad~~~ ndan geri çekilmek zorunda kald~klar~n~~
eklediler. Kendilerine süngü takmalar~ m ve yere yatmalar~n~~buyurdum. Öndeki Ingiliz askerleri de ne oldu~unu anlam~yarak bizi taklit
ettiler.
"Bu arada taburu ça~~rd~ m; bereket ki onlar~ n mermileri vard~.
Bu, tüm yar~madan~n anahtar~~olan Conk Bay~r~~tepesi için yap~lacak mücadelenin ba~lang~c~~idi. A~ustos ç~karmalar~ ndan önce, her
iki sava~~kesiminde direni~le kar~~la~arak ilerleyemeyen Ingilizlerin
yandan ç~karma yapmay~~deneyeceklerine ve bunun da ancak Suyla
bölgesinde yap~labilece~ine yüksek komutan~n s~k s~k dikkatini çekiyordum. Bu görü~ ü kabul etmediler ve Kolordu Komutan~~Feyzi
Bey, komutam~n oldu~u yere gelerek bana, Suvla'ya bir ç~karma
yapman~n olanaks~z oldu~unu yerel olarak göstermeye yeltendi.
"Daha sonra rahats~z olmaya ve ne yap~lmas~~gerekti~ini s~k s~k
bana sormaya ba~lad~ lar. Ben de 'Gereken ölçemleri al~n~z; tüm sava~~
kesiminin komutas~n~~bana veriniz' kar~~l~~~n~~verdim. 'Bu pek çok
olmaz m~?' diye sordular. 'Hay~r, pek az olur' kar~~l~~~n~~verdim.
Liman von Sanders bunu yapmaya haz~rd~, ama Enver Pa~a ona
izin vermiyordu.
"Sald~r~~ba~lay~ nca, bana telefon ederek Suvla'da Ingiliz askeri
olup olmad~~~n~~duyup duymad~~~m~~sordular. 'Nas~l olabilir, siz
bana bunun olanaks~z oldu~unu söylemi~tiniz' kar~~l~~~n~~verdim.
Durum oldukça bunal~ml~~idi, çünkü Ar~~Burnu'ndaki dü~man Conk
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Bay~rfndaki tümsekleri ele geçirmeyi ba~arm~~t~~ve oradaki komutanlar~m daha çok direni~te bulunamayacaklarm~~bildiriyorlard~. 'Dü~man~~Anafarta önünde durdurana dek oras~n~~bir gün daha korumal~s~n~z' dedim.
"Derhal öne at~ld~ m ve Suyla körfezinde ~ngiliz ordular~n~n
sütunlar~n~~gördüm. Burada buyru~umda pek az say~da asker vard~ ;
Ingilizler sald~ rsalar, onlara kar~~~tutunamayacakt~k, ama beklediler.
Ö~rendi~ime göre, sald~r~~buyru~unu vermek için bizzat General
Hamilton Suyla körfezine gelmi~ti.
"Bu arada kar~~~sald~r~~buyru~unu verdim ve askerlerimize yerlerini tutmalar~n~~emrettim; ben de öteki sava~~kesimine ko~tum ve
orada ingilizleri tümseklerden geri püskürtmeyi ba~ard~k.
"Tüm sava~~günlerinde iki dü~manla sava~mak zorunda kald~m:
D~~~dü~ man ve Türk yüksek komutas~ . Çankaya, 21. 5. 1932".
Yukar~daki belgeler Ingiltere D~~i~leri Bakanl~~~nda ilgiyle izleniyor, yetkililerden C. W. Baxter, 3 Haziran 1932'de ~u derkenar~~
kaleme al~yordu:
"Gazinin bu kadar takdir edici olmas~~tatmin edicidir. Onun
Gelibolu sava~~yla ili~ kin sözleri oldukça ilginçtir...".
Öteki yetkililerden G. W. Rendel 6 Haziranda ~öyle diyordu:
"Gazinin verilen ödülü ne kadar de~erlendirdi~i, bas~nda da
göze çarpar biçimde aç~klanm~~t~r. Bu görü~ü ilk ortaya atan
Mr. Helm'e büyük kredi verilmelidir. Onun bu konuda
kulland~~~~inisiyatifte ne kadar hakl~~oldu~u kan~tlanm~~t~r".
(Belge No. ii).
