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Kurtulu~~Sava~~~s~ras~nda Türk Milliyetçili~i,
Türkçe'ye çeviren: Cenap Yazansoy. ~st., 1981, Sebât Matbaas~, Tarih ve
Edebiyat Yay~nlar~ -4, 156 sayfa, 120 Lira.
BERTHE GEORGES:GAULIS,

Tan~ tma~a çal~~aca~~m~ z eser, Madame Berthe Georges-Gaulis'in, Paris'te 192 ~~'de
Librairie Plon taraf~ndan yay~mlanan Le Xationalisme Turc adl~~eserinin tercemesidir. Kitab~ n
ba~~nda ~evket Rado'nun Kurtulu~~Sava~: s~ras~nda Madame Berthe Georges-Gaulis, Bir Türk Dostu
ba~l~ kl~~ yaz~s~~ bulunmaktad~r. Bunda s~ras~yla, Na~id Hakk~~Ulu~'un Milli Mücddele'de TürkFirannz Mündsebetlen makalesi ile, Prof Dr. Feridun Ergin'in K. Atatürk adl~~eserinden, Sa'di
13orak'~ n ne~retti~i, "Milli da'vam~z~ n me~rü' lu~unu isbât için pek yüksek fedakarl~ klarda
bulunan„ Madame Gaulis'e bir te~ekkür mektubu yaz~lmas~~ hakk~nda T.B. Millet Meclisi
Reisli~i'nce verilen, ittifâkla kabül edilen belgeden faydalan~lnu~, Berthe Georges-Gaulis'e
yaz~ lan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Ba~ kumandan Mustafa Kemal unvân ve imzal~, 5
Eylül, 1921 tarihli mektubun Türkçe'ye tercemesinin tam metni de ne~redilmi~tir.
~evket Rado'nun, eserin ba~~ nda yer alan bu yaz~s~ nda Berthe Georges-Gaulis'in
Istanbul'a ilk geli~i hakk~ nda k~saca bilgi de verilmi~tir: Parisli gazeteci Georges-Gaulis, Abdü'lHamid devrinde, 1896'da Le Temps gazetesinin temsilcisi olarak e~i Berthe ile Istanbul'a
gelmi~ tir. Uydurma haberler vermeyen, memleketimizce ciddi, çal~~kan bir gazeteci olarak
tan~ lan Georges-Gaulis, 912'de, Balkan Sava~~~s~ ras~ nda hastalan~p Istanbul'da ölmü~ tür.
Onun ölümünden sonra e~i Berthe, kocas~ n~n i~ini devam ettirmi~, ünlü gazeteciler aras~nda yer
alm~~, Birinci Cihan Sava~~~ ba~lay~ nca siyasi sebepler yüzünden Istanbul'da daha çok
duramayarak memleketine dönmek zorunda kalm~~ t~r (5.5-18).
Berthe Georges-Gaulis, Türk Milliyetçili~i adl~~eserinin Giri~'inde, "Bu küçük kitap, Türk
milliyetçili~i üzerinde 1919 y~ l~n~n Eylül'iinden 1921 A~ustos'una kadar iki y~l süren
incelemenin özetidir. Anadolu'ya yapt~~~m iki, Istanbul'a yapt~~~m üç seyahat bana, Mustafa
Kemal Pa~a ile de~erli arkada~lar~n~n Ingiliz Emperyalizmi'ne kar~~~sürdürdükleri çetin
mücadeleyi yak~ndan görmek ve incelemek imkan~n~~ verdi„ diyor. "Daha sonra askeri hareket
sona erdi~i ve devletin yeniden kurulmas~~ söz konusu oldu~u zaman, daha derin bir inceleme
yap~larak bu milli hareketin asker, sivil ve belli-ba~l~~ ~ahsiyetlerinin ayr~-ayr~~ de~erlendirilmesi„ gerekli oldu~u fikrindedir (S.19). Eser, Bir Müldreke'nin Sonuçlar:, Milliyetçi Hareket,
Ankara olmak üzre ba~l~ca üç bölüme ayr~lm~~t~r.

1.
~~— Mütdreke'nin Sonuçlar: adl~~ Birinci Bölüm'ün (S.21-69) üç k~s~mdan meydana geldi~i
görülür. Ya~lanm~~~Türkiye'nin Can Çeki~mesi ba~l~ kl~~ 1 'inci k~sm~, Köstence'den kalkan yolcu
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gemisinin 21 Eylül, 1919'da Karadeniz-bo~az~' na giri~i', gemide, "deniz ve kara korsanlar;
Bol~evikler, kaçakç~lar, Akdeniz limanlar~n~n macerac~~art~klar~, ruble kaç~ranlar, propagandac~lar, ihtilalci ajanlar ve bu arada dürüstlü~ü çok ~üphe götüren birtak~m tüccar ve i~~
adamlar~n~n,, bulundu~u, K~zkulesi yak~n~nda duran gemiye yakla~an motordaki bir F~rans~z
aste~meni, bir Italyan jandarmas~~ile bir Ingiliz aste~meni taraf~ndan sözde kontrol edilerek,
~öhretli haydut ve kaçakc~lann, altun ve rublelerini, gizli belgelerini kurtarm~~~olarak karaya
ayak bast~klar~n~n anlat~lmas~yla, limanda demirlemi~~bulunan, toplar~~Türk k~~lalar~na do~ru
çevrilmi~~Ittifak Devletleri donanmas~n~n tasviriyle ba~lar. 3o Ekim, 1918'de imzalanan
Mondros Mütârekesi, "Ingiliz paras~~almaktan mutluluk duyan ba'z~~macerac~lar bir yana
b~rak~l~rsa, Müslüman Türkiye'nin geriye kalan büyük ço~unlu~u ve ordu aç~kca milliyetçi„
oldu~u, Yunanhlar'~n 15 May~s, 1919'da Izmir'i i~gâllerinin, Ingilizler'in, "Anadolu-Ba~dad
demiryolu hatt~n~~ ellerinde tutmak bahanesiyle Türk milliyetçilerine kar~~~harekete„
geçmelerinin F~ransa'da ~iddetli protestolara yol açt~~~, Do~u'd Ingiltere-F~ransa mücadelesi,
Türk milliyetçilerine F~rans~zlar'~n yak~nl~k duyma~a ba~lamalan ve bunun sebepleri, iktisadi
hayat~n felce u~rad~~~, halk~n kötümserli~i, Rumlar'~n ise memnun, çok hareketli oldu~u,
Istanbul'da entrikalar~n sürüp-gitti~i, ba'z~~örnekler de gösterilerek anlat~lm~~, F~rans~zlar'~n ve
Türkler'in Ingiliz siyâseti aleyhinde fikirlerine de yer verilmi~tir: Do~u milletlerinin, her ~eye
ra~men tercih edilir bir ülke sayd~klan F~ransa'd~r; bunun bir sebebi de, Ingilizler'in Islam

Fuad Pekin'in Atatürk ve Lyautey adl~~makâlesinden, Berthe Georges-Gaulis hakk~nda
epeyi bilgi edinebiliyoruz: Nancy'ye k~rk kilometre kadar uzakl~ktaki Vezelise nahiyesine ba~l~~
Thorey-Lyautey köyü ~atosunun kütüphanesinde, ayr~ca Tunus, Cezâyir gibi, ahalisinin
co~unu Müslümanlar'~n te~kil etti~i F~rans~z sömürgelerinin Genel Valisi olan Mare~al
Lyatuey'nin ye~eni M. Pierre Lyatuey'nin Paris'teki apart~man~nda mevcut mühim belgeler
aras~nda Atatürk'ün Mare~al Lyatuey'ye yollad~~~~bir mektubu ile Berthe G.G.'in mektuplar~~
da bulunmaktad~ r. Fuad Pekin, bu belgelerden faydalanarak önce Türk Dili dergisinde
Atatürk'ün Bilinmeyen Mektuplar: ba~l~kl~~makâlesini (Kas~m, 1956)
ne~retmi~ tir. Atatürk ve Lyautey
adl~~incelernesinde (Belleten, c. xx., nu. 8o, Ekim, 1956), Berthe G.G. tarafindan kendisine
yaz~ lan epeyi mektup bulunmaktad~r. F~ransa'dan Lyautey'ye yollad~~~~23 A~ustos, 1919
tarihli, ba'z~~ k~s~mlar~~yay~mlanan mektubundaki, "Fas'a dönme~i ~iddetle arzulamaktay~m,
amma daha önce, Ingilizler seyâhatime mani olmak ~erefini benden esirgerlerse, Do~u
yolculu~una ç~ kmak niyetindeyim „ cümlesinden, o s~ralarda memleketimize de gelme~e karâr
vermi~~oldu~u anla~~l~r. Istanbul'a geli~inden on gün sonra, yine Lyautey'ye yollad~~~~ ~~Ekim,
919 tarihli mektubundaki, "Burada her ~ey ilgimi kamç~llyor. Tâlihimiz varm~~... Insan talih
ku~unu Yakalama~a niyet etmesin, o kendili~inden kuca~~m~za at~l~verir. Hepsini s~ra ile
görüyorum. Ba'z~lan dikkate de~er kimseler.. E~er burada olsan~z, sizi herkesten ay~rdeden
bütün vas~flann~zla, kalben ve rühen F~rans~zlar'a ba~l~~ya~ayacak bir Türkiye yarat~rd~k.
Zaten Türkiye de ba~ka bir~ey istemiyor. Bu muazzam trajediyada küçücük rolümü büyük bir
dü~künlükle yerine getiriyorum ve yak~nda isyân bölgesindeki insanlarla konu~ma~a gidece~im„ cümleleri, Türkiye'nin o i~gâl günlerinde F~ransa'ya yak~nl~k göstermesini sa~lamak
için çal~~ t~~~n~~ irade eder (S. 648 v. d.).Na~id Ulu~'un Millf Müdldele'de Türk— Ftranstz
Mündsebetleri ba~l~kl~~makâlesinde, her iki mektubun bahsetti~imiz k~s~mlar~, terceme
bak~m~ ndan ba'z~~farklarla ne~redilmi~tir; belki tertip yanl~~' olarak, Berthe G.G.'in Istanbul'a
geli~~tarihi 21 Eylül, 1919 de~il; 14 Eylül, 1919 ~eklinde kaydedilmi~tir (Hayat Tarih Mecmuan,
ra-e, c. ~l., nu. 9, 1 Ekim, 1972, S. 13).

BIBLIYOGRAFYA

639

sömürgelerinde halk~~ küçümseyen, kin ve nefret uyand~nc~~ siyasetine kar~~l~k, Mare~al
Lyautey'nin, ba~lang~çta kendisinin ön-ayak oldu~u "idaresi alt~ndaki milletlerin ilerileme ve
siyasi olgunla~ma hareketine kar~~~anlay~~~göstermek zorunda„ oldu~una Türk milliyetçilerinin
inand~~~~öne sürülmü~tür. Berthe Georges-Gaulis bu bahse, Ingiliz sömürgecilerinin idarece
hatalar~~ yüzünden, "Bütün Asya milletleri Ingiliz gurüruna kar~~~ayaklanacaklard~r„
cümlesiyle son vermi~tir (S. 21-35).
II—Birinci Bölüm'ün Istanbul'da Tarih( Bir Gün — Türkiye'de Ingiliz Politikan ba~l~kl~~ 11'nci
k~sm~nda, 16 Mart, 192o'de Istanbul'un i~gûli üzerinde durulmu~tur. Daha öncelere it ba'z~~
siyasi hâdiselere dayan~larak, Istanbul'un ~ngilizler'ce i~gûlinin nas~l ba~lat~l~ p yürütüldü~ü,
halk~n nas~l hareket etti~i, belli-ba~l~~ meb'uslar~n sürgün edilmeleri, Anadolu ile ~stanbul
aras~ndaki köprülerin at~lmas~, 16 Mart, 1920 Ingiliz kuvvet darbesinin ilk ve te'sirli
belirtisi gibi göründü~ü,, , Milli hükümetin Ankara'ya yerle~mesi, Mustafa Kemal'in bir bildiri
yay~mlayarak, "H~ristiyanlar'~n bir k~l~na bile dokunanlann ölüm cezas~na çarpt~nlmas~m„
emretti~i hadiselerinden bahsedilerek, F~ransa'n~n tibann~n zedelendi~i anlat~lm~~t~r:
"Ingiltere Izmir'i Yunanl~lar'a i~gûl ettirmekle i~ledikleri hatâdan sonra, 16 Mart, 1920
olay~~
barda~~~ta~~ran son damla oldu. Amma Ingiltere de yava~-yava~~milli hareket üzerindeki
kontrolunu kaybediyordu. Art~k Anadolu'da neler olup bitti~ini ö~renmek için oralara,
kendisine çok l~ahal~ya mal olacak, en seçkin ve tecrübeli haber alma elemanlar~n~~göndermek
zorunda kald~. Bu sûretle Mustafa Kemal de ülkesinde söz sahibi tek ~ef oldu. Ancak,
Anadolu'nun g~da maddeleri yard~m~ndan mahrüm kalan Istanbul'da s~k~nt~lar ba~lad~. Bir
de, bütün dünyâ Müslümanlar'', Müttefik Devletler'in Mütâreke'yi kötü bir biçimde ihlal
etmeleri kar~~s~nda aya~a kalkacakt~. Bütün bunlar biz F~rans~zlar'~n tibann~~ s~fira indirdi.
Asl~nda ötedenberi, herkesin çekindi~i Ingiliz kuvvet ve kudretinden, F~ransa hiçbir ~ey
kazanmam~~, aksine kendinden ve ba~kalanndan memnün kalmayan insanlara özgü, ikinci ve
kötü bir yük yüklenmi~ti.„ ~~te, F~ransa bu yüzden, istemeyerek, müttefik~n~n arkas~ndan
gitmi~tir. Ingiliz politikas~n~~ çok iyi anlatt~~~~kaydiyle, Albay L....'in Londra'da, 1920
Haziran'~nda söyledikleri, sald~ r~lar~n~n kötü sonuç vermesi üzerine hücûma u~rad~~~~s~ralarda
kar~~mdakilere cevab~~ nakledilmi~tir: "Biz, dünyan~n en önde gelen bir milletiyiz ve kimsenin
yard~m~na ihtiyac~m~z yoktur. Bu yüzden kendi ba~~m~za hareket etme~i tercih ederiz. I~ler
kötüye giderse bu bizim için daha iyidir, zTra o zaman gerçek gücümüzü Qrtaya koymak f~rsat~~
do~ar„ ; "Sizin için Do~u bir aksesuvar, bir fantezidir. Bizim için ise, bize sad~k kald~~~~sürece
hayat~m~z, bizi istemedi~i zaman da ölümümüzdür.„ Bu cevapta siz denilen, Ingiltere'nin,
Afrika'da a~~r bozg~~na u~ratt~~~~F~ransa'd~r. Birinci Dünyâ Sava~~~bittikten sonra Ingiltere,
müttef~k~~ F~ ransa'ya, o sava~ta, Almanya'ya kar~~~birle~tiklerini, Do~u için ba~~ms~z hareket
etmek istediklerini söylemi~, 1920-21'deki Süriye, Kilikya mes'elelerinde de F~ransa'y~~
arkas~ndan vurmu~tur. Berthe Georges-Gaulis, Ingiltere'nin Do~u hakk~ndaki siyasi fikirlerini
anlat~rken öne sürdü~ü, "Do~u ülkelerinin kaplad~~~~sâhalar, buralardaki halklar~~ e~itme~e
aday olan iki-üç, hattâ daha fazla devlete yetecek kadar geni~~de~il miydi?„ fikriyle, F~ransa'nm
da müstemlekecilik, sömürücülük siyasetini gizleyemeyip ortaya koymu~~oluyor.
