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Öz 

Mondros Ate kes Antla mas n n imzalanmas ndan sonra ngiltere, kendi menfaatle-
ri do rultusunda hareket etmeyi uygun bulmu tur. Bu do rultuda Hindistan sömürgelerine 
giden yolun güvenli i bak m ndan kilit noktada bulunan Kuzey Irak bölgesini hâkimiyeti 
alt nda bulundurmay dü ünmü tür. Dolay s yla hemen harekete geçmi ve ate kes antla -
mas n n baz maddelerini kendine dayanak noktas yaparak i gallere ba lam t r. 

Ancak ngiltere, Kuzey Irak tan ba ka Güneydo u Anadolu ya yönelmi tir. Kuvvetli 
bir Türk yönetiminin bölgede bulunmas n kendisi aç s ndan sak ncal

 

görmü tür. Bunun 
için de özellikle Kürtleri, para, de erli e ya, Kürt Devleti gibi vaatlerle kand rmaya ve 
kendi taraf na çekmeye çal m t r. Bu amaçla sivil ve askerî ajanlar n bölgeye göndermi -
tir. Fakat bunda ba ar l olamay nca da bölge halk n , tehdit ve zor kullanma yollar yla ikna 
etmeye çal m t r. Her halükârda ngiltere nin giri imleri sonuçsuz kalm t r.  

Anahtar Kelimeler: Kürt, Kuzey Irak, ngiltere, Türkiye, Musul.  

THE GREAT BRITAIN S PROVACATION ACTIVITIES TO THE SOUTHEAST 
ANATOLIA PUCLIC FOR THE OCCUPY DESIRE 

Abstract 

The Great Britain thought to act about her interests after the Mondros Armistice. At 
this direction she planned to occupy Northern Iraq which is on the keypoint of the way of 
Indian colonies safety. So she started to occupy on the basis of Mondros Armistice s some 
articles especially 7 th and 16 th. 

However the Great Britain, went towards Southeast Anatolia after Northern Iraq. She 
thought that a stronger Turkish administration who was in the region, opposed her. Because 
of this she tried to get especially Kurds in her favor to convince with money, valuable 
goods and a Kurdish State. Therefore she sent civilian and military spies to the region. But 
when she failured on this aim, she persuaded the region people with the way of threat and 
pressure. By all means nothing resulted from the Great Britain s attempts.  

Keywords: Kurd, Northern Iraq, The Great Britain, Turkey, Mosul.   
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1. Giri  

Tarih, toplumlar n haf zas d r. Tarih ilmi, bugünkü olaylar n sebeplerini 
do ru anlamak, tedbirlerini al rken geçmi te ya ananlar n tekrar n önlemek anlam 
ve i levini içermelidir. Bu do rultuda belgelerin, bilgilerin, hem hakl l n hem de 
yürürken yol ayd nl n n sebebi olarak ö renilmesi, sadece tarihçilerin de il, karar 
verenlerin ve onlara dan manl k yapanlar n da bilmesi gereken hususlard r. Bu 
ba lamda günümüzde ortaya at lan Demokratik Aç l m Projesi, Kürtlerin konumu-
nu ve durumlar n ö renme ihtiyac n gerektirmi tir.  

Nitekim geçmi te toplum bünyesinde herhangi bir Kürt sorunu ya anma-
m t r. Sadece Büyük Güçler in kendi ç karlar do rultusunda Kürtleri bir araç 
olarak kullanmaya çal t klar görülmü tür.  

te bu çal ma, ngiltere nin, Musul u ve Hindistan sömürgelerini güvende 
tutabilmek için Türkiye nin Güneydo usuna yönelik i gal faaliyetlerinin haks zl -

n , bölgede bulunan Kürt halk n k k rtarak kendi güdümünde tampon bir devlet 
kurmay planlad n fakat buna kar Kürt halk n oyuna gelmedi ini, üstelik Tür-
kiye taraftarl do rultusunda ngiltere ye kar ç kt n ortaya koymay amaçla-
m t r. Bunu yaparken Kürtlerin, Türklerle bir problemi olmad n göstermeyi 
dü ünmü tür. 

Bu çal mada, geçmi te ya da var olan bir durumu var oldu u ekliyle ta-
n mlamay amaçlayan ara t rma yakla m olan tarama modeli kullan lm t r. Bu 
model çerçevesinde, konu ile ilgili olaylar kendi ko ullar içinde ve oldu u gibi 
tan mlanmaya çal lm t r. Tarama modelinin ara t rma yakla m na uygun olarak 
konu hakk ndaki bilgiler, yaz l belgelere ba vurularak elde edilmi ve elde edilen 
da n k bilgiler incelenen zaman ve mekân göz önüne al narak bir sistem içinde 
bütünle tirilerek yorumlanm t r.  

Bu do rultuda makalenin ana konusu, La Question De Mossoul De La 
Signature Du Traite D armistice De Moudros (30 Octobre 1918 au 1 re Mars 
1925), ba l kl kitapta yer alan orijinal belgelerden faydalan larak olu turulmu tur. 
Celal Bayar n an lar na yans yan ekliyle, D i leri Bakanl 1925 y l nda La 
Question de Mossoul ad nda k rm z bir kitap bast rm t r. Bu kitap, 30 Ekim 
1918 den 1 Mart 1925 y l na kadar Musul Meselesine ait resmî belgeleri ihtiva 
etmektedir. Bunlar Frans zca yaz lm veya Frans zca ya tercüme edilmi tir. Türk-
çe as llar Bayar taraf ndan bulunamam t r. Bu nedenle eserin Frans zca yaz ld 
dü ünülmektedir. 