Öte yandan Londra'da ç~kan ~ngilizce "Daily Telegraph" gazetesinin 6 Haziran 1932 günkü say~s~nda ~u ilginç haber yay~nlan~yordu:
"Ingilizlerin Gelibolu Tarihi Türk Okullar~nda Okutulacak';
Istanbul, Pazar; muhabirimiz bildiriyor: Ö~rendi~ime göre,
Türkiye yönetimi, Ingiliz Resmi Gelibolu Sava~~~Tarihi'ni
Türkçeye çevirmek niyetindedir. Bu, Türkiye'de tüm okul
ve üniversitelere da~~t~ lacakt~r..." (Belge No. 12).
Bu arada ~ ngiliz Büyükelçisi Sir George Clerk, 24 May~s 1932'de
D~~i~leri Bakanl~~~~yetkililerinden Stephen Gaselee'ye Ankara'dan
~u özel yaz~y~~gönderiyordu:
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'"Gelibolu An~lar~n~' Gazi'ye takdim etmekle ilgili dahiyane
fikrinizin ne denli isabetli oldu~unu anlatan 21 May~s 1932
tarihli ve 177 say~l~~yaz~m~n sizi memnun b~rakm~~~olmas~n~~
umud ederim. Mustafa Kemal'in O'Leary ile bana, Anafarta
an~lar~n~~anlatt~~~~s~rada sizin de orada olman~z~~dilerdim.
Gazi'nin anlatt~~~na göre, yerine ba~kas~~atan~yor ve kendisine,
sava~~olmayan bir bölgede sahte (ad~~var kendi yok - Dud) bir
tümen veriliyordu. Bir gün bir taburu e~itirken, Türk askerlerinin bizim Anafarta'da yapt~~~m~z ilerleme önünde geri
çekildiklerini bir tesadüf olarak gördü. Bizim için trajik olan
bu dramatik kader çarp~s~~iyi biliniyor, ama ba~~rolü oynayan
aktörün bunu basit ve kibirsiz bir biçimde anlatmas~, hayat~m~n en ilginç deneylerinden biri olarak kalacakt~r 12" . (Belge No. 13 ve ~~3 A).
Stephen Gaselee buna 13 Haziran 1932'de Londra'dan gönderdi~i ~u özel yaz~yla kar~~l~k veriyordu:
"24 May~s 1932 tarihli yaz~n~za daha önce kar~~l~k verecektim,
ama 21 May~s 1932 tarihli ve 177 say~l~~yaz~n~z 3 Haziran'da
al~nm~~~olmakla birlikte elime ancak bu sabah geçti.
Takdim konusunda her~eyin t~k~nnda gitmi~~olmas~ndan çok memnunum ve ~imdi gazetelerden ö~rendi~ime göre,
Gelibolu tarihi veya onun bir k~sm~~Türkçeye çevrilerek askeri
kolejlerde okutulacakt~r.
Mektubunuzu veya onun bir k~sm~n~~gizli olarak General Aspinall - Oglander'e göstermek konusunda Do~u Dairesinden izin almaya çal~~aca~~m. Ancak, yaz~mzda düzeltmem gereken bir yanl~~~vard~r: söz konusu yap~t~n Gaziye
takdimi fikri benden de~il, Mr. Helm'den gelmi~tir. Ben sadece ciltleme, ithaf sayfas~n~n bas~lmas~~ve tüm i~in pratik
yönlerini bütünlemekle u~ra~t~m 13" .
~ D. A. 16o93/E 2714.
Ayn~~kaynak. Stephen Gaselee, 13. 6. 1932'de ~u derkenar~~kaleme al~yordu: "Sir G. Clerk'in bana gönderdi~i özel bir mektubu buraya ili~tiriyorum.
Ona gönderdi~im kar~~l~kta bu fikri ilkin kimin ortaya atm~~~oldu~unu kendisine
bildirdim. General Aspinall - Oglander'i bu yaz~y~~okumas~~için buraya ça~~rabilir
miyim? Onu çok memnun edecektir ve bu kadarc~ k bir onur onun için gereklidir".
Müste~ar L. Oliphant ~unlar~~ekliyordu: "Görü~lerinize büsbütün kat~l~r~m. General
Aspinall - Oglander özellikle bu yaz~n~n içeri~iyle ilgilenecektir. Hiç olmazsa ona
12

