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29 Ekim 1932 ak~am~, Türkiye Cumhuriyetinin dokuzuncu

y~ldönümü dolay~s~yla, Ankara Palas'ta Atatürk'ün verdi~i resmi ak~am yeme~ine ve yeme~i izleyen baloya Ankara'daki M~s~r Elçisinin
fes ile gelmi~~olmas~, bir "Fes Olay~" yaratt~. Atatürk'ün yapt~~~~~apka
devrimiyle do~rudan ilgili olan bu olay, Türkiye ile M~s~r aras~nda
önemli bir sorun oldu ve iki ülke ili~ kileri tarihine ilginç bir sayfa katt~.
A~a~~daki sayfalarda "Fes Olay~"mn belgesel olarak ayd~nlat~lmas~na çal~~~lacakt~r.
Türkiye - M~s~r ili~kilerinin ~lk Y~llar~~
Konuya girmeden önce Türkiye Cumhuriyeti ile M~s~r Krall~~~~
aras~ndaki ili~kilerin ilk y~llar~na k~saca de~inelim. Eski bir Osmanl~~
topra~~~olan M~s~r, 1914 y~l~nda Ingiliz protektoras~~ alt~na girdi ve
1922 y~l~nda Ingiltere, bir deklarasyonla M~s~r'~n "ba~~ms~z ve egemen
bir devlet oldu~unu" ilan etti. M~s~r taht~na da Kral Fuad oturdu.
Ankara'da kurulan yeni Türkiye Devleti, Türkiye'nin ulusal s~n~ rlar~n~~
"Misak-~~Milli" ile belirledi ve 24 Temmuz 1923 günü imzalad~~~~
Lozan bar~~~antla~mas~yla da M~s~r üzerindeki bütün hukukundan
ve hak iddialar~ndan vazgeçti 1.
Lozan andla~mas~n~n 16. maddesi : "Türkiye i~bu Muahedede musarrah
hudutlar haricinde kin bilcümle arazi üzerinde.., her ne mahiyette olursa olsun
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Lozan antla~mas~n~n yürürlü~e girmesinden sonra Türkiye ile
M~s~r aras~nda Elçilik düzeyinde diplomatik ili~ kiler kuruldu. M~s~r
Kral~~Fuad, 19 ~ubat 1925 günü, Mohammed Heddaya Pa~a'y~~Türkiye'ye Elçi olarak atad~. Heddaya Pa~a, 18 May~s 1925 günü Türkiye
Cumhurba~kan~~Gazi Mustafa Kemal Pa~a'ya törenle güven mektubunu sundu. Törende kar~~l~ kl~~olarak dostluk söylevleri verildi. Heddaya Pa~a, M~s~r Krall~~~'n~ n Türkiye'de ilk temsilcisi olmaktan onur
duydu~unu; duygular~~ ve ç~karlanyla birbirlerine ba~l~~ olmalar~~
gereken iki ulus aras~nda dostlu~u sa~lamak için çal~~maktan mutlu
olaca~~n~~söyledi. M~s~ r Kral~mn Atatürk ve Türk ulusu hakk~nda
besledi~i dostça duygular~~dile getirdi 2 .
Atatürk, M~s~r Elçisine ~u kar~~l~~~~verdi:
... Türk milleti ile ~ahs~m hakk~nda Kral Hazretleri taraf~ndan beyan etmi~~oldu~unuz hissiyata te~ekkür ederim. Benim de Kral Hazretlerinin saadeti ve M~s~ r milletinin ~eref ve
refah~~hakk~ndaki temenniyat~m~~kendilerine iblâ~~etmenizi rica
ederim.
"Türkler M~s~rl~lara kar~~~ötedenberi muhabbet-i mahsusa
perverde eder.
"Birçok hissiyat ve menafide i~ tiraki bulunan iki millet aras~ndaki revab~t-~~dostanenin Hükümetler beyninde teyemmünen
ba~lam~~~olan münâsebat-~~siyasiye sayesinde rasin bir surette
inki~af edece~ini kaviyyen ümid ederim.
"Bu münasebat~n inki~af~~yolunda vuku bulacak mesainizde
benim ve Hükümet-i Cumhuriyenin muavenet-i tamme ve dostanesine mazhar olaca~~n~z ~üphesizdir." 3
Ertesi y~l, Muhittin (Akyüz) Pa~a Türkiye'nin Kahire Elçili~ine
atand~. 21 Nisan 1926 günü Kral Fuad'a güven mektubunu sunarak
göreve ba~lad~. Yine kar~~l~kl~~olarak dostça söylevler verildi. Muhittin Pa~a, Türkiye Cumhuriyeti'ni M~s~ r'da ilk kez temsil etmekten
haiz oldu~u bilcümle hukuk ve müstenidat~ndan feragat etti~ini beyan eyler" demektedir. 17. maddesi de ~unu eklemektedir: "Türkiye'nin M~s~r ve Sudan üzerindeki bütün hukuk ve müstenidat~ndan feragatinin hükmü 5 Te~rinisani 1914 tarihinden muteberdir." Andla~man~ n 18. ve 19. maddeleri de M~s~r'la ilgilidir.
2 D~~i~leri Bakanl~~~~Ar~ivi (D.B.A.): MÜT. M~s~r Elçisi Heddaya Pa~a'n~n itima tname takdimi merasiminde okudu~u nutuk.
3 Ibid.
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mutluluk duydu~unu belirtti. Ankara'da haz~rlanm~~~olan söylevinde
~unlar~~söyledi:
"Türklerle M~s~rl~lar muhtelif edvar-~~tarihide birçok zamanlar te~rik-i mukadderat etmi~~bulunduklar~~için aralar~ndaki
rab~ta ve alâka pek derindir.
"Türklerin Büyük Müncii Gazi Mustafa Kemal Pa~a Hazretleri Türklerle M~s~rl~lar aras~nda tarihin silinmez bir surette
kayd ve teyid etti~i revab~t-~~dostanenin her iki millet için müspet
netayice müncer olacak bir ~ekl-i mesudede te~yidi arzu-i halisanesinde oldu~u gibi Hükümet-i Cumhuriyemiz ve Türk milleti
de ayni kanaati perverde etmektedir. Bu neticenin istihsali için
sarf-~~mesai, ba~l~ca ve daimi me~galem olacakt~r." 4
Kral Fuad da söylevinde Gazi Mustafa Kemal Pa~a'n~n duygular~na dostça kar~~l~k verdi. Türk ulusunun refah~~için içten dileklerde
bulundu. Türk Elçisinin çal~~malar~yla Türk ve M~s~r uluslar~~aras~ndaki kar~~l~kl~~dostlu~un daha da geli~ece~i umudunu dile getirdi.
Çal~~malar~nda Muhittin Pa~a'ya destek olaca~~n~~belirtti.
Böylece kar~~l~kl~~Elçiliklerin aç~lmas~yla normal ili~kiler ba~lad~.
Türklerle M~s~rl~lar aras~ndaki köklü ba~lara ra~men, Türkiye Cumhuriyeti ile M~s~r Krall~~~~aras~ndaki ili~kilerin gerçekten s~cak ve içten oldu~u söylenemezdi. Çünkü M~s~r'daki Kral Fuad Rejimi, Atatürk Türkiyesi ile bir z~tla~ma içinde görünüyordu. Atatürk, Türk
ulusunu ça~da~~uygarl~k düzeyine ula~t~rmak amac~yla üstüste devrimci at~l~mlarda bulunurken, Kral Fuad'~n tutucu politikas~~M~s~r'~~
adeta laik Türkiye'nin bir kar~~t~~havas~na büründürüyordu. Türkiye
Büyük Millet Meclisi 1924y~l~nda Halifeli~i kald~nnca Kral Fuad
hemen M~s~r'da halife olmaya özenmi~ti. M~s~r, Türkiye'den kaçan
ya da koyulan bütün rejim kar~~tlanna kucak açmakla kalm~yor,
bunlar~n Türkiye Cumhuriyeti ve Atatürk aleyhinde çal~~malar~na da
göz yumuyordu. Osmanl~~Hanedan~~üyeleri, yüzellilikler, Türk Kurtulu~~Sava~~nda dü~manla elde vermi~~i~birlikçiler ve Cumhuriyet rejimini içlerine sindirememi~~olanlar ço~unlukla M~s~r'da toplanm~~lard~~
ve orada pek rahat da durmuyorlard~. Türkiye'nin laikle~mesi, M~s~r'da,
Türkiye'ye kar~~~propaganda sermayesi yap~l~yordu. K~sacas~~Kral
Fuad yönetiminin tutumu Türkiye'ye kar~~~pek dostça görünmüyordu. Bununla birlikte yine de iki ülke ili~kileri sars~lmadan sürüp gidiIbid. MUT. ~~/95.
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yordu. Kral Fuad, içten olmasa bile, Cumhuriyet bayramlar~nda
Atatürk'e kutlama telgraflar~~göndermeye özen gösteriyordu.
Öte yandan M~s~r ayd~nlar~n~n ve gençli~inin bir bölümü Atatürk Türkiyesine kar~~~derin hayranl~ k besliyorlar ve bunlar Türkiye'de
yap~ lan devrimlerden de etkileniyorlard~. Bu arada 1925 y~l~nda yap~lan ~apka devrimi de M~s~ r'da etki yapm~~t~. Bir M~s~ r gazetesi bunu
~öyle anlat~yordu:
"1925 y~l~nda Misli% ö~rencilerin bir bölümü, Türkiye'yi örnek alarak fesi b~ rakmaya kalk~~t~lar. Bu konuda çe~itli toplant~lar
yap~ld~ ; komisyonlar, konferanslar topland~. Çetin tart~~malar oldu.
Çe~itli öneriler ortaya at~ld~ . Kimileri fesi savundu, kimileri fesin kötülüklerini say~ p döktü. Kimileri ~apkay~~savundu, kimileri de ~apkaya
sald~rd~~ve fes b~rak~l~ rsa milliyetin yok olaca~~n~~ileri sürdü. Fes ya da
~apka yerine, ulusal bir M~s~r ba~l~~~~al~nmas~~dü~üncesini ortaya atanlar da oldu. Bunlar~n ba~~nda Ahmet ~efik Pa~a vard~. Kendisi yeni
bir ba~l~k yap~ p giydi. Ama onun arkas~ ndan giden olmad~. Kimi M~s~rl~lar, fes, ~apka ve eski firaun ba~l~ klar~n~n birle~tirilmesinden yeni
bir ba~l~k çe~idi yaratt~lar. Doktorlar, ~apkadan yana olanlara arka
ç~kt~lar. Fesin sa~l~~a elveri~li olmad~~~n~, M~s~r'~n ihtiyaçlar~na uygun dü~medi~ini ve herhalde ~apkan~ n festen daha iyi oldu~unu söylediler.
"~ark~c~lar ~apkay~~öven ~ark~lar düzdüler. Bu ~ark~lar halk aras~na da yay~ld~ . Bunlardan biri "~imdi ~apka zaman~d~r, gürültüye
pat~rt~ ya gerek yok" diyordu. Fesin ~apka ile de~i~tirilmesi u~runda
yap~lan bütün bu propagandalara ra~men, sonunda yine ~apka fese
yenik dü~tü. M~s~ r gençlerinin bir bölümü fesi de ~apkay~~da boykot
edip ba~aç~k gezmeye ba~lad~larsa da M~s~ r'da yine ba~l~k olarak
fes kullan~lmaktad~r." 5
1925 - 1930 y~llar~~aras~nda M~s~ r, Türkiye'deki Elçilerini s~k
s~k de~i~tirdi. Be~~y~l içinde birer iki~er y~l süreyle üç M~s~r Elçisi Türkiye'de görev yapt~. Heddaya Pa~a'n~n yerine 1927 y~l~~ba~~nda Abdülazam Ra~id Pa~a atand~. Ertesi y~l Ra~id Pa~a'n~n yerini ~brahim Ratib Bey ald~. 193o y~l~ nda da dördüncü M~s~ r Elçisi olarak Abdülmelik Hamza Bey Ankara'ya atand~.
3 "M~s~r'~n Ankara Elçisinin olay~~dolay~siyle Fes ve ~apka. Gazi Mustafa
Kemal Fesi niçin Türkiye'den kald~rd~ ?, El Dünya El Musavvara (Kahire), 30. ~~I. ~~932.
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Hamza Bey, daha önce M~s~r'~n Londra Elçili~i Müste~arl~~~nda bulunmu~ tu. Elçilik görevini ilk kez Ankara'da üstlenmi~ti. Iyi
Ingilizce, biraz Türkçe biliyordu. Hukukçuydu. Orta ya~lardayd~.
Zeki, cana yak~n görünüyordu. Kahire'deki Ingiliz Yüksek Komiserli~inin belirtti~ine göre, "a~~r~~milliyetçi" bir ki~iydi. Ama Ingiltere'de
kald~~~~süre içinde biraz "yumu~am~~t~". 7-8 Kas~m 1930 günü Çankaya Kö~ kü'nde Atatürk'e güven mektubunu sundu. Kral Fuad'~n Atatürk'e kar~~~"derin muhabbet ve yüksek takdir" duygular~~besledi~ini
ve Türk ulusu için iyi dileklerde bulundu~unu bildirdi. Atatürk de
Elçiye dostça kar~~l~k verdi:
"Kral Hazretlerinin hakk~mda ve Türkiye ile Türk milleti
hakk~nda besledikleri dostluk ve gösterdikleri muhalesetten pek
mütehassis oldum... Yüksek Metbuunuzun saadetleriyle M~s~r'~n
ve M~s~r milletinin ikbal ve refah~~için samimi temennilerimi
mü~arileyh Hazretlerine arzetmenizi rica ederim" dedi e.
Hamza Bey, Atatürk'ün yapt~~~~~apka devriminden be~~y~l sonra
Türkiye'de göreve ba~lam~~t~. Türkiye'de fes be~~y~ld~r yasakt~. Gerçekten kimse art~k fes giymiyordu. Yaln~z M~s~r Elçisi, ortal~klarda,
törenlerde fesle görünmeye özen gösteriyordu. Ankara'da "fesli tek
ki~i" idi. Dikkatleri üzerine çekiyordu. Fes onun için sanki M~s~r
milliyetçili~inin, M~s~r egemenli~inin bir simgesiydi. Hamza Bey,
y~llar y~l~~fes giydikten sonra yeni yeni ~apkaya al~~maya ba~layan Türk
insan~n~n duygular~n~~hiç hesaba katm~yordu. O günün Ankara's~nda fes giymek, Türklerin duygular~n~~incitmez miydi? Fes, bir çe~it k~~k~rtma gibi görülmez miydi? M~s~r Elçisi ald~r~~~etmiyor, kara
püsküllü yüksek M~s~r fesini Ankara sokaklar~nda, salonlar~nda sergileyip duruyordu. Bu davran~~~yla Atatürk'ün ~apka devrimine kar~~~
sessizce bir direni~~niyetini de aç~~a vuruyor gibiydi. Ama kimse M~s~r Elçisinin fesine bir ~ey söylemiyordu. Bu durum iki y~l sürdü ve
sonunda 1932 y~l~~Cumhuriyet Bayram~na gelindi.
Ankara Palas'ta Olay
29 Ekim 1932 günü Atatürk önce kutlamalar~~kabul etti. Yabanc~~misyon ~efleri ve bu arada fesli M~s~r Elçisi de s~rayla Atatürk'ün
elini s~kt~lar, Cumhuriyet Bayram~n~~kutlad~lar. Kutlamalardan sonra o zamanki Büyük Millet Meclisi önünde yap~lan geçit töreni iz8

DBA— MUT. 611: Atatürk'ün M~s~r Elçisi A. Hamza Bey'e cevab~. 8.1 1.193o
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lendi. Atatürk'le birlikte, yabanc~~Elçiler ve o s~ rada Türkiye'yi ziyaret etmekte olan Iran D~~i~ leri Bakan~~Furugi Han da törende bulundular. M~s~ r Elçisi geçit törenini de fesli olarak izledi. Günün program~~gere~ince Atatürk, ak~ am Ankara Palas'ta resmi bir yemek verecekti. Yeme~i, balo izleyecekti. Balo, yine Ankara Palas'ta Cumhuriyet Halk Partisince düzenlenmi~ti. Ankara'daki yabanc~~Elçiler
hem yeme~e, hem baloya ça~~r~lm~~lard~.
Ankara'daki Ingiliz Büyükelçisi Sir George Clerk'in belirtti~ine
göre, bu yemek ile balo, Ankara'daki yabanc~~temsilcilikler için çok
önemli say~l~ yordu. Çünkü yabanc~~Elçiler, y~ l boyunca hemen hemen
yaln~z orada Atatürk'le yüzyüze gelebiliyorlard~. Orada Atatürk'ün
her sözü, her davran~~~~yabanc~~temsilciler için bir gösterge, "bir barometre" gibiydi. Buna göre, y~ l içinde hangi yabanc~~Elçilik gözden
dü~mü~, hangisi sayg~nl~k kazanm~~ , kestirilebiliyordu. Atatürk de
yine yaln~z orada kendi görü~lerini yabanc~~temsilcilere do~rudan
duyurup anlatma firsat~~buluyordu. Bu bak~mlardan y~ldan y~la verilen bu yemek ile balo merakla bekleniyordu 7.
O ak~ am Atatürk, saat 20.30'da Ankara Palas'a geldi. Ayaküstü
iki Türk generali ve Frans~ z Büyükelçisi Kont de Chambrun ile biraz
konu~ tuktan sonra sofraya geçti. Yabanc~~diplomatlar ve öteki davetliler de sofradaki yerlerini ald~ lar. Cumhurba~kan~~sofraya oturunca
genellikle önce bir süre sessizlik olur, arkas~ndan azar azar protokoler konu~malar ba~lar ve neden sonra hava ~s~n~rd~. O ak~am ise Atatürk sofraya oturur oturmaz konu~maya ba~lad~. Az yemek yiyor,
bol bol sigara içiyor ve konuklarla teker teker ilgilenip konu~uyordu.
Yak~n~ nda oturan Ingiliz Büyükelçisi ile kar~~s~nda oturan Sovyet Büyükelçisinin kendisinin en yak~ n dostlar~~olduklar~n~~söyledi. Öteki
Elçileri de sevdi~ini, ancak Sovyet ve Ingiliz temsilcilerinin apayr~~
yerleri bulundu~unu ekledi. Sonra, sa~~tarafinda yer alm~~~öteki
Elçile~~le ilgilendi. Polonya Büyükelçisine döndü, Polonya'n~n dünyada önemli rol oynayabilecek bir büyük devlet olarak yeniden do~mu~~olmas~ndan dolay~~kendisini kutlad~ . Türkiye lehindeki konferanslar~ ndan ötürü Amerikan Büyükelçisine te~ ekkür etti. Türkiye'ye yeni gelmi~~olan Italyan Büyükelçisi Lojacona'ya döndü. Mussolini'nin son olarak Torino'da yapm~~~oldu~u konu~madan pek ho~~ngiltere D~~i~leri Ar~ivi. F.O. 3711160891E 6033: G. Clerk'ten L. Oliphant'a.
Özel. Ankara, 4. t . 932.
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nut kalmad~~~n~~belli etti. Aya~a kalkarak, insanl~~~n birle~mesi
için kadeh kald~ rd~~8.
Yemek bittikten sonra Atatürk, sofradaki konuklar~n~~ baloya
buyur etti. M~s~ r Elçisi Hamza Bey, yemek boyunca sofrada fesli
olarak oturmu~ tu. Orada bulunan ~ngiliz Büyükelçisi Sir George
Clerk'in Londra'ya rapor etti~ine göre, Atatürk, M~s~r Elçisinin yan~ndan geçerken:
"Kral~n~za söyleyiniz, ben, Mustafa Kemal, size bu ak~am
fesinizi ç~ karman~z talimat~n~~verdim"
demi~~ve bir garson ça~~rm~~t~r. Elçi, uysall~ kla fesini ç~kar~p
garsona vermi~tir. Garson, kalabal~ k davetlilerin ~a~k~n bak~~lar~~
aras~nda, fesi salonun öbür ucuna do~ru götürüp gözden kaybolmu~tur.
M~s~r Elçisi üzüntüyle hemen oradan çekilmi~tir. D~~i~leri Bakanl~~~~
Müste~ar~~Numan (Menemencio~lu) Bey, gönlünü almak için Elçiyi
görmeye çal~~m~~, ama o ak~am görememi~tir. Ertesi gün D~~i~leri
Bakan~~ Dr. Tevfik Rü~tü (Aras) Bey M~s~ r Elçisinden özür dilemi~tir. 9
Görgü tan~klar~ndan ~ngiliz Büyükelçisinin yazd~~~na göre, olay
t~pk~~böyle geçmi~ti. ~ngiliz Büyükelçisi, "Kral Fuad'~n tepkisi anla~~l~ncaya kadar olay kapanm~~~say~lamaz" diyordu. Atatürk'ün o ak~amki her sözünün ve her davran~~~ mn hesapl~~oldu~unu söylüyor ve
duygular~n~~yabanc~lara aç~ kça anlatmay~~amaçlad~~~n~~ekliyordu. 10
Olay, ~ ngiliz Büyükelçisinin anlatt~~~~gibi olmu~sa, bundan ~öyle dü~üncelere gidilebilir: Hamza Beyin fesini ç~ kart~rken Atatürk,
M~s~r'~n tutumundan ho~lanmad~~~n~~ aç~kça belli etmi~ti. Bu davran~~~yla Elçiden ziyade Kral Fuad'~~amaçl~yordu. Çünkü fesin arkas~nda Kral vard~. Kral Fuad, ba~~ ndan beri Atatürk devrimlerine kar~~~
bir tutum tak~nm~~, Türkiye'de y~ k~lm~~~olan Saltanat~~ M~s~r'da sürdürmek havas~na girmi~, ~slam dünyas~n~n gözünde laik Türkiye'yi
küçülterek M~s~r Krall~~~n~~yükseltmek hevesine kap~lm~~, Türkiye ve
M~s~r rejimleri aras~ndaki bu z~tla~mamn yaratt~~~~birikim, en sonunda Hamza Beyin fesinde dü~ümlenmi~ti. Atatürk, Elçinin fesini ç~kart~ rken sanki Kral Fuad'a küçük bir ders vermek istemi~ti ve Elçiye
"Kral~n~za söyleyiniz" demi~ti. Bakal~m Kral~n tepkisi ne olacakt~.
8
9
10

F.O. 4241277, p. 27, No. 28. Clerk'ten Simon'a. Ank.
fiid.
Ibid.
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Yemekte haz~ r bulunanlardan Fransa Büyükelçisi Kont de Chambrun, olay~~ ~öyle anlat~r:
"Ulusal bayram onuruna Padi~ahlar~n alt~n tabaklar~nda Hükümet üyelerine ve Kordiplomati~e verilen y~ll~k yeme~i bitiriyorduk... Ikiyüz ki~ilik dâvetliler aras~ nda M~s~ r Elçisinin fesi gösteri~le
s~r~t~ yordu. Cumhurba~kan~ , arada bir, sezdirmeden fese alayc~~bir
göz at~yordu. Zavall~~meslekda~~ m bunun fark~na varmad~. Ama Gazi,
sürükleyici müzi~in temposuna uyarak masadan kalk~nca M~s~rl~n~n
yan~ ndan geçti ve geçerken bir kedi =k~sm~~and~ ran usulca bir sesle kendisine bir ~ eyler söyledi, onun omuzunu ok~ad~. Kendisini kucakl~yor sanm~~t~ m ki, ne göreyim, bir garson fesi gümü~~bir tepside
h~zl~~ ad~ mlarla götürüyordu. Tepsinin ard~ndan bakakald~k."
Demek ki, Frans~z Büyükelçisi, Atatürk'ün M~s~r Elçisine söylediklerini duyamam~~ t~. Yaln~z olaya ba~~ ndan sonuna tan~k olmu~,
M~s~ r Elçisinin fesinin sofrada göze batt~~~n~, Atatürk'ün arada bir
buna alayc~~bir göz att~~~n~, sonra fesin gümü~~tepside götürüldü~ünü
görmü~~ve ~a~~r~p kalm~~t~.
Türkiye D~~i~leri Bakan~~Dr. Tevfik Rü~ tü (Aras) olay~~ ~öyle anlat~yordu:
"Ziyafette haz~ r bulunan siyasi mümessillere iltifat ve hat~rnüvazl~k asar~~ibraz~n~, zemin ve zaman~ n muktezas~na göre kâh ~u
ve kâh bu Sefire kar~~~tatyipkâr ve iltifatkâr baz~~beyanat-~~mahsusada
bulunmay~~itiyat buyurmu~~olan Reisicumhur Hazretleri, bu seneki
bayram~m~zda da gündüz tebrik için Büyük Millet Meclisinde kendilerini büyük üniformalarile ziyaret etmi~~ve ak~amki resmi ziyafete
de keza ayn~~ k~yafette davet edilmi~~olan bilumum siyasi mümessiller meyan~nda M~s~ r Sefirine yemekten sonra yan~ ndan geçerken teveccühkâr baz~~ifadatta bulunmu~ lar ve fesini ç~ kararak rahat edebilmesine müsaade buyurduklar~ m söylemi~ lerdir. Sefir bir an için tereddüt ettikten sonra fesini bizzat ç~karm~~ , bunun üzerine Reisicumhur
Hazretleri kendisini yüzünden öpmü~lerdir" 12 .
Comte Charles de Chambrun, Atatürk et la Nouvelle Turquie, Paris: 1939.
12 D.B.A. — M~s~r. K. 9: Hariciye Vekâletinden T.C. Elçiliklerine tamim. Ankara, ~~ 2.12.1932, No. 23853/161. Bu genelgenin örne~i Elçiliklerimiz ar~ivlerinde
de korunmu~tur: Paris Büyükelçili~imiz Ar~ivi, K. 77/A-~~; Londra Büyükelçili~imiz Ar~ivi, K. 648/2
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Türkiye D~~i~leri Bakan~n~n bu aç~klamas~na göre, ortada olay
diye bir ~ey yoktu. Dolay~s~yla Tevfik Rü~tü Beyin M~s~r Elçisinden
özür dilemesi de söz konusu olmam~~t~. Tevfik Rü~tü Bey, ertesi gün
M~s~r Elçisi Hamza Beyle yapt~~~~görü~meyi ~öyle anlatmaktad~r:
"30 Te~rinievvel (1932) günü benden mülâkat isteyerek ziyaretime gelen M~s~r Elçisine evvelce birçok defa vuku buldu~u gibi bir ak~am evvel de Büyük ~efimiz Reisicumhur Hazretleri taraf~ndan ~ahs~~
hakk~nda teveccühkâr beyanata mazhar oldu~unu ve bu halin Reisicumhur Hazretlerinin kendisini sevmekte oldu~unu teyit eyledi~ini
tebarüz ettirdikten sonra sofradan kalkmakla hitam bulmu~~olan resmi ziyafeti müteakip F~rkan~ n suvaresi ba~lad~~~ndan kendisine her
sene mümasil vaziyetlerde oldu~u gibi fesini ç~kararak istirahat edebilece~inin söylenmi~~oldu~unu hat~rlatm~~~ve memleketimizde vaktile fes müstamelken hep bu suretle yani mecliste haz~ r bulunan en
yüksek zat~n müsaadesile fesin ç~kar~lmas~~mutad oldu~u esas~nda
konu~mu~~idim....
"Elçi bu beyanat~ m üzerine kendisini tatyip eyledi~imi söyleyerek bana te~ekkür etmi~tir. Binaenaleyh teessüf beyan~n~~mucip
bir hadise mevcut olmad~~~~gibi tarafimdan teessür veya teessüf asla
vaki ve varit olmam~~~bulundu~unu... size bildirme~e lüzum görüyorum" 13 .
Bu aç~klamalar "Fes Olay~"n~ n epeyce büyütülmesi üzerine
yap~lm~~t~. Tevfik Rü~tü Aras, olay yüzünden Türkiye ile M~s~r aras~nda beliren gerginli~i gidermek çabas~ndayd~. Olay~n daha da büyütülmesini önlemeye çal~~~ yordu. Denilebilir ki, havay~~yumu~atmak
için ortada bir olay bulunmad~~~n~, Elçinin kendi rahat~~için fesini
ç~karmas~na izin verildi~ini söylüyordu.
M~s~r D~~i~leri Bakan~~Yahya Pa~a ise olay~~ ~öyle anlat~yordu:
"Gazi, yemekten sonra M~s~r Elçisine kesin bir dille fesini ç~karmas~n~~söylemi~tir. Üniformal~~olan Elçi bu iste~i yerine getirememi~, bunun üzerine Cumhurba~kan~~fesi ç~karmas~~için bir u~a~a emir
vermi~tir. O zaman ve art~k fes giymemesi için Kral Fuad'a yazmas~~
yolunda Cumhurba~kan~n~n aç~k ~srar~~kar~~s~nda Hamza Bey fesini
kendi ç~karmay~~uygun görmü~tür.... Bu beklenmedik müdaheleyle sars~lan Elçi salonu terketmek zorunda kalm~~t~r. Olay, bütün
13 D.B.A. — M~s~r K. 9: T.C. Hariciye Vekâletinden Kahire Elçili~ine aç~k
tel. 29.11.1932, No. 23208/133.
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kordiplomatik, Hükümet üyeleri ve öteki seçkin davetliler önünde
geçmi~tir. D~~i~leri Bakanl~~~~Müste~ar~~ ayn~~gece M~s~r Elçisini görmeye çal~~m~~, ama kendisine rastlayamam~~t~r. Hamza Bey ertesi gün
D~~i~leri Bakan~~ Tevfik Rü~tü Bey ile görü~mü~tür. Bakan, olay~,
Elçiye kar~~~teveccühkâr bir davran~~~olarak göstermeye çal~~m~~, El
çinin bunu trajik olarak görmesine üzüldü~ünü bildirmi~tir. Elçimiz
taraf~ndan bir yanl~~~anla~~lma bulundu~unu, yemekten sonra Elçinin
rahat~~için kendisine sadece bir teklifte bulunulmu~~oldu~unu söylemi~tir...." 14
Ola_y~n Aç~~a Ç~kmas~~ ~v M~s~r'da rank~lan
30 Ekim sabah~~ajans bültenlerinde ve gazetelerde olayla ilgili
herhangi bir haber ç~kmad~. Olay~n üzerine sanki bir perde inmi~ti.
I - 3 Kas~m günleri D~~i~leri Bakan~~Dr. Tevfik Rü~tü (Aras), üstüste
üç kez Atatürk kat~na ç~kt~. Belki Çankaya'da bu konuyu da gürü~tü.