Berthe Georges-Gaulis, ~~ go3 tarihine geri dönerek, Jön-Türkler'in Almanlar'a kar~~~
F~ransa'n~n, Ingiltere'nin deste~ini istedi~ini, Ittihadolar'~n devirdi~i Kamil Pa~a'n~n
Ingiltere'nin te'siriyle Sadaret'e getirildi~ini, buna kar~~~ç~ kan Ittihack~lar'~n Kamil Pa~a'y~~
devirdi~ini, fakat Ingiltere'nin ayn~~ ~ahsi tekrar iktidâra getirdi~ini ve bütün Jön-Türkler'le
mücadele etti~ini yazd~ktan sonra ~u yanl~~, kesin hükme de varm~~t~n "Böylece, ülkede ilk defa
milli duygu olu~ma~a ve olgunla~ma~a ba~lad~„ diyor. Bu k~s~mda üzerinde durdu~u ba~ka
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mes'eleler, ~ g~ o'da Ingiltere'nin Ittihadç~lar'~~bölme~i ba~ard~~~, Albay Sad~k'~~elde etti~i,
Hürriyet ve I'tilaf Cemiyeti'ni kuran bu ~ahs~n, ön-Türkler'in muhalifi eski din adamlar~n~~
bu kurulu~a al~p partisinin te~kilatun geni~letti~i, ~ g~~~~'de Ittihâd ve Terakki Hükfimeti'ni
devirdilderi, Kamil Pa~a'n~n Ingilizler'den yana olan Hürriyyet ve PtilafPartisi'r~i destekledi~i,
kurdu~u Ingiliz Muhibleri Cemiyeti adl~~demekte kimlerin bulundu~u, Damad Ferid'in Ingiliz
himayesini kabillü, rü~vet ald~~~, onun "arac~l~~~~ile Istanbul basm~nm dörtte-üçü„ sat~n
al~nd~~~, "bu gazetelerde F~ransa'ya kar~~~sald~rgan yaz~lar sutûnlan„ doldurdu~u v.b. siyasi
hadiselerle ilgilidir. Bu k~sm~n son bahsi, Ingilizler'in Do~u'da sald~rgan siyasetlerini gno'de de
sürdürdükleridir. "~gao'de Türk milliyetçili~i, az zamanda bütün Asya'ya yay~lacak olan
ba~~ms~zl~k hareketinin ba~~na,, geçti~i, Ingilizler'in s~k-s~k görülen valealara ald~n~~etmek
istemedikleri öne Sürülüyor; "Ingiltere, kendisine kar~~~biriken kinlerin derecesini idrâkte çok
geç kald~. Bu gün kendisine kald~r~lm~~~olan kalkanlar inudiu~~egoizmirte kar~~~ç~kmaktad~r,,
denilmektedir (S. 36-53).
IH—Eserin yine Birinci Böliim'iintin Timm~ldar Izmir'de ba~l~kl~~son k~sm~n~n içine ald~~~~
ba~l~ca vak'alar Izmir'in, Ayd~n'~n i~gali, bu arada ba~gösteren Menemen hadiseleridir.
May~s, ~g~ g'da Izmir'in i~gali için Yunanhlar'~n y~ld~r~m taarruzu, 15 May~s'ta saat yedide
z~rhhlann, nakliye gemilerinin Izmir-limana'nda demirlendi~i, saat onbirde Yunan birliklerinin Izmir'e ç~k~~~ , hücfimun haltarederle, kan dökerek, yak~p-y~karak nas~l sürdürüldü~ü,
halk~n bunlarla nas~l mücadele etti~i yüksek rütbeli bir F~rans~z subayuun not defterinden
al~narak nakledilmi~tir. Ay~n F~rans~z subay~n~n bir Türk gazetesi nden ald~~~, "Izmir olaylar~,
Hadise 2 ad~ndaki Türk gazetesine göre, Yunanistan'~n bir di~er ülkenin mandas~n~~üzerine
almak ~öyle dursun, kendilerinin bizzat vesayet alt~na al~nmas~~gerekli oldu~unu ortaya
koymu~tur„ notu, bu miinasebetle, "Durum, bundan daha güzel bir biçimde anlat~lamaz„
cümlesi, F~rans~zlar'~n bu i~gali pek benimsemediklerini de ortaya koyar.
15 Haziran, 191 g'da, ö~leden sonra, Menemen'in ileri gelen Rumiar'~n~n kasaban~n
pazar~nda topland~klan, bunlar~n ard~ndan yerli Rumlar'dan kurulu bir bandonun, daha
arkadan da at~~üzerinde Yunan kumandan~~geldi~i, yan taraflar~nda da yine Rumlar'~n, "Zito
Venizelos !„ diye ba~~n~~p nas~l gösteri yapt~klar~, bunlar~n Bergama'ya do~ru ilerileclikleri, ertesi
günü Berga~na'da Türk çeteleri tarafindan paskürtülen Yunan Birli~i'nin yaral~lanyla
Menemen'e döndülderi, orada üç gün süren ya~mac~l~k, kal'eye yerle~tirilmi~~makineli
tüfenklerle kasaban~fi taranmas~~yüzünden meydana gelen maddi zararlar, can kayb~, v.b.
sald~rmalar yüzünden ~ikayetler Menemen tüccarlar~ndan Çerkes Sefer Efendi taraf~ndan bu
kasabaya gelen Ingiltere ve F~ransa'n~n temsilcilerine anlat~lm~~t~r; Berthe Georges-Gaulis,
bundan ba~ka, Alt~nc~~Demiryol Istihdam Bölü~ü'nün Menemen-Istasyonu'nda vazifeli
F~rans~z Çavu~u Picoenun 25 Haziran, ~ g~ g tarihli, Yüzba~~'sma yazd~~~~mektubundan da
faydalanarak, Yunan zulmünün dayan~lmaz üzüntülerini nakletmi~tir; Çavu~~Picot, yard~mc~s~~da olmad~~~ndan hayat~n çekilmez hal ald~~~n~, Gar'da bütün gün oraya-buraya ko~arak,
silahl~, silahs~z, piyade, atl~~gelen Yunanhlar'~~ uzalda~urma~a çal~~t~~~n~, gitmeyip kar~~~
toyduklar~m, ciddi uyarmalardan sonra aynld~klann~, görüp i~ittiklerinden nefret duydu~unu
yaz~yor. 24 Haziran'da Bergama'dan dönen Yunan askerlerinin Gar meydan~nda bir pazar

2 Bahsedilen bu gazetenin do~ru ad~~Hddisdi't~r. Eserin tercemesinde tertip yanl~~' olarak
Hddise ~eklinde bas~lm~~~olabilir (S. 5g); belki, göremedi~imiz F~rans~zca asl~nda yanl~~~

kaydedilmi~tir.
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kurup ya~malad~klar~~gümü~~tak~mlar~, mücevherleri, giyim e~yas~, ba~kaca ~eyler satt~ klar~n~,
"Ingiliz Hük'ûmeti'nin kendilerine, rastlad~klar~~ Türkler'i öldürmelerini emretti~ini, F~rans~z
askerlerinin de kendileri gibi olmas~ n~~ isteyerek kafa-tuttuklarm~~ yazm~~t~r. Bu mektubunu
Yüzba~~'s~na, oradan ald~rarak, "Yunanl~lar'~n bulunmad~~~~bir yere ta'yin„ edilmesini red
maksad~yle yazd~~~~anla~~l~yor.
Bir ba~ka belge Râhibe Marie'nin raporudur; bunun 24, 28, 29 Haziran'da Ayd~n'daki
vak'alarla ilgili ba'z~~k~s~mlar~~nakledilmi~tir. 24 Haziran, Türkler'in Yunanl~lar'a 3 Temmuz'a
kadar Ayd~n'dan ç~k~p gitmelerine dâir ültimatom verdikleri tarihin; Yunanl~lar ayn~~ gün
Emie-köyü'nü ate~e vermi~, ya~malad~klarm~~süngülerine tak~p Ayd~ n'a dönmü~ler, 28
Haziran'da "Yunanl~lar Yahudi-mahallesi'ndeki evlerin damlar~ na yerle~tirdikleri makineli
tüfenklerle Türk mahallelerine„ ate~~etmi~ler, evleri yak~p ya~malam~~lar, Türkler'i sokak
ortalar~ nda öldürmü~lerdir. 29 Haziran'da Türk mevzi'lerirtin te'sirli topçu ate~ine kar~~~
koyamay~p çekil~be~e ba~lam~~lard~r. Yunan askerlerinin ordu birliklerine kat~lmak üzre
çekilirken ellerinden gelen zulmü yapt~ klar~, Türkler'in de hakl~~ olarak misillemede
bulunduklar~~ kaydedilmi~tir. Türkler'in hakl~~ oldu~unu gösteren bir ba~ka belge. ~~ ~~ g'cla
Do~u'daki ordunun Istatistik Servisi'nce tesbit edilen rakamlard~r. Ba~l~ca üç maddenin
al~ nd~~~~bu listede, Ayd~n Vilâyeti'nin Müslüman Türk, Rum nüfilsu; Iz~nir Vilâyeti'ndeki
Türk, Rum mekteplerinin ve ö~renicilerin, câmi, Rum ve Ermeni kiliseleri ile; Ayd~n'daki
büyük ve küçük câmilerle medreselerin, Rum ve Ermeni kiliselerinin say~s~~ tesbit edilmi~tir;
Rum ve Ermeniler'in bu bak~mlardan o vilâyetlerde hiç de mühim bir yer tutmad~ klar~~
görülmektedir. Eserin Birinci Bültim'ünün bu ~~~~~ 'üncü k~sm~, Yunanl~lar'ca i~lenilen böylesine
einâyetlerden, feci' ~eylerden sonra suçlulara ba'z~~cezâlar verildi~i, di~erleri s~k~~kontrol alt~na
al~nd~~~, "F~rans~z-Ingiliz Karma Komisyonlar~~ duruma müdahale ile her taraf~~ dola~arak
ba'z~~ soru~turmalara„ ve "silâhl~~ çat~~ma art~k, oldukça kesin bir ~ekilde çizilmi~~bir cephede
cerey ~ n etme~e„ ba~lad~~~, F~rans~zlar'~ n o s~ralardaki müttet~klar~~ aras~ndaki tutumu
hakk~ nda verilen bilgiyle sona ermi~tir (S. 54-69)•

Eserin, Milliyetçi Hareket ba~l~ kl~~ Ikinci Bölüm'ü de üç k~sma ayrdm~~ t~r S. 70-116).
Döt,öt~~~t ba~l~ kl~~ ~~ 'inci k~s~ m, Milli Hareket'in Istanbul'da da sâil~ k yanl~ lar~~
bulundu~unun. Miislüma~ll~ k esL~slar~ ndan da faydalanan, da'vfilar~~ ~~ I ~~~~ a ba~-koy~~~ u~~I~~~~
fedâ'llerin, "ülkelerine F~ ranst~'dan yeni gelmi~~F~ rans~ zlarla ili~ki kurmak ve onlara, vahim
durumlar~ n~~ ve ürniderini bilelir~ nek için., ean-att~ klar~ n~ n. ülkenin iç k~s~ n~ lar~ ndan
de~i~tirerek Istanbul'a gizlice gelen fedâ'ilerin anlat~ lmas~ yle ba~ l~ yor. Böyle tedâ'i ko~ nitecilerden biri de, kimse görmeden, gecenin geç saatinde Berthe Georges-Gaulis ile bulu~ up
görü~en, milliyetçilerin ba~ta gelenlerinden Dr. R....'dür. Her türlü sorumluluk ve ba~ar~ s~ zl~~~n a~~ rl~~~~onlar~ n omuzlar~ na yüklendi~i, haberlerin en k~sa zarMinda ula~ t ~ r~ lmas~ n~!'
onlara b~rak~ld~~~, "bir sava~~ n vey.a bir rnüzâkerenin kaderi onlar~ n mahf~ ret ve ustal~ klar~ na„
ba~l~~ bulundu~u, kendilerine dü~en vazifenin, Milli Hareketle ilgili haber almak, belgeler elde
etmek i~inin zorlu~u kaydedilmi~tir; bu arada, Dr. R....'nün, "Bizim hareketimiz ta~nt'~ nnyle
vatanseverlik hareketidir. Bu kelime belki sizi ~a~~ rt~ r; bunu Türkiye'de daha önce
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duymam~~s~n~zd~r. Vatanseverlik, Mütareke'den sonra, bizim çekti~imiz ~zorablardan do~mu~tur„ dedi~i de nakledilmi~tir 3.
Bu Ba~lang~ f'tan sonra, "Bu, Berlin'in adam~~Enver de~il, onun rakibi, Anafartalar galibi,
askerlerinin ve Müslüman milletlerin hayran~~ Mustafa Kemal„ üzerinde durulmu~tur. "Bundan
sonra o, Türkler'i harekete getirecek olan milli duyguyu ~ahs~nda toplayacakt~r„ ; "Hem
Avrupa'da, hem Asya'da ecnebi müdahalesine kar~~~sürdürülecek sava~ta gerçek ~ef o
olacakt~r„ deniliyor. Mustafa Kemal'in ö~renimi, Harb Okulu'nu bitirdikten sonra ta'yin
edildi~i yerlerdeki askeri ba~ar~lar~, 19o8'den Samsun'a ç~k~ ncaya kadarki resmi hayat~,
üstlendi~i gizli vazifeleri, Sivas Kongresi, Bâb-i Ali'nin tutumu hakk~nda k~saca bilgi
verilmi~tir. Bu arada Mustafa Kemal'in ~ahsiyeti hakk~nda öne sürülen fikirlere de yer-yer
rastlar~z: 1908'de Istanbul'a geldi~inden bahisle, "Çok yetenekli ve becerikli arkada~larla
birlikte çal~~m~~~oldu~undan, ihtilalcilik san'at~n~~bütün incelikleriyle ö~renmi~ti: Komiteler
kurmak, propaganda yapmak, azar-azar nufüz ve hulül gibi.. Amma, bunlardan pek fazla zevk
alm~yordu; çünki her ~eyden önce, komutan~~ Mahmud ~evket Pa~a gibi, oda bir askerdi„ fikri
öne sürülüyor. Uza~~~gören bir ~ahsiyet oldu~unu anlatmak için, Haleb'de vazifeli iken, 30
Eylül, 1918'de Tal'at ve Enver Pa~alar'a gönderdi~i rapordan epeyi k~s~mlar nakledilmi~tir.
191o'da F~ransa'n~n Picardie bölgesinde F~rans~zlar'ca yap~lan askeri manevralara Harbiye
Nezareti'nin temsilcisi olarak gönderilen Mustafa Kemal'in taktik (Ta'biye) bilgisine
F~rans~zlar'~n hayranl~klan, kendisine subaylarca yak~n arkada~l~k gösterildi~i kaydedilmi~tir.