13
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Ingilizlerin Gazi'ye göstermi~~olduklar~~iltifattan hiç de memnun
olmayan Frans~zlar, özellikle "Le Temps" gazetesi, ona verilen
ödülle ili~ kin olarak çirkin bir yaz~~ yay~nl~yor ve Türk onurunu
inciten sözler harc~ yordu. Bunun üzerine Ankara'daki ~ngiliz diplomatik temsilcisi James Morgan, 28 May~s 1932'de ~ngiltere D~~i~leri
Bakan~~Sir John Simon'a ~u yaz~y~~gönderiyordu:
"Wâkimiyet-i Milliye' gazetesinin 27 May~ s 1932 günkü say~s~nda yay~nlanan bir yaz~n~n çevirisini ili~ikte gönderiyorum.
Bu yaz~~ilkin 'Le Temps' gazetesinde, ondan iktibasen de
`L'Republique' gazetesinin 27 May~s 1932 günkü say~s~nda
ç~kan bir yaz~dan esinlenmi~tir. D~~i~leri Bakanl~~~~Müste~ar~~
Numan Bey, Büyükelçilik dan~~mamm~z~n dikkatini Wâkimiyet-i Milliye'de ç~kan ba~~yaz~ya çekerek, bu gazete ile
Istanbul bas~n~n~ n, Gazi'ye ödül verdi~i için Ingiliz yönetiminin tutumunu çeki~tiren 'Le Temps' gazetesine kar~~~tak~nd~klar~~tutumdan memnun kald~~~n~~söyledi.
Tarih'in Gazi'ye takdim edilmesinin Türklerce büyük
ölçüde de~erlendirildi~ine ve 'Le Temps' gazetesinin yaz~s~na
epeyi içerlediklerine hiç ~üphe yoktur; ama zaten bu s~ rada
Türklerde, en küçük bir nedenle Frans~z bas~n~na k~zma ve
~ngiltere ile Fransa'n~n aras~n~~açma meyli vard~r "".
Üç gün sonra, ~ ngiliz Büyükelçisi Sir George Clerk, D~~i~leri
Bakan~~Sir John Simon'a gönderdi~i 184 say~l~~yaz~da: " Temps' gazetesinde ç~kan yaz~~yüzünden, Ingiliz yönetiminin nezaket ve içtenlikle davranarak Bo~azlar sava~~yla ili~ kin resmi tarihi Gazi'ye göndermi~~bulunmas~, Türkiye yönetimi ve bas~m= o kadar çok takdirini kazand~rm~~t~r ki, adeta s~k~l~yoruz" diyor; bu konuda Türkiye
D~~i~leri Bakan~~vekili ~ükrü Kaya'n~ n ona göndermi~~oldu~u bir
yaz~n~ n suretini ili~tiriyor, ~öyle diyordu:
bunu gelip görmesi için izin vermeliyiz". Stephen Gaselee, 4. 7. 1932: "General
yaz aylar~nda uzakta olacak ve ~imdilik kente gelemez. Güz ba~lang~c~nda geri
dönünce bu yaz~y~~kendisine gösterece~im". S. G. 31. ~ o. 1932: "Yaz~y~~kendisine
gösterdim; çok minnettar kald~". (Belge No. 12).
14 ~. D. A. 16093/E 2717; "Hâkimiyet-i Milliye", 27. 5. 1932 "Zavall~~ Temps";
"La Republique", 27. 5. 1932, "Une publication insolente d'un Journal Etranger".
Ingiliz yetkililerinden A. K. Helm bunu 14. 6. 1932'de ~öyle yorumluyordu: "Temps
budalaca davranm~~t~ r, ama Türklere, ödülün ne kadar takdir edildi~ini göstermeleri için f~rsat vermi~tir".
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of Turkleh Dolloy on Dert of Ele Liejeety's Government.
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with e botu~d copy of the "Official History of the
Gallipoll Compaign".
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Belge No. I ve ~~ A — Ingiltere
A. K. Helm'in, Gazi Mustafa
bulunulmas~m öneren 14. 9. 1931
belgeleri kapsayan
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D~~i~leri Bakanl~~~~yetkililerinden
Kemal'e iyi niyet gösterisinde
tarihli derkenar~~ve bununla ilgili
dosyan~n ön sayfas~~
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Tho ree,ipt by uo of neme chapters.of the öfficlal
History of the GallIpoli CampaIgn, soon after the~.e wae a
questIon of makIng u friendly gesture towards -the Gazi
(es° X 3741/3137/93 and ii 4400/4400/65),haa mode me
wonder whether tho 'atter object might not be achleved
by the presentation to the Gazi of a suItably bound <>c~ p;
of the hIetory In dua course.
I feel sure that auch e present would glve extrema
pleasure.