Ama d~~ar~~yine bir haber s~zmad~. Ankara'da sohbetlerde M~s~r Elçisinin fesi söz konusu edilmiyor de~ildi. Ama bas~nda yine bir haber
görülmüyordu. Günler geçmi~ti. Olay kapanm~~~gibi görünüyordu.
Derken, unutulmak üzere olan olay onbir gün sonra hiç beklenmedik bir yerden patlak verdi. Ii Kas~mda Daily Herald adl~~ ~ngiliz
gazetesi, kaynak göstermeden haberi yay~nlad~ : "Bir Fes Diplomatik
F~rt~na Koparabilir" diye irice bir ba~l~k atm~~t~. "Yak~n Do~unun
geleneksel ba~l~~~~fes yüzünden Türk diktatörü Mustafa Kemal ile
Ankara'daki M~s~r Elçisi Hanza (Hamza) Bey aras~nda ç~ kan sert
tart~~ma iki ülkenin diplomatik ili~kilerini bozabilir" diyordu. Mustafa
Kemal'in Türkiye'de fesi yasaklam~~~oldu~unu hat~rlatt~ktan sonra,
olay~, biraz çarp~tarak, ~öyle anlat~yordu: M~s~r Elçisi, Ankara'daki
Cumhuriyet Bayram~~resepsiyonuna yasaklanm~~~ ba~l~kla gelmi~ti.
Mustafa Kemal, Elçiye, "birdenbire fesini ç~karmas~n~~emretmi~ti".
Bu yüzden ikisi aras~nda "sert bir tart~~ma" geçmi~ti. Elçi hemen
sonra resepsiyonu terketmi~ti. Sonra Cumhurba~kan~~Elçiden "resmen özür dilenmesini" istemi~ti. Elçi "Gazi'nin özür dilemesini kabul etmi~ti". Olay, böylece geçi~tirilecekti. Ama, M~s~r'da duyulmu~tu ve derin öfke yaratm~~t~~15.
14 D.B.A. - M~s~ r K. 9: Kahire Elçili~inden Hariciye Veldletine yaz~. Kahire,
1.1 2. Ig32, No. 42+4/361. Gayet mahremdir.
" "Diplomatic Storm a Fez may Cause", Daily Herald (London), 1131.1932.
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Fes olay~~üzerine bas~nda ç~kan ilk haber buydu. Yine ayn~~gün
ö~leden sonra Evening Standard adl~~ bir ba~ka ~ngiliz gazetesi de
ayn~~haberi, "Bir Fes Konusunda Ç~kan Gürültü" ba~l~~~yla verdi.
Alayl~, k~~k~rt~c~~bir dil kullan~yor, özetle ~öyle yaz~yordu: Bir Fes yüzünden Türkiye ile M~s~r aras~nda ç~kan kavga belki birçok Bat~l~~
kimseyi ~a~~rtacakt~. Ama "Mustafa Kemal'in gözünde fes, bo~a için
k~rm~z~~paçavra neyse oydu". Ayn~~etkiyi yap~yordu. Oysa M~s~rl~lar,
fesi "dünyan~n en güzel ba~l~~~" say~yorlard~. Bu dü~ünce Denison Ross
gibi do~u uzmanlar~nca da payla~~llyordu. Mustafa Kemal M~s~r diplomat~na fesini ç~karmas~n~~emredince M~s~r'da duyulan öfke anla~~lmahyd~. Do~rusu ~u Yak~n Do~ulular pek ba~l~k dü~künü insanlard~.
En uygun ba~l~~~~giymek, orada pek nazik bir sorun oluyordu. 16
Londra gazetelerinde ç~kan bu haberlerle "Fes Olay~" aç~~a
ç~km~~~oldu ve giderek büyütülecekti. Ayn~~ ~~~~Kas~m 1932 günü
Reuter haber ajans~~haberi M~s~r'a telledi. Olay, M~s~r'da ilk kez duyuluyordu. Daha önce Ankara'daki M~s~r Elçili~inden bu konuda
herhangi bir bilgi Kahire'ye ula~m~~~de~ildi. Ertesi gün M~s~r gazeteleri Reuter telgraf~n~~sütunlar~na ald~lar. Hükümet yanl~s~~ El-Ahram
gazetesi, "Mustafa Kemal ve Fes — M~s~r Elçisine kar~~~Ankara'da
ç~kar~lan olay" ba~l~~~yla haberi verdi. "Ankara'da yap~lan resmi
törenlerden birine M~s~r Elçisi Abdülmelik Hamza Beyin fesli olarak
kat~lmas~~üzerine, Elçi töreni terketmi~tir. Sonra Gazi'nin özür dilemesini kabul etmi~tir. Böylece kapanaca~~~san~lan olay M~s~r'a yans~y~nca kötü etki yapt~" diyordu '7. Öteki M~s~r gazeteleri de Atatürk'ün
M~s~r Elçisinden "özür dilemi~~oldu~u" iddias~n~~vurgulad~lar 18.
Türkiye'nin Kahire Elçisi Muhittin Pa~a uzunca bir zamand~r
M~s~r'da bulunmuyordu. Türkiye Elçili~i ~~güder taraf~ndan yönetiliyordu. i~güder Mehmet Ali ~evki (Alhan) Bey hemen Ankara'ya ~u
telgrafi çekti:
"Cumhuriyet Bayram~nda Reisicumhur Hazretlerinin M~s~r
Sefirine fesini ç~karmas~n~~teklif, Sefirin retle merasimden çekilmeyi
tercih etti~inden hadise ç~kt~~~ (n~) Londra'dan gelen telgrafa müsteniden gazeteler yaz~yor. Tekzibine müsaade buyurulmas~~müsterhamd~r Efendim." 19
"Fuss Over a Fez", Evening Standard (London), 1.11.1932.
El Ahram (Kahire), 12.11.1932.
18 Örne~in Iskenderiye'de ç~kan La Bourse Egyptienne gazetesi, 12.11.1932.
D.B.A. Mtstr K. 9: Kahire'den T.C. Hariciye Vekâletine tel. 13.11.1932.
18
17
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Londra'dan çekilen ajans telgraf~~ Ankara'da da duyulmu~tu.
Ankara'da, örtbas edilmeye çal~~~lm~~~olay~n geçten geç aç~~a ç~km~~~
olmas~~ rahats~zl~k yaratm~~t~. Haberin M~s~r'da yay~lmas~~üzerine
Ankara'n~n ilk tutumu, bunu resmi Anadolu Ajans~~arac~l~~~yla yalanlamak oldu. Anadolu Ajans~~Kahire'deki temsilcisine ~u telgraf' çekti:
"Londra'dan Kahire'ye çekilen bir telgrafta Cumhuriyet Bayram~nda Reisicumhur Hazretleri taraf~ndan M~s~r Sefirine fesi hakk~nda
vuku bulan bir teklife Sefirin ret ile mukabele ederek merasimden çekildi~i ~eklinde musanna bir haber verildi~i ö~renilmi~tir. Zaten haberin yaz~l~§ ~ekli ve do~ruca Kahire'ye i~'ar~~tabiatiyle Türkiye ve M~s~r
münascbat~n~n gittikçe daha yak~n ve daha biraderane bir havada
inki~af etmekte oldu~unu görmekten memnun olmayan baz~~mehafilin tertibi eseri oldu~una kimsede ~üphe b~rakmayaca~~ndan üzerinde
daha fazla tevakkufa lüzum yoktur."
Bu telgraf Türkiye D~~i~leri Bakanl~~~ndan Kahire Elçili~ine
de iletildi 20.
Ankara'ya göre, haber, uydurmayd~. Türkiye-M~s~r ili~kilerinin
geli~mesinden ho~nut olmayanlarca ç~kar~lm~~t~. Üzerinde durmaya
de~mezdi.
Türk Hükümeti, olay~~geçi~tirmek çabas~ndayd~. Anadolu Ajans~n~n yalanlamas~~ M~s~r gazetelerinde yay~nlan~nca, heyecan yat~~~r,
olay dalbudak salmadan kapan~ r gider diye umuluyordu. Ama olay~n kolay kolay kapanmayaca~~~anla~~llyordu. M~s~r Hükümeti, Ankara Elçili~inden ivedi bilgi istemi~ti. M~s~r bas~n~~olay~n üstüne üstüne gidiyordu. Kahire ve Iskenderiye gazetelerinde her gün olayla
ilgili haberler ç~k~yordu. 14 Kas~m günlü gazetelerde "Ankara Olay~",
"Gazi ile M~s~r'~n Ankara Elçisi Aras~ndaki Olay" ba~l~kl~~haberler
ve yorumlar vard~ . Bunlara göre, Hamza Bey'den Kahire'ye bir gizli
rapor gelmi~ti. Raporun içeri~i aç~klanm~yordu. M~s~r D~~i~leri Bakan~~
Abdel Fettah Yahya Pa~a, çarçabuk Iskenderiye'den Kahire'ye dönmü~tü. Haberler k~saca bunlard~~21.
20 Ibid.: Hariciye Vekaletinden Kahire Elçiligine ~ifre Tel. Ankara, 14. ~~t .1932,
No. 120.
21 "L'Incident d'Ankara - Un Rapport Secret au Ministre des Affaires Etrang
La Bourse Egyptiennne (Alexandrie) ; "L'Incident entre le Ghazi et le
Ministre d'Egypte â Ankara", La R?forme (Alexandrie), 14.113932.
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M~s~r muhalefet Partisi Veft de olay~~ ele alm~~t~. Adamak~ll~~
sömürmek niyetinde görünüyordu. Yine 14 Kas~m günü, Veft'in
yay~n organ~~ El Belag gazetesi ~unlar~~yaz~yordu:
"Bundan iki gün önce Ankara'dan gelen telgraflar, Gazi Mustafa Kemal'in resmi bir törene kat~lan M~s~r Elçisine fesini ç~karmas~n~~
emretti~ini ve bu yüzden Gazi ile Elçi aras~nda tart~~ma oldu~unu,
Elçinin törenden ayr~ld~~~ n~~ ve olay M~s~r'a yans~mam~~~olsayd~,
Gazi'nin özür dilemesinin Elçi taraf~ ndan kabulüyle sorunun çözümlenmi~~say~lmas~~gerekti~ini bildirmi~lerdir.
"Olay konusunda ~imdiye kadar al~nan ayr~nt~lar bu kadard~r.
Bu ayr~ nt~lardan M~s~r'~n hakarete u~rad~~~~anla~~l~yor. Çünkü önce
Gazi'nin M~s~r Elçisine fesini ç~karmas~n~~emretmesi fese hakaret anlam~~ ta~~yor. Sonra, Devletler Hukuku kurallar~~ gere~ince her zaman, hattâ sava~ta bile sayg~~görmesi gereken ayr~cal~klara sahip
M~s~r Temsilcisine, M~s~r üzerinde yetkisi bulunmayan bir kimse tataraf~ndan böyle bir emir verilmi~~olmas~~hakarettir. Öyleyse Gazi'nin M~s~r Elçisinden özür dilemesinin hakareti temizlemeye yetip yetmedi~ini, Elçinin, M~s~r'a yap~lan hakareti Hükümetine dan~~madan
kabul etme hakk~~bulunup bulunmad~~~n~, özür dilemenin Ankara'da m~~yoksa M~s~r'da m~~yap~lmas~~gerekti~ini incelemek gerekir...
Olay ister kas~ts~z ç~kar~lm~~~olsun, isterse M~s~r'~n ulusal ba~l~~~~horlanarak Elçiye hakaret etmek amac~ndan kaynaklanm~~~bulunsun,
herhalde sorunu Elçi de~il, M~s~r Hükümeti bir çözüme ba~lamak
zorundad~r. M~s~ r Hükümeti Gazi Mustafa Kemal'in özür dilemesini
ya kabul eder, ya da özür dilemenin ba~ ka biçimde yap~lmas~n~~kararla~t~r~ r. Abdülmelik Hamza Bey Gazi'nin özür dilemesini gerçekten kabul etmi~se yetkisini a~m~~~demektir. . .
"Ankara olay~~hakk~nda ne yapmak niyetinde oldu~unu M~s~r
Hükümetinden soruyoruz." 22
M~s~r muhalefet organ~, ölçüyü iyice kaç~rm~~t~. Hükümeti h~rpalamak isterken, Atatürk'ü diline dolam~~t~. Bir yabanc~~Devlet Ba~kan~n~n polemiklere böylesine bula~t~r~lamayaca~~ n~~ ak~l edememi~,
dikkate almam~~t~. M~s~r'~n sözümona "ulusal ba~l~~~" ç~kart~lmakla
M~s~r'a hakaret edilmi~~imi~. Ç~kart~lan sanki fes de~il de Kral Fuad'~n
tac~~idi. Güya Atatürk M~s~r Elçisinden özür dilemi~~imi~! Ama bu
yetmezmi~. Özür dilemenin nerede, nas~l yap~laca~~na ve kabul edilip
22

"Gazi ile M~s~r Elçisi aras~nda ç~kan Olay", El Belag (Kahire), 14.11.1932.
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edilmeyece~ine M~s~r Hükümeti karar vermeliymi~. Ve M~s~r Hükümeti ne yap~yormu~~acaba?
M~s~r'~n Ismail S~tk~~ Pa~a Hükümeti de aç~kça huzursuz ve sinirliydi. Muhalefetin sald~r~lar~ndan rahats~z oluyordu. Ikincisi de
ba~ka bir ba~ar~s~zl~~~ndan dolay~~ rahats~zd~. Fes olay~nda Kahire
Hükümetinin sinirlili~ini Türkiye I~güderi ~öyle aç~klamaktayd~ :
"M~s~r Hükümetinin bu hususta fart~~asabiyet göstermesinin
ba~l~ca sebebi, Ba~~Vezir Hazretleri Avrupa'da bu kerre, takip eyledi~i
mali ve siyasi gayeleri elde edememeksizin avdeti Hükümeti ~u esnada
nazik bir mevkie koymu~~olmas~ndand~r. ~u esnada Ankara Sefirinin
güya sui muameleye hedef oldu~u ve M~s~r ananat~n~n istihfafa u~rad~~~~gibi ~ayialar~n inti~ar~~da bu hali ayr~ca te~dit edecek mahiyette
görüldü~ünden, kafi itizarla sui tesirat~~izale etmek istedikleri anla~~lmaktad~r...." 23
Demek ki M~s~r Ba~bakan~~Avrupa'dan eli bo~~dönmü~tü. Içerde
nazik bir durumda kalm~~t~ . Buna bir de "Fes Olay~" eklenmi~ti.
Öyleyse M~s~r Hükümeti de, olay~ n üzerine gidecekti ve gitti.
M~s~r D~~i~leri Bakan~~ Yahya Pa~a, Iskenderiye'den Kahire'ye
dönünce, 16 Kas~m günü Türkiye I~güderi ~evki (Alhan) Bey ile bir
saat kadar süren özel bir görü~me yapt~. "Size pek üzücü bir olay~~
haber vermek zorunday~ m" diyerek söze girdi. M~s~r görü~üne göre
Fes olay~n~~anlatt~. "Resmi ba~l~~~m~za bir sald~ r~~demek olan bu
olaydan dolay~~pek üzgünüm; bilirsiniz, üniformam~ zla birlikte fes
giymek usuldendir" dedi. M~s~ r Elçisince bir yanl~~~anlama oldu~u
yolunda Türkiye D~~i~leri Bakan~n~n görü~ünü payla~amayacaklar~n~~
belirtti. "Bizden özür dilenmesi gerekti~i kan~s~nday~z" diye vurgulad~.
Sözlerini ~öyle sürdürüp dü~ümledi: "En büyük arzumuz dostça ili~kilerimizi sürdürmek ve geli~ tirmektir; ama içinden ç~k~lmas~~gereken pek güç bir durumda bulunuyoruz. Bunun için ilerde de benzer
bir durumun tekrarlanmayaca~~~yolunda bize güvence vermesini
Ankara Hükümetinden rica ediyoruz. Bütün bunlar bir nota ile size
bildirilecektir, san~r~m." 24 Yahya Pa~a ayr~ca Ankara'daki M~s~r
Elçisinin geri çekilebilece~ini de sezdirmi~ti. I~güder, özür dilemeyi
23 D.B.A. — Altsts K. 9: T.C. Kahire Elçili~inden Hariciye Vekâletine yaz~.
Kahire, 16.11.1932, No. 4209/332. Mahrem ve Zata Mahsustur.
24 Ibid.: T.C. Kahire Elçili~inden Hariciye Vekâletine yaz~. Kahire, 1.12.1932,
No. 4244/361. Gayet mahremdir.

FES OLAYI

15

gerektirecek bir durum bulunmad~~~n~~M~s~r D~~i~leri Bakan~na anlatmaya çal~~m~~t~. Ama Bakan pek yumu~amak niyetinde görünmemi~ti.
Bu konu~madan sonra Kral ile görü~mek üzere yine Iskenderiye'ye
gitmi~ti. Kral Fuad ile birlikte Türkiye'ye verilecek nota konusunun
ele al~naca~~~san~l~yordu.
Yine 16 Kas~m günü, bir bölüm M~s~r gazeteleri, Anadolu Ajans~n~n olayla ilgili yalanlamas~n~~ yay~nlad~lar. Ama Hükümet yanl~s~~
El Ahram, Saray organ~~ El ittihad ve Ba~bakan S~tk~~ Pa~a partisinin
sözcüsü El ~ahab gazeteleri, Anadolu Ajans~~ telgraf~n~~ sütunlar~na
hiç almam~~lard~. Anla~~lan oydu ki, Anadolu Ajans~~arac~l~~~yla yap~lan yalanlama M~s~r'da olumlu bir etki yapmam~~, Hükümeti ve
Saray~~yumu~atmaya yetmemi~ti 25 .
M~s~r Hükümeti, olay~~resmiyete dökmek ve büyütmek niyetinde
görünüyordu. 17 ve 18 Kas~m günlü M~s~r gazeteleri, Hükümet
kaynaklar~ndan s~zd~r~lan haberler yay~nlad~lar. Bunlara göre, olay,
do~rulanm~~t~. Gazi Mustafa Kemal Pa~a, gerçekten, M~s~r Elçisinin
fesini ç~kartmak istemi~ti. Ama fes, M~s~r Elçisinin resmi giysilerindendi. Ç~kar~lamazd~. Bu bak~mdan Türkiye Cumhurba~kan~~güya
M~s~r Elçisinden özür dilemi~ti! Gazeteler, Elçi Hamza Beyin Ankara'dan geri çekilmesi dü~üncesini de ortaya at~yorlard~. Yerine bir I~güder b~rak~labilirdi. Zaten Kahire'deki Türkiye Elçili~i de bir süredir
I~güderlerle yönetiliyordu. Öyleyse M~s~ r Elçisi geri çekilebilirdi 26 .
M~s~r, Türkiye'ye Nota Veriyor
M~s~r Hükümetiyle bas~n~, olay~~gittikçe büyütüyorlard~. Bu tutumun arkas~nda Saray'~n bulundu~u anla~~llyordu. Kral Fuad,
sanki tac~na, taht~na dokunulmu~~gibi al~nm~~t~. I~in arkas~n~~ b~rakmak niyetinde de~ildi. M~s~r D~~i~leri Bakan~~Yahya Pa~a, Iskenderiye'ye gidip döndükten sonra, 20 Kas~m 1932 günü Türkiye I~güderi
~evki Beye resmen bir nota verdi. Asl~~Frans~zca olan notan~n Türkçesi ~uydu:
"Ha~metli Kral Hazretlerinin D~~i~leri Bakanl~~~, Türkiye Ulusal Bayram~~dolay~siyle verilmi~~olan suvare s~ras~nda ortaya ç~kan
üzücü olayla ilgili olarak M~s~r Elçili~inden ayr~nt~l~~rapor alm~~t~r.
Ibid. T.C. Kahire Elçili~inden Hariciye Vekâletine yaz~. 26.113932, No.
4256/370.
25 La Bourse Egyptienne, 17.1 ~~.1932; La RIforme, 18.11.1932
25
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"Ha~metli Kral Hazretlerinin D~~ i~leri Bakanl~~~ , Türkiye Cumhuriyeti D~~i~leri Bakan~~Beyefendinin M~s~ r Elçisine bildirmek lütfunda bulundu~u aç~klamay~~ve üzüntüleri ho~ nutlukla kar~~lam~~t~r.
"Bununla birlikte, yabanc~~ülkelerdeki M~s~ r temsilcileri resmi
törenlerde ulusal ba~l~~~~giymek zorunda olduklar~ ndan Ha~metli Kral
Hazretlerinin D~~i~ leri Bakanl~~~, iki Hükümet aras~ ndaki dostça ili~kileri sürdürüp geli~ tirmek arzusuyla, böyle bir olay~ n ilerde tekrarlanmayaca~~~konusunda güvence almaktan mutlu olacakt~r." 27
Bu notayla fes i~i, resmiyete döküldü. Gazeteleri a~ t~. Türkiye
ile M~s~r aras~nda bir sorun oldu. M~s~ r Hükümeti, fes i~ini resmen
"üzücü bir olay" say~ yordu. Türkiye D~~i~leri Bakan~n~n Elçiye aç~klamalar~n~~ ve üzüntü bildirmi~~olmas~n~~ ho~nutlukla kar~~lam~~t~.
Ama yeterli bulmam~~t~ . ~ lersi için Türkiye'den "güvence" istiyordu.
Fes, M~s~r'~n "ulusal ba~l~~~" say~l~yordu. M~s~r Elçileri bunu giyeceklerdi, giymek zorunda idiler. Bundan böyle Türkiye'de M~s~r Elçisinin
fesine dokunulmayacakt~. Türkiye Hükümeti bu konuda M~s~r Hükümetine güvence vermeliydi. M~s~r notas~n~n anlam~~buydu.
M~s~r D~~i~leri Bakan~~notay~~Türkiye ~~güderine elden verdi.
~~ güderin olay konusunda yeterince resmi bilgisi yoktu. Bildikleri
daha çok gazete haberlerine dayan~yordu. Kendisi bu konuda bir
fikir ileri sürebilecek durumda de~ildi. Yaln~z notamn Ankara'daki
M~s~r Elçili~i arac~l~~~yla Türk Hükümetine verilmesi gerekti~ini dü~ündü. Ama notay~~geri çevirmeyi de uygun bulmad~. Ald~~ve Bakan~n
önünde okudu. Türk Hükümetinden güvence istenmesinin pek a~~r~~
bir istek oldu~unu söyledi. Bu konuda Yahya Pa~a ile kendisi aras~nda
geçen konu~may~~Ankara'ya ~öyle rapor etti:
"
Hariciye Veziri Hazretlerine nota zirindeki teminat talebinin müfritane bir talep oldu~unu tekrar ve teyitten hali kalmad~m.
Hariciye Vezirinin ifadesine göre bu i~ te en ziyade müteessir bulunan
bizzat Kral Hazretleri imi~ ... Teminat meselesinin mü~ kilât ihdas~ndan ba~ka bir ~eye yaramayaca~~n~~izah ettim. Hariciye Veziri mesele
hal olmad~~~~takdirde Sefaret Heyetinin geri ça~~r~lmas~n~~intac edebilece~ini, buna ise pek müteessir olaca~~n~~söyledi." 28
27 D.B.A. — M~s~r K. 9: M~s~r D~~i~leri Bakanl~~~n~ n 21.11.1932 günlü notas~.
(Nota 20 Kas~m günü verilmi~ti, ama 21 Kas~ m 1932 tarihini ta~~yordu. B.N.~.)
28
Ibid.: T.C. Kahire Elçili~inden Hariciye Vekâletine ~ifre tahrirat. 20.11.
1932, No. 349.
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Demek ki, M~s~r Hükümeti, fes yüzünden Türkiye ile diplomatik
ili~kileri kesmeye kadar ileri gidecekti. Yahya Pa~a, bas~n~n yay~nlar~~yüzünden M~s~r Hükümetinin güç durumda kald~~~n~, soruna bir
çözüm bulunmas~n~~beklediklerini eklemi~ti. Nas~l bir çözüm dü~ündükleri sorulunca, "Ekselâns Tevfik Rü~tü Bey pek beceriklidir, bir
çözüm yolu bulur" deyip geçmi~ti. M~s~r D~~i~leri Bakan~~ayr~ca,
Türkiye'nin ekonomi nedeniyle Kahire'de bir süredir Elçi bulundurmay~~~ndan yak~nm~~t~. Ayn~~ekonomi nedenini M~s~r da ileri sürebilir ve Ankara'da bir I~güder b~rakabilirdi. Ama Türkiye ile ili~kilerine önem verdiklerinden bu yola gitmiyorlard~~29.
M~s~r Bas~n~nda Yay~nlar
Kahire Hükümetinin sertle~mesine paralel olarak M~s~r bas~n~~da
yay~nlar~n~~artt~rd~. Kahire ve Iskenderiye gazeteleriyle dergilerinde
uzun yorumlar ç~k~yordu. Kimi yay~n organlar~~çirkin biçimde Atatürk'ü de dillerine dolad~lar. Kahire'de ç~kan El Latay~e-iil Musavvara
adl~~mizah dergisi olayla ilgili bir karikatür yay~mlad~~ve ~unlar~~
yazd~ :
"Gazi'ye te~ekkürler. Bas~n~m~z~, muhaliflerimizi bir süre u~ra~t~racak gülünç ve hazin bir konu ç~kard~ ...
"Gazi Hazretleri, Türklerin ulusal bayram~nda, hakk~n parlak
~~~~~~gibi k~rm~z~~renkli, kara püsküllü M~s~r fesine sata~t~. Bu sata~madan beklenen sonuç al~nd~.
"Fes olay~n~n M~s~r'da yaratt~~~~ilk etkiyi azaltmak ve M~s~r'~n
bu derin yaras~na merhem sürmek amac~yla yap~lan aç~klamada,
Gazi'nin M~s~r Elçisine sadece bir teklifte bulundu~u bildiriliyor.
"Türk kayna~~ndan ç~kan bu söylentiyi önemsemiyorum. Çünkü
Gazi, ister sadece teklifte bulunmu~, isterse gülümseyerek ya da ka~lar= çatarak emir buyurmu~~olsun, görevi olmayan bir i~e kar~~m~~t~r. M~s~rl~lar özgürdürler, ba~lar~na istediklerini giyerler.
"Görevleri olmayan bir ~eye kar~~anlar, ho~lanmayacaklar~~ ~eyleri duymaya da katlan~rlar. Acaba Hükümetimiz bu konuda Gazi'ye
bir ~eyler duyurdu mu, duyurmad~~m~?... Ba~~ms~z M~s~r ulusu, Fes
olay~~konusunda ne yap~ld~~~n~~hakl~~olarak bilmek ister." 30
29 Ibid.
30 "Fes Olay~~ ve Gazi", El Latayif-ul ‘fusavvara (Kahire), 21.11.1932
Bell~ten C. XLVIII, 2
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M~s~ r Hükümetinin Türkiye'ye bir nota verdi~i henüz bas~na
aç~klanmam~~ t~. Postayla gönderilmi~~olan nota daha Ankara'ya ula~mam~~t~~ve Türk kamuoyu da bundan habersizdi. M~s~r bas~n~nda
yay~ nlar sürüp gidiyordu. Hükümet yanl~s~~El Ahram gazetesinde Mahmud Abdülfetah özetle ~unlar~~yaz~ yordu: Gazi Mustafa Kemal ile
M~s~r Elçisi aras~nda ç~ kan olay "pek üzücü" idi. Türkiye-M~s~r ili~kilerinde gerginlik yaratm~~t~. Gazi'nin davran~~~~hem kendisi, hem de
Türkiye hesab~ na bir "yanl~~l~ k"t~. Olay kasten ç~kar~ lm~~~olsayd~~
bunun sonucu "pek vahim" olurdu. Ama Gazi'nin kas~tl~~olarak M~s~r
Elçisini ve M~s~r'~~küçük dü~ ürmek istemi~~oldu~u söylenemezdi. Yine
de olay ho~ görülüp geçi~ tirilemezdi. Ama kamuoyunu fazla k~~ k~rtmamaya da dikkat etmeliydi 31.
Yazar Türkiye'de fesin yüzy~ll~k tarihini anlatt~ ktan sonra sözlerini ~öyle dü~ümlüyordu:
"Yedi y~ l önce Türkiye'de ~apka kullan~lmaya ba~land~ . Bu yedi
y~ll~ k süre, Türklerin fesi büsbütün unutmalar~~için yeterli de~ildir.
Çünkü ~imdiki ku~ak uzun y~ llar fes giymi~ tir. Türkiye'de bir yabanc~~
tarafindan giyilmi~~olsa bile, fes, Türkler aras~ nda üzüntü, gücenme
ve öfke yaratabilir. Bundan sak~ nmak gerekir. Bu nedenle Türklere
bu konuda yard~mc~~olmal~y~z. Türklere kar~~~dostlu~umuz bunu gerektirir" 32.
Bu arada 21 Kas~m günü Türkiye i~güderi ~evki Bey, M~s~r Ba~bakan~~ ~smail S~tk~~Pa~a ile bir görü~me yapt~. Görü~menin "mülayimane dostane bir tarzda cereyan etmi~~oldu~unu" Ankara'ya bildirdi 33. M~s~r bas~n~, Türkiye ~~güderinin fes konusunda Ba~bakan
S~tk~~ Pa~a ile bir görü~ me yapt~~~n~~okuyucular~ na duyurdu". Bir
hafta kadar sonra, 30 Kas~mda, M~s~r bas~m ilk kez, fes olay~ yla ilgili
olarak Türkiye'ye bir nota verildi~ini kamuoyuna duyurdu 35. Ama
notan~n içeri~i yine aç~klanmam~~t~.
M~s~r notas~~üzerine Türkiye D~~i~leri Bakanl~~~~sorunun üzerine
önemle e~ilmek gere~ini duydu. Kahire Elçili~ine hemen ~~000 liraMahmut Abdülfetih, "Türkiye ve Fes", El Ahram (Kahire), 22.11.1932
Ibid.
33 D.B.A. — M~s~ r K. 9: T.C. Kahire Elçili~inden Hariciye Vekâletine sifre
tahrirat. 22.11.1932, No. 351.
34 La Rforme, 23.11.1932; La Bourse Egyptienne, 23.11.1932.
35 D.B.A. — M~s~r K. 9: T.C. Kahire Elçili~inden Hariciye Vekâletine sifre
tel, 1.12.1932, No. 360.