Söz konusu belgelerde yer alan bilgiler, inceledi imiz dönemde bölgede 
görev yapan asker, devlet adam (Ali hsan Pa a, Binba Noel, Vladimir 
Minorsky) vb. ki ilerin an lar ile kar la t r l p objektiflik sa lanmaya çal lm t r. 
Nihayet konuya hâkim bilim adamlar n n (M. Kemal Öke, Al-Jumaily, Yusuf 
Hikmet Bayur, hsan erif Kaymaz) eserleri incelenerek konu tamamlanm t r.
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Bu noktada ngiltere yi Güneydo u Anadolu ya getiren süreç nedir? soru-

sunun cevaplanmas konuya giri için faydal olacakt r.  

Birinci Dünya Sava n n genelde Orta Do u, özelde Musul ile ilgili yönü, 
bu bölgelere Almanya n n m , yoksa ngiltere nin mi egemen olaca olmu tur1. 
Fakat sava n sonlar na do ru ngiltere nin a rl belli olmu tur. Zira Musul böl-
gesi, Orta Do u ya emperyalizmin s zmas için uygun bir zemin olu turan co raf-
yaya sahiptir2. 

Musul vilâyetinin kapsad topraklar ran, Suriye ve Anadolu yu Irak ile 
birbirine ba layan yollar n kav ak noktas ndad r. Anadolu, ran ve Suriye ile Mu-
sul aras nda do al engeller varken Irak ile aras nda hiçbir co rafî engel yoktur. Bu 
nedenle, Musul vilâyetine sahip olan güç, Irak üzerinde u veya bu biçimde etkinlik 
kurabilir3. Yine Irak n stratejik durumu kendi bünyesi içinde dikkate al nd tak-
dirde, Hindistan elinde bulundurmak isteyen bir ülkenin Irak mutlaka kontrol 
etmesi gerekti i görülecektir4.  

Böyle bir konumundan dolay ngiltere, Musul u Türkiye ye b rakmamak 
için her türlü yola ba vurmu tur. Bu suretle Türklerle ate kes imzalanmadan Mu-
sul un ngilizlerin hâkimiyetine geçebilmesi için ngiltere Genelkurmay yöreye bir 
askeri güç yollamaya karar vermi tir5. Nitekim Irak taki General Marshall komuta-
s ndaki ngiliz ordusu, Musul a do ru ilerleyerek 22 Ekim 1918 de Dicle boyunda 
sald r ya ba lam lard r6.  

gallerle ilgili olarak 6. Ordu Komutan Ali hsan Pa a n n an lar na yan-
s yan ekliyle Dü man 24 Ekim 1918 sabah bir liva piyade ve bir miktar süvari 
ve topçu ile ileri karakollar m z takip etti. 25 Ekim sabah taarruza ba lad . 25 

                                                

 

1  Ergün Aybars; Orta Do u, Emperyalizm, Petrol ve Türkiye, Be inci Askerî Tarih Semineri Bildi-
rileri I, De i en Dünya Dengeleri çinde Askerî ve Stratejik Aç dan Türkiye, Genelkurmay Askerî 
Tarih ve Stratejik Etüt Ba kanl Yay nlar , Ankara 1996, s. 521. Türkiye ve Irak, co rafî kom u 
olmalar yla birlikte yo un uygarl k ba lar ve köklü ortak tarihleri sayesinde birbirlerine daha çok 
yakla m lard r. Bu özellikler, Türkiye ile Irak aras nda, herhangi bir ba ka Arap ülkesinden daha 
fazla yak n ili kiler kurulmas n sa lam t r. Al-Jumaily, zzet Öztoprak; Irak ve Kemalizm Ha-
reketi (1919-1923), ATAM Yay nlar , Ankara 1999, s. 9. 1071 Malazgirt Zaferi nden sonra Irak n 
(1094) Türk hâkimiyetine girmesi ile Türkler, t pk Anadolu ya yerle tikleri gibi, Kerkük merkez 
olmak üzere, Kuzey Irak a da yerle mi lerdir. Selçuklu ve Osmanl

 

devirlerinde bölgenin hâkim 
unsurlar olarak varl klar n devam ettiren Türkler, I. Dünya Sava ndan sonra Irak n ngiliz i ga-
line u ramas ile anavatandan ayr lm lard r. Mehmet Saray; Atatürk ve Türk Dünyas , Türk Ta-
rih Kurumu Yay nlar , Ankara 1995, s. 201. 

2  Serhat Erkmen; Türkiye nin Kuzey Irak Politikas , Avrasya Dosyas , C. 8, S. 4, ASAM Yay nlar , 
Ankara K 2002, s. 161. 

3  hsan erif Kaymaz; Musul Sorunu, Otopsi Yay nlar , 1. Bask , stanbul 2003, s. 39. 
4  Selçuk Duman; Irak (1908 1923), Dan man: smail Y ld r m, Bas lmam Doktora Tezi, F rat 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elaz  2003, s. 14. 
5  Mim Kemal Öke; Musul Meselesi Kronolojisi (1918 1926), Türk Dünyas Ara t rmalar Vakf 

Yay nlar , stanbul 1987, s. 20-21. 
6  Bülent Demirba ; Musul Kerkük Olay ve Osmanl

 

mparatorlu unda Kuveyt Meselesi, Arba 
Yay nlar , stanbul 1995, s. 16-17. 
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Ekim de Suriye deki ngiliz Ordusu nun Halep i i gal etti ini haber al nca 25/26 
Ekim gecesi Kerkük ün tahliyesini emrettim. ngilizler ancak 26 Ekim sabah bo 
bulduklar Kerkük e girmi lerdir7.