"Da'vas~n~~Paris ve Londra'da anlatmak çarelerini ara~t~ nrken, bu devletler onu her ~eyden çok
korktu~u: Enver, Turanc~l~k, Rus Imparatorlu~u ve Asya ç~lg~nl~~~n~~desteklemekle suçluyorlard~„ denilerek,"onun milliyetçili~i ~l~ml~, sadece Türk'tü. Türkler'in Türkiye'sini
kurtarmak için de, d~~~yard~m~~ lüzümlu„ gördü~ü öne sürülüyor; bu münâsebetle eserde,
Mustafa Kemal'in günümüzde de tazeli~ini kaybetmeyen ~u fikirleri hat~rlat~lm~~t~ n "Her nevi'
ecnebi i~gal ve müdahalesi, bir Yunan, veya Ermeni devletinin kurulmas~na do~ru ilk ad~md~r.
I~te bu yüzden, Do~u-Anadolu halk~~bu bölgede kurulmak istenen devlete kar~~~ölünceye kadar
mücadele etmelidirler; zira sonralar~~büyük devletler bu durumdan yararlanacaklar, buralar~~
sömüreceklerdir.„
Eserin yarmland~~~~s~ ralarda henüz çözümlenmeyen Türk-Rus ili~ kisi mes'elesine de
dokunuldu~u görülür: "Türk-Ingiliz mücadelesinin ilk safhas~ nda Ingilizler, büyük bir sonuç
alamadan ciddi gayretler harcad~ lar; bunun sonucu olarak Mustafa Kemal Rusya'ya yakla~t~ .
Rusya'n~n mali yard~m~n~~istemeye-istemeye kabül etti. Bu, Milli Hareket'in att~~~~ilk yanl~~~
ad~md~r; amma bundan nas~ l kagrulabilirdi? Öte yandan, güçlü kom~ usunun isteklerine cevap
vermek laz~md~, amma bu ne biçim bir cevap olacakt~? Ruslar'la Türkler aras~ndaki ili~kilere
zamân-zamân kin ve nefret hakim olmu~, Ruslar Türkiye'yi kendi ç~karlar~ na göre kullanmak
istemi~lerdi, amma onun yard~m~~olmadan Türkiye bu i~in içinden as~l ç~kacat~?„
Berthe Georges-Gaulis, Istanbul'un i~gal alt~nda bulundu~u o heyecanl~~günlerde,
kendisine, "Gelin, ö~renme~e ba~lad~~~n~ z bu Milli Hareket'in mâhiyetini, haydut ve asilerin
kimler oldu~unu yerinde inceleyip tan~y~n„ denildi~ini, "Sava~~halinin devam~na ve günlük
çarp~~malara ra~men, siz, bizim deli veya barbar olup olmad~~~ m~za karar vereceksiniz„
3 Eserde ad~~verilmeyen Dr. R..., Dr. Tevfik Rü~dü Aras't~r (A~a~~~bk., not — 4). Onun
taraf~ndan söylenildi~i kaydedilen, "Vatanperverlik Mütareke'den sonra, bizim çekti~imiz
~zt~rablardan do~mu~tur „ fikri, üzerinde durulma~a, münaka~a edilme~e de~meyecek ölçüde
gerçeklere ayk~r~~ bir hüküm oldu~una dikkati çekme~i faydas~z bulmuyoruz.
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sözlerini tekrarlayanlann sonunda onu ikna ettiklerini, ba'z~~tereddütlerden, diplomatik
i~lerden sonra memleketin içlerine do~ru yola ç~kt~~~n~; "Gerçekten, bu çok büyük gayretin
ma'n'as~n~~yerinde ve hareket halinde görüp anlamak„ gerekli oldu~unu yazarak, eserin Ikinci
Böltin~a'nün bu ilk k~sm~na son vermi~tir (S. 70-84).
~kinci Bölam'iin Anadolu'da Kas~m ~~g adl~~ ~~~~'nci k~sm~na, Ingiliz kontrolu ndaki Haydar Pa~a
-gan'nda Anadolu'ya geçmek üzre olan yolcu kalabal~~~n~n tasviriyle ba~lan~lm~~t~r. Berthe
Georges-Gaulis'in bu yolculu~u s~ras~nda dikkati ilk çeken ~eyler demiryolunun her iki yan~na
kurulmu~~Ingiliz kamplar~, Istanbul'a do~ru yol alan, Hindli askerlerle dolu tirenler, her s~n~f
halk~n söz ve hareketleriyle aç~kça irade ettikleri Ingilizler'e kar~~~duyulan kin ve nefrettir. Gece
yar~s~nda, sava~~n üç kilometre ötesinde bütün ~iddetiyle sürdü~ü Eski~ehir'e gelmi~ler,
kendilerini kamlayacaklardan kimseyi görmeksizin kötü bir otelde konaklam~~lard~r. Ertesi
günü otele Eski~ehir Valisi, Belediye Reisi, v.b. me'murlar gelmi~ler, gerek bu s~rada gerek
ValPnin verdi~i ak~am yeme~inde, bu milliyetçilerle sava~la ilgili nele,r konu~uldu~u
anlat~lm~~t~r. Bir atl~~haberci arac~l~~lyle, Berthe G. Gaulis'e, Ankara'da Yirminci Kolordu Ordu
Kumandan'~~Ali Fuad Pa~a'n~n, ad~~verilmeyen bir köyde görü~ece~i bildirilmi~, ertesi sabah,
kendisini götürecek askerlerle birlikte atl~~bir arabaya binip, o kbyün tek ah~ap evindeki bir
odaya gelen, "sava~la politik tart~~malara ayn~~derecede al~~~k diplomat bir subayla„ tan~~m~~~
oluyordu; "Arkada~lar~ndan birkaç~~yan~na yakla~mak istediler, amma o, bunlar~~uzakla~t~rd~.
Kurmay subay~~biti~ik odada beklemekte; Ali Fuad Pa~a devam ediyor: F~rans~z-Ingiliz ortak
kontroluna hay~r, F~ransa'n~n kontroluna belki evet.. Ingiltere'nin bizimle nas~l oyun
oynad~~~n~~görüyorsunuz! Bu sözlerinden sonra içini döktü: Ingiliz manevralanndan, Hind
ordusu subaylann~n davran~~~ve tutumlar~ndan uzun-uzad~ya yak~nd~. Hakaretlerini say~p
döktü ve bizim onlarla i~birli~i yapmam~za k~zd~~~n~~söyledi. Kendisi, Ingilizler'in bir ülkeye
nas~l s~zd~klarm~~ çok iyi görebilecek bir durumda: En iyi subaylar~ndan birini Eski~ehir
-gan'ndaki bir Ingiliz Albay~, at~n~n kuyru~una ba~layarak sekiz kilometre sürüklemi~.. Yine
kumandanlarmdan biri, bir Hindli nübetçinin sorusuna cevap vermedi~i için öldürülmü~..
Pa~a, bunlara kar~~~misilleme yapaca~~n~~kesin bir tav~rla söyledi: Biz bugüne kadar medeni bir
sava~~yapt~k, amma kar~~m~zdakiler bizi kendileri gibi harekete zorluyorlar! „ diyen Ali Fuad
Pa~a'n~n, "Do~u Cebhesi'nde Bol~evik yay~lmas~ndan, Almanlar'~n faâliyetlerinden„ bahsetti~ini, her ikisinin, kendi görü~lerini muhâfaza ederek, oldukça sert tart~~t~klann~~yazan Berthe
Georges-Gaulis, Ali Fuad Pa~a'n~n, ayn~~evde, Eski~ehir'in ileri gelenlerinin de bulundu~u
yemek s~ras~nda art~k eski öfkesinin kayboldu~unu, o s~rada konu~ulanlan da yazm~~t~r 4.
4 S. 9o-94. Bir önceki nottan anla~~laca~~~üzre, ad~~gizli tutulan köy, Keskin'dir. Keskin,
Eski~ehir merkez ilçesi bucaklanndand~r ( Türkiye Mülkt iddre Bölümleri ve Bunlara Ba~l~~Kifyler,
durumu); T.C. Iç I~leri Bakanl~~~~Iller Idâresi Genel Müdürlü~ü,
Belediyeler ( ~~Haziran, 1970
Seri: 2, Say~: 4, Ankara, 1971,5. 359). Ali Fuad Cebesoy, Mustafa Kemal— Mili( Lider ba~l~kl~~
yaz~s~nda Yirminci Kolordu dolay~s~yle ~u bilgiyi vermi~tir: Mustafa Kemal, "Adana'dan
Istanbul'a döndükten Samsun'a geldi~i güne kadar ( ~~918'den, ~~9.V.1919'a kadar), Yirminci
ve Onikinci Kolordular'la, Garbi Anadolu'da kurulma~a ba~lam~~~olan milli guruplarla ilgisini
ve onlarla olan muhâberesini kesmemi~~ve bi'l-akis bunlara rehber ve ma'nevl istinâdgâh
olma~a çal~~m~~t~. Nihâyet ileride Milli Mücâdele ve hareketlere merkez olabilece~ini isâbede
tahmin etmi~~oldu~u Ankara'ya, Garbt Anadolu'daki Kolordular'~n en kuvvetlisi bulunan
Yirminci Kolordu'nun nakline, dü~minlann birçok mü~kilât ç~karm~~~olmalar~na ra~men
Istanbul'da bil-vâs~ta çal~~m~~~ve muvaffak da olmu~tu.,, (Belkten, ayn~~cilt ve say~, s. 550 v.d.).
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Ikinci Bölüm'ün bu ~~ 'nci k~sm~ nda ele al~n~ n di~er ba~l~ca ~eyler Eski~ehir Belediye'sinin
~ehircilik bak~m~ndan büyük gayretler gösterdi~i, Milli Hareket'in, Ittihat:I ve Terakki
Hükümeti'nin ba~lay~ p bitiremedi~i ~eyleri tamamlama~a çal~~t~~~, burada gördü~ü eski eserler,
bir gün önce Istanbul'dan oraya gelmi~~olan, "Biri ~air, di~eri diplomat, üçüncüsü Sivas'a
geçmek üzre buraya gelen filosof.. ve Dr. R....'nün bu gezi s~ras~ nda nelerden bahsettikleri,
Konya'ya geli~leri, buraya pek çok milliyetçinin, Re'fet Pa~a'n~n da geldi~i, onun tasviri,
~ahsiyeti, milliyetçilik bak~m~ ndan fikirleri, Konya'daki eski eserler, Mevlevi tekyesi.. Bütün
bunlar dolay~s~yle epeyi bilgiye, tasvirlere yer verildi~i görülür. Bu k~s~m, Konyal~lar'~ n,
Ingiltere aleyhinde, F~ransa lehinde fikirlerinin nakliyle,"Türk, Ermeni, Kürt, Süriyeli ve Arab
mes'elesi diye mes'ele yoktur, var olan tek mes'ele: Do~u mes'elesidir„ hükmüyle kapat~lm~~t~ r
(S. 85-1°6).
~kinci Bölüm'iin Asya Milliyetçili~i ba~l~ kl~~ r ~~'nci k~sm~nda, Do~u mes'elesi ele al~ nm~~ t~ r;
üzerinde durulan siyasi mes'eleler 1920 y~llyle ilgilidir: Bat~'daki oyunlar~n kaybedili~inin
Ruslar da fark~ndad~r. Asya'n~n muhtelif sahalarma da~~lm~~~olan Müslümanlar'~n hepsi
Ingiliz boyunduru~undan kurtulma~a çal~~maktad~ rlar; hepsini birle~tiren duygu, Ingiltere'ye
kar~~~kindir ve "Türkler,' bütün Islam dünyas~ n~n umut kayna~~~olmu~tu. Iran'dan,
Hindistan'dan ve Çin'den Anadolu'ya gelen kervanlar~~idare edenlerin hepsi Türk'tü„ ; böylece
Istanbul'dan haberler, Asya'n~n kuzeyine kadar yay~lmakta idi denilerek, Orta-Asya'da,
Çin'den Akdeniz'e kadar Türk lehçelerini kullanan 5o.00000o'un aralar~ nda pek güzel
anla~t~klar~, Kafkasya'da Ingiliz politikas~~ çökerken, Da~~stan'da Ruslar'~ n ba~ar~~ kazand~~~,
Islam Birli~i cereyan~n~n öncüsü Efganl~~ Cemaleddin'in öne sürdü~ü fikirlerin Hindistan'a da
s~çrad~~~, ~rak'da ise Türk askerlerinin Ingilizler'le çok sert çarp~~t~ klar~~kaydediliyor. 1920
A~ustos, Eylül'ünde Bakü'deki ikinci kong~rede Lenin'in milliyetçilere epeyi yumu~ama
gösterdi~i, bunun sebebi ise Kafkasya Müslümanlar~' n~n Sovyet komunizmine ~iddetle kar~~~
koymu~~olduklar~, Müslüman Devletler Federasyonu, Türkiye'nin daha çok Mütareke'den
sonra Islam'~ n ma'nevi merkezi oldu~udur; Asya'n~ n uyanmas~yle ilgili epeyi tafsilât
verilmi~tir. Bu arada,"Kendini Asya milliyetçili~ine adamak, yava~-yava~~Sovyetler'in önünde
e~ilmek demekti; halbuki Kemal'in politikas~~ tam bir ba~~ms~ zl~ k esas~ na dayanmakta idi. Bu
yüzden, Ingiltere ile mücadele çok fazla ileri gitmedi ve Enver'in yönetimindeki Müslüman
askerlerin yard~m~n~~ reddetti,. deniliyor. Ba'z~~ belgelere dayanarak, Ingilizler'in. F~ rans~~.lar'la sava~malar~~ için ba'z~~ kabile ~efierine silah ve cebl~ane da~~~tt~~~ n~, 1920 ~ubat' ~ nda ~am'da
bulundu~u s~ rada gördü~ünü yazan Berthe Georges-Gat~ lis, Irak'ta ba~~ ms~ zl~ k için ai~ild~l
mücadeleyi Türkler'in s.önetti~ini, Ingilizler'in bunu anlama~ nakta inat ettiklerini. As al~lar'~ n Ingiliz ve F~ rans~ z siyasetinden yana olmad~ klar~ n~ ; F~ ransa'n~ n tutumu, ~nes'elesi, le ilgili
çe~itli fikirler, Bol~evizm'in Asya için tehlikeli oldu~unu öne sürmü~tür. Eserin Ikinci Biiiii~n'un~t~~~
~ l ~~ 'öncü k~sm~ nda, bütün bu meseleler gözönüne al~ narak ~u sonuçlara ‘ar~ lm~~ t~ r:
Ali Fuad Cebesoy, bu görü~me hakk~ nda ayd~ nlat~c~~ bilgi vermi~tir: 9 Ekim, 1919 ak~am~~
Kalkanl~-kiiyü'ndeki karargah.' m~~ kald~ rm~~~'ve bütün gece devam eden bir yolculuktan sonra
maiyyetimle beraber Keskin-köyü'ne gelmi~ tim. Ayn~~ gün Eski~ehir'e gelerek benimle
görü~mek isteyen F~ rans~z muharrirelerinden Madame Gauiis'i ö~le yeme~ine da'vet etmi~tim.
Madame Gaulis bu da'vetime beraberinde Doktor Tevfik Rü~dü (Aras) Bey oldu~u halde
icabet etmi~ti. Konu~malar~ = pek samimi geçmi~~ve saatlerce sürmü~tü. Madame Gaulis,
Türk milliyetperverli~inden hayranl~ kla bahsetmi~~ve üzerimizde iyi bir intibâ` b~ rakm~~t~„
(Milli Mücâdele Hâttralarz, ist., 1953, Vatan Ne~riyat~,.s. 240).
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"Fikirler ~a~~ lacak bir h~zla yay~lmaktad~ r. Rus Bol~evizmi Nasyonalizim rengine
bürünmü~, amma Asya mes'eleleri kar~~s~nda Oportünist olmu~tur. Ortaya ç~ kan yeni formül
~u : Asya, Asyal~lar'~nd~r.