31
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l~k ek haberle~me ödene~i yolland~~ve M~s~r gazetelerinde ç~kan yaz~lar~ n günü gününe Ankara'ya iletilmesi istendi. Londra Büyükelçili~ine çe~itli sorular yöneltildi : Olay, neden Londra'dan s~zm~~t~ ?
~ ngiliz gazetesinin bu haberi yaymaktak~~amac~~neydi? Haberi Ingiliz
resmi çevrelerinden mi, yoksa ba~ka bir kaynaktan m~~alm~~t~ ? Gazetenin kayna~~~neydi? Fes olay~~üzerine ilk yay~n yapan Daily Herald
gazetesi miydi? 38
Londra Büyükelçili~i hemen bir ara~t~rma yapt~ . Haberi ilk kez
kamuoyuna duyuran Daily Herald gazetesiydi. Gazete bu haberi güvenilir bir kaynaktan ald~~~n~~söylemi~ti, ama kayna~~~aç~klamam~~t~. I~çi Partisinin organ~~olan bu gazetenin, Türkiye ile M~s~ r aras~nda bir olay yaratmak amac~~güttü~ü pek dü~ ünülmüyordu; habercilik gayretiyle bu haberi yaym~~~olabilirdi. Büyükelçilik, gazetenin,
"bir hadise ihdas~~maksad~n~~istihdaf gibi bir kasd-~~mahsus ile bu
haberi ne~retmi~~olmas~~pek muhtemel görülmemektedir" dedi 37.
Türkiye D~~i~leri Bakanl~~~~postadan M~s~r notas~n~~beklerken
konu üzerine e~iliyor, soru~turmalar yap~ yor, bilgi topluyordu ve
bu arada M~s~r bas~n~~yay~nlar~n~~aral~ks~z sürdürüyordu. 1932 Kas~m
ay~~sonunda bir M~s~r gazetesi ~unlar~~yaz~yordu:
"Gazi, Türkiye'yi de~i~tirip Avrupal~~devletler aras~na sokmak
için yapt~~~~çe~itli devrimler aras~nda ~apka devrimi de yapt~~ve fesi
~apkayla de~i~ tirdi... Türkiye'de kullan~lan ba~l~klar~~birle~tirmek
için halka zorla ~ apka giydirdi. Giymemekte direnenleri sert biçimde
cezaland~rd~~. Bugün Türkiye'de fes büsbütün kaybolmu~tur. Türkiye'yi ziyaret eden M~s~rl~, Suriyeli vb. turistler de Istanbul sokaklar~nda
fesle dola~amazlar, ~apka giyerler . Fesle dola~an her Türk'ün tutuklanmas~~için zab~taya emir verilmi~ tir. Bu nedenle ilk zamanlar fesli
M~s~rl~lar da Türkiye'de yakalan~ p karakollara götürülmü~ler ve
durumlar~n~~kan~tlay~ ncaya kadar tutuklu kalm~~lard~r.
"Türkiye'de bugün yaln~z yabanc~~Elçilere fes giyme hakk~~tan~nm~~t~r. .." 38
Ibid.: T.C. Hariciye Vekâletinden Londra Büyükelçili~ine tel. 27.11.1932.
Ibid.: T.C. Londra Büyükelçili~inden Hariciye Vekâletine yaz~. 29.11.1932,
No. ~~0956/176.
38 "M~s~r'~n Ankara Elçisinin Fes Olay~~Dolay~siyle. Fes ve ~apka. Gazi Mustafa Kemal Fesi niçin Türkiye'den kald~rd~?", El Dünya El Musavvara (Kahire),
30.113932
36
37
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Türk Gazetelerinin Tepkisi
Aral~k ay~~ba~lar~na kadar hep M~s~r bas~n~~yay~n yapm~~, Türk
bas~n~~susmu~tu. M~s~r'~n Türkiye'ye nota verdi~i Türkiye'de duyulunca Türk bas~n~~sert biçimde tepki gösterdi. Hükümet çevreleriyle
yak~n ili~kisi bulunan gazeteci ve milletvekili As~m Us, 4 Aral~k 1932
günü hat~ra defterine ~u notu dü~mü~tür:
"Baz~~ M~s~r gazeteleri M~s~r Hükümetinin Ankara'daki Sefiri
Abdülmelik Hamza'ya hakaret edildi~inden bahisle nota vermi~~
oldu~unu yaz~yorlar ve Türkiye aleyhine a~~r tecavüzlerde bulunuyorlar. Bu nota henüz Ankara'ya gelmemi~tir. Tabii münderecat~~malum
de~ildir. Güya Gazi hazretleri, Cumhuriyet balosunda M~s~r Sefirinin
fesini ç~karmas~nda ~srar etmi~, Sefir de ç~karmak istemedi~i için baloyu
terkedip gitmi~!. .
"Kral Fuad, bir kere memleketinde serbest intihabata müstenit
me~rutiyet idaresi kurmu~tur. M~s~r millet meclisini toplas~n, ~ayet
ortada bir mesele varsa hâdiseyi meclise sevketsin, bu meclis bir mesele oldu~una hükmederse ondan sonra icab~na bak~l~r. Icap ederse
Cemiyeti Akvamdaki milletleraras~~bir mahkeme huzurunda tetkik
edilir. Fakat M~s~r Kral~~sadece keyfi için bir hadise ç~karmak istiyorsa
buna mesele olarak bakamay~z. Galiba Kral Fuad taç ve taht~n~~muhafaza etmek için harici bir mesele ç~kararak M~s~r efkâr~~umumiyesini
me~gul etmek istiyor. M~s~r Sefiri Ankara'da bir mesele yok dedikten sonra hiç yoktan bir mesele ç~karmaya çal~~mak istenildi~i anla~~l~nca bu hareketin maksat ve manas~~ne olabilece~ini dü~ünmek iktiza
eder.
"Kral Fuad idaresi sistematik surette Türkiye'nin M~s~r'daki
iktisadi menafiini izrar ediyordu. Tütünlerimize ve elmalar~m~za
kar~~~yap~lan muameleler malûmdur. Bu türlü muamelelerin maksat
ve manas~~ ~imdi anla~~l~yor" 39.
5 Aral~k günü Türk bas~n~nda sert yay~nlar~n ba~lad~~~~görülür.
Milliyet gazetesi, iki sütuna ~u man~eti atm~~t~ : "M~s~r'da bir tak~m
münaf~klar mesele ç~kard~lar. As~l ve esas~~olmayan bir Londra telgrafim ileri sürerek Türkiye aleyhine hücum ve tecavüzde bulunuluyor.
M~s~r Hükümeti Ankara'ya bir nota m~~gönderdi?"
E1 As~m Us, Hat~ra Notlar~, 1930 — 1950, ~stanbul: 1966, s. 63-64.
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Bu ba~l~k alt~nda gazete ~unlar~~yaz~yordu:
"Birkaç günden beri M~s~ r gazetelerinin Türkiye hakk~nda a~~r
hücumlarda bulunduklar~n~~ i~itiyorduk. Dün ve bugün bu gazeteler
elimize geçti. Hayretle okuduk. Bu gazeteler, Türkiye'de M~s~r Sefirine hakaret olundu~unu, M~s~ r Hükümetinin Hükümetimize bir
nota verdi~ini yazarak ikide bir M~s~ r'da iki milletin dostluk ve karde~lik rab~talar~n~~ k~rmak, iki milleti birbirinden ay~ rmak isteyen
sokak politikac~lar~mn tahrikat~n~~tekrar etmektedir. Daha ilk tahrikatta
bu azg~n tahrikat~n sebebi çirkin ve i~renç bir oyun oldu~unu ö~rendik...
"~unu söylemek isteriz ki M~s~ r'da yerli mi, ecnebi mi ne oldu~u
belirsizlerin kurdu~u bir fitne yuvas~~vard~r. Bunlar M~s~r milleti
efkâr~~umumiyesini Türkiye milletine kar~~~dü~man etmek için daima
f~rsat ararlar.
"Bulamad~klar~~zaman da icat ederler. Uyu~ turucu maddelere
kar~~~en ~iddetli tedbirleri alm~~~olan Türkiye hükümetini daha geçen
sene esrar kaçakç~l~~~~ile ittiham etmeye yeltenen ve bu vesile ile geni~~
bir tahrikat f~rt~nas~~koparmaya çal~~anlar da gene bunlard~r.
"M~s~r hükümetinin notas~n~n posta ile gönderildi~i anla~~l~yor.
Henüz Ankara'ya gelmemi~~oldu~u için M~s~r hükümetinin bu çirkin
tahrikât hakk~ndaki fikrinin ne oldu~unu bilmiyoruz. Fakat sokak politikac~lar~n~ n bu oyununun mahiyetini anlamaya ve Türkiye efkâr~~
umumiyesine anlatmaya çal~~aca~~z.
"Muayyen politikac~lar~ n oyunu veyahut baz~~gazetelerinin
sat~~~ve ~antaj menfaati her ne sebepten olursa olsun ink~lâpç~~Türkiye'ye müteveccih olan her türlü tecavüze kar~~~Türk efkâr~~umumiyesinin yüksek ve derin hassasiyeti unutulmamal~d~r. Türk gazeteleri
bu münaf~klar~ n mahiyetlerini ve içyüzlerini bizzat kendi milletlerine
te~hir etmekten de âciz de~ildirler." 40
Türk bas~n~nda bu sert yay~nlar ba~larken, Ba~bakan Ismet
(Inönü) ile D~~i~leri Bakan~~Tevfik Rü~tü (Aras), El Siyasiye adl~~M~s~r
gazetesine k~sa birer demeç verdiler ve Türkiye — M~s~r dostlu~u
üzerinde durdular. Ismet Pa~a ~öyle diyordu:
"Bütün milletlere kar~~~olan siyasetimiz; do~ruluk, dostluk ve
aç~kl~k temellerine dayan~r. Türkiye Cumhuriyeti, M~s~r'a ve dost M~s~rl~lara, hayat~n her alan~nda ba~ar~, ilerleme, refah, mutluluk diler.
40

Milliyet (Istanbul), 5.12.1932.
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Ortak ilerleme yolunda omuz omuza ilerleyebilmemiz için entrikac~lara (dessaslara), cahillere, kötü niyetlilere kar~~~uyan~k davranmahylz. Böylece uluslar~m~z~~uygarl~k ve yurtseverlik yolunda ileri götürür ve ili~kilerimizi günden güne daha da güçlendiririz." 41
Tevfik Rü~tü Bey de ayn~~yönde konu~uyor ve "Ben, M~s~r'~~
severim; f~rsat dü~tü~ü zaman M~s~r'~~ziyaret edece~imi ümit ederim"
diyordu 42 .
M~s~r Notas~na Türkiye'nin Cevab~~
Türk Hükümeti, M~s~r notas~na verilecek cevap öncesi günlerde
havay~~yumu~atmaya çal~~~yordu. Öte yandan Türkiye'nin Kahire
Elçili~i de sorunun dostça bir çözüme ba~lanmas~~için Türk notasma,
M~s~rl~lar~~ho~nut edecek sözler eklenmesini Ankara'ya telkin ediyordu:
"M~s~r k~yafeti resmiyesine tarafim~zdan bir güna itiraz vaki olmad~~~~gibi olamayaca~~~da tabii bulundu~u maalinde cevabi notada
bir söz söylenilmesi meselenin dostane bir surette izalesini intac eyleyece~ini" söylüyordu 43. M~s~r'a verilecek cevap Ankara'da kaleme
al~n~yordu.
M~s~r notas~, Türk Hükümetini ciddi bir durum kar~~s~nda b~rakm~~t~. Çünkü M~s~r, ilersi için Türkiye'den resmen "güvence"
istiyordu. Böyle bir istek yerine getirilemezdi. Bu, Tevfik Rü~tü Beyin
deyimiyle, "gayri mürnkünü istemek" demekti. Kahire Hükümeti,
bir "ç~ban ba~~~aramaya çal~~~yor" gibiydi. ~~i nereye kadar götürmek
niyetindeydi? Pek kestirilemiyordu 44. Yoksa fes yüzünden TürkiyeM~s~r ili~kileri kesilecek miydi?
M~s~r'a verilecek cevabi nota, böyle kaygulu dü~ünceler aras~nda,
Ankara'da haz~rland~. Bakanlar Kuruluna ve Cumhuriyet Halk Partisine sunuldu. Oybirli~iyle onayland~. Atatürk'ün de onay~~ al~nd~ k41 "Türkiye-M~s~r ili~kileri. Türkiye Yöneticilerinin ~ ki Önemli Demeci",
El Siyasiye (Kahire), 4.12. 1932.
42 Ibid.
43 D.B.A. — M~s~r K. 9: T.C. Kahire Elçili~inden Hariciye Vekâletine ~ifre
tel. 4.123932, No. 376.
44 Ibid.: T.C. Hariciye Vekâletinden Kahire Elçili~ine sifre tel. 8.12.1932,
No. 987.
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tan sonra, M~s~r D~~i~leri Bakanl~~~na sunulmak üzere, 8 Aral~k 1932
günü Kahire Elçiligine postaland~~45.
Asl~~Frans~zca olan notan~n zaman~nda yap~lm~~~çevirisi ~udur:
"Türkiye Cumhuriyeti Elçili~i, Hükümeti Kraliye Hariciye
Vezaretinin kendisine 21 te~rinisani 1932 tarihinde tevdi eylemi§
oldu~u ~ifahi takriri Hükümetine irsal etmi~tir.
"~~bu Elçilik, Hükümetinin emrine tevfikan, atideki hususu Hariciye Vezaretine tebli~~ile ~erefyapt~r.
"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Abdel Malek Hamza Beyefendi
ile Hariciye Vekili aras~nda aç~k ve samimi bir mükâlemeye mevzu
te~kil etmi~~olan bir vak~an~ n mezkür notada yeni bir tarz~~tahkiyesini
görmekten hisseyledi~i hayreti ketmedemez. Filvaki, Tevfik Rü~tü
Beyefendi, M~s~r Elçisinin ona yapm~~~oldu~u ziyaret esnas~nda, mü~arünileyhe Halk F~rkas~~tarafindan verilen suvarenin ba~lang~c~nda
kendisine tevcil~~edilmi~~olan sözlerin yüksek derecede iltifatkar ve
bariz bir surette dostane olan mahiyetini izah etmi~ti. Resmi ziyafetin
nihayetinde, ve bunu müteakip, F~rkan~n verdi~i suvarenin iptidas~nda, bütün geçen senelerde oldu~u gibi, M~s~r Elçisine serpu~unu
ç~kararak daha fazla rahat etmesi müsaadesi verilmi~~oldu~unu Vekil
Bey mü~arünileyh Elçiye hat~rlatm~~t~. Esasen, bu hareket tarz~, Türklerin elyevm M~s~r'da ta~~nmakta olan serpu~u istimal eyledikleri
devirdeki itiyatlar~na mutab~k bulunmaktad~r.
"Hamza Bey, kendisine söylenilmi~~olan sözlere verilecek bi~üphe
iltifatkar ve dostane mana üzerinde Hariciye Vekili Beyefendi ile
tamamen mutab~k idi ve bu mükâlemeden sonra herhangi bir sui
tefehhüme art~k mahal kalmam~~~bulunuyordu. Söylemeye hacet
yoktur ki bu Vekalet nazar~nda, mezkür suvare esnas~nda hiçbir hadise vuku bulmad~~~~cihetle, Tevfik Rü~tü Beyefendinin 30 Te~rinievvelde M~s~r Elçisi ile yapt~~~~mülakatta bir teessüf beyan~~mevzubahs olamazd~.
"Di~er taraftan Türkiye Cumhuriyeti Hariciye Vekaleti Hükümetine teessür veren atideki hususu i~arete lüzum görmektedir:
"Türk ve M~s~r karde~~milletlerini birbirlerine ba~layan dostluk rab~talar~~her gün inki~af etmekte ve kuvvetlenmekte oldu~u es'3 Ibid.: T.C. Hariciye Vekâletinden Kahire Elçili~ine aç~k tel. 8.12.1932,
No. 136. (8 Aral~kta Ankara'dan Kahire'ye postalanan Türk notas~, 18 Aral~k
1932 günü M~s~r D~~i~leri Bakanl~~~na s~mulmu~tur. — B.N.~.)
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nada, istihdaf ettikleri gayeye nüfuz edilememi~~olan vas~fta makrun
veya musanna baz~~haberler son derece dostane olan bir fiilin manas~n~, istismar kastile ta~yir ederek bu münasebatta bulutlar yaratmak tehlikesini göstermi~tir.
"Hükümeti Kraliye Vezaretinin yukar~da i~aret edilen notas~nda zikredilmi~~olan milli serpu~un ta~~nmas~~meselesine gelince, her
Devletin muvafik buldu~u üniformay~~kabulde bittabi serbest oldu~unu
ve keza her Devletin kendi protokolünü de, milli veya beynelmilel
hayatta mütemadiyen tahakkuk eylemekte bulunan tekâmüllerin muktezalar~n~~nazar~~dikkate alarak, tanzim eylemesi tabii oldu~unu
ilâveye ihtimal lüzum yoktur.
"Türkiye'nin M~s~ r ile münasebetleri yeni esaslar üzerine kuruldu~undan beri Cumhuriyet Hükümeti müstakil M~s~r milletine dostlu~unun ve itibar hissinin müteaddit delillerini ibraz etmi~tir. Mü~arünileyh Hükümet bu kadar feyizli bir menbaa kök salm~~~olan bu
münasebetleri yaln~ z idame eylemek de~il, onlar~~iki milletin birbiri
hakk~ nda besledikleri hisler ile tamamen ahenkdar olacak mertebede
te~yit ve takviye eylemeyi de daima arzu eder." 46
Nota buydu. Türk Hükümeti, ortada bir olay bulunmad~~~n~~
belirtiyordu. M~s~ r Elçisine, fesini ç~ kararak rahat etmesi izni verilmi~ ti. Bu, pek iltifatkâr ve dostça bir jestti. Böyle olunca M~s~r Elçisine
bir üzüntü bildirme de söz konusu olmam~~t~. Çarp~t~lm~~~ya da uydurma haberlerin, geli~ mekte olan Türkiye-M~s~r ili~kilerine gölge
dü~ürme tehlikesi yaratm~~~olmas~~Türk Hükümetini üzmü~tü. Ba~l~k
giyme konusuna gelince, her Devlet kendine uygun üniformay~~benimseyebilirdi ve yine her Devlet kendi protokolünü özgürce düzenleyebilirdi. Bunun anlam~ ; M~s~r kendi üniformas~n~~saptayabilir ve
bu üniforman~n bir parças~~olarak fesi kabul edebilirdi. Ama Türkiye
de kendi protokol kurallar~n~~belirlemekte özgürdü. Notada son olarak
Türkiye M~s~ r'a dostluk elini uzat~ yordu. Bakal~m M~s~r Hükümeti
bu dostluk jestine kar~~l~ k verecek miydi; yoksa z~tla~ may~~m~~ye~leyecekti.
Nota postaya verilirken Kahire ~~güderine bir de kapal~~talimat
gönderildi. Özetle ~ unlar bildirildi: Türkiye, konuyu aç~kyürekle
48 D.B.A. — M~s~r K. 9: Türkiye'nin Kahire Elçili~inden M~s~r D~~i~leri Bakanl~~~na nota. (Nota, 8 Aral~ k 1932 günü Kahire'ye postalanm~~~ve 18 Aral~k günü
M~s~r D~~i~leri Bakanl~~~ na sunulmu~tur — B.N.~.).
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ayd~nlatm~~t~. Bu dostça aç~klama üzerine konu art~k kapanmal~yd~. M~s~r Hükümeti "çocukça" davran~~~nda direnirse, iki ülke
ili~kileri bak~m~ndan "suçlu" durumuna dü~ecekti. Türkiye, M~s~r'~~
k~~k~rtmamaya özen göstermi~ti: Ili~kileri koparmaktan sak~nm~~t~.
M~s~r notas~~Türk kamuoyunda sert tepkiler yaratm~~t~. Türk Hükümeti, bu gergin hava içinde notay~~haz~rlam~~t~. Ve elinden geleni
yapm~~t~. Nota, Türk Hükümetinin "azami gayretle vard~~~~azami izah ~eklini" yans~t~yordu. Türkiye'den daha fazlas~~beklenmemeliydi. Bunlar, notan~n sunulmas~~ s~ras~nda M~s~r D~~i~leri Bakanl~~~na aç~kça anlat~lacakt~. Nazik, dostça ve ayni zamanda "metin
ve vakur" bir dil kullan~lacakt~~47. ~~güdere verilen bu talimat
Atatürk'ün onay~ndan geçmi~ti.
Yine notamn postaya verildi~i 8 Aral~k günü Türk bas~n~~geni~~
yay~n yap~yordu. Milliyet gazetesi birinci sayfas~nda, üç sütunda,
M~s~r'a verilecek notamn bir gün önce Halk Partisi grubunda görü~ülüp onayland~~~n~~ve o gün M~s~r'a verilece~ini duyuruyor, ~unlar~~yaz~yordu:
"M~s~r'~n notas~na verilecek cevap F~rka grubunun bugünkü
(7 Aral~k) içtima~nda müzâkere edilmi~, haz~rlanan metin tasvip
olunmu~tur.
"Haber ald~~~m~za göre grup içtima~~çok heyecanl~~olmu~, sab~k
Adliye Vekili Mahmut Esat (Bozkurt) B. parlak beyanatta bulunmu~tur. Mahmut Esat Bey nutkunun sonunda M~s~r'daki ne~riyat aras~na Büyük ~efin isminin kar~~t~r~lmas~na kar~~~ ~iddetle hücum etmi~~
ve onun yüksek ad~n~n ve ~efli~inin bir vatan ve bir milletin ve yaln~z
bugünkü nesillerin de~il, gelecek nesillerin de mal~~oldu~unu tebarüz
ettirmi~tir...
"M~s~r'~n notas~~ve M~s~r matbuat~n~n sistematik ne~riyat~~Ankara
mahafilinde derin bir asabiyet uyand~rm~~t~r.
"M~s~r entrikac~lar~n~n Türkiye hakk~ndaki tahrikat~n~n uzun
müddetten beri ba~lam~~~oldu~u, Türk tütünlerinin kasten rekabet
sahas~ndan uzakla~t~r~ld~~~, hususi tarifelerle Türk ticaretinin milyonlarca lira dü~ürülmü~~oldu~u anla~~lmaktad~r.
"Ezcümle Türkiye'den giden meyvalar hakk~nda meyve r~ümunelerinin nezaret dairelerince evvelemirde muayene edilmesi gibi bir
Ibid.: T.C. Hariciye Vekâletinden Kahire Elçili~ine ~ifre tel. 832.1932,
No. 987.
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usul ç~kar~lm~~~ve vapur içinde meyvalar~m~z çürüyünceye kadar
bekletilmi~tir.
"Türkiye taraf~ndan yüksek, ink~lâpç~~zihniyetin eseri olarak
M~s~r'daki kapitülâsyonlardan, di~er devletler gibi, istifadeye te~ebbüs bile edilmemi~tir. Bu alicenap harekete kar~~~M~s~r'da devam eden
sistematik tahrikat politikas~n~ n tasfiye edilmesi günü gelmi~tir hatta
geçmi~tir kanaati umumidir" 45 .
Gazete, yine fes olay~na dönerek yaz~s~n~~ ~öyle sürdürüyordu:
"Ortada hiçbir ~ey yokken, s~rf bir Ingiliz ajans~n~n tezviri yüzünden bir fes hikayesi dolay~siysile M~s~r gazetelerinin böyle bir
hadisenin filhal vaki olup olmad~~~n~~tahkik etmeden hissiyat~na kap~larak ne~riyatta bulunduklar~~buraya akseder etmez herkes hayrette
kalm~~t~r...
"Fakat meselenin as~l esef edilecek ciheti, ortada M~s~r için hiçbir haysiyet meselesi mevcut olmad~~~~halde M~s~r Hükümetinin Ankara'ya bir nota göndermi~~olmas~d~r...
"Hariciye Vekâletimizin notaya verdi~i cevap pek isabetli ve
tahrikat~n ruhu noktas~na i~aret eden ve bu nevi tahrikat~n müstakbel
münasebat~m~z üzerinde yer bulmamas~na ehemmiyet veren bir
cevapt~r... M~s~r Hükümeti mutlaka bir mesele ç~karmak fikrinde
de~ilse, samimi dostluk hislerimizi tekrar ifadeye vesile veren bu hadisenin kapanm~~~addedilmesi lâz~md~r" 49.
K~sacas~~ gazete, M~s~r bas~ n~n~~ve politikac~lar~n~~sert biçimde
ele~tirdikten sonra, "bu dosya art~k kapanmal~d~r" diyordu. Öteki
Türk gazetelerinin yaz~lar~~da bu do~rultudayd~. Örne~in Cun~lzuryet' te Yunus Nadi, ortada bir fes sorunu bulunmad~~~n~, M~s~r Hükümeti
ile bas~n~n~n, Ingiliz gazetelerinin tuza~~na dü~erek yok yere yaygara
koparm~~~olduklar~n~~belirtiyordu 5°.
Ankara'daki Ingiliz Büyükelçili~i, "Türk Hükümetiyle bas~n~~
fesTolay~m hepten inkâr ediyor... Inkâr amaçl~d~r ve aç~kça özür
dilemeye gerek olmaks~z~n soruna çözüm yolu bulmay~~amaçlamak-tad~r" diyordu 51 .
"M~s~r Hükümetine cevabi notam~z bugün bildirilecektir", Milliyet, 8.12.1932
Ibid.
5° Yunus Nadi, "En Egypte. Un malentendu sur le compte de la Turquie",
La RIpublique (~stanbul), 8.12.1932
55 F.O. 4241277, p. 37, No. 36. Mr. Morgan to Foreign Office, tel. 9.12.1932,
No. 19.
45
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Türk notas~n~ n Kahire'ye gönderilmesi üzerine, Ankara'daki
M~s~r Elçisi, Türkiye D~~i~leri Müste~ar~~Numan (Menemencio~lu)
Beyden nota konusunda bilgi istedi. Notada her devletin kendi protokolünü düzenlemesinin do~al oldu~u yolundaki cümleden ne kastedildi~ini sordu. Numan Bey bunu ~öyle aç~klad~ :
"Biz halk~m~z için adeta bir provocation te~kil eden fesin umumi
mahallerde görünmesinde inzibati bir mahzur tasavvur eder ve bir
dost Devlet mümessilinin halk taraf~ ndan herhangi bir çirkin muameleye maruz kalmas~n~~menetmek istersek eyyam~~resmiyede ecnebi
sefirlerin üniforma ile de~il frakla (yani fessiz olarak - BN~.) kabul
edileceklerini bildirmekte bittabi muhtar~z. Yani protokolümüzü beynelmilel hayat~ n umumi protokol esaslar~ ndan inhiraf etmemek üzere
milli hayat~m~z~n icabat~ na uydurabiliriz. Esasen ne bunu yapaca~~m~z malumdur ne de öyle bir karar vermi~izdir. Ancak âtideki vaziyetlere göre serbestii harekât~m~z~~muhafaza etti~imizi bildiriyoruz" 52 .
Numan Bey ayr~ca, M~s~r Hükümeti notas~n~~geri çekerse Türkiye'nin de nota vermekten vazgeçebilece~ini Elçiye duyurdu. Sonra,
M~s~r'daki tart~~malara Atatürk'ün ad~n~ n kar~~t~r~lmakta olmas~ndan yak~nd~ :
"M~s~r Sefirine, Devletlerin as~ rlardan beri devam eden münasebat~ nda Reisi Devletleri daima ve daima münaka~a harici tutmak
gibi bir kaidei esasiye oldu~unu ve bir Reisi Devletin mevzubahis
Oldu~u bir i~te rupture yap~ld~~~~(ili~kilerin kesildi~i — BN~.) as~rlar~n
tarihinde mukayyet bulunmad~~~n~~ve ~ayet M~s~r böyle bir yola giderse cihan efkâr~~umumiyesi önünde çirkin vaziyete dü~en Türkiye
olmayaca~~n~~anlatarak iki dost ve karde~~milletin âtideki münasebat~ m en samimi esaslar dairesinde inki~af eder görmek emelirniz ve emelim oldu~unu anlatt~m." 52
Böylece M~s~r Elçisine yeterli aç~ klama yap~lm~~t~. Türkiye'nin
Kahire I~güderine de gereken talimat gönderilmi~ti. Türkiye art~k
söyleyece~ini söylemi~~oluyordu. Türk notas~n~n M~s~r Hükümetine
sunulmas~n~~ve konunun kapanmasm~~bekliyordu.
52 D.B.A. — M~s~r K. 9: Müste~ar Numan Beyin M~s~ r Elçisiyle Yapt~~~~Görü~me
hakk~nda muht~ra. ~~o. I 2. ~~932
53

Ibid.
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Hava Yeniden Gerginle~iyor
Tam bu bekleyi~~s~ras~nda hava yeniden k~z~~t~. Türk notas~n~n
Kahire'ye postaland~~~~gün, Ingiliz ve M~s~r gazeteleri, sanki yang~na
körükle gittiler. Sönmeye yüztutmu~~ate~i yeniden körüklediler. 8 Aral~k günlü birkaç Londra gazetesi, Reuter ajans~n~n Istanbul muhabirinin bir telgrafin~~yay~nlad~lar. Buna göre, güya, M~s~ r notas~nda Türkiye'nin özür dilemesi istenmi~ ti. Ama Türkiye M~s~r'dan özür dilemeye yana~m~yordu. Fes olay~~uluslararas~~bir sorun olmu~tu. Ingiliz
gazeteleri "Bir fes yüzünden iki ülke birbirine giriyor" diye ba~l~k
atm~~lard~. 44
Bir ba~ ka Ingiliz gazetesi yine ayn~~gün "Dikkafal~~Kemal" diye
ba~l~k koymu~tu. Atatürk'ün ad~n~~ kar~~t~rarak ortal~~~~buland~r~yor, M~s~rl~lar~n damar~na bas~ yordu: "Mustafa Kemal'in M~s~ r Hükümetinden özür dilemesi ihtimali pek yoktur... Kemal Pa~a, bütün
ömründe bir kez bile özür dilememi~tir... M~s~ r Elçisinin önünde
boyun e~ecek bir insan de~ildir." diyordu. 55
M~s~r notas~ nda, Türkiye'nin özür dilemesi istenmemi~ti. Öyle
oldu~u halde sanki özür dilemesi istenen Türkiye'nin buna yana~mad~~~~haberi yay~l~yordu. Yine ayn~~gün kimi M~s~ r gazeteleri, Istanbul'dan ald~klar~~haberlere dayanarak, Türk Hükümetinin M~s~r'dan özür dilemek istemedi~ini yazd~lar". Ertesi gün El Ahram gazetesi, Londra'da yay~ nlanan haberi "Mustafa Kemal M~s~r'dan özür
diler mi? Bir Ingiliz gazetesi ne diyor?" ba~l~~~~alt~nda yay~nlad~ :
"Mustafa Kemal Pa~a, durum sarpa sar~ nca çekilir, ama boyun e~mez... Kendi görü~ üne göre i~renç olan ba~l~~a itiraz etti~inden,
M~s~r Elçisine boyun e~ecek bir insan de~ildir" dedi 57.