 

Ard ndan birliklerin da n k olmas , haberle -
me imkânlar n n kaybolmalar ve ngilizlerin çok h zl davranmalar yüzünden 6. 
Ordunun ana unsuru olan Dicle Grubu 30 Ekim de esir dü mü tür8.  

Ayn tarihte yani 30 Ekim 1918 de Mondros Ate kes Antla mas imzalan-
m t r. Müttefikler ad na Amiral Calthorpe un Türklerle imzalad ate kes madde-
lerine göre, 31 Ekim tarihinden itibaren askerî operasyonlar n ask ya al naca 
belirtilmi tir.  

2. ngiltere nin gal Faaliyetleri  

Türkler, Musul vilâyetinin büyük bölümünün de dâhil oldu u, ate kes ant-
la mas n n imzaland

 

tarihte i gal edilmemi olan bölgeleri korumay umut et-
mi tir. ngilizler ise, ate kesin 7. maddesinin9 stratejik önemdeki noktalar i gal 
etmeye imkân verdi ini ve 16. maddenin10 de Mezopotamya daki Türk garnizonla-
r n n teslim olmalar ndan söz etti ini ileri sürmü tür.  

Bu do rultuda Irak ngiliz Kuvvetleri Ba komutan General Marshall, 2 
Kas m 1918 de Ali hsan Pa a ya  bir mektup göndererek Berlin de 1917 y l n n 
Ekim ay nda Irak la ilgili ilan edilmi olan ve Alman askeri raporunda yer alan 
bölgenin teslim edilmesini talep etmi tir. Daha sonra bu s n rlar ifade etmi tir; 

ran s n r boyunca, Muhammed den Oramar da n n yak n ndaki Diyala dan 
geçen noktaya kadar, buradan da Harir civar nda üçgen ekli olu turan Büyük 
Zab tan Köysancak ve Süleymaniye ye ve buradan da Amadiye nin Güneydo u-
sundaki noktadan Büyük-Zap boyunca uzanarak buradan F rat boyunca Zaho yu, 
Siirt i, Batman , Piran ve Kerker i de içine alarak Meskene ye kadard r. Ve de 
Meskene den Çölün ve F rat nehrinin aras ndaki bütün ekili arazileri de kapsaya-
rak ran (Basra) Körfezine kadard r11.

  

                                                

 

7  Ali hsan Sâbis; Harp Hat ralar m Birinci Dünya Harbi, C. 4, Nehir Yay nlar , stanbul 1991, s. 
301-306. 

8  Demirba ; Musul-Kerkük Olay , s. 17. Millî Mücadele esnas nda birinci ordu Erkân- Harbiye 
reisli i etmi olan Kaymakam Halit Bey in bir raporunda büyük harbin sonlar nda Irak cephesini 
tutan alt nc ordu kumandanl n n hal ve vaziyete muvaf k olmayarak verdi i emir neticesinde 
mütarekeden bir gün evvel 13,000 esir verilmi ve elli top kaybedilmi tir. Yusuf Hikmet Bayur; 
Türkiye Devletinin D Siyasas , TTK Yay nlar , Ankara 1995, s. 162-163. 

9  Müttefikler güvenliklerini tehdit edecek bir durum oldu unda memleketin herhangi bir stratejik 
noktas n i gal etme hakk na sahip olacaklard r. Türk stiklâl Harbi I Mondros Mütarekesi ve 
Tatbikat , Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Ba kanl Yay nlar , 3. Bask , Ankara 
1999, s. 47-48.  

10  Hicaz, Asir ve Yemen de, Suriye ve Irak ta bulunan birlikler en yak n itilaf komutan na teslim 
olunacakt r. Ve Kilikya daki kuvvetlerin düzeni korumak için gerekli miktardan ba kas 5. mad-
dedeki artlara göre kararla t r lacak ekilde geri çekileceklerdir. Türk stiklâl Harbi I Mondros 
Mütarekesi ve Tatbikat , s. 48-49. 

11  La Question De Mossoul De La Signature Du Traite D armistice De Moudros (30 Octobre 
1918 au 1 re Mars 1925), Yay na Haz rlayan: Ahmed hsan, Türkiye Cumhuriyeti D i leri Vekâ-
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Bu s n rlar uyar nca General Marshall dan ald emir üzerine General 

Cassel, 3 Kas m 1918 de Musul a gelerek Musul un bo alt lmas n , silah, cephane 
vs malzemenin teslim edilmesini istemi tir. Fakat ngilizlerin çok daha büyük he-
deflerin pe inde olduklar , generalin yan nda getirdi i harita üzerinde Irak terimi-
nin nereleri kapsad na dair yapt konu mayla ortaya ç km t r. Zira haritada 
Irak n kuzey s n r Osmaniye-Siverek-Silvan-Siirt hatt ndan geçmekteydi. te 
General Cassel, Musul d nda, Musul vilayetini, Diyarbak r vilayetini, Urfa ve 
Siirt sancaklar n Irak n parças olarak kabul ettiklerini ifade etmi tir12.  

Bunlara ek olarak 6. Ordu, Adana dan sonra ngilizlerin Mara , Urfa san-
caklar ile Diyarbak r vilayetini hatta Erzurum, Bitlis, Diyarbak r, Harput, Kilikya 
ve Sivas içine alan ve Vilayet-i Sitte denilen bölgeyi i gal etme dü üncesinde 
oldu unu belirtmi tir13. Dolay s yla ngiltere nin Kuzey Irak tan sonra Güneydo u 
Anadolu yu i gal dü üncesinde oldu u ortaya ç km t r.  