"Asya'dan kopup gelen bu dalgaya kar~~~yegane sed, Türkler'in Türkiye'sidir. Çok güçlü
ve mant~ kl~~ olan bu devlet ise, Ingiliz-Yunan sald~r~s~~ ile parçalanmak isteniyor.
"1920 y~l~n~n Aral~ k ay~ nda Fas'taki ileri gelen resmi ~ahsiyetler, 'Biz de ba~~ms~z ve güçlü
bir Türkiye istiyoruz' diyorlard~~5 „ (S. ~~o7- ~~16).

Eserin Ankara ba~l~ kl~~ Üçüncü Bölüm'ü, önceki bölümler gibi üç k~sma aynlm~~t~ r. Ingiliz
Çizmesi Alt~nda Istanbul, ~ubat, 1921 ba~l~ kl~~ ~~ 'inci k~s~ m Berthe Georges-Gaulis'in o tarihte
Istanbul'a geli~inden ba~layarak, Anadolu'ya geçebilmek için 15 Mart'ta, Sicilia adl~~ yolcu
vapuruna binerek Mart'~n 16's~ nda Izmir'e, 19'unda Rodos'a, 2o'sinde Antalya'ya vard~~~n~~
anlatan seyahat notlar~n~~ içine al~r. Istanbul'un Ingiliz zulmü alt~ ndaki hali, halk~n
çekti~i maddi s~ k~nt~lar, burada bir Ingiliz de~il, bir F~rans~z kolonisinin bulundu~u, halk~n
~ikayetleri dolay~s~yle bu koloniye ba~vurduklar~ ; harabeye dönmü~~Izmir'in hali, sava~~
yüzünden ekim yapamayan halk~ n geçim s~ k~ nt~s~, Rodos'la Antalya aras~nda vapur
seferlerinin muntazam olarak devam etti~i, Anadolu'nun ihtiyaçlar~~ buradan te'min edildi~i,
milliyetçi Türkiye'nin giri~~kap~s~~ say~lan Antalya'n~ n kap~c~l~~~n~~ ~~talyanlar'~n yapt~~~,
"Ankara'n~ n izni olmadan buradan içeriye bir ad~m„ atman~n imkans~zl~~~~ve kendisinden
ba~ka vapurdan inen bulunmad~~~~anlat~lm~~t~ r ; bu arada Türkler'le neler görü~tü~ü, "Pan~slavizim, Pan-~ slamizim, Pan-Türkizim, biribirlerine kin gütmeksizin„ ,~ ngilizler'e kar~~~ayn~~
kini duyan halk~~birlik haline getirdi~i, Türk esnaf~n~n i~ini yürütebilmek için Ingiliz
me'murlar~na nekadar para yedirmek laz~m geldi~ini ö~rendikleri, ~ ngiliz Muhibleri

5 Na~id Ulu~, Berthe G.G.'in 1920 Aral~ k'~ nda, "Istanbul'dan sonra Konya yoluyla
~am'a u~ray~ p do~rudan-do~ruya Fas'a „ gitti~ini, orada ~erefine tertiplenen kabül resminde,
"seyahat intibalar~ n~~ ö~renmek için ba'z~~ „ mühim ~ah~slar~ n bu da'vette bulundu~unu, bu
toplant~da Anadolu hakk~ nda anlatt~ klar~n' da kaydetmi~tir: "Günün en ate~li konusunu ele
alacakt~ k: Anadolu... Türk milliyetçili~inin sava~~alan~; ben oradan gelmekteydim. Bu def a
kar~~mdaki ki~iler Konya ve Eski~ ehir'in durmadan dalgalarma hedef olduklar~~ Anadolu
sava~lar~~ hakk~ nda do~ruyu ö~renmek içi~~~ art~ k heyecanlar~ n~~ gizlemeden, doymayan bir
israrla soruyorlard~ . Oralarda neler görmü~ tüm? Memleketin gerçek durumu ne idi? Millet bu
kadar felakete nas~l gö~üs gcriyordu? Bunlar~~ ö~renmek isterken de Türk'ün can~ na kasdeden,
fakat yak~ n zaferini idrak ettikleri bu mücadeleden, ya'ni Birinci Cihan Sava~~~sonras~nda
Ingiltere ve Yunanist5n'~ n, içinde ya~ arulan günlerdeki hareketlerini do~rudan-do~ruya bahis
konusu etmekten incelikle kaç~ n~ yorlard~ .,, N. Ulu~, "Mare~al Lyautey'nin Berthe G.Gaulis'in
Fas'taki temaslar~~ s~ ras~ nda, F~ ransa Ba~ vekili M. Leygues'e Rabat'tan gönderdi~i 21 Aral~ k,
tarihli„ , "Bugün, Do~u'daki olaylar~~ ve özellikle Türkiye'deki durumu aksettirmek
1920
bak~ m~ ndan ilginizi uyand~ racak de~erde oldu~una inand~~~m belgeler elde ettim„ cümlesini
de içine alan raporunun epeyi k~s~ mlar~ n~~ da yay~mlam~~t~ r. Bu k~s~ mlarda, Türk mes'elesi,
Istanbul'daki Padi~ahl~ k ve Hatifelik, Hicaz Arab K~ rall~~~, Fas, k~sacas~~ ~slam Alemi hakk~nda
siyasi mes'eleler üzerinde duruldu~u görülür (A.y., s. 15-17). Ayn~~raporun daha çok k~s~mlar~~
Fuad Pekin taraf~ ndan da yay~mlanm~~t~r (Belleten, a.y., s. 650-54).
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Cemiyeti'ne a'zâ olmayanlardan al~ nan cezâlann üç-dört kat daha yüksek oldu~u, v.b.
mes'eleler üzerinde, görülüp duyulanlara dayan~larak epeyi bilgi verilmi~tir (S. ~~~~7-23).
Milliyetçi Türkiye ba~l~ kl~~ ~~ 'nci k~s~mdan, yoluna devam edebilmek için Ankara'dan
verilecek emri bekledi~inden Antalya'da bir süre kald~~~~anla~~lan Berthe Georges-Gaulis'in,
Vali taraf~ ndan çok iyi kar~~land~~~n~ , yeni bir hastahane yapt~ ran, dispanseri de çok iyi çal~~an
Dr. Cemil Süleyman'~ n evindeki da'vette neler görü~üldü~ünü ö~reniyoruz ; bu konu~malarda,
F~rans~zlar'~n Türkiye ile anla~mak istedi~i halde neden çekimser davrand~~~ ndan, "Bütün
konferanslar~n sonucu i~ te bu: Yeni bir Yunan taarruzu! Kendisine bu kadar ac~mas~zca
davran~lan bir ülke görülmemi~tir„ denildi~inden bahsedilmi~tir 6 . Ankara'dan emir gelince,
haftalarca süren araba yolculu~u sonunda Burdur'a varabilmi~, Sand~kl~'da iken, 26 Mart'ta
Ikinci Inönü Sava~~'n~n ba~lamas~~ yüzünden yollar~n kapand~~~~haberi verilince daha öteye
gidemeyerek Antalya'ya geri dönmü~ tür. Ancak t Nisan'da bu sava~~~kazanmam~z üzerine
yoluna cievâmla, 16 Nisan'da Afyonkarahisan'na gelmi~, Eski~ehir'de bir süre kald~ktan sonra
yine Nisan'da, oraya birkaç kilometre uzakta bulunan Gündüzbey sava~~cebhesinde Ismet Pa~a
ile görü~mü~, Bilecik ve Pazarc~ k, Bursa üzerinden Ankara'ya varabilmi~ tir.
Burdur'da K~z~lay te~kilat~~ tarafindan kar~~land~ klar~ n~. Ikinci Inönü Sava~~ 'n~ n sürüp
kazan~ld~~~~o günlerde, doktorlar~ n günde onbe~~saat yaral~lar~n ameliyat~, pans~man~~ ile,
onlara moral verme~e u~ra~arak çal~~t~ klar~ n~~ yazan Berthe Georges-Gaulis, Afyon'da
Müslüman âileleler taraf~ndan misafir edilmi~tir. Eserin bu k~sm~, ba~tan sona, o sava~~
sahnelerinin canland~ nld~~~~tasvirleri, görüp konu~tuklann~ n hallerini, neler anlatt~klar~ n'
içine al~yor: Afyonkarahisan'nda, "Yunanl~ lar büyük bir h~zla geri çekildiler. Arkalar~nda
küçük bir tepe te~kil eden hiy y~~~nlar~~ b~rakt~ lar; bunlar, bölgedeki bütün kanatl~~kümes
hayvanlar~n~n tüyleridir. Bunlar~n yan~nda yün y~~~nlar~~var; bunlar da kesip yedikleri
koyunlar~ n yünleri.. Bunlardan ayr~~olarak yer-yer mermi çukurlar~, ka~~ t y~~~nlar~, konserve
tenekeleri, hayvan le~leri görülüyor. Buras~~ tam bir sava~~alan~.„ ; toz-duman olmu~~
istasyon'un, hatlar~~ kesik parçalar haline gelmi~~demiryolunun, uçurulan köprünün, yanan
yerlerin sür'atle ta'mire çal~~~ld~~~n~~ gören bu kad~n gazeteci, Eski~ehir'de Dr. Fuad Bey'in
evinde kalm~~, askeri hastahâneleri, yaral~lar~~ bar~nd~ran yerleri gezmi~tir. Bir a~~r yaral~,
F~rans~zlar'~~ da suçland~rarak içini dökmü~tür: "Yak~nda ölece~im. Vatan~m u~runa hayat~m
fedâ olsun! Bu, bana sizinle aç~k konu~mak f~rsat~~verdi. Özür dilerim, burada çok kötü ve haks~z
~eyler göreceksiniz. Bunlar sizin müttefiklar~ n~z tarafindan yap~lm~~t~r ve biz, F~ransa'n~n
bunlar~~ protesto etti~ini duymad~k. Yunanl~lar'~n, bizim yaral~~askerlerimize, ölülenmize neler
6 Cemil Süleyman (do~umu: 1896), Fecr-i Aticiler'dendir; küçük, büyük hikâyeleriyle
tan~ nm~~t~ r. Hât~rat, seyâhat nev'inde eserleri de vard~ r. Hikâyelerinin ço~u Resimli Kitap
mecmuas~~ ile Tanin'de de yay~mlanm~~ t~ r. Küçük hikâyelerini içine alan Timsâl-i A~k (Fecr-i At~~
Kütüphanesi, 1st., Kanün~ evvel, 1325 /19439, Uhuvvet Matbaas~ ), Siyah Gözler adl~~ büyük
hikayesi (Ist., 2 1 Mart, 1327/3 Nisan, 1911, Tanin Matbaas~ ), yine küçük hikâyelerden
meydana gelen 'Nde (~st., 1328 /1912, Resimli Kitap Matbaas~ ) üzerinde durulma~a de~er.
Mehmed Behçet Yazar'~ n Ecl~biyâtç~larimiz ve Türk Edebiy811 adl~~eserinde hayat çizgish eserleri
hakk~ nda k~saca bilgi verilmi~tir. Bu Bahriyeli doktor Cemil Süleyman'~ n, "Milli Mücadele
Harbi'nde Antalya'da firengi mücadelesi yap~ yordum. Ayn~~ zamanda Karantine i~lerini ve
Istihbârât Bürosu'nu idare ediyordum,, ifadesinden, Berthe G.G. ile görü~tü~ü s~ ralarda bu
vazifelerde çal~~ t~~~~anla~~l~r. 1927'de, Deniz Yollar~'n~ n Güneysu vapuru doktoru bulunmakta
idi (Ist., 1938, Kanaat Kitabevi, s. ~~o8 v.d.).
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yapt~ klann~~gözlerinizle göreceksiniz. Sivil halk~ n da bunlardan neler çekmi~~olduklar~n~, ~ehrin
ileri gelenleri ve kad~ nlar size antataçaklard~r. Camilerimizin kirletildi~ini göreceksiniz.
Eski~ehir'deki Imamlar'~n ve Sö~üd'deki Ertu~rul Gazi Türbesi'ndeki sar~klar~n çöp y~~~nlar~~
aras~ndan ve köpeklerin a~z~ ndan topland~~~ n~~göreceksiniz 7 . Arkada~lar~m ad~na sizden ~unu
istiyorum: Gördüklerinizi ülkenize anlat~n~z.,, Berthe Georges-Gaulis'in, Gündüzbey sava~~
meydân~ ndan ayr~l~p Bilecik'e do~ru yolculuktan s~ras~ nda, bu a~~r yaral~~ kahraman~n
bahsetti~i Ertu~rul Gazi Türbesi'nin ne hale getirildi~ini de gördü~ü anla~~l~r: "Sö~ild'den bir
kilometre uzaktaki Ertu~rul Gazi'nin Türbesi, Müslümanlar'~ n en kutsal ziyaret yerlerinden
biriydi. Çe~itli biçimde kirletilmi~~ve tahrib edilmi~~türbenin kap~s~~ile içindeki g~ranit lahidin
kapa~~~aç~lm~~. Civardaki ba~ka bir türbeye Yunanl~lar yaral~lar~n~~ ve ölülerini yerle~tirmi~ler.
Biz geldi~imizde buras~~ temizlenmekteydi. Ya~l~~ Imam, bize buralar~n~~ gezdirdi ve izahat
verdi. Söyledikleri benzeri vak'alar aras~ nda belki, en çok te'sir eden ve unutulmayacak iz
b~rakanlard~ . Dini duygular~ n kahredici hakaretlerle tahriki, milli duygular~n yabanc~~
entirikalarla ~ahland~nlmas~ , tahrib, Müslüman ahalinin öldürülmesi.. Yolumun üzerinde
kar~~la~t~~~m i~ te hep bunlar.. „
"Sö~üd'den sonra, yine yak~lm~~~ve terkedilmi~~köylerden geçtik. Ba'zan harabelerde bir
tek kedi bekçi gibi kalm~~, ba'zan küller üzerinde peri~an bir aile çad~r kurmu~.. Y~k~lm~~~bir
köprü, tamamiyle harb olmu~~bir tiren istasyonu: Bilecik-gar~ .. Onsekiz ay önce buralardan
geçerken gördü~üm güzel Bilecik ~ehri ~imdi harabe halinde.. Küçük katilemize yeni bir dost
kat~ld~: Suad Bey.. Bilgin, ince, nüktedan, haz~ r-cevab eski bir Osmanl~~Efendisi.. Amma bu
vas~fiara ilaveten ~imdi yeni Türkiye'nin milliyetçi hamlesini ve rühunu da eklersek, o zaman
kendisini daha iyi tan~m~~~oluruz. Bize ~öyle diyor: `Ba'zan a~lamamak için gülmek laz~m! '
Böylece gülü~ünün alt~ nda gizlenen ate~li fikir ve dü~ üncelerini ne güzel bir biçimde anlat~yor!,,
denilmi~tir 8 .
Bu cümle, eserin tercemesinde bu ~ekilde, eksiktir (S. ~~ 31); herhalde tertip yanl~s~~ olarak,
bir kelime veya birk~sm~ n atlan~ld~~~~anla~~l~yor.