Hükümet yanl~s~~ El Ahram, bir ba~ka sütununda da, M~s~ r'~n o
zamanlar tan~nm~~~bir yazar~~olan Essavi'nin bir makalesini yay~nlad~. Makalede yazar Türkiye-M~s~ r ili~ kilerinin kesilmesini istiyor
ve ~öyle diyordu:
"Fes yanl~s~~de~ilim. Insan~n ba~~n~~ne güne~ten, ne de ya~murdan koruyan ve ba~larda ya uzun ya da k~sa görünen kara püsküllü,
34 "Two Nations Quarrel over a Hat", 771e Daily Express; "Nations Quarrel
over a Hat", The Morning Post, 832.1932.
33 "Obstinate Kemal", The Evening Stantard (London), 8.12.1932
38 La Bourse Egyptienne, La RifOrInC, 8.12.1932
37 El Ahram, 9. I . 932
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k~rm~z~~renkli bu ba~l~~~~sevenlerden de de~ilim. Geçmi~in bu a~~r
yükünden kurtulup pejmürde geçmi~le ilgisini kesen Gazi Mustafa
Kemal'i bu sütunlarda selâmlam~~t~ m. Ama Türkiye Lideri ile M~s~r
Elçisi aras~nda bu konuda ç~kan anla~mazl~~~~duydu~um günden beri,
do~rusu, fesi sevmeye ba~lad~ m. Çünkü fesin onuru, M~s~r'~n onurudur, bütün Misli-Mann onurudur
"Elçimizin u~rad~~~~muameleden dolay~~Türkiye özür dilemek
istemezse, Istanbul'daki Konsoloslu~umuzla birlikte, Türkiye'deki
Elçili~imizi kapat~p Elçimizi geri çekmek gerekir kan~s~nday~m...
"Biz bu olayda zarar gördük; ya bu zarar~m~z giderilir, ya da
Elçimizi geri çekmek gerekir" 58 .
Kahire'deki Türkiye I~güderi ~evki Bey, bu pek gergin havay~~
biraz olsun yat~~t~rmak için, E/ Bela~~adl~~M~s~r gazetesi muhabirine uzunca bir demeç verdi. Türk Hükümetinin cevab~n~n henüz postada
bulundu~unu, Kahire'ye ula~mad~~~n~~söyledikten sonra "sizi temin
edebilirim ki, fes olay~n~~anlatan gazeteler ve hele Ingiliz gazeteleri,
olay~~abartm~~lard~r, dedi. ~unu da temin ederim ki, M~s~r'~ n Ankara
Elçisi Abdülmelik Hamza Bey, Türk ulusu ve ba~ta Cumhurba~kan~~
Gazi Hazretleri olmak üzere, Türkiye'nin bütün yöneticileri taraf~ndan çok sevilen bir kimsedir..." diye ekledi 59 . I~güder ~evki Bey,
Ankara'ya da ~u kapal~~telgraf~~çekti:
"Ismet Pa~a Hazretlerile Zat~~Devletlerinin (Tevfik Rü~tü Beyin) Siyaset gazetesinde ne~redilen beyanlar~~güzel tesir has~l etmi~~
ise de akabinde Türkiye gazetelerine atfen Londra'dan "Standard"
ve "Express" ve "Ehram" muhabirinin buraya gönderdikleri haberler umumen gayet fena tesir yaratm~~ t~r. ~~~unutulmu~~gibi idi. Hükümet notam~z~~bekliyordu. ~imdi ise Türkiye matbuat~ na isnad edilen
M~s~r aleyhtarl~~~na dair inti~ar eden yaz~lar i~i tekrar alevlendirmi~ tir. "Ehram" gazetesinde Türkiye ile alâkamn katedilmesi istenmektedir. M~s~r notas~nda tarziyeden bahsedilmedi~i halde ecnebi
muhabirlerinin Istanbul matbuat~ ndan naklen Türkiye cevabi notas~nda tarziye vermeyi reddetti~i havadisi meseleyi burada kar~~t~rmaktad~r" 60.
88
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"Türkiye ile M~s~r aras~nda fes olay~~- Türkiye Maslahatgüzann~ n demeci",
El Belag (Kahire), ~~o. ~~2.1932.
'inden Hariciyeye ~ifre tel. 10.12.1932,
89 D.B.A. — M~s~r K. 9: Kahire Elçili~
No. 391
59
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Konu yeniden alevlendirilmi~ti. Gittikçe k~z~~~yordu. M~s~r bas~m
Türkiye'ye ate~~püskürüyordu. Hükümet yanl~s~~ El Ahram gazetesi,
Türk notas~ nda, her devletin kendi protokolünü düzenleyebilece~i
yolundaki dü~ünceyi ele alm~~t~. Sert biçimde ele~tiriyor, Türkiye'ye
verip veri~tiriyordu. Özetle ~unlar~~söylüyordu: siyasal i~leri ve protokol sorunlar~n~~öteden beri iyi bilen bir devlet böyle bir cevap veremezdi. Türkiye, Bat~~ile ili~kilerini güçlendirmek için fesi yasaklam~~t~. Ama ondan sonra dünyan~n her yerinde fese sava~~açamazd~.
M~s~r Elçileri Ingiltere saray~na bile fesle kabul ediliyorlard~. ~rak Elçisi de Ingiltere'de fesle kabul ediliyordu. Yeni Türkiye protokol konular~n~~Ingiltere'den daha m~~iyi bilecekti? Yeni Türkiye bu konuda
"ham bir meyva" gibiydi. M~s~ r Elçisinin fes giymesini Türkiye nas~l
engelleyebilirdi? M~s~r Elçisinin giysisi, Türkiye'nin d~~~ili~kilerini
nas~l köstekleyebilirdi? Bu ne garip iddiayd~ ! Diplomasi tarihinde böyle bir olay hiç görülmemi~ti. Türkiye, M~s~r, Ingiltere, Italya krallar~n~n Elçilerini kabul ediyordu. Yabanc~~elçiler aras~nda fesli, ~apkal~~
diye ayr~m m~~yapacakt~~ve ~apkal~~Elçileri kabul edip fesli elçileri
geri mi çevirecekti? Ne yönden bak~l~rsa bak~ls~n, Türkiye'nin bu davran~~~nda tutar taraf yoktu. Türk gazeteleri, "M~s~ r Türkiye'ye sata~maktan vazgeçmelidir" diyorlard~ . Bu sözlere gülümsemek gerekirdi °.
Öteki M~s~r gazeteleri de El Ahram'~n bu yazd~klar~ndan pek geri
kalm~yorlard~. El Siyasiye gazetesi, fes olay~n~n nazik bir a~amaya girdi~ini belirttikten sonra Türkiye'ye kar~~~sald~r~ya geçiyordu. Yazd~klar~na göre, M~s~r Elçisi, Türkiye Cumhurba~kan~ ndan emir alamazd~.
Fes M~s~r'~n ulusal ba~l~~lyd~. Ba~ta Kral olmak üzere, bütün M~s~r
kamu görevlileri fes giyiyorlard~. M~s~r Hükümeti, Türkiye'nin özür
dilemesini istemi~ti. Hakl~yd~ . Türk Hükümetinin fes olay~na vermek
istedi~i renk ne olursa olsun, bu, olay~ n önemini azaltmazd~. Protokol
konusunda Türkiye, Avrupa devletlerinden daha k~ demli olamazd~.
Ingiliz, Frans~z, Alman, Italyan protokolleri, M~s~ r Elçilerinin fes
giymelerini yasaklam~ yordu. Türk protokolü de yasaklayamazd~.
Türk gazeteleri, Türkiye'nin M~s~ r'daki kapitülâsyonlardan yararlanmas~n~~istemeye kadar ileri gitmi~lerdi. Bu durumda M~s~r'~ n Türkiye ile ili~ kilerini yeniden gözden geçirmesi gerekecekti. M~s~r, TürEl Ahram,
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kiye'ye kar~~~misillemede bulunabilirdi. Bu gerginlikten M~s~r sorumlu
tutulamazd~~62 .
M~s~r bas~m adamak~ll~~ sertle~mi~ti. Türkiye haberleri, Türk
gazetelerinin yazd~klar~~çarp~t~larak M~s~r'a yans~yor, sonra da bu yanl~~~haberler üzerine yorumlar yap~l~yor ve Türkiye'ye verip veri~tiriliyordu.
Türk Bas~n~nda Sert Yay~nlar
M~s~r'da bu sert yay~nlar yap~l~ rken Türk bas~m henüz sessizdi.
Bir bekleyi~~içindeydi. Türk notas~~ M~s~r'a verildikten sonra ne gibi
geli~meler olaca~~n~~dü~ünüyor gibiydi. ii Aral~ k günü Milliyet gazetesi k~sac~ k bir haber yay~nlam~~t~. "Fes ve ondan ç~kan M~s~r meselesi . . .
bir intizar devresine girmi~~addolunabilir. Cevabi notam~z~n Kahire
Hükümetine tevdiini müteakip müstakbel vaziyet ve hatt~~hareket
inki~af edecektir" diyordu 63.
Derken, ertesi gün, Türk bas~m= havas~~birdenbire de~i~iverdi.
M~s~r'daki yaygara Türkiye'ye ula~m~~t~. M~s~r'll yazacak da Türksusacak m~yd~ ? M~s~rl~~kadar Türk gazetecisinin de eli kalem tutard~ !
Türk bas~n~~12 Aral~k günü yeniden sert yay~nlara ba~lad~. Cumhuriyet
gazetesi, "Hüsnüniyetimize ra~men!" diye ba~l~k atm~~t~. "Gizli ellerin
muharref haberlerile M~s~r efkârm~n te~vi~ine devam ediliyor" diyor
ve ~öyle sürdürüyordu:
"M~s~r'dan gelen haberlere göre, Türk matbuat~mn malüm mesele etraf~ ndaki ne~riyat~~orada M~s~r aleyhtarl~~lyla tefsir edilerek
tekrar velveleli ne~riyata ba~lan~lm~~t~r. Ancak bu defa da dikkate
y~k olan cihet, Türk matbuat~~ne~riyat~ n~n bilhassa M~s~r'a muharref
~ekilde bir daha gene Londra'dan aksettirilmi~~olmas~ndan ibarettir.
"M~s~r ile Türkiye'nin aras~n~~açmaya azmetmi~~olan gizli ellerin
~imdi ipli~i pazara ç~ kan eski meseleyi bir tarafa b~rakarak ortaya
güya Türk matbuat~n~n M~s~r aleyhtarl~~~~etti~i yolunda tezvirat
yapt~klar~ na ~ahit oluyoruz. Vaziyeti so~ukkanl~l~kla mütalaa etmekten ba~ka yap~lacak bir ~ey yoktur . . .
62

"Kahire ile Ankara aras~nda Fes olay~", Es Siyasiye (Kahire), ~~ . 2.1932.
Meselesi", Milliyet (Istanbul), I ~~.12. I 932.
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"Ortal~~~~kar~~t~ rmak isteyen nifak ve fesada kar~~~Türk efkâr~~
kadar M~s~r efkârm~n uyan~k ve basiretli olmas~na ihtiyaç vard~r. Bugün için gördü~ümüz hakiki vaziyet budur..." 64
Vakit gazetesi ba~yazar~~Mehmet As~m ~unlar~~yaz~yordu:
... Türk gazetelerinin hulâsas~~M~s~r'da kasten yanl~~~ne~rolunmu~tur. Bu tahrif bilhassa ~u suretle olmu~tur:
"Güya Türk matbuat~~'M~s~ r Hükümeti fes meselesinden dolay~~
bizden tarziye istiyor, böyle bir tarziye vermiyoruz' diyorlarm~~~ve
M~s~r aleyhinde ~iddetli ne~riyat yap~yorlarm~~.
"Bunun üzerine M~s~ r gazeteleri mukabil ne~riyata ba~lam~~~ve
bu cümleden olarak (Elehram) gazetesi M~s~ r Hükümetinden Türkiye
ile münâsebat~ n kesilmesini istemi~tir...
"Bir taraftan Türk gazetelerindeki ne~riyat~n tahrif edilerek
kasten M~s~r aleyhtar~~ bir ~ekilde göste~ ilmesi, di~er taraftan yar~~
resmi Anadolu Ajans~~taraf~ndan verilen do~ru haberlerin M~s~r gazetelerine verilmemesi, yahut bunlar~n ne~rine mani olacak tedbirler
al~nm~~~olmas~ , nihayet Istanbul'a ve Ankara'ya ait maltimat~ n do~rudan do~ruya Türkiye'den M~s~ r'a verilmesinde hiçbir mahzur yokken Londra vas~tasile gitmekte olmas~, bu i~in içinde daha ilk günden
beri ~üphe etti~imiz kast~ n vücudunu ispat eden en kuvvetli delil de~il
midir?
"Bu entrika âmillerinin takip ettikleri bütün maksat Türkiye
ile M~s~r'~n aras~n~~açmakt~r.
"Türkiye, M~s~ r ile olan münasebat~n~~ artt~rmak için tedbirler
al~ yordu. Seyrisefainin Iskenderiye postas~~ ile I~~Bankas~'n~n M~s~r
~ubesi bu münasebat~ n gün geçtikçe artaca~~n~~gösteriyordu. Bu münasebat~ n her gün biraz daha artmas~n~~çekemeyen bir tak~m unsurlar uydurma bir fes meselesile M~s~r'~n milli izzeti nefsini tahrik etmek
firsat~n~~bulmu~lard~r...." 65
Mehmet As~ m Bey, M~s~ r gazetelerine, siyasal entrikalara alet
olmamalar~n~, hiç de~ilse Türk notas~n~n M~s~r'a ula~mas~na kadar
beklemelerini ö~ütlüyordu.
Milliyet gazetesi, daha geni~~ve daha sert yay~ n yap~yordu. -Üç
sütun üzerine ~u man~eti atm~~t~ : "M~s~r politikac~lar~~tahrif, tezvir
64
65

"Hüsnüniyetimize ra~men!", Cumhuriyet (~stanbul), 12.11.1932
Mehmet As~m, "Nesriyat~m~z M~s~ r'da tahrif ediliyor", Vakit, 12.12.1932
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ve entrika yolunu tuttular! — ink~lapç~~Türk milletinin karde~~M~s~r
milletine kar~~~gösterdi~i hüsnüniyet ancak bu kadar tezvire alet
edilebilir. — Biz, karde~~M~s~r milletinin de~il, entrikac~~ve politikac~~
müzevirlerin dü~manw~z..." Gazete, M~s~r bas~n~n~n yeniden yaygaraya ba~lad~~~n~~belirttikten sonra ~unlar~~yaz~yordu:
"Esasen musanna bir hâdiseyi Türk milletinin ve Türk ink~lab~n~n aleyhinde devaml~~bir tezvir ve fesat silah~~gibi kullanmak isteKahireden ald~~~m~z telgrafmeleri pek ziyade dikkate ~ayand~r
lar, M~s~r'da yerle~en ink~lap ve Türk dü~man~~politikac~lar~n Türk
matbuat~n~ n samimi ve M~s~ r milleti için candan ve iyi niyetlerini
tebarüz ettiren ne~riyatlarm~~bile tahrif ettiklerini bildirmektedir...
"Bundaki maksat a~ikard~ r, ilk haberi tasni ve tahrik etmekteki
hedefin aynidir: M~s~rl~y~~Türk'e, Türk'ü M~s~rl~ya dü~man etmek...
"Bu bahis üzerinde Türk milletine ve Türk gazetelerine dü~en
vazife, sadece sokak politikac~l~~~mn çirkefi içinden nezih M~s~r milletinin yüzüne ve kulaklar~ na s~çrayan bu fesatç~lar~ n hüviyetlerini
ortaya koymak ve onlar~ n ink~lap dü~manl~~~~ile, iktisadi dü~manl~kla, siyasi ve irticai dü~manl~kla yapt~klar~~tahrik ve tezvire kar~~~
karde~~M~s~ r milletini ikaz etmektir. Ve... pek kuvvetli ümit etmek
istiyoruz ki notam~z~ n kendilerine tevdiini müteakip M~s~r Hükümeti
de bizim hüsnüniyetimizi ve kendi topraklar~nda bar~nd~rd~~~~fesatç~lar~n tezvirat~n~~birbirinden ay~ rt edecek ve ebedi Türkiye-M~s~r
dostlu~unun kervan~ m yürütmesini bilecektir." 66
Yine Milliyet gazetesinde Aka Gündüz, "Nil Çocu~una Aç~k Mektup" yay~nl~yor ve M~s~r'hya ~öyle sesleniyordu:
"Ey Nil'in "dünkü bana" benzeyen bugünkü asil çocu~u!..
"Ey sahralar~n, deltalar~n, fidanlar~n ink~lap çocu~u!
"Ey M~s~r'da do~an Çankaya çocu~u!
"Üç be~~kötü ruhlu kötü gazetenin kötü kötü yazd~klar~na ne
bak~yorsun?
"Sen bana bak! Kendine bak! Aram~zdaki gönülba~~ndaki sa~lam manaya bak!
"Bugün Kahire'nin bana hücum eden gazeteleri, bil ki bana hücum etmiyorlar, sana hücum ediyorlar. Senin kafan~n içindeki bü"M~s~r politikac~lar~~tahrif, tezvir ve entrika yolunu tuttular!", Milliyet
(Istanbul), ~~2.12.1932
e.
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yük hedefe, gö~sünün alt~ ndaki mukaddes aleve, gözbebeklerindeki
derin hasrete hücum ediyorlar.
"Onlar zaten beni sevmezler, zaten bana dü~mand~rlar. Bilirler
ki ~ u kürenin üstünde bir ink~lap Ankaras~~ve bir ink~ lâpç~~
Türk bulundukça zulme, gerili~e, kavuklu ve silindirli taassuba, esirli~e bitim,
ölüm mukadderdir.
"Ve bilirler ki sen; benim manevili~imin içinde henüz maddele~memi~~bir cephesin. Seni ~imdiden y~ kmak laz~md~r; ve seni
~imdiden y~ kmak için de ilk önce aram~zdaki sevgi ve mefkûre ba~~n~~
koparmak laz~md~r. Bu ba~~kopunca sen yaln~z kalacaks~ n, yaln~z kal~nca
da bir kere daha ve daha derinden ellerine dü~ eceksin. Dedim ya,
seni ölesiye ezmek için bana hücum ediyorlar...
"Nil çocu~u! Içi yanan mefkiire çocu~u! Benim karde~im!
"Dava, kara püsküllü k~rm~z~~feste
"Dava büyüktür, milletlerin kurtulu~u davas~d~r ve en büyük
davac~~sensin. Bu büyük davada benden ba~ ka sevenin, dostun, karde~in yoktur. Gönlünü bana daya, göreceksin ki dünyan~
n en devrilmez adam~~sen olacaks~ n.
"Çankaya seni seviyor ba~r~~yaral~~ çocuk! Çankaya= birisini
veya bir ~ eyi sevmesi ne demektir. Bunu tarif edemem, tarihe ve dehre
sor !..." 67
Ankara, ~ngiltere'den Ku~kulan~yor
Fes olay~n~ n böyle yeniden körüklenip alevlendirilmi~~olmas~~
Türk Hükümetini ku~kuland~ rd~ . Türkiye D~~i~leri Bakanl~~~, yeniden ara~t~ rma yapt~ rarak k~~k~ rtmalara do~ru bir te~ his koymak
gere~ini duydu ve Londra Büyükelçili~ine ~unlar~~yazd~~ :
"Notam~z~ n Kahire'ye vusulünden ve Hükümete tevdiinden
evvel efkar~~umumiyeyi heyecana dü~ ürmeyi istihdaf eden baz~~ ~eyler
yap~lmakta oldu~unu hissediyor gibi oluyoruz... Haberin M~s~r'a
evvelce Londra'dan verilmi~~oldu~una ve bu defa ayn~~mahreçten
giden telgraflar~n halk~~Türkiye aleyhine tahrike sebep olduklar~na
bak~ nca hadiseye hususi bir mahiyet atfetmek laz~m oldu~u neticesine
var~ llyor ... Avrupa'n~ n muhtelif büyük ~ehirlerinden ve ajanslar~ndan bu meseleye dair herhangi bir haber verilmemekte iken Istanbur87

Aka Gündüz, "Nil Çocu~una Aç~ k Mektup", Milliyet,
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da ç~kan gazetelerin yaz~lar~ na atfen ve onlar~n manas~n~~ve ifade ~eklini ta~yir ederek ta Londra'dan verilmekte olan müteakip havadisin
ne gibi emelleri takip ve kimler taraf~ ndan tertip ve idare edildi~ini
bilerek resmi mahafilin bununla alakalar~~derecesini yak~ndan ö~renip tespit ederek ona göre vaziyete bir te~his koymak laz~ m gelir. Bu
noktalar hakk~nda derin ve etrafl~~bir surette tahkikat yap~larak mütalaan~zla beraber bildirilmesi..." 68
Türk Hükümeti, geni~~bir tertipten kaygulanm~~~ve bunun arkas~ nda Ingiltere'nin bulunabilece~i ku~kusuna dü~er gibi olmu~tu.
Londra Büyükelçisi Münir (Ertegün) Bey, Ankara'n~n ku~kular~n~~
ve kaygular~ m giderdi : "Ingiltere'yi memleketimize kar~~~dostane
bulmaktay~ m" dedi. Büyükelçi, Türkiye'nin bar~~~ve uygarl~k yolundaki dürüst politikas~n~ n Ingiltere'de anla~~lmaya ba~land~~~ n~~umuyordu. Ingiliz resmi çevrelerince bir k~~k~rtma beklemiyordu. Belki
k~~k~ rtma, Türkiye — Ingiltere dostlu~unu bozmak isteyen çevrelerin
ba~~n~n alt~ndan ç~k~yordu 69.
Kahire I~güderi ~evki Beyin telgraflar~~Ankara'y~~daha da rahatlatt~. ~evki Bey, i~in içinde bir Ingiliz k~~k~rtmas~~bulunmad~~~n~,
tersine, Ingiltere'nin M~s~r'~~ yat~~t~rmaya çal~~t~~~n~~bildiriyor ve
~unlar~~yaz~yordu: "M~s~ r Hükümetinin bu meselede ittihaz etti~i
meslek ba~l~ca yaln~z izzeti nefis meselesidir. Ayn~~zamanda "Veft"
matbuat~na kar~~~mevkilerinin dü~ memesi arzusu da vard~ r. Burada
Ingiliz te~viki mahsüs de~ildir. Bilâkis teskin maksadile vesayada
bulunduklar~n~~biliyorum. Binaenaleyh hadise mahalli mahiyetten
ba~ ka ehemmiyete haiz de~ildir. M~s~ r Hükümetinin hafi maksatla
hareket etmedi~ine kaniim. Ilk tesir ile burada meseleye lüzumsuz
ehemmiyet vererek vaziyetin i~kal edildi~inin anla~~ld~~~~fikrindeyim..." 70.
Kahire'nin bu telgraf~~Ankara'da kaygular~~ve ku~kular~~epeyce
giderdi. D~~i~leri Bakan~~Tevfik Rü~ tü Bey, Kahire I~güderine ~u
telgraf~~gönderdi:
88 D.B.A. — M~s~r. K. 9: Hariciye Vekâletinden Londra Büyükelçili~ine tel.
11.123932, No. ~~74. ve L.B.A. — K. 64812.
88 Ibid. Londra Büyükelçili~inden Hariciye Vekâletine tel. Londra, 13.12.1932,

NO. 2 78.
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"Mesele hakk~nda koydu~unuz te~his bizi tatmin etmi~tir, te~ekkür ederim. M~s~ r Hükümetinin verdi~i nota malumunuz oldu~u
üzere ~iddetlidir. Ancak bu notay~~hakiki vaziyeti bilmeden yazd~klar~na kanaat getirdi~imiz cihetle memlekette Büyük Reisimizin mevzubahis olmas~~dolayisile has~ l olan infiali durdurmaya ve efkar'
teskine çal~~t~ k. Bu sert notaya verdi~imiz cevab~~göreceksiniz ... Notam~z size vas~ l olunca götürüp Hariciye vezirine tevdi ediniz. Çünkü
notalar~ na bir cevap verilmemesi nezaketsizlik te~kil eder. Notay~~
tevdi ederken maalinden mülhem olarak müsait bir lisanla bunu te~rih ve dostluk hissiyat~m~z~~teyid ediniz. Koymu~~oldu~unuz te~hise
göre bu izahat~n~ zla meselenin tamamen halledilmi~~addedilece~ine
kanaatim vard~r...
"Mesele bu suretle ortadan kalkacak olursa, M~s~r'a kar~~~besledi~imiz dostlu~un yeni bir eseri olmak üzere Kahire'ye derhal bir
sefir tayinine haz~r oldu~umuzu ve bu meselenin bidayetinden beri
göstermi~~oldu~unuz dirayet ve liyakat dolayisile ve M~s~r'da ihraz~na
muvaffak oldu~unuz mevkii dü~ ünerek mevcut dostlu~u bir kat daha
teyit için Zat~ alinizi oraya Orta Elçi tayin etmek istedi~imizi Hariciye
Naz~r~na söyleyiniz." 71
Tevfik Rü~tü Bey, Ankara'daki M~s~ r Elçisinin terbiyeli ve sempatik bir kimse oldu~unu, ancak meslekteki tecrübesizli~i yüzünden
Hükümetini fena bir yola sevketmeye neden oldu~unu, yoksa Kahire
Hükümetinin Türkiye'ye o notay~~vermeyece~ini söylüyor ve sonra
~unlar~~ekliyordu:
"Türk gazeteleri ~imdiye kadar bu i~i daima dostane bir ~ekilde
tahlil etmi~~ve sui tefehhümü tebarüz ettirmeye çal~~m~~t~r. Mahaza
mesele etrafindaki dedikoduya mani olarak dostane bir hal ~ekline
vüsul imkan~n~~teshil etmek üzere bütün nüfuzumu kullanarak gazeteci
arkada~lar~m~n art~k ne~riyat~~durdurmalar~n~~temin edebilece~imi
kuvvetle zannediyorum. M~s~ r'da da ayni tarzda hareket edilirse
muvafik olur kanaat~nday~m.
"Büyük Reisimizin böyle bir dedikodu mevzuuna kar~~t~r~lm~~~
olmas~ ndan Ankara mahafilinde ve bütün memlekette ciddi bir teessür has~l oldu~unu husulü malumat~ mz için ilave etmek isterim." 72
71 Ibid. Hariciye Vekâletinden Kahire Elçili~ine ~ifre tel. Ankara, 14.12.1932,
No. toot.
72 Ibid.
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Türkiye D~~i~leri Bakan~, fes yüzünden Türkiye ile M~s~r aras~nda ortaya ç~km~~~gerginli~i bir an önce gidermek için elinden geleni
yap~yordu. M~s~r'~~ho~nut edecek jestlerde bulunuyordu. Bu bunal~m
atlat~hr atlat~lmaz Kahire'ye bir Orta Elçi atanacakt~~ve bu görev
için i~güder ~evki (Alhan) Bey dü~ünülüyordu. Bakan, Türk gazetelerinde olayla ilgili yay~ nlara son vermek için de elinden geleni yapacakt~. Bundan böyle M~s~rl~lar~ n yakmmalanna bir neden kalmayaca~~n~~umuyordu. Ve hakl~~olarak M~s~r'dan da ayn~~kar~~l~~~~görmeyi
bekliyordu.
M~s~r'da Hava Halt~~Gergindi
Ama Türkiye'nin beklentileri bo~a ç~k~yordu. M~s~r'da hava hala
gergindi ve gerginlik gittikçe art~yor gibiydi. M~s~r gazeteleri daha da
sertle~mi~lerdi ve bir gazete Türkiye ile M~s~r aras~nda bir "sava~tan"
sözetmi~ti. M~s~r mebuslar~ndan biri fes olay~n~~Meclis'e götürmü~tü.
i~güder ~evki Bey, 15 Aral~k günü Ankara'ya ~unlar~~telledi:
"Muhalefete mensup Siyaset gazetesinde dün ç~kt~~~n~~bildirdi~im makalenin bugünkü uzun devam~nda berveçhi ati maruz mütaleat yürütülmektedir: 'Türkiye Hükümeti haricin kabul edece~i
kavanin ve adat~~harice kabul ettirmek istiyor. Türkiye'nin takip
etti~i siyaset makyavelizmdir... Türkiye'nin cevab~~matbuat ve
resmi devairin umutlar~~hilafina ç~kar ise M~s~r Hükümeti meseleyi
a~~r ba~ la hal etmeli ve Türkiye'yi makyavelizm siyaseti takipte hür
b~rakmal~d~r. M~s~ r tabiatiyle harp istemez, fakat haysiyetinin muhafazas~~için harpten çekinmez, münakala buna mani ise harbin ba~ka
~ekilleri vard~ r.' Muhalefete mensup olan mezkür gazetenin Türk
aleyhtarl~~~ndan ziyade Hükümeti mü~ kül mevkie koymak üzere efkar' umumiyeyi zehirlemekte oldu~u müstahberdir..."