Nitekim k sa bir süre sonra General Allenby harekete geçerek 22 ubat 
1919 da Mara , 27 ubat ta Birecik i, 16 Mart ta Harapnaz ve Telebyaz istasyon-
lar n 14, 24 Mart ta da Urfa y i gal etmi tir15. Bu arada Savunma Bakanl , Ba -
bakanl a arz etti i 18 ve 27 Mart 1919 tarihli raporlar nda 13. Kolordu16 bölgesin-
de muntazam ve kararla t r lm bir plana göre devam eden i gal faaliyetleri do -
rultusunda Urfa y

 

da alan ngilizlerin Mardin ve Siverek e sonra da Diyarbak r a, 
daha sonra da kuzeye do ru ilerlemelerinin muhtemel görüldü ünü ifade etmi tir17.  

3. ngiltere nin Bölge Halk n K k rtma Faaliyetleri 

ngiltere, Güneydo u Anadolu ya yönelik askerî i gallerini sürdürürken 
bölge halk n kazanmaya ve Türkiye aleyhinde k k rtmaya çal m t r. Zira ngilte-
re, halk kazanamad takdirde bölgede bulunman n daimi olmayaca n bilmek-
teydi. te bu amaçla ngilizler, Diyarbak r, Bitlis, Van ve Güneydo u daki di er 
vilayetler dahilindeki a iretleri yan na çekmek, Türkiye ile ahali aras nda güvensiz-

                                                

 

leti, stanbul 1925, Belge No: 10. D i leri Vekâleti 1925 y l nda La Question de Mossoul ad nda 
k rm z bir kitap bast rm t r. Bu kitap, 30 Ekim 1918 den 1 Mart 1925 y l na kadar Musul Mese-
lesine ait resmî belgeleri ihtiva etmektedir. Bunlar Frans zca yaz lm veya Frans zcaya tercüme 
edilmi tir. Türkçe as llar n bulamad m. Celal Bayar; Ben de Yazd m Millî Mücadele ye Gidi , 
C. 1, Baha Matbaas , stanbul 1965, s. 92.  

12  Selçuk Ural; Mondros Mütarekesi Sonras ngilizlerin Irak Cephesi nde Gerçekle tirdi i galler, 
Askerî Tarih Ara t rmalar Dergisi, S. 4, Ankara A ustos 2004, s. 36. Burada dikkati çeken 
nokta General Marshall n belirtti i hat içerisinde Musul un kuzeydo usunda yer alan Revanduz 
vb. yerlerin bulunmamas d r. Vladimir Minorsky; Musul Sorunu, Çeviren: Salim ahin, Avesta 
Yay nlar , 1. Bask , stanbul 1998, s. 29, 31. 

13  Türk stiklâl Harbi I Mondros Mütarekesi ve Tatbikat , s. 136. 
14  Türk stiklâl Harbi I Mondros Mütarekesi ve Tatbikat , s. 150. 
15  La Question De Mossoul; Belge No: 43.  
16  Savunma Bakanl , 9 ubat 1919 tarihli telgraf ile Ali hsan Pa a ya görevden al nd n ve 6. 

Ordu nun 13. Kolordu ya dönü türüldü ünü bildirmi tir. Türk stiklâl Harbi I Mondros Müta-
rekesi ve Tatbikat , s. 143-144. 

17  Türk stiklâl Harbi I Mondros Mütarekesi ve Tatbikat , s. 157. 
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lik yaratmak amac yla çe itli s fatlar alt nda asker ve sivil görevlileri ad geçen 
illere göndermi lerdir18.  

Bu cümleden olmak üzere ngiltere nin Süleymaniye siyasi temsilcisi Bin-
ba Noel, 14 Nisan 1919 tarihinde Nusaybin e gelmi tir. Geli amac n söyleme-
yen Noel in yan nda iki tercüman, iki çavu ve Musul un iki eski jandarmas bu-
lunmaktayd 19. Bu durum söz konusu ki i hakk nda üphelerin olu mas na neden 
olmu tur. Zira Binba Noel, 17 Nisan 1919 tarihinde Nusaybin in ileri gelenlerini 
ziyaret etmi tir. Ziyaretinde Nusaybin pazar n n mali, tar m ve ticari durumundan 
endi elendi ini söylemi tir. Kabilelerin say lar n ve isimlerini sorarak not alm t r.  

Ard ndan tümen binas n ziyaret etmi , sava tan önce ve normal ko ullar-
daki hasat ile ilgili bilgileri sormu tur. Resmi olarak da devlet hazinesinin usulünün 
nas l i ledi i üzerinde bilgilendirilmesini istemi tir. Bu durum, hangi görevle gel-
di i bilinmeyen bu adam n seyahat amac n ortaya ç kartm t r. Nitekim Vali, bu 
bilgileri ona vermemi tir. Noel de, 18 Nisan da Mardin e gitmek üzere Nusay-
bin den ayr lm t r20. 

