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DOSYA NO : 65 

Ömer Yiğit DEMİR | UGSAM Araştırmacısı | NİSAN 2020 

 

İNGİLTERE – TÜRKİYE İLİŞKİLERİ : MUSUL SORUNU ANALİZİ 

OSMANLI DEVLETİ VE IRAK ( MUSUL ) 

Irak ile Osmanlı ilişkileri köklü bir geçmişe dayanmaktadır. “Irak” adını 20. Yüzyılın başlarında alacak olan bu 
devlet o yıllarda Osmanlı tarafından üç vilayete bölünmüş şekilde yönetilmekteydi: Musul, Bağdat ve Basra. 
Osmanlı devleti asırlarca yönettiği bu vilayetleri 17. Yüzyıl itibari ile gücünü kaybetmeye başlaması sonucu 
yavaş yavaş yitirmektedir. Bu konuya daha bütüncül yaklaşacak olursak Osmanlı Devleti’nin o dönemde 
nasıl bir durumda olduğunu anlamak için kısaca dönemin şartlarını incelememiz gerekmektedir.  

Osmanlı Devleti 18. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren askeri ve politik olarak çok zayıflamıştır. Fransız 
Devrimi, sanayii gelişmeleri ve isyanlar devletin temellerinde bir değişim olması gerektiği sinyallerini 
vermektedir. Osmanlı devleti bu yıllarda temel olarak üç ana sebepten dolayı büyük toprak kayıplarına 
uğramıştır.  

Birincisi devletin güçsüz olduğunu bilen batılı devletlerin saldırıları ve onlara karşı koyabilecek herhangi bir 
karşı gücün bulunmaması, ikincisi Fransız Devrimi ve milliyetçilik akımları, üçüncüsü savaşarak kaybedilen 
topraklar. Özellikle 18. Yüzyılın sonunda gerçekleşen Fransız Devrimi’nin milliyetçilik kavramı, Osmanlı 
Devleti’nin çok uluslu yapısına bir risk teşkil etmekteydi. Balkanlarda çıkan isyanlar hemen bir savaşa 
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dönüşmüş ve sonucunda Balkanlarda yeni devletlerin temelleri atılmıştır. Balkanlarda ki bu büyük toprak 
kayıplarından önce Fransa 1830 yılında Cezayir’i, 1881’de Tunus’u işgal etmiştir. İngiltere 1882’de Mısır’ı, İtalya 
1911’de Trablusgarp’ı ve Ege adalarını işgal etmiştir. İşte tam bu noktada, öncesinde bahsettiğimiz toprak 
kayıplarının birinci sebebini örnek olarak verebiliriz. İkinci Viyana kuşatmasında en büyük topraklarına 
ulaşan Osmanlı Devleti bu tarihten sonra gerilemeye başlamıştır. Bu gerileme iki buçuk yüzyıl sürmüş ve 
dönemsel olarak hızlanmıştır. Bu hızlanma dönemlerinden en önemlisi 1912-1920 arasında ki dönemde 
yaşanmış ve Osmanlı devleti kuruluşundan sonra ki en küçük toprak büyüklüğüne sıkışmıştır. 1914 yılına 
gelindiğinde Birinci Dünya Savaşı’na girmeye hazırlanan Osmanlı Devleti’nin savaşa girmek için temel 
motivasyonunu, örnek olarak verdiğimiz büyük toprak kayıpları yaşaması ve bu toprakları geri alma isteği 
olarak yorumlayabiliriz. 

Birinci Dünya Savaşı sonucunda savaştan yenilmiş olarak ayrılan devletler ile şartları çok ağır olan bir dizi 
savaş sonlandırma antlaşması imzalanmışken, Osmanlı devleti ile yapılan silah bırakışmasında bu ağır 
şartlara rastlamaktayız. Osmanlı Devleti 30 Ekim 1918 yılında Müttefik devletler ile Mondros Mütarekesini 
imzalayarak savaşı durdurmuştur. Uluslararası Savaş Hukukuna göre mütareke imzaladıklarında, savaşan 
taraflar geldikleri son sınırda durmak, çatışmalara son vermek ve daha ileriye gitmemek zorundadırlar. 
Fakat 1918 yılında Musul’u koruyan Osmanlı Ordusu komutanı Ali İhsan (Sabis) Paşa, 4 Kasım günü 
mütarekeye uymayan İngiltere ordusunun Musul’a doğru hareket ettiğini rapor etmiştir. İngiliz kuvvetleri 
başkomutanı General Marshall uyarılmasına rağmen Mondros Mütarekesi’nin 7.maddesini referans olarak 
aldıklarını söylemiştir. İstanbul’daki 
Harbiye Nezaretine bildirilen bu 
durum sonucunda çatışmadan uzak 
durulması ve gerekirse Musul’un 
boşaltılması emredilmiş ve İngiliz 
kuvvetleri 10 Kasım 1918 tarihinde 
Musul’u gayrihukuki olarak işgal 
etmişlerdir. 