I know'from•experlence that the Gazi ilke°

nothing better than to talk about the Gallipoli eampaign,.
and the auggested present would loee nothlng from the
fact that the HlatOry shOws that Uustafa Kemal played a
larze arP,almost declelve part in the Soruna* of the
Peninsula.
Ta secure the deetrod effect the

presentation would

of °euro() have to be nede to hien In pereon by Ele
Ambassador.

//~~
------- —
14th September, 1931

1-‘‘.t.... L

kG—L-Vc

Belge No. ~~ A

S. R. Sonyel
liogistri No. y....183,/,1036/44
F. O.,

33 S

bç'cl •

~".^
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Sir

Clerk,

1:y dear George,

Constantinople.
I told yoo some »eksi ago, ;the
Privato.

'From Sir 1. 011phant

unzertatn political eituation nede ii ImpOealble
to act on the ouggeetion In yOur /atter Of
n~u-i~ at 10 that tho Seoretary Of State should
F?ive Teisflk

a pot on the bask at Geneva,,,

Le have kept in t' -

-r mindt your
•

deeire that cam.) friendly overture should be
to the Gazi or to the Turkish GoWernment.
The recoipt In the Department of the prOofe
of the Otlicial History of the Gallipoll
Campaign hac~~ euggeated to as the idea that no
little pleaaur might be giyen to the elimi it
yoo, on behalf of 11.U.0., ware toprreant'il.,,
him offlolany a. euitably bound oopy ef the ;
History.

I beliove / am right in .thinkJ.iii

that the Gazi .etillhoarly laree/
to teikof bil..
port In the campaign and it le possibl,s
gosture ilke this would be apPreoiated as muSh
as would somothing ot a more ambitiona natuke.
The /

Belge No. 2 ve 2 A -- Gazi Mustafa Kemal'e verilmesi dü~ünülen
ödülle ilgili olarak ~ ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~~Müste~ar~~Lancelot
Oliphant'~n 5. ~ o. 193 ~ 'de Türkiye'deki ~ngiliz Büyükelçisi Sir George
Clerk'e gönderdi~i özel yaz~n~ n müsveddesi
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The laza IS. _however ><5; tontative, and,

unless you giva it your blessing; you will hear
no more about it.

But please lot ne know what

you think.
I am told that the final vd)lume of the'
'History will probably be publishod about the
end of the year.

Incidentally, Holm has read

it through and consideru that.it contains
nothing which could possibly offend the suscoptibili.ties of the Gazi or of tho Turku in
general. . On the other hani the History does
show that Mustafa Kemal playod a large and almol
a decisive port in the defenco of the Peninsula,

Belge No. 2 A
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My dear Lance,lot,

October 12, 1931.
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Since Helm has paseee the text of
the ()Metal History of, the Gallipoli Campaign
as containing nothing to offend the very delleate
ausceptibilities of the Gazi or the Turlu' in
general, I think that ft is an admirable idea
to give Mustafa Kemal a euitably bound eopy.
.140~
I kcyjr,t;Or

So go ahead and and it ^ut to ize as eoon as
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;:— possible.
:
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Youre ever

...ftGPV ‘

Sir Lancelot Oliphant, K.C.M.G., C.B.,
Foreign Office.
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Belge No. 3 — Ingiliz Büyükelçisi Sir George Clerk'in ayn~~konuyla
ili~kin olarak 12. ~ o. 193~ 'de Müste~ar L. Oliphant'a gönderdi~i özel
yaz~n~n asl~ n~n fotokopisi

S. R. Son yel

R~~zistry

~~

~~
e42:

L t--"

«

c1,7

4'~be•I

;:7•41.-. •

/114-4

T~ss-~ l.