"Hazelefi firkas~ na mensup meb'uslardan Abdülhamid Said,
M~s~r Meclisi Mebusan~ na bir takrir vererek Hariciye Naz~rma hulasas~~atiye dercolunan suali tevcih etmi~tir: 'Türkiye Reisicumhuru
ile M~s~r Sefiri aras~nda vukubuldu~u bildirilen hadisenin, M~s~r
Sefirinin haysiyetine tecavüz edildi~inin asl~~ var m~? M~s~r Sefiri
kafi tarziyeye nail oldu mu? Hükümet bu babta ne yapmay~~ve bütün
millete ~amil olan bu hakarete ne suretle cevap vermeyi dü~ünmektedir?' " 73
73
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Bu arada, kimi M~s~r gazetelerinde, gerginli~i yat~~t~r~c~~yönde
yaz~lar ç~kt~~~~da görülüyordu. El Ahram gazetesinde, M~s~r'~n tan~nm~~~yazarlar~ndan Abdullah Hüseyin, M~s~rl~lar~ n fes konusunda
bu kadar duyarl~~olmalar~n~n anlams~zl~~~na parmak bas~yordu. Fes'in
M~s~r'da Osmanl~lar zaman~ndan kalma oldu~unu, yava~~yava~~
ortadan kalkmaya ba~lad~~~n~~belirtiyordu. "Fes, Islam~n miras~, Firavunlar~n eseri ya da M~s~rl~lar~n ulusal bir gelene~i de~ildir ki ona
sanlahm" diyordu. Sa~l~k bak~m~ndan da fesin M~s~rl~lara uygun bir
ba~l~ k olmad~~~n~~ ve yeni bir ba~l~ k kullanmak gerekti~ini belirtiyordu. 74
Bir ba~ka tan~nm~~~yazar ve eski milletvekili olan Abbas El Akkat
da, "fes sorunu Türk ve M~s~r Hükümetle~ i aras~nda ne yolda çözümlenirse çözümlensin, Türk ve M~s~r halklar~~ aras~nda dostlu~un devam etmesi gerekti~ini, iki ulusun birbirlerine dayanmaya muhtaç
olduklar~n~" söylüyor ve Ingiliz entrikalar~ndan salumlmas~~uyar~s~nda
bulunuyordu: "Do~ulular uzun uykular~ndan uyand~lar... Bugün
Do~unun her kö~esinde sömürgecilerin entrikalar~na kar~~~güçlü tepkiler vard~r. Iran'da, Irak'ta, Türkiye'de, Arap yar~madas~ nda,
Filistin'de, M~s~r'da, k~sacas~~ bütün Do~u ülkelerinde Avrupahlann
ördükleri a~lara kar~~~güçlü bir uyan~~~vard~r. Bu uyan~~~n Do~uyu
iyi bir sonuca götürece~i ku~kusuzdur... Avrupa a~lar~~derken özellikle Ingiliz a~lar~n~~kastediyoruz. Çünkü Do~u ülkelerine en büyük
h~rs ve açgözlülükle bakan Ingilizlerdir... Sömürgeci Ingilizlerin,
Do~u uluslar~~ aras~na fitne, fesat ve hayali anla~mazl~klar sokarak
Do~u'nun birli~ini bozmaya çal~~malar~~do~ald~r. Hatta hiç yoktan
anla~mazl~k yarat~p bunu davul zurna ile her tarafa yaymaktan çekinmezler ... Biz Do~ulular birbirimize yard~ma muhtac~z... Kendimizi dü~manlara kapt~rmamahrz... Sömürgecilerin aleti olmamally~z" diyordu. 75
~ngiliz Yüksek Komiseri Araya Giriyor
Bas~nda görülmeye ba~lanan yat~~t~nc~~ yay~nlara kar~~n, hava
hala çok gergin görünüyordu. Kahire'deki Ingiliz Yüksek Komiseri
Sir Percy Loraine, 16 Aral~k günü Londra'ya çekti~i telgrafta:
" Abdullah Hüseyin, "Türkiye ile M~s~r aras~nda Fes Olay~", El Ahram (Kahire), 15.12.1932
75 Abbas el Akkat, "M~s~r ve Do~u Uluslar~~— Fes Olay~~üzerine," El Cihat
(Kahire), 15. 2. I 932.
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"Fes olay~n~ n geli~mesi, yaz~ k ki, ciddidir ve Türkiye ile M~s~ r
aras~ ndaki ili~kilerin yak~ nda kesilmesi tehlikesi vard~r" dedi. 76
Türkiye'nin Kahire I~güderi ~ evki Bey, özel olarak Yüksek
Komiser Loraine ile görü~mü~tü. Bu görü~ meden sonra Loraine Londra'ya özetle ~unlar~~anlat~yordu: M~s~ r notas~ nda Türk Hükümetinden ilerisi için güvence istenmi~~olmas~~Türkiye'de öfke yaratm~~t~.
Türk Hükümeti, Gazi'yi desteklemek için fes olay~n~~ulusal bir sorun
yapm~~t~. Bu bak~ mdan M~s~r'la ili~ kileri kesmekten çekinmeyecekti.
Türkler, Gazi'nin ad~ n~~ kar~~t~ rmaks~z~n, M~s~r'~~ho~ nut edecek, ama
M~s~rl~ lara boyun e~mi~~izlenimi vermeyecek bir formül ar~yorlard~.
Türkiye ~~ güderi, "hemen bir çözüm bulunamazsa i~~i~ten geçmi~~
olacak" demi~ti 77.
~ ngiliz Yüksek Komiseri, Türkiye ~~güderiyle görü~ tükten sonra
ayn~~günün ak~am~~ M~s~r Ba~bakan~~S~tk~~ Pa~a'y~~gördü. S~tk~~ Pa~a,
Türkiye ile kavga etmeyi hiç istemedi~ini söyledi. Ama, M~s~r'~n hakarete u~ram~~~oldu~unu ve tatmin edilmesi gerekti~ini ileri sürdü.
Türkiye ile ili~ kilerin kesilmesinin M~s~r ç~ karlar~na zarar vermeyece~ine inand~~~ n~~da ekledi. Türk notas~~gelince bunu dikkatle inceleyece~ini, onurlu bir çözüm yolu arayaca~~n~~ve Sir Percy Loraine
ile yine görü~ece~ini söyledi ".
Yüksek Komiser, Türk ~~güderini ve M~s~r Ba~bakan~ m ayr~~
ayr~~dinledikten sonra havan~ n gerçekten pek gergin oldu~u, Türkiye M~s~r ili~ kilerinin kesilmesine kadar gidilebilece~i kams~na vard~~ve
Londra'ya dan~~ madan, kendili~inden, taraflar~~ yat~~t~rmaya koyuldu: "Fes için kopar~ lan bu firt~ na konusunda her iki taraf da bana
geldi~inden, yat~~t~r~c~~yönde ki~isel etkinli~imi kullanmay~~ uygun
buldum, taraflarla ki~isel olarak konu~ tum ve umar~ m ki bu konu~malar~ m onaylamr" dedi 79.
Üç gün sonra Londra'n~n kar~~l~~~~geldi. ~ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~ , Yüksek Komiserin konu~malar~n~~onaylamakla kalm~yor,
ona ayr~ca, anla~mazl~~~ n "k~sa zamanda ve dostça çözüme ba~lan78 F.O. 3711160951E.6709 ve F.O. 4241277,
p. 39, No. 38: Sir P. Loraine to Sir J.
Simon, Tel., Cairo, 16.12.1932, No. 224.
" Ibid.
78 Ibid.
79 Ibid.
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mas~~için etkinli~ini kullanmay~~sürdürmesi" talimat~n~~da veriyordu 8°.
Bundan böyle Sir Percy Loraine, Hükümetinin buyru~una dayanarak, M~s~r Hükümeti üzerinde etkinli~ini kullanacakt~~ve Londra'n~n buyru~u zaman~nda Kahire'ye ula~m~~t~. Bir gün önce Türk notas~~ M~s~r D~~i~leri Bakan~na sunulmu~tu. Ama M~s~r'~n cevab~~henüz
haz~rlanmam~~~bulunuyordu. Tam bu günlerde ~ngiliz Yüksek Komiseri olumlu ve etkin bir rol oynayabilecekti.
Yay~nlar~n Arkas~~Kesilmiyor
Bu arada M~s~r bas~n~nda yay~nlar sürüp gidiyordu. Haftal~ k
El Ke~kul gazetesi, "Ulusal onur korunmal~d~r" ba~l~kl~~ bir yaz~~
yay~nlam~~t~. "M~s~r'~n resmi fesine kar~~~yap~lan bu sald~r~~ anla~~lmaz, hazmedilmez, mant~ks~z bir sald~r~d~r... Bunun ince bir bulut
gibi geçi~tirilmemesi gerekir... Yoksa bu olay, M~s~r'~n aln~nda bir
leke olarak kal~r ve ileride de yinelenir" diyordu 81.
Muhalefet organ~~ Roza Elyusuf adl~~resimli dergi, fes olay~n~~
canland~ran bir karikatür yay~nlam~~t~. Atatürk'ü de karikatür konusu yapm~~t~. Alayl~~biçimde ~unlar~~ yaz~yordu: "Birçok kimse,
iki devlet aras~nda bunal~m yaratan fesi seyretmek için can at~yor.
Ankara Elçimizin fesini sergilemesini Hükümetimize öneriyoruz
"Gerçek ~u ki bu bunal~mda fes zulüm görmü~tür. Türkiye ile
M~s~r aras~ndaki anla~mazl~k ise eski "sevgi"nin bir belirtisidir. Öyle
ya sevgi kimi zaman tats~z olur. Öyleyse Gazi'nin fese k~zm~~, D~~i~leri Bakanl~~~n~n da fesin püskülünü yakalam~~~olmas~na ~a~mama11. " 82
Buna benzer i~neleyeci yaz~lar~n yan~s~ra, a~~rba~h, hattâ Türk
görü~üne yak~n yaz~lar~n da M~s~r gazetelerinde görülmeye ba~land~~~~
dikkati çekiyordu. El Mukattam gazetesi, ~stanbul muhabirinden ald~~~~bir yaz~y~~yay~nlam~~t~. Yaz~da, Gazi Mustafa Kemal'in M~s~r'a
kar~~~besledi~i dostluk vurgulan~yor ve sonra ~öyle deniyordu:
"Gerçek ~udur ki, tören bitmek üzereyken salon pek s~cakt~.
Nezaketiyle ün yapm~~~olan Gazi Hazretleri, konuklar~n resmi elbi8° F.O. 4241277, P. 40, No. 39: Sir P. Loraine to Sir J. Simon, tel. F.O., 19.12.
1932, No. 247.
81 "Ulusal Onur Korunmalichr", El Ke~kul (Kahire), 16.12.1932.
82 Roza—Eb,usuf (Kahire), 19.1 2. I 932
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selerle kalmayarak rahat etmelerine izin vermi~ti. M~s~ r Elçisinin de,
öteki Elçiler gibi, fesini ç~ kararak rahat etmesi do~ald~ . Sorun bundan ba~ ka bir ~ey de~ildir." 83
Hükümet yanl~s~~ El Ahram gazetesi de, Istanbul'da ç~kan Milliyet
gazetesinden aktararak, ayn~~do~rultuda bir yaz~~yay~nlam~~t~. "E~er
ulusal onuru
fes olay~~ Milliyet'in anlatt~~~~gibiyse, bundan dolay~~
korumak için özür dilenmesini istemeye gerek yoktur" diyordu 84.
Ayn~~gazete iki gün sonra ~ stanbul muhabirinin bir mektubunu yay~nlad~. ~unlar~~yazd~ :
"Olayla ilgili haberlerin abart~lm~~~oldu~una hiç ku~ ku kalmam~~t~ r. Gazi Hazretlerinin davran~~~ , Abdülmelik Hamza Beye iyilikten ba~ ka bir ~ey de~ildi. Amac~ , çok iyi danseden Hamza Beyin,
izin verbo~ucu s~ cakta dansederken ba~~n~~yakan fesi ç~karmas~na
85
kilerinde
gelip
geçici
bir
yaz
bulutudur."
mekti. Olay, iki ülke ili~
Hükümet yanl~s~~ El Ahram, a~~z de~i~tirmeye ba~lam~~~gibiydi.
Bu hava içinde Türk cevabi notas~~M~s~ r'a verildi.
Türk Notas~~ M~s~ r'a Veriliyor
M~s~ r'a verilecek Türk cevabi notas~~ Ankara'da haz~rlanm~~~
ve 8 Aral~ k günü Kahire'ye postalanm~~t~. ~ stanbul — iskenderiye
aras~nda i~ leyen Seyrisefain ~irketinin "~ zmir" vapuru, Türk notas~n~~
M~s~ r'a götürdü. Vapur 16 Aral~kta ~ skenderiye'ye vard~. 18 Aral~k
~~
ak~am~~Türkiye ~~güderi ~evki Bey, notay~~ M~s~r D~~i~leri Bakan
Yahya Pa~a'ya sundu. ~~ güderle Bakan aras~ nda iki saat süren bir
görü~ me de yap~ld~. ~evki Bey bu görü~ meyi Ankara'ya ~öyle rapor
etti:
"Notay~~dün ak~ am Hariciye Vezirine verdim.
"Tafsilâta vak~f~ m' dedikten sonra okudu ve dedi ki:
'Hamza Bey, denildi~i gibi, hadisenin tarz~~telâkkisi hususunda Hariciye Vekili ile tamamen hemfikir olsa idi bize gönderdi~i raporu yazmazd~ . Vak~ a huzzar ve alelhusus süfera muvacehesinde vuku
bulmu~ tur. Elyevm bütün devletlerin hariciyelerine bu hususta raporlar gitti~ini haber almaktay~z. ~u halde cevab~n~ zda ifade edildi~i
El
"Fes Olay~. Olay~ n Asl~ . Gazi Hazretlerinin M~s~ r'a kar~~~duygular~"
Mukattam, t8.1 2.1932.
84 "Fes Olay~, El Ahram, 18.12.1932
85 "Fes Olay~", El Ahram, 20.12.1932
83
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gibi hadise yoktur denilebilir mi? Alelhusus sefirimiz derhal salonu
terketmek mecburiyetinde kalm~~t~ r. Gerçi bu aleni muameleye kar~~~
yirmi alt~~süferayi ecnebiye aras~ nda sefirimizi güya tatmine kâfi addedilecek izahat verildi~i iddia ediliyordu. ~imdi ise o izahat~n bile
k~ ymetini indirecek surette notada beyanatta bulunuluyor. Ben ki
verdi~imiz notan~ n en mutedil bir tarzda yaz~lmas~ na rüfekam
~~ikna
için saatlerce Meclisi Vüzerada israra mecbur oldum. ~imdi bu derece
kati ve noktai nazar~m~za muhalif bir nota muvacehesinde vaziyetimin ne kadar mü~kül olaca~~n~~tasavvur ediniz. Bu notada hiçbir
mahreç göremiyorum. Bizim, ecnebi gazetecilerinin ne~riyat~~üzerine
hareket etti~imiz de nas~ l zannolunur? Tarz~~hareketimiz mahza
sefirimizin raporuna müstenittir'dedi." 86
~~güder ~evki Bey, uzun aç~ klamalarda bulunarak M
~s~ r D~~i~leri Bakan~n~~yumu~atmaya çal~~m~~t~ r. Konu~ mas~n~ n sonuna do
~ru
"~zahat~m~ za hüsnü kabul göstermek veyahut göstermemek bittabi
elinizdedir. Fikir ve nazar~mz~~tashih için izahat vermekten ba
~ka
da çaremiz yoktur. E~er Sefirinizin sui muameleye maruz kald
~~~n~~
tevehhüm etmek istiyor iseniz buna kar~~~Hükümetiniz, memleketiniz
ve M~s~ rl~lar hakk~ nda hürmet ve muhabbet perverde etti
~imizi tekrardan ba~ ka bir ~ ey yapamay~z" demi~ tir. i~
güder, Ankara'ya gönderdi~i raporunu ~öyle dü~ümlüyordu:
"Mü~arünileyhin hülusu niyetinden ümitvar~
m. Hal ve lisan~ndan hakikate yana~ maya mütemayil oldu~unu anl~ yor isem de yüksek
makamat kar~~s~ nda pek büyük mü~ kilâta maruz oldu~
una kaniim.
Meselenin alaca~~~istikamet henüz kestirilememektedir. ~ayan~~
kay~ t bir keyfiyet, mevsuk istihbarat~ ma göre, Ba~~
Vezirin hususi bir
mahfelde "istedi~imiz teminat~~alamazsak Sefirimizi ça
~~raca~~ m"
suretinde kat'i beyanat~d~r" 87.
Demek ki Türk notas~~ M~s~r D~~ i~leri Bakan~n~~pek ho~ nut etmemi~ ti. Bakan, Türk görü~üne kat~lm~ yordu. Notada bir ç
~k~~~yolu
göremiyordu. Gerçi kendisi soruna bir çözüm bulunmas~ ndan yana
gibi görünüyordu. Ama "yüksek makamlar", yani Ba~ bakan ve Kral
kar~~s~ nda pek güç durumdayd~. Ba~bakan~
n sert bir tutum içinde
oldu~u haber al~nm~~t~. M~s~r'~n istedi~i güvenceyi alamazsa Ankara'86 D.B.A. — Mu~ r K.9: Kahire Elçiliginden Hariciye Vekâletine
~ifre tel, 19.12.

1932, No. 417.
87

Ibid.
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daki Elçilerini geri çekece~ini bile söylemi~ ti. Bundan sonra M~s~r'~n
söylenas~ l bir tutum tak~naca~~~belli de~ildi. Türkiye söyleyece~ini
mi~ti. Söz s~ras~~ art~k M~s~ r'dayd~. ~imdi merakl~~ve kaygulu bir bekleyi~~ba~l~ yordu.
Bu bekleyi~~günlerinde M~s~r bas~n~ na bilgi s~zmad~. Gerek M~s~r
Hükümeti, gerek Türkiye Elçili~i tam bir suskunluk içine girdiler.
Kahire ve Iskenderiye gazeteleri, yetkililerin a~z~ ndan bir ~ey alaYahya
mad~lar. 19 Aral~k günlü M~s~r gazeteleri, D~~i~leri Bakan~~
konusunda
uzun
Pa~ a ile Ba~ bakan Ismail S~tk~~ Pa~a'n~ n fes olay~~
tükleri
bilinmiyoruzun görü~ tüklerini duyurdular 88 . Ama ne görü~
du. Gazete muhabirleri bo~~yere Ba~ bakandan ve D~~i~leri Bakan~ndan bir~ eyler ö~renmeye u~ra~t~ lar. Kendilerine yönelttikleri sorular
kar~~l~ks~ z kald~.
Ertesi gün gazeteler, M~s~ r Hükümetinin resmen bir aç~klama
~yapmas~n~, bir bildiriyle kamuoyunu ayd~nlatmas~n~~istemeye ba
haberlerin
~~l~~
z
Türkiye
ç~k
lad~ lar. Bir gazete, M~s~r bas~n~ nda yaln~
yer ald~~~ n~~ ileri sürdü ve M~s~ r Hükümetinin resmen bir aç~klama
yapmak zorunda oldu~unu yazd~ : "D~~ i~leri Bakan~m~ z fesini önüne
koyup bu konuda bir bildiri yay~nlamak gerekti~ini dü~ ünmelidir"
dedi 89. Bir ba~ ka gazete, "söylentilerin önünü almak için Hükümetçe
~bas~ na bir bildiri yay~nlanmas~n~~istiyoruz" diye ekledi". Ama M
~klama
na
herhangi
bir
aç
~
s~ r Hükümeti suskunlu~unu korudu ve bas
yapmad~.
Mebuslardan Muhammed Aziz Abaza Bey, ayn~~konuda M~s~r
Ba~bakan~na ve D~~i~leri Bakan~ na bir soru sordu: "Son haftalarda
... Türkiye ile
fes olay~~ad~~ alt~nda bas~ nda birçok haber yay~nland~
~bakan
M~s~r aras~ nda notalar al~n~p verildi~i de belirtildi. Acaba, Ba
klamada
bulunaya da D~~i~ leri Bakan~~bu konuda Meclis'e bir aç~
bilirler mi?" dedi. ~ ki mebus daha ayn~~yönde sorular sordular 91.
Ama M~s~ r Hükümeti Meclise de bir aç~klama yapmad~.
Bu arada Istanbul'da ç~kan Cumhuriyet ve La Ripublique gazetelerinde Ankara'daki M~s~r Elçisinin k~sa bir demeci ç~km~~t~. Elçi, sözEl
Olay~. Türkiye'nin Cevab~", El Ahram, 19.12.1932; "Fes Olay~",
Essiyasiye, 1932.1932.
~",
Fes
olay
~nda
19.12.1932;
"Ankara
ile
Kahire
aras
Bela~,
El Belak 20.12.1932.
8° "Türkiye ile M~s~r aras~ nda Fes güçlü~ü",
22.12.1932.
9° "Türkiye ile M~s~r Aras~nda Fes Olay~", Kevkebül~ark,
23.12.1932.
91 "Fes Olay~", El Alukattam,
88
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de, "olay art~ k sona ermi~ tir" yollu konu~mu~ tu. M~s~
r gazeteleri bu
haberi hemen yalanlad~lar. M~s~ r Elçisinin Türk bas~n~ na hiçbir demeç vermemi~~oldu~unu duyurdular. 92 Haber, Londra'da ç
~kan
The Times gazetesinde de hemen yalanland~. 93
Fes olay~n~ n bundan böyle nas~l geli~ece~i, art~k kapan~
p kapanmayaca~~~bir türlü anla~~lam~ yordu. M~s~ r yetkilileri tam bir gizlilik
ya da suskunluk içine gömülmü~ lerdi. Türkiye bekleyi~~içindeydi.
~kinci M~s~r Notas~n~ n Haz~ rlanmas~~
22 Aral~ k günlü Kahire gazeteleri, M
~s~r Ba~ bakamyla D~~ i~leri
Bakan~n~ n iki günden beri Türk notas~n~~incelediklerini, Türkiye'ye
verilecek cevab~n yak~ nda Bakanlar kurulunda görü~ülece~ini duyurdular. 94 Kimi gazeteler, Türk notas~n~ n hem ho~
nutluk, hem de
ho~ nutsuzluk yaratm~~~oldu~unu yazd~ lar. 95 Bunun d
~~~ nda bas~ na
herhangi bir bilgi s~zmam~~t~.
Ayn~~gün Türkiye i~güderi ~evki Bey Ankara'ya çekti~i
telgrafta:
"Ba~ vezirle Hariciye Veziri dün bütün gün notam~z~~
tetkik etmi~ler
ve müzâkerenin sonuna do~ru ~ ngiliz Fevkalade Komiserli~i Umuru
~arkiye Müste~ar~~da haz~ r bulunmu~tur" dedi. 96
M~s~ r Ba~bakan~~ S~tk~~Pa~ a, notas~n~n bir örne~
ini Kahire'deki
~ ngiliz Yüksek Komiseri Sir Percy Loraine'e iletmi~~
ve bu notaya verilecek M~s~r cevab~~tasla~~n~ n 22 Aral~ k günü Bakanlar Kurulunda
görü~ülece~ini duyurmu~ tu. Yüksek Komiser bu haberi al
~r almaz
hemen S~tk~~Pa~a'ya bir özel mektup yazd~ . Sorunun dostça bir çözüme ba~lanmas~~u~runda ki~isel nüfuzunu kullanmas~~
için Londra'dan talimat alm~~~bulundu~unu bildirdi. Böyle bir dostça çözüme
Türk notas~n~n olanak sa~layaca~~~umudunda oldu~
unu da belirtti. 97
Bu mektup üzerine M~s~r Ba~bakan~ , Türkiye'ye verilmek için
haz~rlad~ klar~~nota tasla~~n~~22 Aral~
k günü Yüksek Komisere iletti.
92

"M~s~ r'~ n Türkiye Elçisine yak~~t~r~lan Demecin Yalanlanmas
~", El Ahram,

21.12.1932.

The Timei, 21.12.1932
"Fes Olay~", El Ahram, Essiyasiye, E~~aap, 22.12.1932
95 El Ahram, 22.12.1932.
98 D.B.A. — Mzszr K. 9 : Kahire Elçili~
inden Hariciyeye tel. 22.12.1932 No. 419
97 F.O. 4241277, p. 40, No. 40. Sir P. Loraine to Sir J. Sit
-non, tel. 23.12.1932,
93
94

NO. 229.
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Yüksek Komiserin görü~ünden yararlanmak dü~üncesiyle bu tasla~~n
Bakanlar Kurulunda görü~ülmesini erteledi~ini bildirdi. Taslakta,
Türk notas~ndan üzüntü duyuldu~u bildiriliyor ve olay konusunda
M~s~r görü~ünde ~srar ediliyordu. Ayr~ca, M~s~r diplomatik temsilcilerinin ulusal ba~l~klar~n~~giyebilmeleri için Türkiye'den güvence iste~i tekrarlan~yordu. 98 Oldukça sert bir nota tasla~~yd~~ bu. Yeni
tart~~malar yaratabilecek nitelikteydi. Belki Türkiye — M~s~r ili~kilerinin kopmas~na neden olabilecekti. En az~ndan Ankara ile Kahire
aras~nda yeni yaz~~malara yol açabilecekti.
~ngiliz Yüksek Komiseri bu tasla~~n yumu~at~lmas~n~~telkin etti.
Kendi görü~ünü dikte ediyormu~~izlenimi vermekten kaç~narak, M~s~r Ba~bakan~na baz~~fikirler verdi. Özellikle, tekrar Türkiye'den
güvence istemekten kaç~n~lmas~n~, Türk notas~n~n ilgili paragraf~n~n
senet say~lmas~n~~ve tasla~~n ona göre düzeltilmesini sal~k verdi. Böyle bir de~i~iklik yap~l~nca ikinci M~s~r notas~na cevap vermek gerekmeyecekti. 99 Yeni yaz~~malara ve tart~~malara yol aç~lmam~~~olacakt~. Yani anla~mazl~k sona erdirilebilecekti. Ama dosyan~n kapanmas~~
Türk Hükümetinin tutumuna da ba~l~~olacakt~. Sir Percy Loraine,
Ankara'daki ~ngiliz Büyükelçili~inin de Türk Hükümetini yat~~t~rmaya
çal~~mas~n~n uygun olaca~~n~~Londra'ya telkin etti.'" Bunun üzerine
~ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~, Ankara'daki ~ngiliz i~güderi Mr. Morgan'a k~sa bir telgraf çekti: "Gayri resmi olarak yat~~t~r~c~~yönde
nüfuzunuzu kullanmamz takdirinize b~rak~lm~~t~r" dedi m.
Kahire'deki ~ngiliz Yüksek Komiseri Sir Percy Loraine, M~s~r Hükümeti üzerinde gerçekten etkili olmu~tu. M~s~r nota tasla~~, Yüksek
Komiserin telkinleri do~rultusunda de~i~tirilmi~ ti. Yeni bir nota kaleme al~nm~~t~. S~tk~~Pa~a 26 Aral~k günü bu tasla~~~da Sir Percy Loraine'e iletti. Yüksek Komiser pek ho~nut kald~. Yeni bir de~i~ikli~e
art~k gerek görmedi. Londra'ya ~unlar~~telledi :
"S~tk~~(Pa~a), Türk Hükümetine verilecek notan~n son metnini
de özel olarak bana iletti, ki bu metin pek uygundur. Benim yat~~t~r~c~~
telkinlerim umdu~umdan da fazla etkili olmu~tur. Tart~~ma konusu
Ibid.
Ibid.
1" Ibid.
101 F.O. 4241277, p. 41, No. 42: Sir J. Simon to Mr. Morgan, tel, 28.12.1932,

98
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olabilecek bütün noktalar notadan ç~ kar~lm~~t~r. Nota, cevap vermeyi
gerektirmiyor. Türk notas~nda yer alan güvenceleri nâzikçe senet
say~yor. Türklerin bunda itiraz edebilecekleri bir ~ey bulabileceklerini
sanm~yorum.
"S~tk~~ (Pa~a) bana ~unu da aç~kça bildirdi ki, Türkler yine huzursuzluk ç~kar~rlarsa, Türkiye'deki M~s~r diplomatik ve konsolosluk temsilcilerini geri çekecektir.
"E~er Türkler kendilerine uzat~lan bu zeytin dal~n~~geri çevirirlerse, bir kavga arad~klar~~kams~na varaca~~m 102 ."
Sir Percy Loraine, bu telgraf~, M~s~r notas~n~n Türkiye ~~güderine
verilmesinden bir gün önce çekti. Telgraf~n Londra'dan Ankara'ya
da iletilmesini diledi. Tezelden Kahire'deki Türkiye ~~güderi ~evki
Beye de haber uçurdu. Bir haftad~r kaygulu bir bekleyi~~içinde olan
~evki Bey, ayn~~gün Ankara'ya sevinçle ~unlar~~telledi:
"Pek mü~kül safahattan geçtikten ve mâkus avamil refedildikten sonra mahza muvaffakiyet ve talimat~~devletleri eseri olarak
ihtilâfin izale edildi~i, yak~nda tarafim~za verilecek cevabi notan~n
matluba muvafik surette tesvit edilmekte oldu~u mevsuk istihbarat~ma binaen maruzdur." 103
~kinci M~s~r Notas~~ ve Olay~n Kapanmas~~
26 Aral~k 1932 günü, Türkiye'nin Kahire ~~güderi ~evki Bey,
"Zata Mahsus" kayd~yla Ankara'ya ~unlar~~telledi:
"Hariciye Vezirinden cevabi notay~~bu sabah ald~m. Yar~n tayyare postasile takdim olunacakt~r. Münderecat~ndan da müsteban
olaca~~~ve ~ ifahen de beyan eyledikleri veçhile mesele halledilmi~~
addedilmekte ve cevaba da intizar edilmemektedir. Notan~n metni
Sefirlerine telgrafla tebli~~edilmi~~ve arzu buyuruldu~u takdirde hususi surette göstermesi de emredilmi~tir. Hariciye Vezirinin bu suret-i
halde methali küllisi oldu~unu arzetmek vazifemdir. 104
102 F.O. 3711160951E. 6837 ve F.O. 4241277, p. 41, No. 41: Sir P. Loraine to
Sir J. Simon, tel. Cairo, 26.12.1932, No. 232, Confidential.
103 D.B.A.— M~s~r K. 9: T.C. Kahire Elçili~inden Hariciye Vekâletine, ~ifre
tel. 26.12.1932, No. 426.
"4 Ibid.: T.C. Kahire Elçili~inden Hariciye Vekâletine. ~ifre tel. 26.12.1932,
No. 428. (M~s~r notas~~27 Aral~k tarihini ta~~d~~~~halde Elçili~in bu telgraf~~26 Aral~k
günlüdür. Aradaki yanl~~l~~~n neden ileri geldi~i anla~~lamad~. — B.N.~.)
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~kinci M~s~r notas~~27 Aral~k 1932 tarihini ta~~yordu. i~güder
~evki Bey, ayn~~gün notan~n önemli paragraflar~m Ankara'ya telledi.