Savaş sırasında İngiltere ve Fransa 
arasında yapılan Sykes-Picot 
antlaşması ile Musul Fransa’nın etki 
alanına bırakılmıştır. Fakat dönemin 
şartları gereği elinde daha büyük güç 
bulunduran İngiltere, Fransa 
hükümetine bu değişikliği kabul 
ettirmiştir. 

(Sykes-Picot Antlaşması sonrası yönetimler 1916) 
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Mondros Mütarekesi diğer yenilmiş devletler ile imzalanan antlaşmalardan daha ağır hükümler içermekte 
ve Osmanlı Devleti’nin bütün yetki ve otoritesini elinden almaktadır. Mütarekenin ağır koşulları ileride 
yapılacak Sevres anlaşmasının bir habercisi niteliğindedir. Siyasi, askeri, politik ve ekonomik herhangi bir 
yetkisi kalmayan Osmanlı Devleti bu antlaşmayı imzalamasıyla birlikte fiili olarak kendini yetkisiz 
bırakmıştır. Bu otorite boşluğunu batılı devletler doldurmak istemiş ve geriye kalan Anadolu topraklarını 
gizli antlaşmalar ile paylaşmışlardır. Daha sonra yapılacak ama uygulanmayacak olan, Sevres anlaşmasının 
maddelerinin açıklanması ile bu gizli paylaşımın olası sonuçlarını görebilmekteyiz. 

 

1919 PARİS BARIŞ KONFERANSI 

Savaş süresince Yahudi, Arap, Ermeni ve müttefiklerine birbirleriyle çelişen sözler veren İngiltere, savaşın 
bitmesiyle bu sözleri yerine getirilmesini isteyen taraflarla karşı karşıya kalmıştır. Bu konuda İngiltere, 
tarafların çıkarlarını birleştirmeye çalışmış ve hepsini birlikte çalışmaya ikna etmeye yönelmiştir. 
Fransa,Sykes-Picot’a rağmen, elinden alınan Musul dışında herhangi bir değişikliğe izin vermeyeceğini 
belirtmiştir. Konferansa katılan ve o tarihte Şam’ı yöneten Emir Faysal konferansta bağımsızlık isteğinin 
kabul edilmesi umuduyla hareket etmektedir. Faysal kendisine teklif edilen, bağımsız bir Arap devleti 
kurulması karşılığında İngiltere’nin talebi olan, Filistin topraklarının Yahudilerin yerleşimine açılması 
isteğini hemen kabul etmiştir. Bu antlaşmayla birlikte 100 yılı aşkın süredir devam eden Filistin sorunu 
başlamıştır. Yahudiler ise Balfour Deklarasyonu’nun kabul edilmesini ve Filistin’in İngiltere mandası altında 
olmasını istemektedir. İngiltere tarafından gayri resmi olarak kabul edilen bu istek birkaç yıl içerisinde 
resmi olarak kabul edilecektir.  
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Bu noktada bir analiz yapacak olursak: İngiltere’nin savaş sırasında sınırsız desteğini aldığı ve kendi savaşı 
gibi savaştırdığı tarafları ikna için verdiği sözler, savaşın bitmesiyle taraflar arasında bir çelişki 
yaratmaktadır. Çelişkili ve birbirini kapsayan toprakların farklı taraflara verilmesi konferans sırasında ortaya 
çıkmıştır. İngiltere bütün taraflar konusunda sakin davranarak zayıf noktalarından yaklaşmış ve kendi 
istediği yönde politikalarını yöneltmiştir. Fransa’nın dönemin şartları sonucu yorgun düşmüş ve savaştan 
bıkmış bir orduya sahip olduğunu, herhangi bir şekilde elinden alınacak toprak kaybı için ani reaksiyon 
gösterebilecek bir kuvveti olmadığı bilgisinin içerisinde hareket ederek, Musul’u kendi eline almıştır. Araplar 
konusunda savaşa dâhil olma nedenleri olan özgürlük ve bağımsız devlet isteklerini kullanmış, Emir Faysal’ı 
bir şehir Emirinden büyük bağımsız bir devlet kralı olmaya ikna etmiştir. Zayıf noktası olan bağımsız devlet 
isteğine karşı Filistin’e Yahudilerin yerleşmesine izin veren Faysal aynı zamanda Yahudilerin isteğini yerine 
getirmiştir. Yahudiler konusunda ise Filistin ve Yahudi devleti kavramları üzerinden politika güden İngiltere, 
Filistin’in kapılarını Yahudilere açmış aynı zamanda Filistin’inin İngiltere mandası içerisinde olması sonucu 
daha güvende olacaklarına ikna etmiştir. 