~~
k;fr

6- k- Ç,

1-.,—
,

i4Jn
/fr

,4,,10-34

1

1C1k

••4

'- )

Belge No. 4 — Ayn~~ konuyla ili~kin olarak ~ ngiltere D~~i~leri
Bakanl~~~~yetkililerinden Stephen Gaselee'nin 7. 3. ~ 932'de
Yarbay N. G. Scorgie'ye gönderdi~i özel yaz~n~n müsveddesi

S. R. Sonyel
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G.734/132A.

11th Mercii, 1932.

•
Deur Gaselee,
With reference to your letter
E 1153/11:53/44 of March 7th 19,52, I am arranging
for sheets of Volume Ona of the Gallipoli History
to Le sent to you at onca, and of Volume Two as
soon as they ara avallable.
The Press will be
told to bind to your inatructions.
am afral,i we must churge you (of
course giving you the benerit ol' the trude
discount), eecuuse ve ara absolutely debarred
from presentations without Treasury authority,
excepting obaolete reliplous book.> to parsonu.
:5ren with the Disarmew:nt Conference approaching
I cannot conutrue a W,r 111tory as an obuolete
rcligious book, and I doubt whether the Poreign
Office could put forward Muutapha Kemal Pasha
as a needy Minister of Religion.
3incerely yours,

~~

•
•

G. G,,,:elee,
C.b.E.,
Porsign Office,

iNia2sA\4 VJ(' 1"

?"(.1), ‘14 •

• 3

Belge No. 5 — Yarbay N. G. Scorgie'nin Il. 3. 1932'de Stephen Gaselee'ye
gönderdi~i kar~~l~~~ n asl~n~n fotokopisi
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Belge No. 6, 6 A, 6 B ve 6 C — Gaziye verilecek ödülün ithaf bölümünün
biçimi konusunda ~ ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~nda, 22. 3. 1932 ile 2 ~ . 4. 1932
tarihleri aras~nda kaleme al~nan derkenarlar~n as~llar~n~n fotokopileri

S. R. Sonyel

I underntand rrom Mr. Ont.elre tbat the wording
"scated above WhS deyim:d by Sir Georgo Clerk hlmneir
nnd I thererore healtate ta nekwest nnj nIterfttion.
I hnl told, however, that It Je not atrict4' correct
to ndd the word "Pnahn" orter h neme nlrendy preceded
bi, the higher title "Gezi", and that it wonld thererore
be prereroble ta omit it,
1.« SIPA. Clerk by prIvate letter thle
wheth,r be neee any objectbon ta thin omisnion.
Apart....

Belge No. 6 A
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Apart from thin it seeme to ele that the w~ gr,eoted
Inacription and arrane,,, enta for printlng It, etc., are
quite eatiafactory.

V-44— C\kt:-.,
, *
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(‘.--£.-3,
›
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FOREIGN OFF~ Cl, S.W. 1.
E 1153/1153/44

30th March, 1932.

My dear Clerk,
The inocription in the bcok to be preacnted to the
Gazi has been approved with the following exception, and I
write to ask for your concurrence In the omisa1on.
It is of the word "Pa ~ a", the reason being that It
appe!-Irs to be hardly otrictly correct in Turklah to add
the word "Ya~ a" after e neme already preceded by the higher
title "Gazi", Just as In the comparatively frequent casco
where e peer is aieo a baronet, we omit all mention of the
latter in his style.

This will hava the further advantage

of doing eway with a word written in e non-Englieh soript,
for, the inscription being in b;r~gliah, if ve ueed the title
at 011, we ought really perhaps to uae the Engliall form
"Pasha" rather than the Turkish form "Pa~a".
This leaves the inscription as followe, and you will
4
be glad to see that ve ara to be allowed to uae the eimpler
atyle for our Government, and not to have to employ onu of
those circumlocutary affairs which are now considered
The Right Honourable
Sir George Clerk, G.C.M.G.

neceseary...