Tam metnini de postayla yollad~. Notan~n ba~~nda, 18 Aral~k tarihli
Türk notas~mn al~nd~~~~bildiriliyordu. Ondan sonra nota ~öyle devam
ediyordu:
"M~s~r Krall~~~~D~~i~leri Bakanl~~~, Ekselâns Tevfik Rü~tü Beyin,
resmi yemek sonunda ve Halk Partisi suvaresi ba~~nda geçen olay~,
Türklerin bugün M~s~r'da giyilen ba~l~~~~giydikleri zamanki adetlerine
yakla~t~rmaya yönelik olarak M~s~r Elçisine yapm~~~oldu~u aç~klamalar~~senet sayar.
"Bu aç~klamalar ve Türk Hükümetinin notas~nda bildirmek
lütfunda bulundu~u ve Kahire'deki temsilcisi arac~l~~~yla yineledi~i
dostluk, sayg~~güvencesi ve iki ülke ili~kilerini sa~lamla~t~r~p güçlendirme arzusu kar~~s~nda, M~s~r Hükümeti, olay~~kapanm~~~saymaya
tamamen haz~rd~r.
"Öte yandan Krall~k Hükümeti, Cumhuriyet Hükümetinin ulusal ba~l~~~n giyilmesine ili~kin beyan~n~~ve her Devletin arzu etti~i
üniformay~~benimseme hakk~n~~tan~mas~n~~ho~nutlukla de~erlendirir.
Krall~k Hükümeti, her devletin ulusal ve uluslararas~~ya~am~n gereklerini gözönünde tutarak kendi protokolünü düzenleme hakk~~ ile
diplomatik temsilcilerin bu çerçeve içindeki haklar~n~n çeli~meyece~inin ku~kusuz oldu~u görü~ündedir...,, 105
Notan~n en önemli paragraflar~~bunlard~. Bundan ba~ka son bir
paragraf~~daha vard~. Orada da M~s~r Hükümeti, iki ülkeyi birle~tiren dostluk ba~lar~n~~güçlendirmeye ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle en içten ili~kileri sürdürmeye önem verdi~ini vurguluyordu.
Demek ki, Kahire Hükümeti, Türkiye D~~i~leri Bakan~~Tevfik
Rü~tü Beyin 30 Ekim'de M~s~r Elçisine yapt~~~~aç~klamalar~~senet
~evki Bey, bu sorun çözümlendikten sonra Kahire Orta Elçili~ine atanaca~~~vaadini
alm~~t~. Bu kez D~~i~leri Bakan~~Tevfik Rü~tü Beye ~öyle te~ekkür etti:" Tebli~~ve
tep~ir buyurulan pek Mi teveccühün tesirat~~maneviyesi netayicinden ve taraf~~devletlerinden inzimam eden iltifat ve ir~aat~~mahsusa semerat~ndan bulunan bu notan~n
tesellümü ve takdimi vesilesile pek nâçiz minnettarl~'~~m~n Büyük Gazi'mize ref ve arz
buyurulmas~n~~ve ilhamat ve iltifat~~devletlerinden mütevellit minnettarl~~~m~n kabulünü istirham ederim Efendim." (Ibid.)
105 D.B.A. — M~s~r K.9: M~s~r D~~i~leri Bakanl~~~n~n 27.12.1932 tarihli
notas~. Notan~n asl~~frans~zcad~r.
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saym~~t~. Ayr~ca Türk Hükümetinin, her Devletin istedi~i üniformay~~
benimseyebilece~ini bildirmi~~olmas~ndan ho~nut kalm~~t~. Türk Hükümeti, bunun yan~~s~ra, her Devletin kendi protokolünü düzenleme
hakk~~bulundu~unu da M~s~r'a bildirmi~ti. M~s~r Hükümeti, Türk
protokolü ile M~s~r'~n fesli üniformas~n~n çat~~mayaca~~~inanc~n~~ belirtiyor ve bununla yetiniyordu. Ba~ka türlü söylemek gerekirse, M~s~r Hükümeti, "Türkiye kendi protokolünü düzenlesin, ama M~s~r
Elçileri de Türkiye'de fesli üniformalar~n~~giyebilsinler" demek istiyordu. Böylece olay~~ art~k kapanm~~~say~yordu.
M~s~r notas~n~n Kahire'den telgrafla bildirilen özeti, 28 Aral~k
günü Ankara'ya ula~t~. Ayn~~gün Ankara'daki Ingiliz I~güderi Morgan, D~~i~leri Müste~ar~~Numan (Menemencio~lu) Beyi ziyaret etti.
Özel olarak fes olay~n~~açt~. Türkiye ile M~s~r aras~ndaki bir i~e kar~~mak niyetinde olmad~~~n~, ama bu olayda Türk gazetelerinin Ingiltere'yi de Türkiye — M~s~r ili~kilerini bozmakla suçlad~klar~n~, oysa
Ingiltere Hükümetinin anla~mazl~~~n çabuk bir çözüme ba~lanmas~~
ve M~s~r'la Türkiye'nin ahenk içinde olmalar~~arzusunu besledi~ini
bildirdi. Son M~s~r notas~n~n herhalde yeterli bulunaca~~n~~ve sorunun art~k kapat~laca~~n~~umdu~unu da ekledi 108.
Numan Bey, Türk Hükümetinin Ingiltere'yi suçlamay~~akl~ndan bile geçirmedi~ini, tersine, anla~mazl~~~n giderilmesi için Kahire'deki Ingiliz Yüksek Komiserinin oynad~~~~olumlu rolü bildi~ini
söyledi. M~s~r notas~n~n henüz telgrafla gönderilmi~~bir özetinin Ankara'ya ula~t~~~n~ , Kahire'deki Türkiye I~güderinin notay~~olumlu
kar~~lad~~~n~, Türk Hükümetinin ise notan~n tam metnini bekledi~ini ekledi 1O7.
Ertesi gün, yar~~resmi Hakimiyeti Milliye gazetesinde k~sa bir bildiri
ç~kt~. Bildiride, M~s~r notas~n~n telgrafla gelen özetinin Ankara'y~~
ho~nut etti~i, olay~n art~k kapanm~~~say~ld~~~~ve iki karde~~ulus ili~kilerini ans~z~n karartm~~~olan bulutlar~n tamamen da~~lm~~~olmas~nda iki ülke kamuoylar~nda sevinç yaratt~~~~aç~kland~~ "8.
Fes olay~, tam~~tam~na iki ay sürmü~tü. 29 Ekim'de ba~lam~~,
çe~itli dalgalanmalar göstermi~, Türkiye — M~s~r ili~kilerini neredeyse
1°8 F.O. 4241278, p. t, No. I : Morgan to Sir J. Simon, Angora, 29.12.1932,
No. 428.
"7 Ibid.
108 Ibid.
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DIPLOMATIC STORM A
FEZ MAY CAUSE
,‘ N angry quarrel between Mustapha Kemal, the T~~ rkish dictator, and Hansa Bey, the Egyptian
Minister at Angora, over a fez, or
tarboosh, the traditional Near Eastern head-dress, may embitter diplomatic relations between the two
countries.
Mustapha Kemal has banned the
fez from Turkey in favour of caps
and felt nats of western style.
When he saw one of his own gucsts at
the celebration of the Turkish Republic
at Angora wearing the banned headpiece,
he abruptly_ozder_e_d_him to remove it.
The man with the tarboosh was the
Egyptian Minister, the tarboosh is his
traditional wear.
An angry dispute arose. The Egyptian
who felt the incident very keenly, left
the reception shortly afterwards.
The T~~ rkish President. eager to make
amends, ordered that official apologies
for the incident should be sent to the
Minister.

The Minister accepted the Ghazi's regrets, and all would have been well if
news of the incident had not leaked
out in Egypt, where it is causing the
wildest indignation.

T~ pk~bas~ m I
Daily Herald (London ), ~ l.' 1.1g32
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Fuss Over a Fez
rrHE dispute which is reported to have arisen
between Egypt and Turkey ~~ ver the
vearing of a fez by the Euptian Minister in
the presence of the President of the Turkisl~~
liepublie will probably pozzle most Wc~sterners.
Everyono knows, of eourse, that a fez to
Mustaiiha Kemal Pasha is as a red rag to a
buil. lie would throw all suel~~ relies of Ottoman times int~~~ the Bcsphorus.
But to understand the indignation aroused
in Eupt by the news that Mustapha Kemal
ornen~d the Egyptian diplomat to remove his
fez, ona must realise that the Egyptians etinsider the fez the most handsome headgear in
the world—an opinion, by tho way, which is
shared by s~ tel~~ Oriental experts as Sir
Denison Ross.
These Near Eastern countries are, in faet,
intensely hat.conseious, and the wearing of tl~c
correct headgear is a ~natter of eonsiderable
delieacy. I knov~~of ona distinguished
American, for instance, who always visits the
Shah of Persia wearing a Pahlavi hat—the
nathmal headgear of modern Persia.

T~ pk~ bas~ m 2
Evening S~andt~rd
Friday, November 11, 1932
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MINISTERE
DES

AFFAIRES ETRANGERES.
CA•INET DU MINISTRE.

Note Verbale

Le Ministre dee Affaires Etrangres de S.M. le Rol
vlent de recevoir du Ministre d'Egypte a Angora un rapport
oirconstanci6 sur e regrettable inoldent s venu au cours
de la soir6e donn e a l'occaslon de la feta nationale turque.
Le Ministre dee Affaires Etrandres de S.M. le Rol a accue1111
avec satisfaction les explications et2a21,a_aue S.E. le
Ministre dee Affaires Etrangres de la R6publlque a bien
voulu formularau Ministre d'Egypte,
N6anmoins le port de la coiffure nationale par les
reprasentants de l'Egypte

1I6tranger dans les c6~.monies

/ officielles 6tant de rigeur, le Ministre dee Affaires
~~
Etrangres de S.M. le Rol, ayant
coeur de maintenir et
de davelopper les relations amlcales qui existent entre les
deux Gouvernementsp~ serait heureux de

_recevoir les as~surnces

que parell incident ne se renouvelera pas dans l'avenir .
___---------_

Le Calre, le 21 Nevembre 1932
T~ pk~ k~ mm 3
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MILLIYET PAZARTESI 5 KANUNUEYVEL

1933

M~s~ r'da bir tak~m
münaf~klar
mesele ç~kard~ lar
As~l ve esas~~olm~yan bir
Londra telgraf~n~~ileri süre_
rek Türkiye aleyhine hücum
ve tecavüzde bulunuluyor
M~s~ r Hükümeti Ankaraya
bir nota m~~gönderdi?

Türkiyede M~s~r sefirl
Abdfilmelik Hamza Bey

Birkaç günden beri M~s~r ga
zetelerinin Türkiye hakk~nda
a~~r hücumlarda bulunduklar~n~~i~idiyorduk. Dün ve bugün
bu gazeteler elimize geçti. Hay
retle okuduk. Bu gazeteler, Tür
kiyede M~s~r sefirine hakaret olundu~unu M~s~r hükümetinin
hülrâmetimize nota verdi~ini
yazarak ikide bir M~s~ rda iki
milletin dostluk ve karde~lik
rab~talarm~~k~rmak, iki milleti
biribirinden ay~ rmak isteyen
sokak politikac~larrnm tahrik/ttim tekrar etmektedir. Daha ilk
tahkikatta bu azg~ n tahrikât~n
sebebi çirkin ve i~renç bir oyun
oldu~unu ö~rendik. Bal~:Tuz na
sil?
Ankarada Cümhuriyet hayra
mmda bütün sefirler ve maiyet
leri Millet Meclisinde Reisicümhur Hazretlerini resmi iisal
formalarile tebrik ederler. Ve

(Devam~~6 inci sahnede)
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( Ba~~~J inci sahil elde )

gündüz resmi geçitte bulunduk
tan sonra sefirler ak~am Reisi.
ciimhur Hazretlerinin bulunduklar~~ziyafete gene üniforma
larile i~tirak ederler.
Reisicümhur Hazretleri sefir
leri ak~am yeme~ini takip eden
süvare için giyim hususunda
serbest b~rakm~~lard~r. Reisicumhur Hazretleri bu seneki
Cumhuriyet bayram~~ak~am ye
me~inden sonra Ankara Pala.
am büyük salonuna geçerlerken
M~s~r sefirine tesadüf etmi~ler
ve her zaman oldu~u gibi husuni bir muhabbetle konu~urlar
ken s~cak v kalabal~k olan salonda fesini ç~kararak istirahat
etmesine müsaade etmi~lerdir.
Henüz fes giyimini ve fen adabini unutmaytmlar pek iyi bilirler ki ba~~ancak meclisteki büyü~ün müsaadesile aç~ labilir.
Buraya kadar bu hl
kayenin gazeteleri de~il
hiç bir kimseyi alakadar edecek bir taraf~~yoktur.
Fakat aradan günler geçtikten
sonra kimlerin eseri oldu~u bilinmeyen bir tertiple Londra
gazetelerinciri—b-ir telgraf
ne~reder. —
Güya Reisicurrhur Hazretle
r; ,-esmi kabulde M~s~r sefirine
rastgelmi~~ ye ba~~ndan fesini
ç~karmas~n~~~srar etmi~!..
Bu telgraf bir hakaret hikayesi ~ekliajiini—Faraf~ndan
M~ s~r gazetelerine verilmi~tir.
~imdi masam~zm üstünde hulu
nan M~ s~r gazeteleri i~te bu vak
ay~~dilimine dolam~~lar, Türki
yeye kar~~~tecavüz edip durmak
ta~hrlar.
Iki milletin bozu~masmda ve
anla~mas~ nda menfaat bulan
bu sokak politikac~larm~n ak~llarm~~ba~lar~na getirtmek için
ihtarda bult~s~mu~~olanlar yok
de~ildir.
Gene M~s~ r gazetelerinden
biri havaclisin as~ls~ z oldu~unu
yazd~ ktan ba~ka muharrirler-

den birinin ~u ~ahadetini nakle
diyor~~
"Geçen sene Türkiyede bulunum s~rada Abdülmelik Hamza
du~~
Beyin gerek Gazi Hazretleri, gerek Türkiye Hükümeti nezdindeki
mii ~ntaz ~nevkiini ö~renmi~~ve Gazinin Abdülmelik Hamza Beye
kar~~~ecnebi bir devlet mümessili
de~il, hakiki bir dost gibi muamele yapmakta oldu~unu görmü~tüm. Gazi Hazretlerinin yapt ~~~,
bu itibara binaen yap ~lm~~~oldu~u

na

~üphe yoktur."

~unu söylesnek isteriz ki M~~
turda yerli mi, ecnebi mi ne oldu~u belirsizlerin kurdu~u bir
fitne yuvas~~vard~r. Bunlar M~s~ r milleti efkan umumiyesini
Türkiye milletine kar~~~dü~man etmek için daima f~rsat a.
radar.
Bulamad~klar~~Zaman da icat
ederler. Uyu~turucu maddelere kar~~~en ~iddetli tedbirleri
alm~~~olan Türkiye hükümetini
daha geçen sene esrar kaçakç~l~~~~ile ittiham etme~e yeltenen ve bu vesile ile geni~~bir
tahrikat f~rt~nas~~ koparma~a
çal~~ anlar da gene bunlard~ r.
M~s~ r hükümetinin notas~n~n posta ile gönderildi~i anla
siliyor. Henüz Ankaraya gelmemi~~oldu~u için MISIT hükü
metinin bu çirkin tahrikat hak
kmdalci fikri ne oldu ~unu bilmiyoruz. Fakat sokak politikac~ lannm bu oyununun mahiyeve Türkiye Atatini
n umumiyesine anlattnaga çal~~
~aca~tz.
Muyyen politikac~lar~n oyunu veyahut baz~~ gazetelerinin
sat~~~ve ~antaj menfaati her ne
sebepten olursa olsun ~nk~lapç~~
Türkiyeye rrüteveccih olan her
türlü tecavüze kar~~~Türk efka
n umumiyesinin yüksek ve derin hassasiyeti unutulmamal~d~ r. Türk gazeteleri bu miinaf~k
lar~n mahiyetlerini ve içyiizleri
ni bizzat kendi milletlerine te~hir etmekten de iiciz

T~ pk~ bas~ m 4'ün arkas~~
Milliyet ( ~ stanbul)
5. 1'2.1932
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TWO NATIONS QUARREL OVER
A HAT
occ~~ rred at the official reception
in Ang,ora.
ALLEGED SCENE AT
RECEPTION
ISTANBUL, Dec. 7.
An alleged\ angry scene between
the Ghaz~~ ..lustapha Kemal. the
Turkish President, and Han~ m
Bey, the Egyptian Minister, over
a tez, or tarbush, has ass~~ n~ed the
proportions of an international
, inciden t.
The alleged scene

Hamsa Bey, as one of the guasts, wasi
wearing his tarbush, which is correct,
ceremonial dress.
As such head,geari
has been hanned in republican Turkey
in favour of Western felts, the Ghazi,
who failed to recognise the Minister,
asked inTib—rg~rrt~ve
The Minister demurred, and there
is said to hava been an angry quarrel, which ended in the Minister
withdrawing.

Egypt has now officially prote~,led to
Turkey, demanding an apology, and
Turkey is to reply explaining that no
apology appears to be called for.—
Reuter.

T~ pk~ bas~ m 5
The Daily Express (London),
8.12.1932

Bi/al

Obstinate Kemal

.\ , ~~~Q, ~~

IUSTAPHA KEMAL is extremely unlikeiy
to grant the apology demancled by the
Egyptian Government as a, sequel to the
tarbush ineident at a diplomatie reception in
Angora.
In all his eareer Kemal Pasha, has never
been known to apologise. In diffieult situations
lie has invariably resigned; he has never
surrendered.
As a boy of 10 he quarrelled with his schoolmasters in Salonica. He ran
As a young army officer of 24 he joined a
seeret eonspiracy against Abdul Hamid. Ile
WaS arrested and interrogated, but refused to
explain his conduet. He went into exile.
During the war he quarrelled with the
German generals placed over the Turkish
Arrny, and resigned.
Since ho founded the new Turkish Rcpublie
and became its first President he has revolut ionised Turkish life and custo~ns. Every
reform he introdueed met with bitter opnosition . Kemal never halted in his obstinate
(lvanee.
Ile is not the man to yield to the Egyptian
Minister in his objection to the wearing of the
1m td headdress.
~ pk ~ bas~ m 6
The JIa Standard

. London , 8.12.! 932
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NATIONS QUARREL
OVER A HAT
'NFORBIDDEN FEZ AT TURkISH
RECEPTION
CONSTANTINOPLE, Dec. 7.
An alleged angry scene between
Mustapha, Kemal, the Turkish President,
and Ila~ nsa Bey, the Egyptian Minister,
over a fez or tarbush tl~e Minister was
wearing at an official function in Angora
has assumed the proportions of an international incident.
Witl~~apologies from Mustapha, Kemal
which vere accepted by the Minister at
the time, it had been hoped that the matter
was over, but the news leaked out, and
Egypt has off~cially protested to Turkey,
demanding a~~~apology. Turkey, however,
is to reply, explaining that no apology
appears to be called for.
The ~...Li~ cident occurred at an
«helal recept~ on in Angora when Hamsa
Bey, wl~ o w_as_n_qtrecog~~ ised by Mustapha
Kemal, was asked to re~noVe—his head~.,,ear,
the fez having been banned in Turkey.
The Minister demulTed, and there is said
to have been an angry quarrel which
ended i~~~the Minister leaving, the reception.
—Reuter.
.r.
INEM•••

,

T~ pk~ bas~ m 7
The Morning Pos!
(London), 8. ~~2.1932
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M~s~r hükümetine cevab~~notam~z
bugün bildirilecek&
M. Esat Bey F~rkada parlak beyanatta bulundu
Sab~k Adliye Vekili M~s~rdaki ne~riyat aras~na
Büyük ~efin isminin
kan~t~nlmas~na ~iddetle hücum etmi~tir
M~s~ra verilecek notam~z~n esaslar~~

ANKARA, 7 (Milliyet) — M.an~n notasma verilecek cevap B~r.
k. grupunun bugünkü ktime~nda
müzakere edilmi~, kazadan,., me.
tin taavip olunn~umur.
Haber ald~~~n~a ~üre Grian

Hariciye Vekili Dün F~rka
Grupunda ~zahat Verdi

ANKARA,? AA. — C. H. F ~rkas~~ Grean bugün ö~leden etine«,
Afyon ~nek'~ssu Ah Beyin riya~etinde toplanarak Dahili, Vekületi
iHerinin ~niisakeresine deyi, etti. &k alan hatipleri ve Dahili,. Vekilinin cevaplar~n~~dinledi.
Bu s~rada ,ni Dahiliye illeri geriisiihirken arada Hariei, Ve.
kil, Dr. Tevfik Ri~stii Bey miimade iste,rek Kanl~, geldi ve M ~s~r
hükümetinin notas~ndan t,. hükümetin tasavvur etti~i eevas~tan to-i~‘o
Ya ~nal~imat t,. taf ailen verdi.
Mahmut Esat Boy süs alarak ~ne~eleyi gerek hukuku dövel ge.
~ek ink~lap noktai na:ay~ndan tetril~~ve iki milletin samimi hissi,töl
nal iç yüzüne temas etti. klev~s~un bae~~Hisar matbaa.. ve mahafilb
taraf ~ndan ku hale getiril~ne~nne karg~~Pddetli teeHiir ve infial göster.
di ve mak,,,,,en olk~riond~. Bundan sonra Kocaeli ~neb'usu &daha,
kanarak ~niit
n~, Beyin, hükumetin hareketini lasuip eden takriri
tefikan kabul olundu.
Bunu müteakip ya Dahili, ~Heti i~lerinin müsakeresine geç
vakte kadar de,m edildi. Yay~n da devam olunaeakhr.

~neyvalanm. cürtiyanceye kadar Maslahateuzar~mu da Maar Hariciye nezaretine noter tevdi edebekletilmistir.
cektir.
Türkiye tarafmdan Mil~eek,
~ih~~iyeti emri olarak Maandaki kapitiilanyonlard~m, di~er devletler gibi, istifadeye
yebbila bile edilmen~imir. Bu aliANKARA, 7 (Telefonla) —
cenap harekMe kare. Türk [leen,
tine, münambat~na karg~~Murad&
bir 1:::ili'ziSn '~~~~~a:Zu 'ted~.~}ar
tahriket
devam eden
den .kanlan bir fes hikayesi dopolitikaan~m testi,. edik~eai gü- kmaile Maur gazetelerinin, böyle
nü ~elonetir, hani gamv~imir kana
um~zanidir.

Hadise nas~l ba~lad~,
ne oldu?

Harirlye Vekili
Tevfik Hafta Bey
ma~~çok heyecanl~~ olmus ..bak
Adliye Vekili Mahmut Esat B.
parlak beyan~n~ . bohnummtor.
Mahmut Esat B. nutkuna» sonunda ?Alandaki ~neriyat aras~na bn
Yük ~efin isminin kantin-demem&
kamp Midede hücum ehais
non yüksek ad~n~n ve yefli~inin
bir vatan ve bir milletin ve yaln~ z
bugünkü nesillerin de~il. gelecek
nesillerin d,...!, oldu~unu teba.
ettir~nittir.
t:evabi nota

Cevap bugün veriliyor

1.~.•

ANKARA, 7 (Milliyet) — Cevah; ninem. Kahire meskbalgii:annum yarin bildirilecektir.

illiyet

Ahmet Ha~im Beyin
yaz~lar~n~~ne~rediyor

Cevabi notada mama ortada
bahs hiç bir kadim olmam
d~~~~seylendikten sonra, bir devle
'in protokolunu dahi milli ve beyGüaide ye hassas Türk ,dibi
nehnilel hayat icabet». göre yaBeyin tedavi için
pabilmek hakk~~ bilhaua zikredil- Ahmet Ha~im
bir müddet evvel Avrupaya
moktedir.
gitti~mi teessiirle karilerimiae
Ankarada asablyet
haber vernai~tik. Bugün de ii~M~s~r~n mum, ve M~s~r matbaaMem eiste~natik nerriyan Ankam tad~n iyile~ti~ini ve yaz~lar~na
ba~lad~~~n~~müjdelemekle Indy
makatilinda derin bir ambiyet
Yandn-mut~r.
tiyana.
Maur entr~kac~lann~n Türkiye
Üstat Ha~im tedavi ve aeyahakk~ndaki tabriketann uzun lut intibalann~~ince, hakim ve
naiddmtenberi lualmas oldu~t.,
bütün kalpleri teshir eden kuvTürk
kente. rekal~el
vakas~ndan un~klasdrild~g~, buna vetli iislübu ile tespit etmi~~ve
si terifelerle Türk ticaretinin mil - bize gündem, ,,,,, .
yonlarcaii. dasiirail~ntis Ada&
antes~lmaktadn.
Ezelima~~Türkiyeden giden any
Beyin ilk yaz ~s~n ~~ yar~n
vaki hakk~nda meyve ~sii~nuneln

Ahmet Ha~im

rinin nezamt dairelerince emek...lir& muayene edilme. gibi bir
eul ç~ker~l~n~s ve vapur
içinde

nesredere~is..

1=I~I•

M ~s~r Ha~vekill
~smail S~tk ~~Ps.
bir hidisenin filhal yaka olup olmad~~~n~~ tekkik etmeden hianyeta kamlarak nemiyatta bulunduk
lar~~buraya eksedm etmez herkea
Biz Ankaran~n
hayrette
içinde iken boyle bir hedisenin
vaki, buldu~unu dumnad~~arn~ z
halde, haddi zat~nda inand~m,-

T~ pk~ bas~ m 8
ga~etesinin yay ~ n~~
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(Devam, 5 inci schilede)

Nlis~rl~lara
Cevab~m~z
(Ba~~~birinci sahil ede)
cak bir ercufeden ibaret oldu~u
vehieten anla~~ lan boyle bir tezvire M~s~r matbuat~n~n nas~ l kap~ld~~~~hayreti art~ rm~~t~.
Nihayet meselenin ne oldu~u,
gazetelerde yaz~ ld~~~~gibi, temamile anla~~l~ nca, en basit bir neza
ket jestinin garezkâr ellerde ne
kal~ba sokulabilece~i de ayr~ca
hayreti mucip oldu.
Fakat meselenin as~ l esef edile
cek ciheti, ortada M ~s~r için hiç
bir haysiyet meselesi mevcut-olma
d~~~~hatta M~s~ r sefiri Abdülmelik
Hamza B. taraf ~ ndan hükümetine
hiç bir i~'arda bulunulmad~~~~halde, M~s~ r hükümetinin Ankar~:.ya
bir nota göndermi~~olmas~ d~r.

Sefirin cerab~na ra~men...
Anla~~ld~~ ana göre, M~ s~ r gazetelerinin bu yoldaki ne~riyat~~ üze
rine, M~s~ r hükümeti buradaki sefirinden maliimat istemi~tir. Sef ir
de vaziyeti bildirerek, kendisince
bir mesele olmad~~~~cevab~ n~~ vermi~tir.

hayret edilecek nokta
Fakat M~s~ r hükümeti, sefirinin bu i~'ar~ na ra~men gazetele,
rin tesiri alt~ nda kalarak, l~iikum-etimize bir nota göndermi~, notasmda tarziye istemekle beraber,
ileride mümasil hâdiselerin tekerrür etmiyece~ine ( ?!) dair teminat ta talep etmi~tir. Ve en ziyade sayan' hayret olan taraf ta
ortada hiç bir mesele olmad~~~~
halde tarziyeden ve mümasil
hareki~ttan bahsedilmi~~olmas~d~r.
Yaln~ z bir hakikat varsa, o da
M~s~ r hükümetinin menfi tesirlere
kap~lm~~~olmas~~ye...kil:Ingiliz aj_a_.n
s~ nm da iki dost millet aras~na
nifak sokmak için, zaman zaman
bu neviden gösterdi~i gayretke~liktir. Hem ne gariptir ki Dayly
Herald'in Ankara muhabiri olmad~~~~haf& ona atfen neireiti~ i tel
grafta., Ankarada yap~lan resmi
ihtifallerden birinde mevcut bulu-

nan M~s~r safini Abdülmelik Hamza Beyin fedi olarak bulunmas~na Gazi taraf~ndan itiraz edilmesi üzerine sefirin ihtifal mahallini
terketti~i bildirilmi~. Ayni telgrafa nazaran Gazinin bu bapta v~zku bulan itiraz~~ sefir taraf ~ndan
kabul edilerek mesele nihayet bul
mu~.

Tezvir ~ebekesi çal~~~ yor!
Reuter ajausuun Londradan
Kahireye çekti~ i telgraf mealen
budur:Ajans ayr~ ca ilâveten de
hadisenin Kahireye aksederek ora
efkar~nda fena tesir b~ rakt~~~n~~
da haber alm~~ , onui da - tekrar
KahireT~i
~~
Bua felgraftaki garez ve tahrikin ne kadar a~ikâr göründii~iinü
söylerne~e bile lüzum yok.

Hamza Beyi istemiyenler
Di~er taraftan, M~s~ rda hükümete muhalif baz~~gazetelerin, o
hükümeti Ankarada temsil eden
Hamza Beyin ~ahs~ n, da istemedikleri için, tasni edilmi~~te olsa,
bu kabil haberleri f~ rsat bilerek
siyasi tahrikât yapt~klar~~ da buraca malümdur.
Bütün bu vaziyetler kar~~s~nda
Hariciye Vekâletimizin notaya
verdi~i cevap pek isabetli ve tah.
rilsât~r~~ruh noktas~na i~aret eden
ve bu nevi tahrikât~ n müstakbel
münasebat~m~ z üzerinde yer bulmamas~ na ehemmiyet veren bir
cevapt~ r. Cevapta, ziyafetten son
ra sefire fesini ç~ karabilece~i ifadesinin M~s~ r için hiç bir suretle
haysiyet meselesi olam~yaca~~, binaenaleyh ne tarziyeye, ne de istikbale ait mülâhaz~~ me~rzuu bahsetme~e mahal olm~yaca~~~söylen
mekle beraber M~s~ r hükümeti
mutlaka bir mesele ç~ karmak fikrinde de~ ilse, samimi dostluk hislerirnizi tekrar ifadeye vesile veren bu hadisenin kapanm~~~ addedilmesi laz~m gelece~ini ifade etmektedir; ki böyle bir tasfiye ve
tavzihe de hakikaten ihtiyaç oldu
ku M~ s~rdaki tahrihâttan ve ona
pi~tarl~k eden notadar~~ anla~~ l~yor.