Bununla birlikte ngiltere, bölgeye gönderdi i asker ve sivil görevlileri 
arac l yla halk , çe itli yollarla kazanmaya çal m t r. Bu ba lamda nab z yok-
lama faaliyetlerine giri erek kendi lehine kamuoyu olu turmay planlam t r. Bunu 
yaparken yumu ak bir dil kulland klar hatta türlü vaatlerde bulunduklar görül-
mü tür. Vaatler aras nda para, saat vb de erli mallar yan nda ba ms z Kürt devleti 
kurma söylemi dikkat çekmi tir. Ancak bu vaatlere ra men halk n Türkiye taraftar-
l , millet olma bilincinin bir göstergesi olmu tur.  

ngiltere nin kamuoyu olu turma faaliyetlerine örnek olmas aç s ndan n-
giliz subaylar , i gallerle birlikte bölge halk n n kendilerine bak n ö renme ama-
c yla Diyarbak r a kendileriyle birlikte kablosuz telsiz cihaz getirmi lerdir. Ard n-
dan basit bir bahane ile yörede ayd nlat c bir harita tertip etmek istemi lerdir.  Zira 
bu bahane sayesinde, halkla irtibata geçerek, onlar n fikirlerini almaya ba lam lar-
d r. Yapt klar durum tespitini de getirdikleri telgrafla hükümetlerine iletmeyi dü-
ünmü lerdir. Ayr ca ngiliz subaylar, yöre halk , askerî erkân ve mülkî amirlerle 

yumu ak bir dil kullanarak konu maktayd lar. Bunun tek sebebi ise kendi istekleri-
ne göre i lerini ilerletmek dü üncesidir21.  

Bölge halk n

 

kazanmak u runda her yolu denemeyi dü ünen ngiltere nin 
en önemli kozlar ndan birisi a iret eyhlerine ve halka para ile de erli e yalar da-

tmak olmu tur. Bu amaçla Zaho ngiliz siyasi yöneticisi, halk kendi boyunduru-
u alt na almak maksad yla, 1919 y l Nisan ay n n ilk haftas Van ili Beytu -
ebab kazas na ba l Goyan köylerine gelmi tir. Yöre halk , a iret eflerine para, 

                                                

 

18  Ural; Mondros Mütarekesi Sonras , s. 44-45. 
19  La Question De Mossoul; Belge No: 50. 
20  La Question De Mossoul; Belge No: 51. 
21  La Question De Mossoul; Belge No: 45. 
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saat ve ba ka eyler da tmak için gelen22 bu yöneticiyi öldürmü ve kendisini 
koruyan askerleri tutsak etmi tir.  

Yani halk, ngiltere nin oyununa gelmemi tir. Bunun üzerine, ngiliz kuv-
vetlerinden, 4 tabur piyade, 15 top ve yüz kadar makineli tüfek, Zaho ya do ru 
harekete geçmi tir. Hatta bu gücün Cizre taraf ndan geçti ini ö renince halk çok 
heyecanlanm t r23. Dolay s yla ngiltere nin, para ile kazanamayaca n dü ündü-

ü halk , tehdit yoluna gitti i ve bunun için askerî kuvvetlerini ön plana ç kard 
görülmü tür.  

24 May s 1919 da Diyarbak r dan Savunma Bakanl na gönderilen telg-
rafta 13. Kolordu Komutan Vekili Ahmet Cevdet, ngiltere nin Kürt Devleti seçe-
ne ini öne sürdü ü görü melerle ilgili bilgiler vermi tir.  

Bu ba lamda Yüzba Wooly, Milli A ireti efi Mahmut Bey ile görü mesi 
s ras nda, ona, Asir, Hicaz, Suriye, Yemen ve Irak ta bir Arap hükümeti kurmay 
dü ündü ünü ve Viran ehir çevresindeki kabilelerin bu konuda Suriye yi mi veya 
Irak m kabul edeceklerini

 

sormu tur. 

efin olumsuz cevab üzerine, Wooly, bu sefer bir Kürt devleti kurulmas 
halinde tepkilerinin ne olaca n ö renmek istemi tir. Mahmut Bey, ona, hiçbir 
Kürdün Osmanl Devleti nden ayr lmay dü ünmedi ini, kaderlerini Osmanl Dev-
leti nin ellerine teslim edeceklerini ve onlar n himayesinde kalacaklar n bildirmi -
tir24.  

Yine Yüzba Wooly, Mahmut Bey e, Türk hükümetinin Kuran ve dini 
terk etti ini, Türkler, Araplar ve Kürtler aras nda büyük bir dü manl n ortaya 
ç kt n ve bütün bu u ursuzluklar n sebebinin Osmanl hükümetinden kaynaklan-
d n söylemi tir.  Mahmut Bey bu söylenenleri uygun bir ekilde reddetmi tir25.  

Bunun üzerine Wooly, Mahmut Bey e 1908 de askerler taraf ndan öldürü-
len Milli kabilesi insanlar n n mezarlar n göstererek Bu mezarlar kimin? te 
hükümetinizin size yapt klar

 

sözleriyle onu ikna etmeye ve Osmanl hükümetine 
kar k k rtma çal malar na devam etmi tir.  

Fakat tam bir ba l l k eseri gösteren Mahmut Bey, ona u cevab vermi tir: 
Hükümet bizim babam z. Bizi cezaland rabilir veya ödül verebilir.

 

Ard ndan 
Wooly, ngiliz hükümeti büyüktür. Korumas alt nda, Kürdistan a ba ms zl n 
verebilecektir. ngiltere ye boyun e di inize dair Kürdistan ad na bir belge verin. 
ngiltere ye kafa tutamazs n z. Bu zamana kadar Osmanl hükümetinden hiçbir 

yarar, iyilik görmediniz, fakat e er ngiltere egemenli i alt nda olsayd n z, Türki-
ye deki baban zdan görmedi iniz iyilikleri, ngiltere den alacaks n z

 

ifadelerini 

                                                

 

22  La Question De Mossoul; Belge No: 49. 
23  La Question De Mossoul; Belge No: 48.  
24  La Question De Mossoul; Belge No: 61. 
25  La Question De Mossoul; Belge No: 59. 
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kullanm t r. Mahmut Bey cevap vermi tir: Osmanl hükümetinden hiç ayr lmak 
istemiyoruz, bugünkü elimizde bulunan servetimizi onun cömertli ine borçluyuz26.