8 Bahsedilen Suad Bey, ~air Hüseyin Suad Yalç~ n (H. 1284/ 1867 - 21 Mart, 1942)'d~r.
Hüseyin Suad'in resmi hayât çizgisinde, yan~lm~yorsak a'zas~~ bulundu~u S~hhiye Büyük
Meclisi'nin tasfiyesi üzerine aç~ kta kald~~~~ s~ ralarda, Milli Kuvvetler'e kat~lmak için
Istanbul'dan kaçt~~~~anla~~l~ r. Efzâyi~~Suad'in Hüseyin Suad Yalç~n ve ~iirleri adl~~ eserinden (Ist.,
1943, Halk Bas~ mevi, s. 25), onun hangi rühi sebeplerle Istanbul'dan kaçmak istedi~i, k~yafet
de~i~tirip asker elbisesi giyerek bu i~i nas~l ba~ard~~~, gitti~i yerlerde doktorlu~u dolay~slyle
fi'len nas~l çal~~t~~~~hakk~nda k~saca bilgi edinebiliyoruz: "H.Suad, Türk askerine kar~~, en
yüksek rütbeli generalinden en küçük neferine kadar rühunda hüzünle kar~~~ k bir mahabbet
beslerdi. Al sanca~~m~ za bakarken heyecândan yüzü k~zar~ r, asker geçerken gözleri dolard~. Ne
yaz~ k ki asker olamam~~t~ ; fakat Istiklal Sava~~'nda, memleketi dü~mandan kurtaran bu askere,
hiç olmazsa ilk esvab~ n~~ Istanbul'dan binbir mü~ kilâtla te'min etmekle bir nevi' vatan borcunu
ödemi~~oldu~una kanaat getiriyor. Anadolu'yu ba~tan-ba~a dola~~rken köylerde, hanlarda,
bütün o gezdi~i yerlerde doktorlu~undan istirade ederek hastalara bak~yor, reçeteler, raporlar
yaz~yor„ denilmektedir. Kubbealtt Akaddni Mecmuasendaki Kurtulu~~Sava~~~Hdttralanndan— Dr.
Hüseyin Suad ralpn'in Üç ~iiri ba~l~ kl~~incelememizde onun hayat çizgisinden, eserlerinden k~saca
bahsetmi~, o sava~~günlerinde tan~ k oldu~u vak'alara dayanarak yazd~~~ , böyle hikayelerin en
güzel örneklerinden sayabilece~imiz üç ~iirini de yay~ mlam~~t~ k (Y~ l-~~ , nu. 2, Nisan, 1982, s.
7

44-59)•
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Pazarc~k'ta, evinde misâfir edildikleri Ibrühim Bey, Yunan Kumandan~~Papulas ile
Kurmay Hey'eti'ni, bir haftadan çok burada kalan, yak~p-rk~na~a vakit buhunadan çekilip
giden bu Yunan askerlerini evinde bannd~rma~a mecbür edilmesi yüzünden kendisini bir türlü
teselli edemiyormu~.. B~rakt~klar~~bir sürü evrâk~~da göstermi~; Berthe Georges-Gaulis'in
gördü~ü evrâktan biri de, Ingiliz subay~~Storr'un, terce~nku Sava•tarafindan, konforluca bir
odan~n hitz~rlanmas~m emretti~i mektubudur. Ibrühim Bey'in evindeki ayn~~misâfir odas~nda
iki gün önce Mustafa Kemal ve Ismet Pa~alar'~n yataklar~n~~yazan bu kad~n gazeteci,
Pazarc~k'ta me'murlann anlatt~~~~tapulze hât~ralann~~dinlemi~, manevra yapan suv'üdlerin,
piyâde Topçu Bataryahlan'n~n geçti~i, makineli tüfenk seslerinin i~itildi~i küfilelerinde asker ve
subaylann da bulundu~u, sekiz saat süren yolculu~u sonunda Ankara-gan'na gelebilmi~tir (S.
124-39) 9.
Üçüncü
~~~~~ 'üncü k~sm~~ Ankara ba~l~khd~r. Ankara'n~n eski yeni k~sm~lar~mn
evlerini, tepelerde kurulan çad~rlan, geni~~ve bo~~yerleri kaplayan sebze ve meyve bahçelerini,
kan~s~n~, önceleri Gar ~efi'nin, o s~ralarda ise Mustafa Kemal'in oturdu~u evi, giyini~leri ve
tav~rlanyle muhtelif s~n~fa mensüp insanlann~ , Hükümet'in kendisini misâfir etmek üzre,
"~ehrin eski bölümündeki büyük mahallede„ haz~rlatt~~~~evi v.b. ~eyleri tasvir eden Berthe
Georges-Gaulis, Mustafa Kemal ve karakteri hakk~nda ~unlar~~not etmi~tir
"Ankara f~detâ, Asyal~lar'~n isteklerini çeken, birle~tiren bir nuknat~s.. Bütün ipleri elinde
tutan Pa~a büyük bir gücü temsil ediyor. Te~kilât~, ilk kuruldu~undaki çizgileri muhâfaza
ediyor. Bu, Islâm'a çok uygun gelen demokratik bir formilldür ve kendisinin ba~~nda
bulundu~u bir Oligar~i'ye dayan~yor. En az~h dü~manlar~~bile bu konuda ona hak veriyorlar:
'Bugün ve
zafere kadar ondan vaz geçemeyiz ; o, bizim büyük gücümüzü harekete
geçirmi~~ve rühu olmu~tur". Bütün bunlar kar~~s~nda ~ahsi kinlerimizin hiçbir yeri olamaz.'
"En kat~~insanlar~n bak~~~m tathla~t~rmak ve uy~~~maz insanlar~~yumu~atmak için 'onun
ad~n~~anmak yetiyor. Ankara'ya mahsüs olan alayc~~hava, bu büyük, sevimli ve ma~rür ~ahsiyet
9 Eserin Üçüncü Bölüm'üntin bu ikinci k~sm~n~n Eski~ehir, Ismet Pa~a Cebl~esi'nde: Nisan 21,
Bilecik, Pazarc~k adh bahisleri (S. 128-39), Ismet Pa~a Cebhatnde— Madmne Ga~dis'in Mak&
lelerinden , Paris: Opinion Gazetesi Müdürü Jean Boulanger'ye ba~l~~~yle, Eski~ehir'de yay~mlanan
istikld/ gazetesinden al~nd~~~~bildirilerek Tercen~dn-~~Hakikat te ne~redilmi~tir (1 Haziran, 1337/

1921, nu. 14429). Berthe G.G.'in resmine de yer verilen bu bas~m~nda ba'z~~lus~mlann sansür
edildi~i görülür.
kU
Madame Gaulis'in 30 Nisan, 1921'de Ankara'ya geldi~ini, o gün kendisiyle yap~lm~~~
olan mülikAttan ö~reniyoruz (Mmkune Gaulis Ankara'da— Mulunriri~nizin Muhterem Fwans~z
M~d~arriresi ile ~küt:, Hdkim~yet-i Mi14ye gzt., ~~May~s, 1337 / 1921). Onsekiz ay önce
- Eski~ehir'de Ali Fuad, Konya'da Re'fet Pa~a ile görü~tü~ünden bahsedilen Berthe G.G., Milli
Hareket üzerindeki çal~~malar~n~. seyâhati s~ras~nda Yunan zulmü yüzünden halk~n neler
çekti~ine dâir duyup gördüklerini, Gündüzbey Karürgüln'nda, Pazargk'ta dürbinle bakt~~~~
sava~~hatlar~n~, Türkler'in muzaffer olaca~~na emin oldu~unu anlatm~~t~r. Bu konu~malar
dolay~slyle, m ~~ ~ubat, 192 i'de Istanbul'a geldi~ini bildi~imiz Berthe G.G.'ni~~, Paris'ten 5
~ubat'ta hareket etti~ini de ö~renmi~~oluyoruz. Bu röportaj, Istikldl Sava~t~mz s~ras~nda Bir Türk
Dostu— Berthe Georges-Gaulis ve Bir Müldktit ba~l~kl~~incelememizde ne~redilmi~tir (Tarih ve
Edebiyat Mecmuasz, Y~l-~~8,1 Mart, 1982, nu. 3, s. 18-22). Bu incelemede, Ankara'ya geli~i tertip
yanl~~' olarak 30 Nisan, 1931 ~eklindedir, düzeltiriz.
~ l Eserde bu cümle, belki tertip yanl~~' olarak bu ~ekildedir (S. 144.
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kar~~s~nda da~~hp gitmektedir. Tabiatmdaki ânt de~i~iklikleri ve ani öfkeleri de herkesce ho~~
görülmekte, ad~~sayg~~ve korku ile an~lmaktad~ r. O, her ~eyi kurtarma~a muktedir ve mect~tir
'bir insan..
"Ingiliz entirikasma kar~~~olan büyük kini belki de, Ingilizler'in onu öldürmek için sonsuz
çaba harcalamalarmdan ileri gelmi~tir ; amma onun hiç kimseden korkusu yok.. Sab~r ve iakd~~
ise çok ileri derecede.. Bütün Anadolu'ya yay~lm~~~çok mükemmel bir polis örgütü bulunmas~ na
ra~men, gün geçmiyor ki Ankara'da bir Ingiliz ajan~~ke~fedilmesin. Suç-üstü yakalanm~~~Ingiliz
subaylar~n~n, Do~u-illeri'ne gidinceye kadar ~ehrin caddelerinde avare dola~t~ldann~~gördüm.„
Ankara halk~ndan duyduklar~~hakk~nda, Yunan taarruzlann~ n "büyük ölçüde politik
oyunlarla desteklenmi~„ örneklerinden biri de, Deliba~~ad~ndaki bir e~k~yan~n, "Konya'da
~eyh Zeynel-Abidin ile karde~i ve ba'z~~gizli dernek a'zalanyla isyan„ ç~kartmas~, "Ingiliz liras~~
harcanarak tertiplenen müdhi~~bir bozgunculuk„ tur. Bu münâsebede, "Ingiliz politikas~~
k~smen Ortodoks az~nh~uun, Rum ve Ermeniler'in dini ~eflerine de dayanmaktad~r. Sald~r~lar
gittikçe daha s~k ve ~iddetli olmakta.. Bu defa, bunlar~n arkas~nda kimler oldu~u meydana ç~kt~~
ve tr~askeler dü~tü„ fikri öne sürülmü~tür. Eserin bu son k~sm~ nda üzerinde en çok durulan
Mustafa ~a~ir mes'elesidir.
Hind Müsliimanlan'ndan, &naresli tamlmq bir ailenin ismini gizlemek için Mustafa
Sa~ir i~reti ad~n~~kullanan bu Ingiliz ajan~n~n Istiklal Mahkemesi'ndeki bir duru~mas~n~~
dinleyen Berthe Georges-Gaulis, onun, Hakim'in sornlanna Türkçe olarak cevap verdi~ini,
"Ingilizler'in Yunan oyununu sevk ve idare etti~ini inkar„ etti~ini, nas~l çal~~t~~~n~, neler
yapt~~~n~, Milli Hareket'in, onun ba~~ndaki ~efin yok edilmesi maksad~yle Ingiliz propaganda
prog~ram~~pilgnm~n kimler taraf~ndan haz~rland~~~m, v.b. ~eyleri aç~kca anlatm~~t~r. Berthe G.
G., san~k tarafindan Kipling'e yak~~an bir üsltibla yazdan savunmay~~da okumt~~tur ; bundan
naklen, 6 Mart, 1 921 'de not etti~i ~eyler, Mustafa ~akir'in hayât~, ö~renimi, nas~l Ingiliz ajan~~
oldu~u haklundad~r. Daha sonra, dinledi~i bu duru~maya dair fikirlerini soran Mustafa
Kemal'in "Ben gerçek Ingiltere ile, bana kar~~~büyük bir kin besleyen Emperyalist Parti
Ingiltere'si aras~ndaki fark~~çok iyi anl~yorum; hattâ Ingiliz komuoyunun birk~sm~mn da
bizimle beraber oldu~unu biliyorum. Acaba, kamuoyunun büttinle~mesi mümkün olabilecek
mi, yoksa iki y~ldanberi bizi mahvetmek için çal~~ an bu birkaç ki~i için ac~mas~zca ve aral~ks~z
mücâdeleye mecbûr m~~kalaca~~z? Bütün mes'ele burada! „ dedi~i kaydedilmi~tir 12. Eserde
bundan sonra, idari ve askeri faaliyet, Büyük Millet Meclisi'nin nas~l çal~~t~~~, bu yeni te~kilat
hakk~nda ö~rendiklerini anlatan Berthe Georges-Gaulis'in, Meclis'in bir toplant~s~nda Mustafa
12 Mustafa Kemal'in bu sözleri, Berthe G.G. ile ilk de~il, daha sonraki görü~meleriyle
ilgilidir. N. Ulu~'un ineelemesinde, Çankaya'daki ilk görü~melerine dâir, onun taraf~ndan
anlat~lanlara dayamlarak bilgi verilmi~tir: "Pa~a'n~n evinin birinci kat~ nda iç-avluyu and~r~r
bir yerde, üniformal~~kalabal~k bir subay gurupu, aralar~ nda teklifsizce konu~makta idiler. Içeri
girdi~im zaman hepsi susarak bana bakt~. Hiçbir resminin kendine benzememesine ra~men,
aralar~nda Pa~a'y~~seçebildim. Bu, kendine has, bu tav~ r ve bu fevka'l-ade bak~~ta, Pa~a'n~n ta
kendisi idi; yüzünde belirsiz bir tebessüm vard~. Nezâketle selam vererek bu ilk görü~memiz için
yaln~z kalaca~~m= bürosuna beni da'vet ederek, Sorulann derinli~ine girmeyece~iz, birazdan
gidiyorum. Üç-dört gün sonra dönece~im; bu da sizce Ankara'y~~tedkik etmeniz için vakit
kazand~racakt~r. E~er tedkiklerinizi not edip, sizi ilgilendiren husüslar~~bana bildirirseniz,
döndü~üm zamân uzun-uzun konu~uruz. K~saca ~unlar~~söyleyeyim ki eficar-~~umtimiyyeniz ve
hükûmetiniz iki ayr~~dil konu~uyor. Esas konuyu, ya'ni Ingilizler'in bize kar~~~Anadolu'da
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Kemal'in bir konu~mas~n~~dinledi~i de anla~~l~yor. Bunlarla ilgili olarak, onun ~ahsiyeti, ba'z~~
fikirleri ayd~nlat~lma~a çal~~~lm~~t~r:
"Yeni bir rfih vermi~~oldu~u Ankara'da Pa~a her yerde haz~r ve nam.. Onsekiz ayd~r '
telg~rafiar her dakika te~kilat~n en ufak bir solu~unu, en önemsiz bir dü~üncesini kendisine
ula~t~rmakta; o, art~k te~kilât~yle birlikte bir bütündür.
"Görü~melerimiz esnas~nda onun Avrupal~~gibi hissetti~ini, söyledikleri hakk~nda tam bir
bilgi sahibi oldu~unu, Londra, Paris ve Berlin'de çok iyi tan~nd~~~n~~ö~rendim. Ne kuvvetli
irade, bak~~lannel'a ne canl~~bir panit~~var; son derecede medent olan ~ahsiyetinde nekadar çok
titizlik var. Kar~~s~ndaki ile konu~urken ona dü~üncesini tamamlamak f~rsat~n~~vermekle
beraber, her ~eyi de göstermekte.. Uiun ve ince silueti, zarif yürüyü~ü ile emir verme~e al~~~k bir
kumandan oldu~unu tahmin etmek pek güç.. Ho~a gitmesini ve ho~lanmas~m çok iyi biliyor.