Belge No. 7 ve 7 A — Gazi'nin ünvan~~ ve yap~lacak ithaf konusunda
Stephen Gaselee'nin 30. 3. 1932'de ~ngiliz Büyükelçisi Sir George
Clerk'e gönderdi~i yaz~n~n asl~n~n fotokopileri
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neeessary in certain forma' documents:i,resented ta
HiR EzeelleneY
Gazi Mustafa Kemal,
President of the Turkish Republie,
by
His Britannie Zujeuty's Government
in honour of
u great general,
u noble enemy,
and a generous friend.
you 'nend ne a line before yuu start,
(an I hope), that ycu uprove of this.
Yours over,

' .52
~'

Belge No. 7 A
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prcent,tion to t h e 6; uzi..
12,ijording arrun,.emnta 'for bindlng of book,
,t;le ol inscrIption, etc, -
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Belge No. 8 — Gazinin ödülü be~enip be~enmeyece~i konusunda
Ingiltere D~~i~ leri Bakanl~~~nda 2 6 . 4. 1932'de kaleme al~nan
derkenarlar~n as~llar~n~n fotokopisi

S. R. Sonyel
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British Embasay,
Conatantinople.
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April 27,1932.
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My deo! Geeelee,

The book nRs errIved and fully
comea up the the high expectRtione I

kinci

formed.

As e matter of personel convenience I ehould
myself prefer to read It in four emeller volumee
rnther thnn tnn fat ones but the two volumea

•

ars, undoubtedly right w-4-etr the high purpoae to
which the book ia deatined.
I have instructed Morgan to teke
the necessary steps ta arrynge for me to preeent
the book and elli of courue let you know how
the

Stephen GaselPe,Fsq.,C.B.S.,
Forelgn uffice.

Ep‘s

/ •

ç'• S. -• •

3‘
2.

Belge No. 9 ve 9 A — Ingiliz Büyükelçisi Sir George Clerk'in, Gazi'ye
verilecek olan ödülün Istanbul'a vard~~~n~~ Stephen Gaselee'ye bildiren
27. 4. 1932 tarihli özel yaz~n~ n asl~n~n fotokop~s~~

S. R. So~ yel
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tLe Gazi likes it./'Yot mny be eure that I sill
call his attention to the special paragraph meny thanks for pointing it out ta ise -. It
should do the trick.
Yours ever

C

Belge

No. 9 A

•

S. R. Sonyel
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No. 177.

BRITISH EYBASST,

(29/14/32).

ANGOR A.

Confidential.

1 4

May 21, 1932.

Sir,
I have the honour to report that the; President
of the Republic gave me an audicnce to-day for the
purpose of handing to him the specially bound volumes of
the °Metal history of the Dardanelles Campaign whlch
had been preeented to bin' by His Fajeety's Government.
2.

ilhan I originally applied through the Protocol

department for an audience for this purpose, the matter
es treated with a good deal of official tussiness, and
I was all the more agreesbly surp:'ised to find myself
recelved by the Gazi alone, without any paraphernalla of
Ministers, Chef de Protocole, or offioisl interpreters.
On previous occasions when I hava had the honour of
speaking with the Gazi, be has sometimes grown bored with,
or suspicious of, his interpreters and, as ha warmed up,
carried on the conversation himself in Frenoh or even in

ern,‘,1, but thic 13 the first time, so far as I know,
th.t he has received e foreign representative alone or
held the conversation in French from the beginning of the
interview..
Z.

After cxplaining

o: the history

WRJ

Lu Ills Excellency that the purpose

to provide the military student and

posterity with e cle.r, trut, and impartial'
acesunt of
the ...
ihe Right Hoh,..urable,
Sir John Zimon, G.C.S.I., K.C.V.O.,
oto.
etc.,
etc.,

Belge No. ~ o, to A ve to B — ~ngiliz Büyükelçisi Sir George Clerk'in,
21. 5. 1932'de Gazi taraf~ndan kabul edildi~ ini ve ödülü verme törenini
anlatan ayn~~ tarihli yaz~s~n~n asl~n~ n fotokopileri

S. R. So~ yel
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the inc,ption, execution, And rinel fallure of the ettempt
to force the pesego of the Dardenelles, I said that rry
Government hoped that a work of such interest, both from
the militory point of view and for the witness it bore to
the magnificent offorts and the immortal courare of the
trool-s on b,th sides, woUld be welcome to Ula Fxcellency
whase intervention at the decisive moment had counted
for so much in the result of th* battle, the is,
ue of the
campaign, and the future of his nation, and I asked the
President to accept the book as an expression of the
sentiments !thich my Government felt towards ona whom they
held, in the words with which they conveyed the gift to
gre,t general, e noble edversary, and a generous
friend. Ihe President

W'~ 3

manifestly touched by the

happy and chivalrous idea of H13 !Zajesty's Government,
and he replied by asking re to oonvey his most cordlal
thank ond appreciation.
4.