T~ l ~ k ~ lya,~ m Win arka,'

.5'im,sir

M~s~r politikac~lar~~tahrif, tezvir
ve entrika yolunu tuttular!
Ink~lapç~~Türk milletinin karde~~M~s~r milletine
kar~~~gösterdi~i hiisniiniyet
ancak bukadar te~v~re alet edilebilir
Biz, karde~~M~s~r milletinin de~il, entrikac~~
ve politikac~~müzevirler~n dü~man~y~z...
tikieri~~i bildirmektedir. Deyli Herald~n uydurma haberlerinin M~ s~r gazetelerinde yer bulmas~n~~
müteakip Havas Ajans~n~n M~ s~r
efkim~~umumiyesir~ de !Inad olmas~~
muhtemel yenl~~l~klar~~ ve tereddütleri t/kabak için yapt~~~~tekziplere bile kasten yer vermiyen Veft
çi ve entrikac~~ gazeteler bu defa da Türk matbuat~n~n ne~riyat~n~~ de~i~ tirrnekle kendilerine yeni bir tezvir ve fesat yolu açm~~~oluyorlar.
Tahrifçilerin bu yeni silkini~leri, Türk matbuat~n~~ karde~~M~ s~r
milletinin dü~man~~ gibi göstermek
ve Istanbul gazetelerinin M~ s~r etkin" umumiyesine ve ricaline kar~~~tezyificür yaz~larla dolu oldu~u
nu söylemek ve uydurmakt~r. hun
daki maksat a~ikiird~r, ilk haberi
tesni ve tahrik et~nekteki hedefin
ayn~d~r: M~s~rl~y~~ Türke, Türkü
Miami'ye dü~man etmek.
Iki dost millet aras~ndaki uz~m
ve kuvvetli karde~lik rnünasebetlerini yalan ve dolanla bozabilmemalar~,
esasen
musanna bir nin ne dereceye kadar güç oldu
hiadiseyi
Türk
milletinin ve ~undan gafil bulunan bu fesat un
aleyhin- surlar~n~n ellerinde tezvir, tahrif
Türk
ink~ ii~i~~n~n
ve entrika denilen ~eylerin ne dede devaml~~ bir tezvir ve fesat sirecelere kadar götürülebildi~ine
lah~~gibi kullanmak
istemeleri
pek ziyade dikkate ~ayand~r. Son de bu misallerle ~a~mamak kabil
defa Kahireden ald~~~m~ z telgraf- de~ildir. Bu bahis üzecinde Türk
gazetelerine
lar ve matbuat hülitsalan, ki bun- milletine ve Türk
lar~~ bugün ne~rediyoruz, Munrcla dü~en vazife sadece sokak politiyerle~en ink~ liip ve Türk dü~man~~ kac~l~~~n~n çirkefi içinden nezih
politikac~lar~n Türk matbuat~n~n M~ s~r milletinin yüzüne ve kulaklar~na smr~ yan bu fesatç~ lar~n hüsamimi ve M~s~r milleti için candan ve iyi niyetlerini tebarüz et- viyetlerini ortaya koymak ve ontiren nesriyatlarm~~ bile tahrif et( Devam~~ 6 inci sahifede )

Hisse Sefirl iibdfilrnelik Hamza B. rellklerlle beraber
Hariciye Vekületinin M~ s~r Hükümetine tevdi edilmek üzere haz~rlad~~~~cevabi nota dün Istanbula gelmi~tir. Yar~n Iskenderiyeye
gidecek olan Izmir vapurundaki
posta ile Kahireye gönderilecek,
M~s~r Maslahatgiizarmuz Mehmet Ali ~evki Pa~a taraf~ndan önümüzdeki hafta içinde Hariciye
Nazirma verilecektir. Fakat, her
iki karde~~milletin
hükümetleri
aras~nda bu muhabere cereyan ederken baz~~ M~s~r gazetelerinin
tabriklerine
tekrar
ba~la-
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M~s~rdaki
Tahrikât
(Ba~~~birinci sahnede)
lar~ n ink~lap dü~manl~~~~ile, iktisadi dü~manl~kla, siyasi ve irticai
dü~manl~kla yapt~klar~~tahrik ve
tezvire kar~~~kar:le~~M~s~r milletini ikaz etmektir. Ve... pek kuvvetle ümit etmek istiyoruz ki notam~z~ n kendilerine tevdiini müteakip M~s~ r Hükümeti de bizim
hüsnüniyetimizi ve kendi topraklar~nda bar~nd~rd~~~~fesatç~ lar~n
tezvirat~n~~biribirinden ay~rt edecek ve ebedi Türkiye - M~s~r dostlu~unun kervannu yürütmesini bilecektir.

Nas~ l tahrifat
yap~yorlar?
ANKARA, .11 (A.A.) —
Bugünlerde M~s~ r gazeteleri ba
z~~ ecnebi muhabirlerinin vercfikleri
atfen, M~s~r
notas~nda tarziyeden babsedilmedi~i halde Türk Matbuat~n~ n güya cevabt notanuz~la tar
ziye verrue~i reddetti~imizi yaz
&Mann: mevzuu bahsetmekte
ve bu h~.heri asabiyetle kar~~la
maktadrr.
Türkiye Matbuat~nda böyle
bir ~ey ne~redilmemi~~oldu~una göre, Türk ve M~s~r gazete
lerinin di~er memlekete yürüdünden evvel efkar' umumiyeleri tahrik etmekte menfaat bu
lardar oldu~u anla~~ lmakta ve
tahrildt nazar~~ dikkati calip
görülmektedir.

T~ pk~ l~as~ m g'un arkas~~

~im~ir

— Ne~ riyat~ m~z
M~s~rda tahrif
diiyor
Iürkiyeye ait malümatm
Kahireye Londra vas~ta,' sile gitmesindeki mana
nedir ?
Ankara, 11 (Ba~muharririmizden, telefonla) — Al~nan
haberlere göre (Standard Ekspres) ve(Elehra~n) gazetelerinin
Londra muhabiri Türk gazetelerinin M~s~r meselesi hak
k~ndaki ne~riyat~n~~tahrif ederek vermi~~ve Türk gazetelerinin hülüsas~~ M~s~rda kasten
yanl~~~ ne~rolunmu~tur. Bu
tahrif bilhassa ~u suretle olmu~tur:
Güya Türk matbuat~~"M~s~r
hükümeti fes meselesinden
dolay~~ bizden tarziye istiyor,
böyle bir tarziye veremeyiz"
diyorlarm~~~ve M~s~r aleyhinde ~iddetli ne~riyat yap~yorlarm~~~
Bunun üzerine M~s~r gazeteleri mukabil ne~riyata ba~lam~~~ve bu cümleden olarak
(Elehram) gazetesiM~s~r hükümetinden Türkiye ile münasebat~n kesilmesini istemi~tir.
M~ s~ r matbuat~nda hiç yokLar bir fes meselesi ç~karan
ilk haberin gene Londradan
verilmi~~bir telgraf oldu~u hat~ra getirilirse Türk gazeteleri
taraf~ndan M~s~ra kar~~~yap~lan son derece itilâfperverane
Mehmet As~m
: taraf~~ 2inci aay~fada)
L.:;;',,Iii~,fill~ n~~,„„~~~~~~ n~~ i-,,,I~~~~,;11.~~~~-J,~llu~ l~ luo~d"
T~ pk~ bw;~ m ~~ o

rakit
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Türkiye ile M~ s~ r ~ n aras~n~~ açmakt~r.
Türkiye M~ s~r ~ le olan münas.".bat~n~~ artt~rmak için tedbirler al~ yordu. Seyrisefainin
Iskenderiye postas~~ ile I~~Bankas~n~n M~ s~r ~ubesi bu mtinatatt~~ 1 r~ ci say~ rm~da
sebat~n gün geçtikçe artacave dostane ne~riyat~n bir Lon~~n~~ gösteriyordu. Bu münadra telgrafile tahrif edilerek Z
sebat~ n her gün biraz daha
M~s~ r gazetelerine veril~nesinartmas~n~~ çekemeyen bir tak~ m
deki manan~n ehemmiyeti tak- i E unsurlar uydurma bir fes medir edilir. Ilave edelim ki Ana- 13,.. -... selesile M~s~r~ n milli izzeti nefdolu Ajans~~ taraf~ndan ~imdiye I i sini tahrik
etmek f~ rsat~n~~
kadar Türk gazetelerinin ne~ --.
z. bulmu~lard~r. ~imdi bu f~rsatriyat~~ hakk~ nda M~ s~ ra verilmi~~ I tan istifade edebilmek için en
olan telgraflar~ n da ora gaze3 çirkin vas~ talara bile mtiracaat
telerinde ne~redilmedi~i anla- . etmekten çekinmiyorlar deS
~~lmaktad~r.
59. mektir.
~u halde bir taraftan Türk
'i.
Bununla beraber kanaat~ m~l
gazetelerindeki ne~riyat~n tahf ~udur ki bu i~te hakikat geç
rif edilerek kasten M~ s~r aleyh.r bile olsa meydana ç~kacakt~r.
ta~~~ bir ~ekilde gösterilmesi,
t:•Nihayet bu entrikalara kap~ di~er taraftan yar~~ resmi Anaz= lanlar zarar görecektir. Yaln~ z
dolu Ajans~~ taraf~ndan verilen
;----- burada M~ s~r matbuat~ nn dikdo~ru haberlerin M~ s~r gaze-_7 kat~ n~~ celbedecek bir nokta
•
Z telerine verilmemesi, yahut bunu,
vard~ r. (Elehram) gibi Türkiye
lar~ n ne~rine mani olacak ted-'z".. ve M~ s~
r münasebat~n~n kesil- birlerin al~ nm~~~olmas~ , niha- _ 2
. mesini isteyen M~ s~ r gazateyet lstanbula ve Ankaraya ait; -•- lerinin entirikalara kap
~lmamalümat~n do~rudan do~ruya.-,.' .-=7 m
• as~~ lü~ umudur.
E~er bu
Türkiyeden M~ s~ ra verilmesin- --,. ,lz„ gazeteler
hakikaten bilerek
de hiçbir mahzur yokken Lon- 5- ; siyasi
entrikalara alet olm~ dra vas~ tasile gitmekte olmas~~
-4 yorlarsa son sözlerini söylebu i~in içinde daha ilk gün---- mek için hiç olmazsa Türk
Z denberi ~üphe etti~imiz kas- 1
r•
notas~n~ n M~ s~ra varmas~n~~ ve .
idin vücudunu ispat eden en I
münderecat~n~n iyi anla~~ lmas~kuvvetli bir delil de~il midir? %
n~~ beklemeleri lAz~ md~ .
-_13u entrika rnillerininin taE
r
Mehmet As~m
2.=. kip ettikleri bütün maksat . k

Ne~riyat~m~z
M~s~rda tahrif
ediliyor

Ea~~

:..

ei....1,11,,,....01",l,n~~~~~~~~~~~~ hnolliiI~~m~~~~~i~~ii~i~~~~ i~n~ mIl~~
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Hüsnüniyetimize ra~men!
Gizli ellerin muharref haberlerile M~s~r efkârm~n te~visine devam ediliyor
Türk gazetelerinin samimi ne~riyat~~Londra'dan
M~s~ r'a; aleyhtarane imi~~gibi aksettiriliyor
M~s~ r'dan gelen haberlere güre
Türk matbua,~ n~ n malum mesele etraf~ndaki ne~riyat~~ orada M~s~ r aleyhtad:kile tef sir edilerek tekrar velveleli ne~riyata ba~lan~hn~~t~ r. Ancak bu
defa da dikkate lay~ k olan cihet, Türk
matbuat~~ ne~rivat~ n~n bilhassa M~s~r'a
muharref ~elcillerle bir daha gene
Londra'dan aksettirilmis olmas~ ndan
ibarettir. Filhakika Standard Ekcpres
ile El'ehram'~ n Londra muhabiri ta-

raf~ ndan g3nderilen telgrafnarnelercle
Türk matbuat~ n~ n güya M~s~ r aleyhindeki ne~riyat~, bu ne~riyata güya M~s~ r aleyhtar~~ bir ~ekil verilerek M~s~r'a
bildirilmi~, M~s~ r matbuat~n~n son feveran~~ bundan ileri gelmi~tir.
Resmi ~ngiltere hükümetinin dürüstlü~üne inanmakla beraber M~s~ r efkar~n~~ mahsus surette yanl~~l~~ a sevket mek, ve M~s~ r ile Türkiye'nin aras~n~~
(Mabadt

~~ ~ l, ~ l ~,~ ,~~ ~~~~~ ~ ~~
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Hüsnü niyetimize
Ra~men
M~s~r efka
^r~n~ n tesvisine
devam ediliyor
(Birinci saltifedrtt mabaft)

açmak istiyen haberlerin evvelce ol du~u gibi bu defa dahi Londra'dan
aksetmekte bulunmas~ na ~a~mamak ta
elimizden gelmiyor. Evvelce tahrif edilmi~~bir te~rifat mes'elesiydi. ~imdi
de Türk matbuat~n~n güya M~s~ r aleyhindeki ne~riyah.
Ba~ta «Cumhuriyet» olarak Türk
matbuat~n~n ne~riyat~~ meydandad~r,
bunda karde~lik; biitün samimiyeti ile
tekrar olunan M~ s~r halk~na kar~~~muhabbet ibraz~ndan ba~ka bir ~ey ya p~lmam~~~oldu~u meydandad~r.
Biz her hangi bir vaziyeti bütün bir
diiriistlük ve mant, kla münaka~a et mekten kaçar insanlar de~iliz. Evvelki
mes'elede münaka~a etti~imiz mevzu,
muharref ~ekli gene Londra'dan M~s~ r'a aksettirilmis tamamile musanna
bir te~rifat mes'elesi idi.
M~s~ r ile Türkiye'nin aras~n~~ acrna~a azmetmi~~olan gizli ellerin simdi
ipli~i pazara ç~ kan eski mes'eleyi bir
tarafa b~ rakarak ortaya güya Türk
matbuat~n~ n M~s~ r aleyhtarl~~~~ ett~i
yolunda tezvirat yapt~klar~na ~ahit oluyoruz. Vaziyeti so~uk kanl~l~ kla mütalea etmekten ba~ka yap~ lacak bir
~ey yoktur.

Biz haklar~ nda samimi muhabbet
hislerinden ba~ka bir hisle mütehassis
olmad~~~= muhterem M~s~ r halk~n~~
i~fal etmek istiyen musanna bir haberi
tahlil ederek M~ s~r efkânn~~ hatadan
s~ yanet etmek istedik. ~imdi bu efkânn yeni ~ekillerde ta~litine çal~~~ld~~~~
anla~~l~ yor. Ortal~~~~kar~~t~ rmak isti yen nifak ve fesada kar~~~Türk efkân kadar M~s~ r efkünn~ n uyan~k ve
basiretli olmas~na ihtiyaç vard~r. Bugün için gördü~ümüz hakiki vaziyet
budur.
Ankara I! (A.A.) — TL/günlerde
M~s~r gazeteleri baz~~ecnebi muhabir •
lerinin verdikleri havadise atfen, M~ s~r
notas~ nda tarziyeden bahsedilmedi~i halde Türk matbuat~ na güya cevabi no tas~ nda tarziye vermek; reddetti~imizi
yazd~klar~ n~~mevzuu bahsetnnekte ve ,
bu haberi asabiyetle kar~~lamaktad~r.
Türkiye matbuat~ nda böyle bir ~ey '
ne~redilmemi~~oldu~una göre, Türk ve
M~s~ r gazetelerinin di~er memlekete
vürudünden evvel efkâri umurniyeleri
tahrik etmekte menfaat bulanlar oldu ku anla~~ lmakta ve bu tahrlât nazar
dikkati calip görülmektedir.

T~ l)k ~ l ~as~ n~~ ~~ ~ 'in arkas~~
(.1~~~ihr~l ~ Fel 1,1,~ 1 ~ l ~ nt ,
12.12.1932
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NIL ÇOCUGUNA
AÇIK MEKTUP
Ey Nil'in "dünkü bana" benziyen bugünkü asil çocu~u!

çok üstündür. Biz i~te Inb~leyizdir.
Onun için kim ne derse desin, sen
yaln ~z bana inan, benim sevgime
dayan ve benim pe~ irai 1-~ral~mn!
Onlat-~n yolu seni k ~rk kat z ~~ teire; benim oylt ~m
seni k ~ rk
Iz kurtulu~u gotüii.
Benim dostum senin de dostum, benim dü~manun senin de
clü~manind ~r. Bu noktaya mem
koy!
Nil çocu~u! Içi yanan mefkUre
çocu~a! Benim karde~im!
Dava, kara püsküllü k ~rm~ z~~
feste'
Dava büyüktür, milletlerin
kurtulu~u davas~d ~r ve en büyük
davac ~~ sensin. Bu büyük davada
benden ba~ka sevenin,
dostun,
karde~in yoktur. Gönlünii bana
daya, göreceksin ki dünyan~n en
devrilmez adam~~sen olacaks~n.
Çankaya seni seviyor bak ~n yaral~~ çocuk! Çankayan ~n birisini
veya bir ~eyi sevmesi ne demektir. Bunu tarif edemem, tarihe ve
dehre sor!
~uras~nt da haber vereyim ki
bana inanmaz da, gider, srnohinli
sar ~kl ~lara, melonlu cübbeliler e
ve ne idü~ü belirsizlere veya bilinenlere inan~rsan, suç bende olmaz. Çünkü kendi dü~en «Hamaz.

Ey benim ç~bi kana~lam~~lar ~n

, ~~regi kan kopi~ren çocu~u!

Ey sahralar ~n, deijalar ~n, fidarilarin ink ~lap çocu~u!
Ey M ~~i:-..la do~an Çankaya
z:•..~eu~u!
f~ ,'Sti~~ rublu kötü gaze4o.i kat ~.' yazd ~ klar ~na ne
hak ~ yorsu.~?
Sen bana bak! Kendine bak!
Aram ~ zdaki gonalba~indaki sa~lam manaya bak!
Bugün Kahirenin bana hücum
eden gazeteleri,
bil ki bana hücum etmiyorlar, sana hücum ediyorlar. Senin kafan ~n içindeki büyük hedefe, ga~sünün alt ~ndaki
mukaddes aleve, gözbebeklerindeki derin hasrete hücum ediyorlar.
Onlar zaten beni sevmezler,
zaten bana dü~mand~rlar. Bilirler
ki ~u kürenin ü.;tünde bir ink ~lap
Ankaras~~ ve bir ink ~lapç~~ Türk bulundukça zulme, gerili~e, kavukla ve silindirli taassuba, esirli ~e
bitim, ölüm mukadderdir.
Ve bilirler ki sen ;benim manevili ~imin içinde henüz maddele~memis bir cephesin. Seni ~imdiden
y ~kmak laz~md ~r; ve seni ~imdiden y ~kmak için de ilk önce aranuzdaki sevgi ve mefküre ba~~n~~
Ben yolumda devam ediyorum,
koparmak laz~md ~r. Bu ba~~ko- senin de ne fikirde oldu~
unu bilpunca sen yaln~z kalacak.s~n, yal- mek isterim. Sakarya çocu~u, Nil
n~z kal ~nca bir kere daha ve da- çocu~una ba~ka ne söyleyebilir?
ha derinden ellerine dü~eceksin.
Inanan inan~r, inannuyan kumda
Dedim ya, seni ölesiye ezmek için oynar. Bana göre en f ~rt ~nal~~
habana hücum ediyorlar.
va bile ba~lar. Haydi art ~k, seni
kafanla ve kalbinde kar~~~ kar ~~ya
Fakat aram~zdaki münasebet
sadece klasik formüllii hükümet- berak ~ yorum.
ler dostlu~u
de~ildir. Ink ~lap
karde~li~i, kar ~n karde~li~inden
Aka GIDNIYOZ
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tamim

oldull üzere Cumkririyet bayramiar~nda
Ve..,cLetimiz .lemleketimizdek~~siyasi mümessillere resmi bir ziyafet vermektedir. Bu ziyafeti umumiyetle Halk F~rkas~ n~ n Devlet
rica: ve

oiri ile ecnebi Sefaretler erkân~n~n itirak ettikleri

.3uvaresi takip eyleuektedir. Gerek resmi ziyafet' gerek süvareyi
tumuz
Reisicümhur/Hazretleri de yüksek huzurlarile sereflendirmektedirier.
Ankara Falasta verilmi~~olan bu seneki süvare de yine
Jümhuriyet Halk Firkas~nca tertin edilmi~~ve davetnameler Farka
taraf~ ndan gönderilminti, Ziyafette haz~r bulunan siyasi mümesc"llere iltifat ve hat~rnüvazl~ k asari ibraz ~n~ , zemin ve zaman~n
uuktezas~na göre kâh ~u ve kâ~~bu sefire kar~~~tatyipkâr ve iltifatkâr baz~~beyanat~~mahsusada bulunmak' itiyat buyurmu~~olan
Reisicümhur Hazretler bu seneki bayram~m~ zda da gündüz tebrik
için Büyük Millet Leclisinde kendilerini büyük üniformaurile
ziyaret etmi~~ve ak~amki resmi ziyafete de keza ayn~~k~yafette
davet edilmi~~olan bilumum siyasi mümessiller meyan~nda M~s~ r
Sefirine yemekten sonrc yan~ndan geçerken teveccühkâr baz~~ifadatta bulunmu~ lar ve fesini ç~ kararak rahat edebilmesine müsaade
buyurduklar~n~~söylemi~ler idi. Sefir bir an için tereddüt ettikten sonra fesini bizzat ç~karm~~~bunun üzerine ReisicüMhur Hazretlari kendisini yüzünden üpmü~ lerdir Milli bayram~n~z" takip eden
gün mr:lçarunileyh Sefirle konu5urken bir ak~ am evvel Reisicürnhur
Hazretlerinin hakkilidaki iltifatkâr tezahurat~n~~tebarüz ettirdikten sonra bu halin kendisine kar~~~Ankara'ya vusulünden beri
Mubeacel Devlet Reisimizce beslenmekte olan muhabbetin yeni bir
mianesi oldu unu söylemi~~idim. Bunun üzerine Sefir pek mütehassis
./.
T~pk~bas~m 14
D~~i~leri Bakanl~~~ndan Elçiliklere genelge
12.12.1932, No. 23853/161
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Halim

çabs23. tatyip eyledi~ini beyan ve bana te~ekkür etmi~-

orean

gün sonra Kaire Maslahatgüzarlmizdan ald~~~ -

bir - elgr3.fta L,cndra'da münte~ir 'Daily Heraldliin Kahire'ye
verd

~~ kir havadise ,
) atfen M~s~ r gazetelerinin Cumhuriyet baySfirine Baz~~ Hazretieri taraf~ ndan fesini
=eilmi~~ oldu~unu ve bundan bir hadise ç~kt~~~n~~ x

vef~r,ni- sa^i..onü terk ile gitti~ini yazd~klar~~ Vekâletimize
kater verildi, Bu ayn~~ havadisi alan Anadolu ajans~~ keyfiyeti
Icin L~s~r'daki muhabirine i~bu uydurma haberin Türkiye
ile L-17.=':;: çok destana ve yak~n munasebetlerindeki inki~af~~
rnrr•e ~üe

etmiyen baz~~ menfaattar mahafil taraf~ndan

1,Jap ed~ lmiç oldu~u ve esasen telgraf~n do~rudan do~ruya
gönder:mesi de i~in bu mahiyetini gösterdi~i mealinde oir tavz ~hname yollanm~çta, ....aslahatgUzar~m~zdan ald~~~ m~z malûmata
tekzip ~imdiki M~s~r Hükûmetinin taraftar~~ El Ehram
::.3r~y: gazeteci El Ittihat, ve Ba~vezir Bitki Pa~a f~rkas~n~n
71rev,
ic~~ efkâr~~ E~~aap gazeteleri müsteaaa olmak üzere Kahire
Iskenderiye>de intlear eden gazetelerin hepsinde yer bulmu~tur.
indi, gerek . ~s~r Sefiri Abdülmelek Hamza Beyin benimle vak~~ ve yukarda bertafs~l arzedilmi~~olan mulâkat~nda berabervaru~:au:~z netiueye, gerek uydurma ~ay~alar~n tekzibi için
Anadc:u .,jansIn~n yauta~~~te~ebbüse ra~men L~s~r Hükûmeti meselej.e e~er suiniyyet yoksa bariz bir acemilik ve so~ukluk eseri gös':,-,rms Ve Haric~ye Veziriaslahatgilzar~m~zla yapt~~~~ mülâkatta
::,emeketlerdeki L:~s~r mümessiller~nin önl..brmalarin~x lâbis
.,ulu ~ JdJklar~~ zaman fes giymeleri icap etti~ini ve Cilmhuriyet

":eily Heraidin bu makaleninin frans~zca sureti bu tamime
merbuttur,(N0.1",)
~•

T~pk~bas~m 14'ün 2 . sayfas~~
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Hulla~~

na Daire Umum Müdürlü~ü
ad ~ube

bayram~~gecesi verilen suvare esnaa~nda M~s~ r Sefirine kar~~~
res: ..ayani °sof bil- 2namele yap~ ld~~~ n~~ve Türkiye Hariciye
VeSintr.3fi~ le.:örü~'~rke~t bu i~ e Sefirin bir hadise manas~n~~
ermesinden

izhar~~teessüf etti~ini ve meseleyi sui
tasvir eyledgini söyledikten sonra vaziyetin

tefehlrim

5.s~r'da tamiri icap etti~ine ve 1:~s~r Hükametine tarziye vermek l»r ~,z;~ eldt~ince~ine i~aret etmi~~ve sizin bu itizar~~k~yafeti re!Jm~yenizle yapman~z' istiyor de~iliz-. fakat herhalde içinde
biun3u ~ m

k mü~kil vaziyetten memnun ve mutma~n g~kmaall-

~~ m~z icap eder, Bn.,n için Ankara Hük,ametinden ileride böyle
bir had~berin teker r etmiyece~ine dair bize teminat vermesini
de taxm~dc rica ederiz demi~ tir.
Yukar~ da da söylendi~i gibi süvarede herhanci bir
/n~clise vukutulmu~~olmay~ p ReisieümLur Hazretleri taraf~ndan
M~s~ r Seririne yap~ lan teklif s~rr bir tevecaÜh ni~anesi te~ kil
eylemekte aldu~una nazaran Abdülmelek Hamza Beyin benimle yapt1t;1 mülsâlemede kendisine herhangi bir teessür veya teessüf
oeyan~n, mahal ~örülm ~~de~ildir.
L.~ s~ r Hükametince ~ id~~muessif bir haidese ~eklinde
tas-dr edii.~ ekte o:an fes ç~kar~ lmas~~teklifi bizim nazar~m~zda
böyle bir mahiyeti asla haia bulunmam~~~olan bir keyfiyettir,

:~~ keder ki hadisenin vüeudü maltimumuz olmad~~~~için bundan
bittabi harigteki messilliklerimize ve hatta Kahire 1.;aslahat..
:-:Uzarl~~m~ za mal;imat vermek lüzumunu bile hissetmi~~de~ildik.
yollad~~~~rapora cevap olarak Kahire Elgili~imize gönderdiimiz telgrafta bu cihet tasrih edilerek i~ in mahiyeti izah 3:ummu~tur,

T~pk~bas~m 14.'im 3. Sayfas~~

Bikil .1.. „5'irn,sir
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-IV-

Veziri laslahatgzar~m~ zia mulâhaLin~~
sateakip

sureti iliiç olan notay~~tevdi eylemi~ -

tlr, (No.2l
~~bu -oTotaya Ilükti, -.1z milli ~ erefimizin muktezas~ na
ge likikatin ich2lar~nan telkinine mutab~ k buJ~unan keza sureti
ili~ ik (No.3.; cevab ~~haz ~ -livacah Lida ~ r Karieiye Vezaretine
verilmek üzere Kahire Elgiligimd7e göndermi~tir.
Türk ve L~ s~ r l;illetleri aras ~ nda mevcut bulunan s~ k~~
ve gok saruim".' dostluk ve hatta karde~ lik hislerinin tesirinden
ilham al~nmah~~~ve iki memleket aras~ ndo mevcut manasebit~ n
devam ve inki ~ af' arzusu taraf ~m~zdan beslenmemi~~olsayd~~eevabi
aetam~ za Lh~ sir'in nezasile hemahenk olmak için ~ üphesiz daha
iürü~t bir tahir ~ ekli verilmesi icap. edecekti.
E~er tanmin ve ühic'iolz

:uda ~ r fkAhlmeti mant~ ki

hdoaket eder de meselenin ic.nh ve mahiyet:1 hakk~ nda belagannabe:.a iz kat~~mahtev5 belunon natem~ z üzerine i~ i kapanm~~~addederda 2iirk ve :,:~ sir

aras ~ nda havout bulunan ve geniileyip

kuvvetlenmesi bizce çok iltizam edilmekte rlan münasebat ~n idaM2S ~~ knbil olacak ve bu hal siyasetimizi her memleketle aznn

dostluk ve samiriyet h"vas içinde yürütmek arzusunda buluoan
bizleri bitimbi memnun edecektir.;aksi takdirde, yani Kahire
kabnesi ~ imdi asar~ ni östermekto oldugu t ~ fAbe ve acemice
siyasette israr p,österdii takdirde, bundan hasil olabilecek
vaziyeti so~uk kanlil~ kla telâkki Anee de ~ imdiden karar verbulunmaktayiz.
l7otamiz üzerine : ~ s ~ r Hükûmetinin alaca~~~tavru
l:areket hakk~ nda bilNare mütemmim maliimat verilecektir Efendim.
Hariciye Vekili
Dr. Tevfik Rü~tü
T~ pk~ basun 14.iin 4. sayfas~~
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itepub:.ique Turque a transmis e son
Royal
Gouvernement la Lot Verbale ..ue le Ministere/des Affaires EtranLegation

geres lui a remisen date d's 22. Novembre 1932.