Her ~eyi pek çabuk kavr~yor ve her ~eyden duygulan~yor. Eserine ba~l~l~~~~yüzünden devaml~~
çaba harcamakta.. Görevini bir an olsun hat~r~ndan ç~karmad~~~~çok iyi anla~~l~yor. O, ayn~~
çal~~ma temposu ile idari ve askeri görevlerine, hiç aral~ks~z devam ediyor. „
"I~te, idari ve siyasi bak~mdan Mustafa Kemal tarafindan arzu edilen idare ~ekli: Bak~ms~z
Anadolu'yu yeni ba~tan kuvvetli bir idareye kavu~turmak.. Askeri hareket bunun için bir
vas~tad~r. Mustafa Kemal Pa~a çal~~malar~n~n daha ilk günlerinde, kuraca~~~bina için sa~lam
bir temel arad~~ve bunu, halk~~idareye i~tirak ettirmekte buldu ; halka en uygun gelecek
müesseseleri buldu: Demokratik kurulu~lar.... „
"Etraf~mda neler görüyordum. Bol~eviklik'in tamamen aksi bir tez olan an'ane üzerine
kurulu, mülkiyete, aile ba~lanna ve vatanseverli~e dayal~~ve bütün giicleri kullanan bir
te~kilât..„ ;"Onun gerçek formülü: Rakib güder aras~nda dengeyi korumak, hiçbiri taraf~ndan
yutulmamak..„ Eserde, Berthe Georges-Gaulis'in, bu gibi fikir ve bilgilere dayanarak ~u sonuca
vard~~~~görülür:
"Bununla beraber Anglo-Saksonlar, düzenledikleri Haçl~~Seferi'ni, Yunanl~lar'~~aral~ks~z
hucürna te~vik ederek sürdürüyorlar. Ankara'y~~yaz~lar~m~~tamamlayamadan, sava~~n en
k~zg~n an~nda terk etme~e haz~rlan~ yorum. Bununla beraber, ülkeye, onun ihtiyaç ve isteklerine
tamamen uyan bu kadar mükemmel bir te~kilât~ n kolayca yok olamayacak' husfisunda çok
~eyler ö~renmi~~bulunmaktay~m. Bu yüzden, onun nihal zafere ula~aca~~ndan hiç ~üphe
etmemek„ gerekli oldu~u kanaatine varm~~t~r (S. 140-52) 13.

açt~klar~~sava~~~daha sonra ele alaca~~z. ~imdi, Ingilizler'in en kuvvetli ajanlanndan biri olan
Mustafa ~akir'in da'vas~n~~ izlemek f~rsat~n~~ bulacaks~n~z. Burada her gün Ingiliz ajanlar~n~~
tevk~f ediyoruz. Ankara'ya kadar s~zabiliyorlar; halbuki bunun kolay olmad~~~n~~siz de
görebildiniz. Mustafa Kemal'in esrarl~~tebessümü yine belirmi~ti, soruyordu: 'Ankara'dan,
evinizden memnfin m~s~n~z? Etraf~n~za iyice bak~n, burada çok sevdi~iniz ara~t~rmalar~n~z için
ilgi çekici ~eyler ö~reneceksiniz '.„ (A. y., yk. bk., not — 1, s. 17). Makâlede bu hat~ralann
Berthe G.G.'in hangi eserinden al~nd~~~~kaydedilmi~~de~ildir. N. Ulu~'un notundan, Mustafa
~akir'in Istiklal Mahkemesi karar~yle, 24 May~s, ~~g2 ~~ 'de Ankara'da as~lm~~~oldu~u
anla~~lmaktad~r.
13 Eserin Üçüncü Bülüm'ünün ~~~~~~'üncü k~sm~nda yer alan, Berthe G.G. 'in 30 Nisan,
192 t 'de Ankara'ya geli~inden, ~~o May~s'ta buradan ayr~l~~~na kadarki hât~ralan Tevhid-i Eficâr
gazetesinde de yarmlanm~~t~r (S0hat Tefrikast— Ankara'da On Gün, Muharriresi: Madame
Berthe Georges-Gaulis, ii A~ustos, 1337/1921, nu. 34392 —20 A~ustos, 1921). Ankara dönü~ü
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Eserin Üçüncü Bölüm'üne eklenen Sonuç'tan Berthe Georges-Gaulis'in Ankara'dan 1 o
May~s, 192 ~~'de ayr~ld~~~~anla~~l~ r ; ayr~l~~~, bu eserini bas~mevine yollad~~~~s~ ralara rastlar.
Sonuç'ta, A~ustos sonuna kadarki, Paris'te yazd~~~~sava~la ilgili fikir ve hadiselere yer vermi~tir.
Ankara'dan dönü~ünde F~ ransa'da "Türkler'in da'vas~ na kar~~~büyük bir sempati, dü~manlara
kar~~~da büyük bir öfke„ buldu~unu, F~rans~zlar'~ n Islamlar'la uyu~ma halinde olduklar~ n~,
fikirlerinin de~i~meyece~ini, "kuvvetli, modem, fakat geleneklerine sad~ k,, mustakil bir Türkiye
istediklerini, "Ingiltere ile Islam dünyas~~aras~nda bar~~~ancak, halen Ingiliz Imparatorlu~u'nu
yönetenlerin yerlerini, bamba~ka bir görü~teki kimseler ald~~~~zaman„ gerçekle~ebilece~ini,
yüksek bir ideale dayanan Türk Milli Hareketi'nin dü~man~~mutlakâ yenece~ini, bu hareketi
idâre edenlerin ~ahsi menfaatlerini unuttuklar~n~, onlarda büyük bir rûh ve iman bulundu~unu
yazm~~t~r (S. 153-56)".
Buraya kadar, malzeme bak~m~ ndan epeyi zengin olan Türk Milliyetçili~i'nin içine ald~~~~
Bir Mütdreke'nin Sonuçlar~ , Milliyetçi Hareket, Ankara adl~~ ba~l~ca üç bölümünde, her bölümün
aynld~~~~k~s~mlar~~da gözönüne alarak nelerden bahsedildi~ini anlatma~a çal~~t~ k. Eser, 21
Eylül, 19 ~~9'dan 1921 A~ustos'u sonuna kadar, Türkiye'nin Ingiliz Emperyalizmi'yle
mücadelesini içine almaktad~r; fakat Berthe G. G., bu iki y~lda, bu eserinden, ba~ka •
Istanbul'a giderken, 12 May~s, ~~92 ~~'de Kastamonu'da Gençler Kulubü'nün çay ziyâfetindeki
konu~mas~nda,"... Türkler hakk~nda son derece iyi duygularla memleketime dönüyorum.
F~ rans~z umümi eficarm~~ tenvir edece~im. Çok mühim ellerle idare edilen milli hareket mutlak
kazanacakt~r. Yunanl~lar ko~ulacakt~r „ demi~tir (Utkan Kocatürk'ün 1973'de Türk Ink~lab
Tarihi Enstitüsü'nce bas~lan Atatürk ve Türk Devrimi Kronolojisi' nden naklen: Ertu~rul Düzda~,
Dünden Yarma, Ist., 1978, Fâtih Yay~ nevi, S. 310).
114 Ilhan Bardakç~'n~n Olaylar ve Belgeler ba~l~kl~~ incelemesinde, Madame Gaulis'in 192022 y~llar~~aras~nda Anadolu'da röportaj ve ara~t~rmalar yapt~~~, bunlar~~ Le rh~eil de l'Anatolie ve
Soir de Marseille gazetesinin 1 o Nisan, 1924 tarihli say~s~ nda yay~mlad~~~~kaydedilmi~tir.
Üzerinde durdu~umuz Türk Mil4yetçil~~i ile yak~ndan ilgili olan bir ba~ka yaz~s~~ ise " Blustration
dergisinin ~~ o May~s, 1921 tarihli özel Napolyon say~s~ n~n ilavesi „nde ne~redilmi~tir. Ilhan
Bardakç~'n~n bu hât~ralardan naklettikleri, Berthe G.G.'in, Sakarya Zaferi nden hemen sonra,
sava~~cebhesinden dönen Mustafa Kemal ile görü~melerinden birini ayd~nlatma bak~m~ndan
üzerinde durulma~a de~er: Mustafa Kemal Pa~a, "Dü~man üzerine at~lan ve hayat~n~~
kaybeden her erle bir kerre ölen Kumandan'd~r. Emrindeki asker, Kumandan'~ n~ n bu
duygulan~~~n~~ bildi~i içindir ki, Gûzi Pa~a kendisine 'Ol!' deyince, vatan~n~ n ölmeyece~ini
farkeder. Kendisine bu fikrimi aç~ klarken, Pa~a'ya bir asker-imparator ili~kisinin ya~anm~~~
hikayesini anlatt~m. Söyledikilerim bitti~i zaman bakt~m, Mustafa Kemal Pa~a'n~n gözlerinden
iki damla ya~~süzülüyordu„ (Ilhan Bardakç~, bu münâsebetle ~u dip-notu vermi~tir: Madame
Gaulis'in bu cümlesini, ifadesindeki güzelli~ini belirtmek için kendi dilinde kulland~~~~biçimde
aynen yazmakta yarar buluyoruz: Les Poils de ma chair se sont hdrissds qu andje l'ai recontrd juste aprk
la bata ille de Sakarya.). Madame Gaulis bu yaz~s~ nda Mustafa Kemal'i a~latan hikâyeyi de
kaydetmi~tir: Hikayenin ba~l~ca vak'alan, Napolyon ile Muhaf~z Alay~~ Çavu~lar~'ndan
Noisot'nun biribirlerine ba~l~l~ klar~n~~ isbâtlar: Çavu~~Noisot, Napolyof~'un muhtelif sava~lar~ na kat~ lm~~, Elbe-adas~'na sürülmesinde ondan ayr~lmam~~, Helens-adas~'na sürülmesinde
onunla birlikte gitmesine izin verilmedi~i gibi, rütbesi de al~nm~~, "devir de~i~mi~; Üçüncü
Napolyon„ iktidâra gelince bu eski Çavu~'a ayl~ k ba~lan~l~ p rütbesi iade edilmi~, Dijon'un
Fixin kasabas~nda zengin bir kad~nla evlenip orada meydana getirdi~i Napolyon adl~~
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kaynaklardan anla~~ld~~~~üzre zamân-zamân Türkiye'den ayr~lm~~ t~r: 1920 ~ubat'~nda ~am'a
15
gitmi~, bu y~l~n 16 Mart'~nda Istanbul'a gelmi~, Aral~k'ta Fas'ta bulunuyor idi
Türk Milliyetfili~inde, Istiklal Sava~~'ma~n Izmir'in, Istanbul'un i~galinden ba~layarak,
Anadolu'nun muhtelif vilâyetlerine yay~lan safl~alan incelenmi~tir; bu sava~a yol açan siyasi
mes'ele ve hadiselerin de ele al~nd~~~~görülüyor. Kitab~n Birinci Bölüm'ündeki, Ingilizler'in
19433'den ba~layarak Jön Türkler, Ittihâdc~lar aleyhinde çal~~malar~ , 19438'den sonraki
hükümet de~i~melerinde te'sirleri, Ptilâf Devletleri'nin Orta-Do~u ile mün'asebetleri, Ingiliz
sömürgecili~i, 30 Ekim, 1918 Mütarekesi'nin yol açt~~~~siyasi mes'eleler, v.b. hust~sunda öne
sürülen fikirler bir bak~ma Istiklal Sava~~' yle ilgili oldu~u için tamamiyle yersiz say~lamaz ;
ancak, bunlar, o y~llardan bu yana, oldukça geni~~ölçüde incelenip ayd~nlat~lm~~~oldu~undan
günümüzde pek k~ymet ifade etmez. Bunlar gibi, Ikinci Bisilüm'ün Asya Milliyetçili~i k~sm~nda yer
alan Bakü Kongresi ve Do~u'da Bol~evizirn, Müslüman Devletleri Konfederasyonu, Türkiye ve
F~ransa'n~n Islam ülkeleriyle ili~kileri, Asya'n~n uyun~~~~ile alakal~~bahisleri, Mustafa Kemal'in
ögrenimi; Istiklal Sava~~'na kadarki hayat~, askeri ba~ar~lar~, Üçüncü Bölüm'de Ankara'daki
askeri te~kilat hakk~nda verilen bilgilerin de, günümüzde, bu esere k~ymet kazand~racak ölçüde
mühim olmad~~~n~~söyleyebiliriz. Esere k~ymet kazand~ran, müellifin Türkiye'de bulundu~u 21
Eylül, 1919— 1 o May~s, 1921 tarihleri aras~nda Istiklal Sava~~'m~zla ilgili notland~r.
Berthe G.G.'in Türkiye'ye geli~i, 15 May~s, 1 919'da Izmir'in Yunanl~lar'ca i~galinden
yakla~~k dört ay sonraya rastlar ; Istanbul'a gelirken buran~n, Anakara'ya yolculu~u s~ras~nda
da, ayn~~ y~l~n 25, 27 May~s'~nda Yunanl~lar'~n eline geçen Manisa ile Ayd~n'~n ne halde
oldu~unu görmü~tür. Bu vilayetlerimizin nas~l yak~l~p-y~k~ld~~~n~, halka yap~lan zulmü yaln~z
gördüklerine, konu~tu~u kimselerden i~ittiklerine de~il, F~rans~z askeri makamlar~nca ele
geçirilen belgelerden de faydalanarak anlat~p tasvir etmi~tir: Menemen tüccarlar~ndan Çerkes
Sefer Efendi'nin, bura demiryolu bekçisi F~rans~ z Çavu~~Picot'nun ~ikayetleri, Rahibe
Marie'nin Ayd~n'~n i~gali vak'alanyle ilgili raporu ile, Do~u'daki istatistik Servisi'nee tesbit edilen,

korulukta, günün birinde hayata dönece~ine inand~~~~Kumandan'~~için heykeltra~~Rude'ye
1844'de Napotyon'un Uyamp adl~~ heykeli yapt~rm~~, bunun yan~na da kendisi için bir mezar
haz~rlatm~~t~r. Omrünü o parkta, o heykelin önünde geçiren Noisot 1861'de ölece~i günlerde
Belediye Meclisi a'zalann~~evine ça~~rt~r; i~te, Mustafa Kemal'i a~latan, onun bu son sözleridir:
Mezarunt daha evvel hdztrlattim. Beni oraya üzerimde ~ntrilsim üniformam ve elimde silithtmla ayakta
gömeceksiniz. Ayakta gömeceksiniz ki, Imparator'um uyandt~: ün, ben kendisine seldm vazifemi gecikmeden
yerine getirebilmeliyim! Belediye a'zalan, Noisot'nun mezar-ma, ta'rif etti~i ~ekilde heykelini dikme
yoluna giderek, bu vasiyetini yerine getirmi~lerdir. Bu incelemede, her iki heykelin fotogarafi da
vard~r ( Tercürnan gzt., 28 ~ubat, 1982. — Bu incelemede, imla bak~m~ndan tertip yanl~~lar~n~~
düzeltme~e çal~~t~~~m~z üç dip-not vard~ r; üçüncü notun yeri ise, makale metninde i~aret
edilmemi~ tir. Bu husûslann, müellifi tarafindan ileride gözden geçirilip düzeltilmesi faydal~~
olaca~~~ümidindeyiz).