I then brought in !!ajor O l Iaary, my Mitary

AtLache, ani handed the volumw over to the Gazi, who et
•
once pnlled up a table, opened out the mar) of the Anefarta
re,.ion, and described to us bis own ections during the
crit1ca1 days of April and Aurest, 1915. I enclose e nota
xhich ejrr O'reary has m..ie of the Ontl i s InterestIng
remi,117cences of thoae critical clays. His txcellency then
Mont on to talk on general to:lcs and seemed to be reedy
to continue for e long Li—e, but after en hour I felt that
I could not put any further strain on His Excellency l a
Prencn and aJked leave to withdraw.
6. The ...

Belge No. to A
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h.

The Gazi w,is suffering some pnin from his teeth,

but otherwise appenred to be in e~.cellent hesith snd
nothing could have been pleasanter er more chsr,ing than
his sttitude throughout the inierview. lie wes obviously
tot,ched by the grateful thought of 11S3 Yojesty t o Government and he shewed esimple and genial nide of his ehoracter,
vony different fror the pose of.plercing-eyed utterer of
divine trutha which he usunlly adopts before the Turkish
people.
I have the honour to be, with the highest respect,
Sir,
'Your mt chedienL,
humble Servant,
v~~

Belge No. ~ o B
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y 2714/1153/44

Presentation to tl, Gazi ot ,ium eu of ofilclal
history of la~ rd~.a.:11eu cam,a gn.
On ”by 11ut
asa receivcd elone
in audience of U~ e Caz'. Sir G. Clerk preuented
volumes to the 1a21, who can man1feetly touched by
177 (29/14/32)
uction of Ilo Yejeuty'a Government, to whom he aaked
-onfidential.
that 111:i mont cordial thanku and appreciatlon
should be conveyed. Tranemite copy of minute by
2161 Ifiay 1932
Milltery Attache, who wee introduced subeequently,
~~
)
3rd June 1932 rocording Gaz1'a observetlona on his own port in
the cano61,,n.
Si Turkey
Sir G. Cler'i,
(Amorti)

Last Paper.
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Belge No. ii — Gazi'nin verilen ödülü nas~ l kabul etti~ini gösteren
Ingiltere D~~i~leri Bakanl~~~~derkenarlar~~

S. R. Sonyel
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Belge No. 12 — Gazi'ye verilen ödülle ilgili derkenarlar ve 6. 6. 1932 tarihli
"Daily Telegraph" gazetesinde ç~ kan haberin kupiirünün fotokopisi

S. R. Sonyel
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British Embanny,
Ang

O

r R.

May 24, 1932.

My deor GRSO1.030,
I hope that oy despatch No.177. of
the 21st Instnt will aatisfy you that your

•

inGenl.,us 'deo of presentIne 'GallIpoll Memories",
to the Gezi hac' been more than justified.
I only wIsh you coulo have been preDant wl~en utaf Kertel told O'Leary And ne
how he'd been Duperseded onu
In

A

ven a uud dIvision

non-fIghting eren, onu then one doy ehtle

trninIng

D

hattallon had tumbled by pure ch.noe

on Turs:1 troopo retiring before our advance
staohan Gosalee,

on

Forel en Office.

Belge No. 13 ve 13 A — Ingiliz Büyükelçisi Sir George Clerk'in, Gazi'yle
yapm~~~ oldu~u görü~me konusunda 24. 5. 1932'de Stephen Gaselee'ye
gönderdi~i özel yaz~n~n asl~n~n fotokopisi

S. R. So~ yel
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on Ansfortft.

This trn c (for Us ) nnd

drometic stroke of Fnte 18 woll enough
known, but 'ta simp'.e ona modest recitn1
by the chiefactor'willromsin ono of the
most interoettne experleoces of my llfo.
ev ,r