500 Gouver~ent, ,cette Legation a l'hon.0 Ministere Rval ce qui suit:

D'ord.-,_: de
neur de com~nuniquer

Le Ministere tes Affaires Etrangeres de la Republique
Turque ne peut cacher l'etonnemnt qu'il a ressenti en trouvant
dans ladite lote la relation nouvelle d'un fait qui avait deje
fait

d'une conversation franche et amicale entre Son

3XCellOnCe Abdul M83.ek Hamza Bey at le Ministre des Affaires

Etrangeres,
Tevfik Rü§ti. iey avait, en e -fet, explique
le Ministre

Monsieur

cours de la visite que celui-ci lui avait

faite, iz caractere hautemcnt bienveillant et franchement sympathique de s parcles qui lul avaient ete adressees au debuts de
la soiree du Parti 'I:: Peuple. Il lui avait rappele qu'e la fin
du dIner officiel et au commencem2nt de la soiree que ne Parti
donnait ensUite, l Ministre d'Egypte avait ete autorise,comme
toutes les annees precedentes, h se mettre plus

l'aise en en-

levant sa coi'fure. Cette fagon de faire est, d'ailleurs, conforme

e

l'wage qu'avaient les Tuncs

etait celle qui

GC

l'enoque od leur coiffure

porte aujourd'hUi en Egypte.

Son Exo.,_lence Hamza Bey etait entierement d'accord
Wie2 le Ministre dee Af'aires Etrangeres sur la signification in-

dubitablement bienveiliante et :tmicale
lui avaient ete adresses et
ne restait plus place

a

e

donner aux paroles qui

la suite de cette conversation il

un malentendu quelconcue.
•/

T~ pk~ bas~ m 14'ün eki
TC. Kahire Elçili~inden

M~s~ r D~~i~leri Bakanl~~~ na Nota
18.12.1932

Bilâl N. ~im~ir
Tf~riciye Cfi~nhuriyeti

Ankara

Hariciye Vekâleti
nci Daire Umum Müdürlü~ü
nci ~ube
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Hulksa

Aucun incident n'ayant su lieu, aux- yeux de -ce 1iinistre pendant cette soiree, il va sans dire que, dans l'entretien
Bey a eu le 30 Octobre avec le Ministre d'Egypte,

cue Tevfik

il ne pouva.lt 'etre question de l'expnession d'un reret.
D'autre part, le Ministre des Affaires Etranres de
la Repub2Aque ",..2rque satime devoir relever le fait suivant qui a
peine eon Gouverne,lent:
Pendant que les relations d'amitie qui unissent les
deux Peuples frres tura et egyptien allaient en se developpant
at sa fortifiant tous les jou-s, des nouvelles tendancieuses ou
inventees, dont on n'a pas reussi

penetrer le but, ont pu me-

nacer de creer des nuages dans ces relations en denaturant, en
vue de l'exploiter, la signification d'un acte eminent amical.
Quant

la question du port de la coiffure nationale

dont la nota susindiquee du Ministh,
e Royal faisait mention,i1
ne serait peut 'etre pas necessaire d'ajouter que chaque Etat est
evide=ment libre d'adopter l'uniforme qui lui plait, comme il
est aussi Laturel que chaque Etat rgle son protocole en prenant
en considenition lee exigences de la vie nationale et internationale,
Depuis que les relations de la Turquie avec l'Egypte
ont ete etablies sur de nouvelles bases le Gouvernement de la
Republique a donne

la nation egyptienne independante maintes

preuvis de son amitie et de son estime. Il tient toujours
coeur non seulenent de maintenir ces relations qui trempent ~eurs
racines dans 'Inc source aus,
i feconde, mais de raffermir et de
consolider celles-ci JUSqU' les rendre en parfaite harmonie avec
les sentiments que reesentent tes deux peuilles l'un pour l'autre.

T~ pk~ bas~m 14.'ün eki
T.C. Kahire Elçili~inden M~s~ r
D~~i~leri Bakanl~~~ na 18.12.1932
günlü notan~ n sonu

B~ lât Ar. ~im~ir

MINISTERE
DU ~~

AFFMRES ETRANGERLIL
C•OINKT DU MINISTME

NOTE VERBALE

Le Ministre des Affaires Etrang3res du Royaume
d'Egypte a l'honneur d'accuser r6ception de la Note
remise le 18 ddcembre 1932 par Monsieur le Chargd
d'Affaires de Turquie de la part du Gouvernement de la
Rdpublique. Il prend acte des explications que Son
Excellence Tewfik Ruchdy Bey a donndes au Ministre
d'Egypte tendant

rapprocher le fait qui s'est produit

3 la fin du diner officiel et/but de le soirde du
Parti du Peuple, des usages qu'avcient les Tures d~~
l'dpoque o leur coiffure dtait celle qui se porte
aujourd'hui en Egypte.
En prdsence de ces explicatious, des protestations d'amitid, d'estime et du (Wsir de consolider et
de raffermir 3es relations qui unissent les deux Puys,
telles que le Gouvernement Turc a Men voulu les exprimer
dans sa Note et rditdrer par l'organe de son Reprdsentant
au Caire, le Gouvernement Egyptien est tout disposd
coneiddrer l'incident comme cos.
D'autre part le Gouvernement Royal rel3ve avec

T~ pk~bas~ m ~~ 5
M~s~r D~~i~leri Bakanl~~~ ndan
T.C. Kahire Elçili~ine ~ kinci Nota
27.12.1932

Bildi V. ~im~ir

m~m~sT~lb~a
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AFFAIRES ar~gAt~at~~ ts.
CADIMIT DU
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satiefaction la d6claration du Gouvernement de la
R6publique ayant trait au port de la coiffure nationale
et reconnaissant le droit de chaque Etat d'adopter
l'uniforme qui lui platt. Il ne doute pas qu'd ses yebx,
le droit de chaque Etat de rgler son protocole en ter.L.nt
compte dee exigences de sa vie nationale et internationle
ne saurait enbr en conflit avec les droits des reprentants diplomatiques dans le prsent uidre d'ides.
Le Gouvernement Egyptien ne croit pas devoir enV
insister sur l'iL,Iortanee qu'il attache d maintenir les
relations les plus cordiales avec le Gouvernement de lc
R6publique et a resserer les liens d'amiti qui unint
les deux Pays juzqu'd les rendre en parfaite har~:v~ni,,
avec les sentimnts que ressentent les deux Peuples
l'un pour l'autre.

Le Caire,le 27 d6cembre 1932.

pk~~ has~ m ~~ 5'in sonu

.V. ~im~ir

Decypher.

Sir P. Loraine. (Cairo).
December 16th. 1932.
D. 1.25.p.m. Decanber 16th. 1932.
R. 1.15.p.m. December 16th. 1932.

No. 224.
oCo
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Confidential.
Sir G. Clerk's despatch No. 356.
I fear developments of Tarboosh incident are serious
and that danger of a rupture between Turkey and Egypt is
disagreeably close.
I recently recelved visit from Turkish Charg6 d'Affaires who spoke quite personally and unofficially, what
came out is that Egyptian request for assurance for the
future has aroused indignation in Turkey. That Turkish
Government are making it a national issue to back up the
Ghazi and cover up his blunder; and will therefore not
teke much trouble to avoid a rupture. Be had not yet received text of Turkish note to be handed to Egyptian Goveninent but understood that besides probably unpalatable
portions it would contain passages of which Egyptian Government could teke act in such manner as to score a satisfaction. What Turks really want is to find a formula which
without giving Ghazi away can be regarded by Egyptians as a
satislaction but cannot be construed as a Turkish surrender.
This to be coupled with a withdrawa1 of notes. Be insisted
that unless a solution were found soon it wou1d be too late
to get one.
Charg d'Arfaires alsa said Impression existed at
Angoral
T~ pk~ bas~ m
Il~ gilterenin Kahire Yüksek Komiserli~ ilulen
~ ngiltere D~~i~ leri Bakanl~~~ na
16.12.1932 günlu, 224 say~ l~~
~ifre telgraf
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Angora that England and especially London press had written
up the incident in order to drive a wedge between Turkey
and Egypt.
As regarde this point I said ir such childish nonsense
was believed by Turkish Government I had nothing whatever to
say. He said there was no such responslbility suggested
against His Majesty'e Governnent or against myself.
I then said that in my opinion as a private individual
the Ghazi had been in the wrong and that some eatisfaction
was due to Egypt. I saw no reason why Turkish Government
should not at least assure Egyptian Government that their
national costume enjoyed every respect. As we were always
desirous that Egypt should be on harmonious terms with her
neightours I would discuss the matter with Sidky but on a
purely personel basis.
Later in the smne evening I saw Sidky and told him gist
of what Turkish Charg~S d'Affaires had said. Sidky sald be
certainly desired no quarrel with Turkey. Idea of withdrawing Egyptian note was however repugnant to hlm; and be could
not help resenting apparent attempt of Turkey to brow-beat
Egypt who was the offended party and entitled to saticfaction. Ha din not belleve Egyptian intereste would suller by
a withdrawal of Egyptian diplomatic and consular missions
and knew be could rely on British help to watch over them as
in the pnst.
He had not received Turkish note but be promieed to look
at it cnrefully in search for a method of honourable solution
and said be would coneult ne personally again before doing
anything.
I truet you will approve ay language. On each occaelon I
spoke only in a personel capacity. As both partles had come
to me about thls si.orm in n hat I judged it advlsable to
exert personel influence in a calming senee.
Addressed to Foreign Office No. 224; repeated...14 Angora.
_

T~ pk ~ l~as~ rn ~ fi'~ l~ n sunu

Bil(21 V. ~im~ir
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N.nb,

Turco-Bgvotian relationS.
Refers to Angora despatch No. 356 of 2nd November

}E 6709/6523/44

(s 6033/34/44). Fears development° of Tarboosh incident

are serious and that there is a danger of a rupture
between Turkey and kgypt. Records conversation with
Sir P. Loralne (Cairo). Turkish Charg6 d'Affaires who explained effect in
Turkey of Egyptlan nota and described probable glet
.w 224 Confidential. of Turkish reply. Turks really wanted to find formula
which would satisfy all partles. Sir P. Loralne
/mu.' 16th Dec. 1932.
ridlculed suggestion that London press had endeavoured
Recrird
to drive a wedge between Turkey and Egypt. Gist of
in Rogistry 47 th Dec.1932 Turkish Charg6 d'Affaires remarke was told to Sidky
Pasha who promised to search for method of honourable
E: Turkey.
solutlon and to coneult High Commissioner before taking
any action. krepeated AngOraj.
TELEGRAM FROM

I Min~ars.)

Last Paper.

References.
A foreoast of the Turkieh nota le oontained In
the attached "Times" outtlng of December 15.
Query. Approve Sir P. Ioraine'e language. Draft

(rv-kpls,

telegram attached.
I hava been wondering whether it might be advisablc
to forestall further untoward developmente by

(How .4.7 .nsed of.)

instructing Ur. Corgan to make private and frienaly
Y 4-

representations to Tewfik Rnetli to the effeot that Ele
Maiesty's Government hope that thie unfortunate affair
will be settled, but that they ara dieturbed by the
attempt which has been

made to eaddle thie oountry

with the responsibility; and that they look to the
Turkieh Government. who will realiee the absurdity of
the charge, to sea that ite repetitIon le not allowed
(..41Wey
to impair the good relatione whioh-~ exietea between
Great Britain and Turkey.
(Action
completed.)

But perhaps it le beet to let mattere alone for the

dex.)

time being lest we contribute to exaggerating the
gravity of a fedish incident.

1‘
Next Paper.

Zgypt'
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~ ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~ndan
yorumlar 17.12.1932
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kopma noktas~na getirmi~~ve günü gününe iki ay sonra, y~ lba~~~arifesi nde kapanm~~t~.
Sonras~~
Olay~n tam kapand~~~~günlerde, Ankara'da K~z~lay'~n y~lba~~~
balosu yap~l~r. M~s~r Elçisi Hamza Bey baloya gelir ve fessiz gelir.
O ak~am Atatürk de baloyu onurland~rmay~~uygun görür. Baloya
var~nca M~s~r Elçisini yan~na ça~~r~r. Baloda bulunan ~ngiltere ~~güderi James Morgan, Atatürk ile M~s~r Elçisinin bu kar~~la~malar~n~~
Londra'ya rapor eder. ~ kisi aras~nda ~öyle bir "konu~ma" geçmi~ :
Gazi (pek alayc~): "Niçin fesinizi giymediniz?"
Hamza Bey (~a~~r~r) : ??
Gazi: "Beni niçin Hükümetinize rapor ettiniz?"
Hamza Bey (aptalla~~r) :???
Gazi: "Gelecek 29 Te~rinievvel yeme~inde fesinizi giymezseniz sizi ben Hükümetinize rapor ederim."
— Hamza Be) (büsbütün ezilir) ???"
~ngiliz ~~güderi, "Bu canl~~ haz~rcevapl~k kar~~s~nda gayrete
gelen Gazi, Hamza Beye ve Kral Fuad'a kar~~~besledi~i sevgiyi uzun
uzun anlatmaya koyuldu" der ve ekler: "M~s~ r notasm~n Türkleri
ho~nut etti~i ve fes olay~na art~k kapanm~~~gözüyle bak~ld~~~~kesindir." 1°9
Olay~n kapanmas~~üzerine Türk bas~n~nda ~ngiltere'nin ho~una
gidecek yaz~lar görülür. Milliyet gazetesi ba~yazar~~ve Siirt Mebusu
Mahmut (Soydan) Bey, ~~Ocak 1933 günü bir ba~yaz~~yay~nlar. Fes
olay~~ilk kez bas~nda yans~d~~~~günlerde Avrupa'da bulundu~unu,
orda baz~~kimselerin bu olayda ~ngiliz parma~~~bulundu~unu ileri
sürdüklerini, kendisinin buna inanmad~~~n~~anlat~r. ~imdi ~ngiltere'nin olay~~k~~k~rtmak ~öyle dursun yat~~t~rm~~~oldu~unun anla~~ld~~~n~~
belirtir. Bundan ho~nut kald~~~n~~söyler. 11°
9 Ocak günlü La Republique gazetesinde Yunus Nadi Beyin ayni
yönde bir ba~yaz~s~~ç~kar. Yazar, sa~duyunun zaferini alk~~lar. Ingiltere'nin bu olaydaki yap~c~~rolünü över. "~ngiliz resmi çevrelerinin
109 F.O. 3711169811E. 265: Morgan to Mr. Rendel, 7.1.1933. Private.
°I° Ibid.
Belleten C. XLVIII; 4
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dürüstlü~ünden ve her iki tarafa kar~~~besledikleri dostluktan ku~kulanmaya hiç neden yoktur" der. In
Bu yaz~lar~n D~~i~leri Bakan~~Tevfik Rü~tü Beyin telkiniyle yaz~ld~~~~anla~~lmaktad~ r. Bakan bunu Ingiliz Büyükelçisi Sir George
Clerk'e de aç~kça söylemi~tir. "Çünkü, Kahire'deki Ingiliz Yüksek
Komiseri Sir Percy Loraine'in gerçekten olumlu rol oynad~~~n~, özellikle Kral Fuad ile M~s~r Ba~bakan~~ S~tk~~ Pa~a üzerinde etkili olabildi~ine inan~yorum" demi~tir. 112
Fes olay~~konusunda üç M~s~r mebusu Ba~bakan'a ve D~~i~leri
Bakan~na sorular sormu~lard~~ve bu sorular olay~n kapanmas~na kadar
cevaps~z b~rak~lm~~t~. M~s~r D~~i~leri Bakan~~ Yahya Pa~a, 23 Ocak
günü M~s~r Mebusan Meclisinde sorulara ~u kar~~l~~~~verdi:
"Cumhuriyet Bayram~n~n y~ldönümü dolay~s~yla 29 Ekim'de,
Ankara'da, Halk Partisi taraf~ndan verilen ak~am yeme~i ziyafetine
M~s~r'~n Ankara Elçisi de ça~~r~lm~~t~ r. Yemek bittikten sonra Elçiye
bir i~aret verilmi~~ve bu i~aretin Elçinin ki~ili~ine, ya da kisvesine bir
sald~r~~ olmad~~~, Türkiye'de fes giyildi~i zamanlarda adet oldu~u
gibi, resmi törenin sona ermesi üzerine arzu ederse fesini ç~karabilece~ini Elçiye hat~rlatmak amac~~güttü~ü Türkiye yetkililerince belirtilmi~tir.
"M~s~ r Hükümeti, Ankara Elçisinin raporundan olay~ n ayr~nt~lar~n~~anlad~ ktan sonra Türkiye Hükümetiyle yaz~~maya giri~mi~~ve
amac~n ne oldu~unu sormu~tur. Türkiye Hükümetinden gelen kar~~l~kta, olay~n anlat~ld~~~~biçimde geçti~i, M~s~r Kral~~temsilcisinin
Türkiye'de pek takdir edildi~i ve Türklerin M~s~rl~lara kar~~~çok içten dostluk duygular~~besledi~i bildirilmi~tir. Türkiye Hükümetinin
M~s~r Hükümetine kar~~~iyi niyetini ve iki millet aras~ ndaki dostluk
ili~kilerini geli~tirmek istedi~i ve M~s~r Kral~~Hazretlerini takdir
etti~ini kan~tlamak üzere M~s~r'daki I~güderli~ini Elçilik düzeyine
yükseltmeye karar verdi~inden I~güder Mehmet Ali ~evki Beyin
Kahire Elçili~ine atanmas~ na muvafakat etmesi Kral Hazretlerine
teklif olunmu~ tur. Kral Hazretleri, Türkiye Hükümetinin bu teklifini
kabul buyurmu~lard~r." 113
" F.O. 3711169811E. 528 ve F.O. 4241278, p. 9, No. 5: Sir G. Clerk to Sir

1

J. Simon, 16.1.1933, No. 18.
112
113

Ibid.
D.B.A.— Mts~r K. 9: Kahire Elçili~inden Hariciye Vekâletine yaz,

1933, No. 66/2t.
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Soru sahibi mebuslardan Dr. Abdülhamit Sait Bey, Bakan~n bu
aç~klamas~n~~yetersiz bulmu~, olay~n üzücü oldu~una de~indikten
sonra, Türkiye'nin özür dilemesi gerekti~ini ileri sürmü~~ama öteki
mebuslarca çabucak susturulmu~ tur. Soru sormu~~olan Abdurrahman
Elbeyle ve Aziz Abaza adl~~öteki iki Mebus, Ankara'daki M~s~ r Elçisinin hakarete u~ramad~~~ = anla~~ld~~~n~~söylemi~ler, Türkiye — M~s~r dostlu~u üzerinde durmu~lar ve dostlu~un ya~at~l~p güçlendirilmesi dile~inde bulunmu~lard~r 114.
Ankara'daki M~s~ r Elçisi Hamza Bey, 1933 Ocak ay~~sonuna do~ru, izin geçirmek üzere ülkesine gitmi~tir. El Ahram gazetesinin bir
haberine göre, Tevfik Rü~ tü Bey, Hamza Bey arac~l~~~yla M~s~r Hükümetine te~ekkürlerini yollam~~t~r. Fes olay~n~~dostça çözümlemesine
çal~~m~~~olmas~ndan dolay~~M~s~ r Hükümetine hem kendisi, hem Türkiye Hükümeti ad~na te~ekkür etmi~tir. M~s~r'da Türkiye'ye kar~~~
dostluk besledi~i gibi, Türkiye'de de ba~ ta Gazi olmak üzere, herkesin M~s~r Kral~na, soylu M~s~r ulusuna ve Hükümetine kar~~~dostça
duygular ta~~d~~~n~~söylemi~tir 115.
Türkiye uzunca bir zamandan beri Kahire'de Elçi bulundurmuyordu. Bu durumun M~s~rl~lar~~gücendirdi~i fes olay~~s~ras~nda iyice
su yüzüne ç~ kt~~ve anla~~ld~. M~s~rl~lar~~ho~nut etmek, iki ülke aras~ndaki ili~kileri güçlendirmek için, fes olay~~dostça kapand~ktan sonra
Türkiye'nin Kahire ~~güderi Mehmet Ali ~evki Beyin Elçi olarak
atanaca~~~M~s~r Hükümetine duyurulmu~ tu. Türkiye sözünü tuttu
ve 7 ~ubat 1933 günü ~evki Bey Türkiye'nin Kahire Orta Elçili~ine
atand~~1".
26 Mart 1933 ak~am~, Kral Fuad'~n do~um y~ldönümü dolay~s~yla Ankara'daki M~s~r Elçili~inde bir suvare verildi. Atatürk, pek
dostça bir jestte bulunarak, gece yar~s~na do~ru, hiç beklenmedik biçimde M~s~r Elçili~indeki suvareyi onurland~rd~~ve sabaha kadar Elçilikte kald~. Ankara'daki ~ngiliz Büyükelçili~i, Atatürk'ün bu davran~~~n~, "yaln~z fes olay~n~~onarmak için yap~lm~~~nâzik bir jest de~il, ayn~~zamanda M~s~r'a kar~~~aç~ k bir iyi niyet gösterisi ve Türkiye —
M~s~r ili~kilerini geli~tirmek arzusu" olarak de~erlendiriyordun7.
114

Ibid.
"M~s~r'~n Türkiye Elçisi", El Ahram, 26.1.1933
115 D.B.A. — M~s~r K. 1114. Mehmet Ali ~evki Beyin Güven mektubu.
117 F.O. 4241278, p. 40, No. 26: Morgan to J. Simon, 30.3.1933, No. ~ o8
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29 Ekim ~~933'te, Türkiye Cumhuriyetinin onuncu y~ldönümü
dolay~s~yla Kral Fuad, Atatürk'e kutlama telgrafi gönderdi. Atatürk
de Kral'a "en içten te~ekkürlerini" bildirdi I". Ama M~s~r makamlar~n~n Türkiye'ye kar~~~bir süre daha so~uk davrand~ klar~~ anla~~ld~.
Yine Türkiye Cumhuriyetinin onuncu y~ldönümü dolay~s~yla Türkiye'nin Kahire Elçili~inde verilen suvareye, küçük dereceli bir M~s~r
görevlisi d~~~ nda, M~s~rl~~Bakanlardan ve yüksek devlet görevlilerinden
hiç kimse kat~lmad~. E~iyle birlikte bu davete gelmi~~olan Ingiliz
Yüksek Komiseri Sir Percy Loraine, hiçbir M~s~rl~~görevliyi orada
göremeyince ~a~~rm~~t~r. Türkiye Elçisi ~evki Bey, bu "kas~tl~~boykottan" duydu~u üzüntüyü Yüksek K omiserden saklamam~~t~r. Bütün
Bakanlara ve D~~i~leri görevlilerine davetiyeler gönderdi~i halde hiçbirisinin gelmemi~~olmas~ndan yak~nm~~t~r. Elçi, "Kral~n buyru~u
ile suvarenin kasten boykot edilmi~~oldu~unu" söylemi~tir 119 .

Ingiliz Yüksek Komiseri, M~s~rl~lar~n bu davran~~~ n~, bir y~l önceki fes olay~yla ilgili görmü~tür. Ertesi sabah yard~mc~lar~ndan birini
M~s~r Ba~bakan~na yollam~~, Türkiye'nin bu önemli ulusal gününe
M~s~rl~lar~n kat~lmam~~~olmalar~n~n do~ru olmad~~~n~~ve Türk Hükümetinin de bundan ho~lanmayaca~~n~~duyurmu~tur. Bunun üzerine
30 Ekim 1933 ak~am~, Elçi ~evki Beyin koruyuculu~u alt~nda, Kahire'deki Türk Hay~rsever Derne~ince düzenlenen suvareye, M~s~r Maliye,
Harbiye ve Vak~flar Bakanlar~yla Kahire Valisi, Içi~leri Bakanl~~~~
Müste~ar~~ve Kral ad~na Saray Mabeyncilerinden biri topluca kat~lm~~lard~r. Elçi ~evki Bey, geçten geç suvareye gelmi~, salonun bir
kö~esinde oturmu~~bekle~en M~s~rl~~Bakanlar~n ellerini s~ km~~, ama
kendileriyle hiç ilgilenmeden gidip kar~~~kö~edeki bir sandalyeye oturmu~tur. Ingiliz Yüksek Komiserli~i görevlilerinden biri gidip M~s~rl~~
Bakanlarla konu~mas~~için Türk Elçisini bo~~yere ikna etmeye çal~~m~~t~r. Elçi, bu davetin kendisinin daveti olmad~~~n~, bir ak~am önce
kendisinin suvaresini M~s~rl~lar~n boykot ettiklerini, bu ak~am salona
girerken Bakanlar~n ellerini s~kmakla gereken nezaketi göstermi~~
oldu~unu söylemi~~ve yerinden kalkmam~~t~r. Saray mabeyncisi, ev
sahibi durumundaki Kahire Türk kolonisi ba~kan~na, bu davete Kral
ad~na geldi~ini, Türkiye Elçisi gelip yan~na oturmazsa güç durumda
D.B.A.— Gazi M. Kemal'den Kral Fuat'a tel. 13 1.1933.
F.O. 4241279, Part XXVI, p. 36, No. 39: Sir P. Loraine to Sir J. Simon,
4.11.1933, No. 962.
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kalaca~~n~~söylemi~tir. Bu sözler Türk Elçisine iletilmi~, ama Elçi yine
yerinden kalkmam~~t~r. Sonunda, daveti düzenleyenler ustaca bir i~~
yapm~~lard~r: Davetlileri yemek masas~na ça~~r~rken Türk Elçisiyle
M~s~rl~~Bakanlar~~yanyana getirmeyi ba~arm~~lar ve ~evki Bey masada
Saray mabeyncisi ile uzun bir sohbete dalm~~t~r. Böylece hava yumu~am~~t~r 120.
1934 y~l~nda M~s~r Kral~~Fuad'~n Türkiye'yi ziyaret edece~i,
Atatürk'ün konu~u olaca~~~yolunda d~~~bas~nda haberler ç~km~~, 121
ama bu ziyaret gerçekle~memi~tir.
1935 y~l~nda, be~~y~ldan beri Türkiye'de görev yapmakta olan
M~s~r Elçisi Hamza Bey de~i~tirildi. Yerine atanan yeni Elçi Mofty
El-Gazzaerly 28 Ekim 1935 günü Atatürk'e güven mektubunu sunarak Türkiye'de göreve ba~lad~~122.
28 Nisan 1936 günü M~s~r Kral~~Fuad öldü. Kral~n ölümü dolay~s~yla Atatürk, M~s~r'a kar~~~dostlu~unu göstermekten geri kalmad~.
Veliaht Faruk'a içten bir ba~sa~l~~~~ve sempati telgraf~~çekti. Ayr~ca
Kahire'deki Türkiye Elçisine Ola~anüstü Elçi s~fat~yla cenaze törenine kat~lmas~~ve Atatürk ad~na cenazeye mükellef bir çelenk koymas~~
emredildi. Kral~n tabutuna gönderilen çelenkler aras~nda Atatürk ad~na gönderilen çelenk çok daha gösteri~liydi. Bu dostluk jesti M~s~rl~lar~~
pek duyguland~rd~. Elçi Mehmetali ~evki Alhan, Ankara'ya ~unlar~~
rapor etti:
"Cenaze merasimi 29 Nisana müsadif Per~embe sabah~~yap~lm~~t~r. Hükümeti Cumhuriyemiz nam~na beyan~~taziyet edilmesine ve
Fevkalade Elçi s~fatile merasime i~tirak olunmas~na ve Reisicumhurumuz Atatürk nam~na mükellef bir çelenk konulmas~na dair olan emri
devletleri Çar~amba ak~am~~geç vakit al~nm~~~ve derhal Hariciye
Vezirli~ine gidilerek icabeden tebligatta bulunuldu~u gibi, mükellef
bir çelenk dahi yapt~r~larak cenaze günü protokol dairesinin tensibi
veçhile lahd~n bulundu~u El Rifai camiine gönderilmi~tir. Ecnebi
Hükümdarlarile Reisicumhurlar~~ taraf~ndan gönderilen çelenklerden daha mükellef olan mezkür çelengin Reisicumhurumuz nam~na
vazolunmas~~ve merasime de Fevkalade Elçi s~fatile i~tirakimin emir
° Ibid.
"Two Kings Expected to Visit Turkey", The Evening Standard (London),
13.2.1934.
122 D~~i~leri Bakanl~~~~ r~ll~~~, 1964 — 1965, S. 444.
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buyurulmas~~iki memleket aras~ndaki dostlu~un yeni bir eseri addedilerek gerek Hükümet ve gerek Kral ailesi nezdinde son derece memnuniyeti mucip olmu~tur." 123
M~s~r Hükümetiyle Krall~k ailesi, sözlü ve yaz~l~~ te~ekkürlerini
Türkiye'ye bildirdiler. M~s~r Ba~bakan~~ve D~~i~leri Bakan~~Ali Mahir
Pa~a, 3 May~s günlü bir notayla, M~s~r Hükümetinin Türk Hükümetine te~ekkürlerini ve derin minnettarl~k duygular~n~~iletti 124 . Kraliçe
Nazl~~da 5 May~s günü Ba~mabeyncisi Zülfikâar Pa~a'y~~Türkiye'nin
Kahire Elçisine gönderdi ve "Kral Fuad'~n cenaze merasiminde
Ola~anüstü Elçi bulundurmak ve çelenk göndermek suretiyle Atatürk'ün göstermi~~oldu~u cemilekârl~ktan dolay~~son derece mütehassis
olarak samimi te~ekkürlerinin kendisine sunulmas~n~~rica etti 125 ."
Kral Fuad'~n ölümü ve Kral Faruk'un tahta ç~kmas~yla Türkiye —
M~s~r ili~kilerinde yeni bir dönem ba~lad~. 7 Nisan 1937 günü Ankara'da Türkiye — M~s~r Dostluk antla~mas~~ve ayr~ca Tabiiyet Sözle~mesi
ile Ikamet anla~mas~~imzaland~. ~ ki ülke aras~ndaki dostluk ili~kileri
giderek güçlendi.

123 D.B.A. - M~s~r K. 211. Al. al.: Kahire Elçili~inden D~~i~leri Bakanl~~~na
rapor. 1.5.1936.
T.C. Kahire Elçili~inden D~~i~leri Bakanl~~~na yaz~, 4.5.1936, No.
124
185/127.
125 Ibid.: T.C. Kahire Elçili~inden D~~i~leri Bakanl~~~na yaz~, 5.5.1936, No.
189/131.