  

Ahmet Cevdet in bildirdi ine göre Wooly, bu görü meden ba ka gayri 
Müslim ve özellikle Ermeni halk n nüfus oran hakk nda bilgi elde etmeyi amaçla-
m t r27. Asl nda ngiltere ne Arap, ne Kürt, ne de Ermeni devleti kurmay dü ün-
mü tür. As l amac bir piyon bularak bölgede kendi etkinli ini sürdürmek olmu -
tur. Ancak Güneydo u Anadolu nun Kürt halk , Türkiye ye olan temayülünü aç k-
ça belli etmi tir.  

Bu konuyla paralel olarak Haziran 1919 ba nda Binba Noel, Mahmut 
Bey in çad r na gelerek, iki gün kalm t r.  Beraberinde üç sand k sterlin liras ge-
tirmi tir. Bunun yeterli bir miktar n n eflere verilmesini teklif etmi tir. Ard ndan 
bir buçuk ay sonra Osmanl n n varl n n bu topraklardan silinece ini, Kürt bir 
devletin kurulaca n ve ngiltere nin himayesinde olaca n söylemi tir. Mahmut 
Bey, ne paray ne de ngiliz egemenli ini kabul edece ini, Türk hükümetinden 
hiçbir zaman ayr lmayaca n ve bu amaç için hayat n kurban edece ini bildirmi -
tir28.  

1919 y l nda yap lan bir toplant da Curzon, o ana kadar ngiliz nüfuzunun 
yerle tirilmesi politikas n savundu unu, bunu yaparken yerel halk n kendilerini 
destekleyece ini umduklar n belirtmi lerdir. Ancak imdi anla lmaktad r ki bu 
iyimserlik yersizdir ve halk n ço unlu u, ngilizlerin geli ine kucak açacak yerde 
onlara olan dü manl klar n aç kça, hatta silâhl olarak ifade etmi lerdir. Bu art-
lar içinde en do rusu siyasî ajanlar geri çekerek, Kürtleri kendi ba lar na b rak-
mak de il midir? Aksi takdirde yörede bir çat ma ihtimalini göz önüne almak ge-
rekecektir29

 

cümleleri ile halk n Türkiye taraftarl n tescillemi tir. 

May s ay n n sonlar na do ru Midyat ve Savur bölgelerine yolculuk yapan 
ngiliz Binba Noel, siyasi propagandalar na kar her yerden reddedilmi ve hatta 

baz ki ilerden de kabal k görmü tür. Noel bu yolculuk s ras nda Midyat yönetici-
sinden katliamlar ve sürgünlerle ilgili bilgi almak istemi tir. Yönetici de gerçek 
sorumlular n Ermeniler oldu unu ve Türklerin me ru müdafaa yapt klar cevab n 
vermi tir. Yöneticinin net tavr kar s nda Binba Noel; resmi raporumda, a m 
oldu um terslikleri yazarak, Van da bile Ermenilerin az nl k oldu unu sundum. 6 
vilayete gelince, Ermenilerin say s , bir tabakta bulunan salata gibi kar k bulunu-

                                                

 

26  La Question De Mossoul; Belge No: 59. 
27  La Question De Mossoul; Belge No: 61. 
28  La Question De Mossoul; Belge No: 63. 1919 y l n n 3 Haziran n 4 Haziran a ba layan gece, 

yakla k 200 ki i Kürt Kulübünde toplanm lard r. Bu toplant da, Binba Noel in tercüman Sü-
leymaniyeli Faik de bulunmaktayd . Zira Faik, ngiltere nin himayesinde bir Kürdistan propagan-
das için temel ma a konumundayd . Kürt kulübü ba kan Cemil Pa azade Ekrem, ba ms z bir 
Kürdistan n, ngiltere himayesinde kurulmas dü üncesini dile getirerek konu mas na ba lam t r. 
La Question De Mossoul; Belge No: 62.  

29  Mim Kemal Öke; ngiliz Ajan Binba E. W. C. Noel in Kürdistan Misyonu (1919), Bo aziçi 
Yay nlar , 4. Bask , stanbul 1992, s. 110. 
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yorlar

 
ifadelerini kullanm t r. Ayr ca Ermenilerin küstah olduklar n ve stan-

bul a kar davran lar n tamamen k nad n eklemi tir30.  

ngiltere nin, Güneydo u Anadolu halk n kendi taraf na çekmek için kul-
land metotlardan biri de tehdit ve zor kullanma olmu tur. Bu yönteme örnek 
olmas aç s ndan ubat 1919 da  Musul un ngiliz siyasi yöneticisi, Fedaga ve Har-
sa tümenlerinin ve amar kabilesinin eflerine bir mektup göndermi tir. Mektu-
bunda, derhal gelerek ngiltere ye ba l l klar n bildirmelerini istemi tir. Gelmez-
lerse kendilerini dü man olarak de erlendirip, bulunduklar yerlerde kalmalar na 
müsaade etmeyece ini, ticaret yapt rmayaca n

 

ve üzerlerine asker gönderece ini 
belirtmi tir. Buna kar amar kabilesi, ngilizlerin boyunduru u alt na girmeye-
ceklerini, herkesin, tüm develeri ve tüm sürüleri ile birlikte Osmanl yönetimi al-
t ndaki topraklara geçmek istediklerini bildirmi tir31.  