Belge No. 13 A
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GAZ~~MUSTAFA KEMAL
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"Bu yaz~~yaln~z kullanmakta oldu~u ili üslûp aç~s~ndan de~il,
ayn~~zamanda Gazi ve Türk yönetiminin bu yaz~ da belirtilenlerin Türk halk~ na duyurulmas~n~~dilemi~~olmalar~~bak~m~ndan da göze çarpmaktad~r. Yaz~n~n metni, ~ngiliz yönetimince Gazi'ye yap~lan ithaf~n foto - kopisiyle birlikte, yar~~
resmi `11âkimiyet-i Milliye' gazetesinin 31 May~s 1932 günkü
say~s~nda aynen yay~nlanm~~t~r. Ayn~~gazetede, Falih R~fk~'mn
'Temps' gazetesini ele~tiren bir yaz~s~~yay~nlanm~~t~r; bunun
çevirisini gönderiyorum.
~ükrü Kaya Bey'e uygun bir kar~~l~ k görderdim, ama
~ ngiliz yönetiminin bu jestine Türkiye'de gösterilen tepkinin
Majeste K~ ral Yönetimince takdir edildi~ini Türkiye yönetimine bildirmeme memur edilirsem, hiç ~üphe yoktur ki
bundan çok memnun kalacaklard~ r. Dikkat buyurursan~z,
Gazi, te~ekkürlerinin Majeste K~ rala iletilmesini dilemi~tir;
bunu lütfen Majestelerine bildiriniz".
Bu belgeler de ~ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~nda çe~itli yorumlara
yol aç~ yor; yetkililerden A. K. Helm, 17 Haziran 1932'de ~u derkenar~~kaleme al~yordu:
"Sir G. Clerk'in söyledi~i gibi bu konu bize adeta s~k~nt~~
veriyor. D~~i~leri Bakan~~vekilinin mektubu, ödülün Gazi ve
Türk yönetimince ne kadar de~erlendirildi~ini gösterir;
'Temps' gazetesinde ç~kan yaz~~ise, bu takdirin tüm Türk
halk~nca ö~renilmesine neden olu~turmu~ tur. Görünü~te pek
az bir yat~r~ma kar~~l~k olarak iyi bir yarar sa~lam~~~bulunuyoruz. Te~ekkür ve kar~~~ te~ekkür sonsuz olabilir, ama
Sir G. Clerk'e, Türkiye D~~i~leri Bakanl~~~~arac~l~~~yle Türk
yönetimine sözlü olarak te~ ekkür etmesi için izin verilmelidir
görü~ündeyim".
Öteki yetkililerden C. P. A. Warner ~u derkenar~~ekliyordu:
"Te~ekkürü sözlü veya yaz~l~~yap~p yapmamas~~konusunu
kararla~t~rmay~~bizzat Sir G. Clerk'e b~rakal~m".
G. W. Rendel 18 Haziranda ~öyle diyordu: "Ben de bu görü~deyim...
Tek umudum, bunun, Türklerden bir te~ ekkür daha gelmesine yol
açmamas~d~r". Müste~ar L. Oliphant: "Evet, bu konuda a~~r~~gitmek
olas~l~~~~var" diyordu.

634

S. R. SONYEL

Bunun üzerine G. W. Rendel, Ingiliz Büyükelçisi Sir George
Clerk'e, konuyla ili~kin olarak 29 Haziran 1932 tarihli ve 252 say~l~~
~u son mektubu gönderiyordu:
"31 May~s 1932 tarihli ve 184 say~l~~yaz~n~za ili~tirmi~~bulundu~unuz Türkiye D~~i~leri Bakan~~vekilinin (Cumhurba~kan~na takdim edilen Gelibolu sava~~n~n resmi tarihiyle)
ilgili mektubunun suretini ald~m. Yaz~n~z~n 3. paragraf~nda
önerildi~i gibi, Majeste K~ral Yönetiminin bu denli davran~~lar~na kar~~~Türkiye'de gösterilmi~~olan tepkiden ötürü
büyük sevinç ve takdirlerini, sizin saptayaca~~n~z biçimde ya
sözlü veya yaz~l~~olarak Türkiye yönetimine belirtebilece~inizi
bildirmeyi dilerim 15 .

D. A. 16o93/E 1974; ili~ikte Türkiye D~~i~leri Bakan~~vekili ~ükrü Kaya'15
n~n 28 May~s 1932'de Ankara'dan Ingiltere Büyükelçisi Sir Gecrge Clerk'e gönderdi~i yaz~n~n sureti; ayr~ca, Falih R~fk~~(Atay'~n,) 'Ilâkimiyet-i Milliye' gazetesinin
31. 5. 1932 günkü say~s~nda ç~kan ba~yaz~s~n~n Ingilizce çevirisi.