15 S. 1 ~~3, 116. Fuad Pekin, Berthe G.G.'in, "Mersin'den split gemisiyle ayr~l~rken General
Lyautey'ye yazd~~~~9 Mart, 1920 tarihli„ mektubundan da faydalanarak, ".Lyautey, Fas
Müslümanlan'n~n hassasl~kla üzerinde durdu~u, Türkiye'nin u~rad~~~~korkunç felaketi,
Rumlar'~n vah~ice sald~r~lar~n~~ve tahriblerini bilmemezlik, görmemezlik edemezdi. Madame
Gaulis F~ransa ile Türkiye, Fas ve Paris ile Lozan aras~nda mekik dokuyor; ~ark Mes'elesi'ni
yerinde inceliyor; Türkler'in ~zt~rab~na, mücadelelerine, kahramanl~klanna ~ahid oluyor;
gördüklerini ve konu~tuklar~n~~cesaretle yaz~yordu. Gouraud da, Madame Gaulis'in Mustafa
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Ayd~n ve Izmir'deki Türk, Rum nüff~sunu, Islam ve H~ristiyan din, kültür müesseselerini
rakamlarla gösteren belgelerden nakiller de yap~lm~~t~ r. 9 Kas~m, ~~ 919'da Konya'n~ n Keskin
-köyü'nde Ali Fuad Cebesoy, Tevfik Rü~dü (Aras), Eski~ehir'in Valisi ve ileri gelen
me'murlanyle, Konya'da Re'ret Pa~a ile görü~mü~tür. Bir-ara Türkiye'den ayr~lan B.G.
Gaulis, 6 ~ubat, 1921'de Paris'ten hareketle, ir ~ubat'ta Istanbul'a gelmi~, 15 Mart'ta Sicillia
vapuruyle Izmir, Rodos üzerinden, Ankara'ya geçmek üzre Antalya'ya varm~~n.r. Ankara
yolculu~u, 31 Mart—I Nisan aras~ nda sürüp-giden Ikinci Inönü Sava~~~yüzünden aksarm~,
zaferden sonra yoluna devümla ancak 30 Nisan'da Ankara'ya varabilmi~tir. Burdur, Sand~ kl~,
16 Nisan, 1921'de Afyonkarahisan, Eski~ehir, buraya birkaç kilometre ötedeki Gündüzbey
Sava~~Cebhesi'nde Ismet Pa~a ile görü~mesi, Sö~üd, Bilecik, Pazarc~k hakk~ndaki o günlen
türlü yönleriyle ya~atan notlar~, eserin en mühim, en ilgi çekici k~s~mlanndan birini te~kil eder;
Ayn~~husüsiyetler bak~m~ndan, Mustafa Kemal ile birkaç def a görü~melerinde onun neler
söyledi~ini, d~~~görünü~ünü, ma'nevi varl~~~n~, karakterini canland~ran tasvirleri içine alan
Üçüncü Böliim'ün son k~sm~~ da eserin k~ymetini art~rmaktad~r.
Türk Milliyet~ili~i'nin içindekileri ayd~nlat~rken, onu k~ymetlendiren bu yönleri üzerinde
etrafl~ca durmu~~bulunuyoruz. Eserin daha iyi anla~~lmas~~için, aç~kca kaydedilmeyen ~ah~s, yer
adlanyle kimin, neyin anlat~lmak istenildi~ini, v.b. ba'z~~ mes'eleleri verdi~imiz dip-notlarla
ayd~nlatma~a çal~~t~k. Berthe Geoges-Gaulis'in bu eserini yazd~ ktan sonra da memleketimizle
ilgisi kesilmi~~de~ildir. Bu eserini daha iyi ma'nâland~rabilmemiz, k~ymetlendirebilmemiz için
daha sonraki çal~~malar~~ üzerinde k~saca bilgi verme~i faydal~~ buluyoruz:
Ankara'da on gün kald~ktan sonra Türkiye'den ayr~lan Berthe G.G., Madame Lyautey'ye
Paris'ten gönderdi~i 27 May~s, 1921 tarihli mektubunda, diplomat Philippe Berthelot ve
Ba~vekil ile görü~me~e henüz imkân bulamad~~~n~, "söyleyeceklerinin bekleme~e. tahammülü
olmad~~~n~, Türk-F~rans~z andla~mas~~ derhal gerçekle~medi~i takdirde bütün firsatlann
kaç~r~lm~~~olaca~~n~„ ,Fas sars~lacak olursa her ~eyin çökece~ini yazm~~ , Mustafa Kemal ile
görü~melerinden de bahsetmi~tir:
"Mustafa Kemal diyor ki, sizin tek büyük adam~n~z olan bu adam yâ bizden yana, yahut
bizim aleyhimizde olacak... E~er bizim aleyhimizde ise, son haddine kadar sald~raca~~z; çünki
her ~eyden önce en tehlikeli dü~manla i~imizi bitirmek isteriz. Islâm yolu ile, Almanlar'la,
Ruslar'la hücüm edece~iz„ ;"Ankara, dünyan~n mihveri olmu~tur. Her ~eyi orada anlamak
mümkündür. Kemal, hâr~ku'l-âde bir adam.. Konu~malar~m~z esnâs~nda dedim ki, `Sizi
gerçekten yaln~z ben anlayabilirim. Dikkate ~âyân bir tarzda gerek vücût, yüz, gerek fikir ve
dü~ünce bak~m~ndan en çok takdir etti~im insana benziyorsunuz.' O, belirsiz tebessümüyle ~u
cevab~~verdi: 'Evet, bunu söyleyece~inizi biliyordum!„ 16
Berthe G.G.'in Ankara'dan Paris'e döndükten sonra Mustafa Kemal'e mektup
yollad~~~n~~biliyoruz ". Mustafa Kemal'in ona gönderdi~i 5 Eylül, 1921 tarihli mektubundaki,
Kemal nezdinde arac~~ olmas~ n~~ istememi~~mi idi? Madame Gaulis mektuplar~ nda Lyatuey'y~~
gâh Sûriye'ye gâh Türkiye'ye ça~~r~ yor, Müslümanlar'~~müdâfa'a etmesini, Türk-F~rans~z
dostlu~unu diriltmesini, üdetâ bütün dertlere devâ bulmas~n~~ istiyordu „ bilgisini vermi~tir
(A.y., s. 637-38).
16 Fuad Pekin, a.y., s. 649; mektubun bütünü de~il ba'z~~ k~s~mlar~~ yay~mlanm~~t~r.
17 Gotthard Jaeschke, Türk Kurtulu~~Sava~: Kronolojisi— Mondros'ian Mudanya'ya kadar (3o
Ekim, 1918—Il Ekim, 1922),Ankara, 197o, Türk Tarih Kurumu Bas~mevi, s. 156; 7 Temmuz,
1921 "Babal~k, Gaulis'in M.K.'e mektubu. „
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"Aram~za, k~z~n~z Madmazel Gaulis ile beraber gelmek arzusunda oldu~unuzu barra bildirdiler,
Böyle yorucu ve zor bir seyahati bir daha göze ald~~~n~z takdirde, sizin ve Madmazel'in de en
büyük memnüniyetle kar~~lanaca~m~za emin olabilirsiniz„ ifadesinden, Berthe G.G.'in
Türkiye'ye gelebilmek için gerekli resmi makâma ba~vurdu~u anla~~l~r. Mustafa Kemal bu
mektubunda,"... her ~eyden önce, hakk~m~z~~korumak, cesür ve talihsiz milletimin, hiçbir
vicdan azab~~ duymayan ve insanl~k duygusundan yoksun kimseler taraf~ndan yap~lan vah~ice
tecavüz yüzünden katland~~~~müdhi~~ac~lar~~bütün dünyâya tan~tmak için sarfetti~iniz enerji
kar~~s~nda minnet-dar kald~~~m~~bildirmek isterim„ diyor ; Temmuz ay~n~n yar~s~ nda
Yunanl~lar'~n ilerileme kaydettiklerinden, "A~ustos'un ikinci haftas~ ndanberi kesin olarak
yenmek ümidiyle, yeni bir taarruza geçen Yunanl~lar'la sava~t~~~ndan, kendisinin Genel
Karargah'~nda bulundu~udan, askerlerimizin kahramanl~k ve sadâkatinden, dü~man~~ memleketimizden ko~aca~~n~~kuvvetle umdu~undan bahsetmi~tir 8. Sakarya Sava~~~23 A~ustos— 13
Eylül, 1921'de sürüp-gitti~ine göre, mektubun o zaferden bir hafta önce yaz~ld~~~~anla~~ l~r.
Celaleddin Arif ve Dr. Es'ad Pa~a ile birlikte 5 Kas~m, 1921'de Istanbul'a gelmi~~olan
Berthe G.G.'e, Van Millet Vekili Haydar (Vaner) Bey ile dört arkada~~n~n T.B.M. Meclisi
Riyaseti'ne, "Milli da'va~n~z~n me~rü'lu~unu isbat için pek yüksek feclakarl~klarda bulunan
Muhterem Madame Gaulis Cenablar~'na Meclis'imizce te~ekkür edilmesini teklif eyleriz„
takgri üzerine, T.B.M. Meclisi'nce 22 Kas~m, 1921 'de te~ekkür mektubu yaz~lm~~, 23 Aral~ k'ta
Price Clair ve Madame Gaulis ~erefine, Anadolu bas~n~~tarafindan ö~le yeme~i verilmi~tir 1.9.
18 Mektubun tam metni için bk., Echo de ?Islam, s. 4o-41, s. ~ l (G. Jaeschke, a.e., S. 160).
Türkçe'sinin tam metni, N. Ulu~, ayn~~maUle, s. 18 v.d. Bundan al~narak, ~evket Rado, Türk
s. 14 v.d. Berthe G.G., 1931 'de bas~lan La Question Turque adl~~eserinde, ~smet
Pa~a'dan da, 5 Eylül, 1921'de uzun bir mektup ald~~~n~~yazm~~, bunun metnini de ne~retmi~tir:
S. 165-66 (Ertu~rul Düzda~, a.e., S. 336).
19 G. Jaeschke, a.e., s. 167, ~~7o. ~evket Rado, Türk Milliyetçili~i, s. 16: Te~ekkür edilmesini
teklif edenler, Takrir metni dolay~s~yle, "Sa'cli Borak tarafindan T.B.M.M. Zahit Ceridesi, cilt
14, Ankara, 1958, S. 226„ dip-notu verilmi~tir. Sekiz imzal~~ Takrir metninin yeni haflere
çevrilmi~~fotokopisi için bk., Ertu~rul Düzda~, a.e.,s. 345. F. Pekin, Berthe G.G'in bu
seyahatinde, 1921 Aral~k'~nda Çankaya'da Lat~fe Han~m ve ' Mustafa Kemal ile neler
konu~tuklar~n~n birk~sm~n~, onun bir eserinden naklen kaydetmi~tir (A.y., s. 641). Fas, Tunus,
Cezayir gibi, ahalisinin ço~unu Müslümanlar'~n te~kil etti~i F~rans~z sömürgelerinin Genel
Valisi olan Mare~al Lyautey'nin ye~eni M. Pierre Lyautey'nin Paris'teki apart~man~ nda
mevcut belgeler aras~nda, Atatürk'ün Mare~al Lyatuey'ye yollad~~~~23 Aral~ k, 1921 tarihli bir
mektubu da bulunmaktad~r. Daktilo edilmi~, Moustapha Kemal imzal~~ bu mektubun
F~rans~zca asl~n~n, Türkçe'ye tercemesinin tam metinleri Fuad Pekin taraf~ ndan yay~mlanm~~t~r (A.e., S. 643, v.d. 654). Mektubun ilk parag~rafi olan, "Madame Berthe Georges-Gaulis,
recam üzerine, bu birkaç sat~r yaz~n~n size ula~t~r~lmas~n~~ kabül etmekle, ~imdiye kadar
gösterdi~i say~s~z dostluk delillerine yeni bir tanesini ilave etmek nezâketinde bulundu „
cümlesinden, onun arac~l~~~yle iletildi~i, ~erefine Anadolu bas~n~nca ö~le yeme~inin verildi~i
günün tarihini ta~~d~~~~anla~~l~r.
~nebolu Kaymakaml~~~'ndan Kastamonu Valili~i'ne yaz~lan 9 Kas~m, 1921 tarih, 948
numaral~, "Madame Gaulis ve Celâleddin Arif Bey bugün ~tcdya vapuru ile geldi. Yar~n sabah
otomobil ile Ankara'ya hareket edeceklerdir„ cümlelerini içine alan ~ifreden, Ankara'ya
Kastamonu yoluyle gitti~i anla~~l~r (Nureddin Peker, 1918-1923 istiklül Sava~~'n~n ~nebolu ve
Kastamonu Havdlisi, ~st., 1955, Gün Bas~mevi, s. 386).
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Bir gazeteden ö~rendi~imize göre, 28 Aral~ k'ta Mersin'den hareketle 2°, ~~ Ocak, 1922'de
Adana'ya varm~~, bu ay~n alt~s~ nda oradan ayr~lm~~ t~ r 21.
Berthe G.G'in Parist'ten General Lyantey'ye gönderdi~i 26 Eylül 22, 21 Aral~ k, 1922
tarihli mektuplar~ndan Ankara'ya gidece~i, siyasi çal~~malar~ n~~ Lozan Konferans~~s~ras~ nda da
sürdürdü~ü anla~~l~r: "~imdi Ankara'dan ba'z~~mesajlar ald~m. Bunlar~~ancak yüz-yüze gelince
söyleyebilirim. 2 veya 3 Ocak tarihine do~ru Rabat yolculu~una ç~ kma~~~dü~ünüyorum.
Bundan önce Lozan'da Ismet Pa~a ile görü~mü~~bulunaca~~m. Bütün bunlar büyük bir s~ r
perdesi içinde geçecek ve burada kimse n'için Lozan'a gitti~imi ve neden Fas'a gidece~imi
bilmeyecektir. Pierre'in yamn~zda bulunmas~~ bu yolculu~u izâha yetecektir„ bilgisini
vermi~tir. Aç~ kca yazmad~~~, yan~lm~yorsak Rabat'la ilgili bir mes'elede de arac~l~~~~
istenilmi~tir: "Beni, çe~itli mes'eleler aras~nda belki de en nazik olan~~ için arac~~ seçtiler. Her
husüsta kendilerinden aç~ k bilgi istedim. Ne yaz~ k ki Rabat'ta pek az kalaca~~ m ve Paris'e

20 Madame Gaulis ba~l~ kl~, "Madame Gaulis'in yar~ n Mersin'den hareket edece~i haber
al~ nm~~ t~ r (Aka~am, 27 Aral~ k, 1921 / 1337).
21 G. Jaeschke, a.e., s. 171; Gaulis'in 13, 19 Ocak, 3 ~ubat tarihli ikdâm' da, "Yunan
zulümlerine dâir demeci „ ve Yeni Adana gazetesi muhabirine, "Türk ordusu her zamankinden
daha kuvvetlidir demeci„ Figaro'dan naklen, "Sakarya Sava~~~yeni bir devir açt~~ „ dedi~i de
kaydedilmi~ tir (S. 172, v.d.).