Bununla birlikte Nusaybin e gelen kabilenin efi eyh Ma al, ngilizlerin, 
birle me için kendilerini birçok kez davet etti ini ve bu konuda zorla yemin ettir-
meye çal t klar n anlatm t r. Buna kar yap lan davetlerin hiçbirine cevap ver-
mediklerini ve vaatlerini kabul etmediklerini söylemi tir. Son olarak da Osmanl 
Devleti nin amar kabilesini korumas halinde devletin istedi i yere gitmek ve 
ta nmak için haz r olduklar n , aksi halde son nefeslerine kadar ngilizlere kar 
sava acaklar n ifade etmi tir32. 

Yine irtibat görevlisi s fat yla hareket eden ngiliz subaylar, kendilerine 
dü man olan a iretlerin ciddi bir ekilde cezaland r lmalar n ve eflerinin tutuk-
lanmalar n söz konusu etmi lerdir33. 

Ba ka bir örnek olarak Deyr-i Zor un ngiliz genel yöneticisi 6 May s 
1919 da, Re sül-ayn a iki araçla gelerek, bu kazaya ba l olan Hassice merkez 
nahiyesini i gal edece ini bildirmi tir. Re sül-ayn yöneticisi bu talebi protesto et-
mi tir. Bu konuyla ilgili olarak Hassice de bulunan Cibur kabilesi u bilgileri ak-
tarm t r; ngilizlerin u günlerde gerçekle tirmek istedikleri olay, önce Cibur 
kabilesini ve sonrada Çeçen leri a amal olarak kazanmaya çal arak Hassice yi 
i gal etmektir. Ard ndan Aneze kabilelerini amar ve Milli kabilelerinin üzerine 
göndererek, kabileler aras nda çat ma ç karmay tasarlam lard r. Dolay s yla 
mevcut durumu tahriklerle bozmak ve tüm düzeni kar t rmak  istemi lerdir34.

  

                                                

 

30  La Question De Mossoul; Belge No: 60. 
31  La Question De Mossoul, Belge No: 42.  
32  La Question De Mossoul; Belge No: 44. 
33  La Question De Mossoul; Belge No: 48. 
34  La Question De Mossoul; Belge No: 55. 7 May s 1919 tarihli telgrafla 5. Tümen Komutan Meh-

met Kenan, 13. Kolordu Komutanl na,  ngilizlerin Hassice nin üç kazas n n ikisini i gal etti i-
ni, bu i galden ilçedeki tüm kabilelerin öfke duyduklar n ve Osmanl egemenli ini korumak için 
büyük bir heyecan gösterdiklerini bildirmi tir. La Question De Mossoul; Belge No: 56. 
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Ayr ca Re sül-ayn (Ceylanp nar) kaymakam na gelen birçok mektuba göre, 

ngiliz siyasi memuru, Cibur kabilesini silahland rm ve ngilizlere boyun e me-
yen kabilelerin onlar vas tas yla cezaland r laca n ilan etmi tir35.  

Nihayet 31 Ekim 1919 da Ahmet Cevdet Bey in  Savunma Bakanl na 
gönderdi i telgrafta,  amar a ireti eyhlerinden Ma al Bey in, ngilizlerle kabilesi 
aras nda geçen konu malar na yer verilmi tir. Buna göre yakla k bir ay önce,  
Deyr-i Zor istikametinde üç z rhl araç gelmi , Nusaybin in güneyindeki amar 
a iretinden yakla k 400 koyun kald rm lard r. amar atl lar onlar kovalayarak 
koyunlar n geri alm t r. Araçlar güne batana kadar kendilerini makineli silah-
larla savunmu  ve gece olunca geri çekilmi lerdir.

  

Bu olaydan on gün sonra, Musul un siyasi yöneticisi Leachmann komuta-
s nda dokuz z rhl araç ve belli say daki Yezidi süvariler, amar n Sincar civar n-
daki Hatuniye köyünde bulunan bir koluna sald r düzenleyerek 3.000 koyun ka-
ç rm

 

ve otuz çad r ya malam lard r. Fakat bunun ard ndan, koyunlar n geri 
alan amar l lar taraf ndan her yönden etraflar sar lm t r. Araçlardan birine ate 
aç lmas üzerine, araç zarar görmü

 

ve orada bulunan sekiz fi ek sand , üç uzak 
mesafeli dürbün, bir tüfek, iki tabanca ve bir ngiliz bayra ganimet olarak ele 
geçirilmi tir.

  

Mardin e geli inde, Ma al Bey in General Harbord la ve Frans z Binba 
M. Labu ile bir görü mesi olmu tur. ngilizlerin yönetiminden ve davran lar ndan 
ikâyette bulunmu tur. Güneydo u Anadolu nun Türkiye yönetiminde kalmamas 

durumunda a iretlerin yakla k 200.000 tüfekle ngilizlere kar sava yapmak 
zorunda kalacaklar n ve Türk hükümetine itaat ettikleri için u anda sakin olduk-
lar n dile getirmi tir36.

 

Bunlardan ba ka ngiltere, halk tahrik etmek suretiyle Türkiye den so ut-
may ve kendi yan na çekmeyi dü ünmü tür. Bu amaçla ngilizler, bn Hazle, 
Mihber37 ve Aneze kabilelerini k k rtarak silahland rm t r. Bu durumu fark eden 
13. Kolordu, 29 Nisan 1919 tarihli sava günlü üne Anezelerin sald r lar  ve ngi-
lizlerin tahrikleri, bizi çölün içinde i gal etmek, kuvvetlerini Urfa ya yerle tirmek, 
Siverek 

 

Diyarbak r istikametine ilerlemek amac yla yap lmas kuvvetle muhtemel 
bir harekettir38

 

eklinde yans m t r.  

Yine A ustos 1919 da Binba Noel, birkaç ki i ile birlikte Elbistan-Arka 
yolundan Malatya ya gelmi tir. Kabilelerde kalarak onlara, Osmanl hükümetine 
kar tamamen silahlanarak isyan etmelerini söylemi tir. ki ayd r Binba Noel 
                                                

 

35  La Question De Mossoul; Belge No: 57. Buna kar ngiltere nin 51. Alay Komutan Vekili 
Woodhouse, 21 May s 1919 tarihinde 13. Kolordu Komutanl na gönderdi i telgrafta Cibur ka-
bilesine ngiliz siyasi görevli taraf ndan silah da t ld ile ilgili bilgilerin di er kabileleri kor-
kutmak amac yla yap ld n ve as ls z oldu unu bildirmi tir. La Question De Mossoul; Belge No: 
58. 

36  La Question De Mossoul; Belge No: 68. 
37  La Question De Mossoul; Belge No: 53. 
38  La Question De Mossoul; Belge No: 54. 
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Diyarbak r da gezmi

 
ve Osmanl hükümetine kar dü manca propagandalar 

yapm t r39.   

4. Sonuç 

20. Yüzy l n ilk çeyre inde meydana gelen geli meler Osmanl Devleti nin 
y k lmas n n kaç n lmaz oldu unu göstermi tir. Bu sebeple ngiltere, Osmanl Dev-
leti topraklar n n bir k sm n kontrolü alt na almay ve Rusya ile hakimiyeti alt na 
alaca topraklar üzerinde tampon devletler kurmay dü ünmü tür. Esasen ngilte-
re, kendi ç karlar do rultusunda Kürtleri bir araç olarak kullanmay dü ünmü tür. 

Bu noktada Kuzey Irak ve Güneydo u Anadolu yu ele geçirmek istemesi 
ve orada bir Kürt Devleti kurdurmaya çal mas bu hedefe yönelik uygulamalar 
olarak göze çarpm t r. Nitekim ngiltere, bölge halk n para, de erli e ya vb vaat-
lerle kand rmaya ve kendi taraf na çekmeye çal m t r. Bununla birlikte bölge 
halk na ba ms zl k vaadiyle Kürt Devleti sözü vermi tir.  

Ancak yüzy llard r ayn topraklarda birlikte ya ayan, etle t rnak gibi olan, 
Millî Mücadele de ortak millî uur ile ülkesini i gallere kar savunan Kürt halk , 
ngiltere nin oyunlar na gelmemi ve tepki göstermi tir. Bu durum ayn zamanda 

Türklerle Kürtlerin bir problemi olmad n göstermi tir.  

Bölge halk n n beklenmedik tepkisi kar s nda ngiltere, tehdit ve zor kul-
lanarak halk y ld rmaya çal m t r. Yalan ve uydurma sözlerle halk kand rmay

 

ve Türkiye aleyhine tahrik etmeyi dü ünmü tür. ngiltere nin bütün bu faaliyetleri-
nin sonuç getirmedi i görülmü tür. 

Nihayet Türkiye nin bir iç meselesi olarak görülmesi gereken Kürt Sorunu, 
Büyük Güçler in bir oyunu olarak 20. Yüzy l ba lar nda Osmanl Devleti aleyhinde 
kullan lmaya çal l rken ayn oyunun günümüzde de sürdürülmeye ba land bir 
gerçektir. Zira Büyük Güçler, ürettikleri korkularla, üzerinde nüfuz sahibi olmaya 
çal t klar toplumlar istedikleri kal ba sokmaya çal maktad rlar.  

Nitekim günümüzde Türkiye gündemini me gul eden Demokratik Aç l m 
Projesi, Kürtlerin konumunu ve durumunu yeniden gözden geçirme ihtiyac n orta-
ya ç karm t r. 20. yüzy l ba nda ngiltere nin Kürtlere yönelik k k rtma faaliyet-
leri, özellikle ba ms z devlet vaatleri, Kürtlerin Osmanl Devletine olan güveni ve 
vatanda l k bilinçlerinin bir göstergesi olarak sonuçsuz kalm t r.  

Günümüzde de bu dü üncenin bir benzerini görebiliriz. Zira 10-20 milyon 
Kürt nüfusu söylemleri, kendilerini Kürtlerin temsilcisi olarak kabul eden siyasî 
partinin (DTP-BDP) seçimlerde ald oylar n yakla k 2 milyon olmas ile ters 
orant l d r. Bu durumda DTP-BDP, Kürtlerin de il, terör örgütü PKK n n temsilcisi 

                                                

 

39  La Question De Mossoul; Belge No: 65, Ayr ca bkz. Öke; ngiliz Ajan E. W. C. Noel in Kürdis-
tan , s. 15-120. 
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konumunda gözükmektedir. Dolay s yla Türkiye de ya ayan Kürt halk n n, Türk 
devleti ve Türk halk ile bir sorunlar n n olmad ortadad r.  

Yine günümüzde korkulan durum, Kürtlerin ba ms z olmas yla sonuçla-
nabilecek ve Türkiye nin bölünmesine sebep olacak geli melerdir. te bu noktada 
Türkiye de esas al nacak ilke, üniter devlet yap s n n asla bozulmamas n n gerekti-

idir. Yani aç l m projesi bir hedef de il, araç olmal d r. As l hedef ülkenin istikrar 
ve geli mesidir. Ne yaparsan z yap n ülkenin birli i, bölünmezli i en önemli düstur 
olmal d r. Bu ba lamda co rafî bütünlük, siyasal birlik ile tamamlanmal d r. Türk 
ordusunun da bu ilke ve düsturlar desteklemesi korkular n yersizli ini ortaya 
koymaktad r.      
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