22 Bu mektubun, "Say~ n Mare~al, yak~ nda Ankara'ya dönü~~hediyesi olmak üzre
yan~mda küçük bir bavul kitap götürece~im; çünki orada tehâlükle aranan ~ey budur. Pa~a'y~~
en çok memnün edecek, ithâf edilmi~~mektuplar~ mz olacakt~ r. Ne dersiniz?.. „ cümleleri Fuad
Pekin taraf~ ndan yay~ mlanm~~t~r. Müellif, "ithaf edilmi~~rnektuplar~ n~z „ ifadesi dolay~s~yle,
dip-not olarak, Lyautey'nin 1901-1921 y~l~~ aras~ nda yay~ mlanan üç eserinin bibliyografya
künyelerini de kaydetmi~~bulunuyor (A.e., s. 638). Ahmed Emin Yalman'~ n hât~ ralar~ na
bak~l~rsa, Berthe G.G. Ankara'ya daha önceki geli~inde de Mustafa Kemal'e ba'z~~ kitaplar
getirmi~tir. Ahmed Emin Yalman sürgün edilmi~~oldu~u Malta-adas~'dan 3 Kas~m , 1921 ~~
1337'de Istanbul'a döndükten sonra Gazi ile mülakat için Ankara'ya gitmi~tir. "Ankara'da
bulunan F~ rans~z yazar~~ Bayan Gaulis ve Amerikan yazar~~ Mr. Price ~erefine Gazeteciler
Cemiyeti taraf~ ndan verilen ziyafet esnas~nda Adnan Bey kula~~ma ~öyle f~s~ldad~: Yar~ n sabah
onbirde, kö~kte... Suallerini haz~ rla..„ iradesinden,bu ziyafet 23 Aral~ k, 192 ~~'de oldu~una göre
(y. bk., not— 19), Mustafa Kemal'in Çankaya'daki yaz~~ odas~ n~, Gaulis'in getirdi~i kitaplar~~
da bu s~ ralarda görmü~tür. "Mustafa Kemal Pa~a'ya ait özelli~i, d~ varlarda ve odan~ n di~er
taraflar~nda bulunan hat~ ra ve hediye nev'inden e~ya ve kitaplard~. Yaz~~ masas~ n~ n arkas~ nda
~eyh Sinsi hediyesi olan me~hur k~ l~ç as~l~~ bulunuyordu. D~ varlarda hat~ ra kabilinden
birkaç silah ile, Pa~a için yaz~lm~~~ve eski usülde süslenmi~, yald~ Zl~~ bir kaside vard~. Masa
üzerinde, Sakarya Zaferi için Pa~a'n~ n yabanc~~ memleketlerdeki hayrânlar~~ taraf~ ndan
gönderilen ve yaz~~masas~ na ait e~yadan ibâret bulunan türlü-türlü hediyeler göze çarp~yordu.
Masa üzerinde duran F~ rans~ zca kitaplar Madame Gaulis'in özenerek seçip getirdi~i
hediyelerdi. Yandaki küçük raflar~n üzerine, memleketimize dair F~ rans~z yazarlar~~ tarafindan
yaz~lm~~~eserlerin birkaç~, siyasi kongrelere dâir birtak~m F~ rans~zca ve Türkçe kitaplar
y~~~lm~~t~. Di~er bir küçük masa üzerinde ~eyh Sinis~s si'nin hediye etti~i iki Kur'ân duruyordu,,
(Yak~ n Tarihlerde Gördüklerim ve Geçirdiklerim, c. 11, /9/8-/922, Ist., 197o, Yenilik Bas~mevi, s. 228,
251-52).
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döner-dönmez tekrar Ankara yolculu~una koyulaca~~m„ diyor 23. Onun Ankara'ya o
s~ralarda, daha sonralar~~ne zaman geldi~i hakk~nda, Berthe G.G.'in muhtelif eserlerinin,
ba~kaca kaynaldann incelenmesiyle bilgi edinmek mümkündür; fakat bu yolda da henüz etrath
bir inceleme yap~lm~~~de~ildir.
Berthe G.G.'in, üzerinde durdu~umuz Le Nationalisme Turc, ne~ir tarihi bak~m~ndan ilk
eseridir; bundan sonra dört eseri daha yay~mlanmqur: Angora, Costenteinople, Londres (Paris,
1922, Librairie Armand), La Nouvella Turquie (Paris, 1924, Librairie Armand Colin ,282 +1 s.),
La Question Tiirque (Paris, 1931, Ed. Berger-Lavrault, 373 s.), Lyautejr in Time (Paris, 1937, Ed.
Berger-Lavrault). Türkiye ile yak~ndan ikili bu eserlerden k~smen faydalan~lmq ise de, ilki
d~~~ndakiler Türkçe'ye çevrilmemi~~bulunuyor.
' Ertu~rul Düzda~'~n incelemesinde La Nouvella Tug~tie (reni Türkim)ile, La Question Turque
(Türk Me,elesi)'iln içindekiler kaydedildi~i gibi, 'mühim görülen knunlar~ndan nakiller de
yap~lm~~t~r: Madame Gaulis'in 1922 Ekim'inde Izmir'de, Bursa'da Mustafa Kemal ile,
Istanbul'da Ingiliz Elçilik Müste~ar~~Nevil Hendenonla, Lozan Sulh Konferans~~hakk~nda;
Re'fet Pa~a; Paris'e dönünce Mösytt Puankare; Lozan'da Ismet Pa~a, Ankara'da Mustafa
Kemal Pa~a ve Latife Han~m, Istanbul'da Halife Abdü'l-Mecid Efendi ile görü~tü~ü anla~~hr.
Eserde, 5 Haziran, 1923'de be~inci defa Lozan'a gitti~i, Riza Nurla da görü~tü~ü 24, 22 May~s,
1923 tarihli ~leri gazetesinde epeyi k~s~mlar~~sansür edilen makalesinin tam metninin bulundu~u
da kaydedilmi~, Lozan Sulhu dolay~sly~e epeyi bilgi de naldonulmu~tu.r 25. La Queseion

23 Fuad Pekin, a.y, s. 650; Gaulis'in el yaz~s~yle fotokopisi, s. 556-57. F. Pekin, Pierre ad~~
dolaymayle, "Madame Gaulis'in o~ludur„ not~mil vermi~tir; yamlnuyorsak bu, Mare~al
Lyautey'nin ye~eni, ba'z~~eserleri de bulunan Pierre Lyatuey'dir. F. Pekin, mektubun
fotokopisinin yukans~ndaki kayde dayanarak, Rabat seyahatuun 6-7 Ocak'ta yap~lm~~~olmas~~
ihtimalini öne sünnü~tür. 6 Ocak'ta Adana'dan ayr~ld~~~na göre (Y.bk., not— 21), Rabat'a o
günlerde gitti~ini söyleyebilir. F. Pekin'in makalesinde, bir münasebetle,• ayn~~mektuptan
al~nd~~~~kaydedilen, ".. Iki Lozan seyahatim s~ras~nda Mustafa Kemal'in ~ifaht mesajlar~n~,
Ptimad etti~i bir kimse, bana Paris'te bildi rm i~ti ;, cümlesi (S. 640), mektubun ne fotokopisinde,
ne tercemesinde vard~r. Bunun, bir ba~ka belegeden al~nd~~~n~~sanmaktayn.
24 Dünden Tanna,Ist., ~~978, Fatih Matbaas~, s. 33z . Eserde, Riza Nur'unHaJAtve Hd ~rdhm
adl~~kitab~na dayamlarak nelerden bahsettikleri, Madame Gaulis hakk~nda, gayet iyi zan ve
tahmin ediyorum ki F~ransa Hariciye Nezareti' nin cisuslar~ndand~r „ dü~üncesinde oldu~u da
kaydedilmi~tir.
Tevfik B~rko~lu, 17 Ekim, 192o'de Dâmad Ferid Kabinesi' nin dü~mesi üzerine, "I' tilaf
Devletleri'nin, Istanbul'da i~~ba~~na gelen Tevfik Pa~a kanabyle Ankara ile tamas„
arad~klar~ndan, bu münasebetle Ankara'ya gönderilen hey'et ve ~aluslardan, "Tan~nm~~~
yazarlardan ve F~rans~z Genel Kurmay~' n~n yak~nlar~ndan Bayan Berthe Georges-Gaulis'i (~ l
~ubat, 1921 — 30 Nisan, 1921) Atatürk'ün. nezdine göndermelerinden bahsetmi~, bunun,
"Türk da'vas~n~n zafere do~ru yürüdü~ünü ve Yunanblar'a kar~~~ilk zamanlarda gösterilen
güvenin san~ld~~~n~~aç~kça„ gösterdi~ini yazm~~t~r (Tirakja'da Millt Miieddele, e. 1., Ankara,
1955, Türk Tarih Kurumu Bas~mevi, s. 409 v.d.). Bu kay~dden, Berthe G.G.'in Türkiye'ye
resmen gönderildi~i anla~~l~r.
•
25 A.e., s. 325-35. ekimi Çehre--Berthe Georges-Gaulis, Ertu~rul Düzda~'in eserinin son
bölümünü te~kil etti~ini de söyleyelim (S. 301-344). Bu bahiste, Mare~al Lyautey, Hilafet
hakk~nda fikirleri, onun ve Pierre Lyatuey'nin eserleri, Türkiye ile münasebetleri hakk~nda,
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Turque'ün, 15 Ey161, 1915'de Mustafa Kemal'in VI. Mehmed ile neler konu~tu~undan
ba~layarak, Türk-F~rans~z ili~kileri, Lyautey'nin Saltanat ve Hilâfet hakk~nda dü~ünceleri ve
Lozan'da Türk diplomatlar~mn tecrübesizli~i, Mustafa Kemal'e muhâlefet, yeni idâre,
isyanlar, ~apka devrimi, dejenere me'murlar, v.b. mes'eleleri içine ald~~~~görülür. Türkiye
aleyhinde fikirlere de epeyi yer verilen eser, 1927 Nisan'~nda Ankara, Bugünki Durum (1928-31 )
ba~l~kl~~to ve 1 l'inci bahisler ile Netice'lenmi~tir 26.
Türkiye hakk~ndaki eser ve makâleleriyle d~~~bas~ nda da oldukça ~öhret kazanan Berthe
G.G.'in ba'z~~incelemeleri kaynak olarak da kullan~lm~~t~ r:
"Avrupa'da ve bilhassa F~ ransa ve Italya'da, Türkiye'nin hemen-hemen yaln~zl~~a
terkedildi~i bir zamânda, Rumlar ile Ermeniler'in müteaddid propaganda yaz~lar~na kar~~„
çal~~malar~n~n, hizmetlerinin te'siri küçümsenmeyecekler aras~nda Berthe G.G.'in de ad~~
geçer 27 . Inönü Cebhesi'nde gördüklerini anlatt~~~~Whit~~I Saw on the Front Commanded by Marshal
Ismet Pasha— Eye Witness Account of Anglo-Greek Excesses Near Eski-shahr ba~l~kl~~yaz~s~, Londra'da
ç~kan Islan~c News (Isldm Haberleri) dergisinin i6 Haziran, 1921 tarihli 33'üncü say~s~nda
.yarmlanm~~t~r 28. Paris'te ç~kan Le Matin gazetesinin 2 Ocak, 1923 tarihli say~s~ndaki Angora
adl~~ba~-makâle ile 29, Pierre Benoit'nun Paris'te bas~lan Le journaCin 5 ve 6 Mart, 1923'de
Angora sous la nige (Kar Alt~ndaki Ankara) ve L' Avenir d'Angora, capital de la Nouvella Turquie (reni
Türkiye'nin Ba~kenti Ankara'n~n Gelece~i) makâlelerinde de, Berthe G.G.'in yazd~klar~ndan
faydalamlm~~t~r 3°.
Berthe Georges-Gaulis'in Türk Milliyetçili~i adl~~eserinde Istiklâl Sava~~'m~z, Ingiliz
Emperyalizmi'ne kar~~~Türkler'in mücâdelesi olarak ma'nâland~nlm~~t~r; çünki müttefiki
F~rans~zlar'~~arkadan vuran, Yunan taarruzunu sevk ve idâre eden Ingilizler'dir. Bu yüzden
Ingilizler'e kar~~~duyulan kini, Türk-F~rans~z dostlugunu kuvvetlendirici fikirlere çok yer
verilmi~tir.
Berthe G.G.'in gitti~i memleketlerin tarihine, o günlerde ne hâlde bulundu~una dâir,
i~leyece~i konuyu haz~rlay~n bilgiye sâhip olarak ele alan iyi bir gazeteci, kullanaca~~~
malzemeyi seçme bak~m~ndan çok ba~ar~ll oldu~u görülür. Istiklâl Sava~~'n~ n ilk iki y~l~nda

Madame Gaulis'le ili~kileri sebebiyle bilgi verilmi~tir. Bu yaz~m~zda faydaland~~m~z
kaynaklardan ço~unun görüldü~ü, ehemmiyetsiz buldu~umuz için zikretmedi~imiz ba~kaca
kaynaklardan da faydalan~ld~g~~anla~~lmaktad~ r. Gaulis'in eserlerinden nakledilen ba'z~~
kumlar~n, Atatürk'le ilgili bibliyografyalardaki ba'z~~eksikleri tamamlay~n oldu~u da kayde
de~er.
26 A.e., s. 335-42.
27 Gotthard Jaeschke, Kurtulu~~Sava~: ile Ilgili Ingiliz Belgeleri, Türkçe'ye Çeviren: Cemal
Köprülü, Ankara, 1971, Türk Tarih Kurumu Bas~mevi, s. 166.
28 Bilâl N. ~im~ir, Ingiliz Belgelerinde Atatürk (1919— 1938), Ankara, 1979, Türk Tarih
Kurumu Bas~mevi, S. 403-405, cv~~. Türkçe olarak çok k~sa hulâsas~~da verilmi~tir (S. caz,
nu 9). Bu yaz~da anlat~lanlar~ n, üzerinde durdu~umuz Türk Milliyetçili~i adl~~eserin Eski~ehir ve
Ismet Pa~a'n~ n Cebhesi'nde: Nisan 21 ba~l~kl~~bölümlerinde daha geni~~olarak anlat~ld~~~, ba'z~~
k~s~mlar~n~n aynen bulundu~u görülmektedir (S. 129 V.d.).
29 Bilâl N. ~im~ir, D~~~Bas~ nda Atatürk Devrimi (1922-24) c. 1., Ankara 1981, Türk Tarih
Kurumu Bas~mevi, nu. 69, s. 187, xxx.
30 Bilâl N. ~im~ir, a.e., nu. 90 ve 91, s. 230-235, xxx 1 ~~
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görüp i~ittiklerini çok defa günü-gününe not etmi~, bu husûsta ba~ kalar~ n~ n yazd~~~~mektup,
rapor, v.b. belgelerden faydalanm~~, o sava~~y~ llar~ n~~ hemen-hemen her yönü ile, çekici ve
duyguland~ r~c~~ üskibuyle anlat~ p canland~ rm~~ t~ r. Mülakat bak~ m~ ndan en yetkili, en elveri~li
kimseleri seçmek yönünden de ustad~ r ; bu yüzden, Türkiye'nin o sava~~y~ llar~ ndaki siyasi
vaz'iyeti, hatta gelece~i, milliyet anlay~~~~ hakk~ ndaki fikir ve hükümlerinin ço~u yerinde ve
isâbetlidir. Türk Milliyetçili~i adl~~ eserinin dilimize çevrilmi~~olmas~ n~~~ükranla kar~~ lamaktay~z.
Berthe Georges-Gaulis'in ba~ka eserlerinin, siyasi bak~ mdan mühim ~ahsiyetlere gönderdi~i el
yaz~s~yle mektuplar~ n~ n, o devirler üzerinde çal~~anlarca incelenmesinin, ba'z~~ mes'eleleri
ayd~ nlatma bak~m~ ndan faydal~~ olaca~~~kanaatine varm~~~bulundu~umuzu da söyleyelim.
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