Paris Barış Konferansı boyunda ABD’nin baskın tavırlar içerisinde olduğunu görmekteyiz. ABD başkanı W. 
Wilson’ın savaş öncesi ve savaş sırasında yapılan bütün gizli antlaşmaları geçersiz olduğunu ilan etmiştir. 
Fikri alt yapısı kendisine ait olan Self Determinasyon konusu üzerinde yoğunlaşan Wilson aynı zamanda Arap 
topraklarının hangi devletlerin mandası altında olması gerektiğini araştırmak üzere bir komisyon 
kurulmasını teklif etmiştir. Manda ülkelerini ve sınırlarını belirleyecek bu komisyona İngiltere ve Fransa 
tarafları karşı çıkmışlardır. ABD King-Crone Komisyonunu kurmuş ve bölgeye araştırma yapmak üzere 
göndermiştir. Çıkartılan rapor konferansta tartışılmamış ve rafa kaldırılmıştır.  
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Konferansı Araplar tarafından incelersek; Emir Faysal’ın bağımsız Arap devleti için antlaşma yapmasına 
rağmen, konferansta manda yönetimleri ve toprak paylaşımları yapılmaktadır. Bu konuda çekinceye ve 
endişeye kapılan Araplar konferanstan çıkacak kararlara da tepkiyle yaklaşmaktaydılar. Alınan kararların 
Arapların isteklerinden çok uzak olduğunu gören temsilciler ve Arap milliyetçileri İngiltere ve Fransa’ya karşı 
tavır aldılar. Arap coğrafyalarında isyanlara dönüşmeye başlayan bu tavırların İngiltere’den daha çok Fransız 
askerleri üzerine yönelmesi bazı araştırmacılara göre İngiltere’nin Fransa’yı bölgede yıldırma politikasıdır. 
Kasım 1919 tarihinde İngiltere, Suriye ve Kilikya’dan tamamen çekilerek bölgenin kontrolünü Fransa’ya 
bırakmıştır. Ayaklanma ve isyanların bu dönemde artarak devam ettiğini söyleyebiliriz. Bu süreçte Arap 
milliyetçileri Türk milliyetçileri ile iletişime geçmeye çalışmış ve Kurtuluş mücadelesinden esinlenmişlerdir. 
Mustafa Kemal bu esinlenmeyi işgalci devletler aleyhine kullanmayı bilmiştir.  

Bu konuda ki politikamız şu şekildedir; Türkiye’nin güneydoğu sınırında Arap yerlileri ayaklandırmak, 
Fransa’ya karşı örgütlemek ve ikinci bir cephe açılmasını sağlayarak Fransa’nın gözünü başka yöne 
çevirmesini sağlamak. Aynı zamanda Fransa’yı zora sokarak Kilikya sınırı konusunda anlaşmaya zorlamak. 
İngiltere’ye karşı, Irak sınırında olaylar çıkarmak ve İngiltere’yi zor duruma sokmak. 

1920 MİSAK-I MİLLİ KARARLARI 

Mondros ve Sevres arasında geçen 22 aylık sürede Türk milleti yeniden toparlanmış ve Mustafa Kemal’in 
liderliğinde kurtuluşa hazırlanmaya başlamışlardır. Bu hazırlıklar büyük bir direniş başlatmak için Sevres 
antlaşmasına kadar sürmüştür. Elinde ne varsa toplayan Türk Milleti son savaşına hazırlanmış, kadın, çocuk 
demeden çalışmıştır. Savaşın fikri alt yapısını Osmanlı askeri elitleri hazırlarken, siyasi alt yapısını halk ile 
beraber şekillendirmişlerdir. Kurtuluş savaşına, ilk meclise ve daha sonra kurulacak Türkiye Cumhuriyeti’ne 
liderlik edecek olan Mustafa Kemal Atatürk bu gelişmelerin içerisinde bulunan eski Osmanlı askeri 
elitlerindendir. Yıllar süren savaşların ardından Türk Milleti Kurtuluş Savaşından zaferle çıkmış ve diplomatik 
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yollar ile sınırlarını belirlemeye çalışmıştır. 1920 yılına geldiğimiz de Türkiye Cumhuriyeti’nin fikri temelleri 
atılmıştır. 28 Ocak 1920 yılında son Osmanlı meclisinde toplanan milli mücadele yanlısı mebuslar Misak-ı 
Milli kararlarını almışlardır. Kararların ikinci maddesi uyarınca Türk tarafı self determinasyonu savunarak 
Arapların yaşadığı bölgelerde özgür referandumların yapılmasını savunmaktadır. Bu noktada Türk tarafının 
çok ince bir politika güderek self determinasyon referandumu için iki şart öne sürdüğünü görmekteyiz. Self 
determinasyon yapılabilmesi için; Arap çoğunluğun varlığı, bu halkın yerleşik olarak yaşıyor olması ve 30 
Ekim 1918’de (Mondros Ateşkes Antlaşmasının imzalandığı tarih) düşman işgalinde bulunuyor olması. Bu 
noktada ortaya çıkan tabloya bakacak olursak, Türk tarafının Musul ve İskenderun’u oylama dışarısında 
bırakmak için bu politikayı uyguladığını görmekteyiz.  

 

(Misak-ı Milli kararlarına göre Türkiye sınırları) 

24 Nisan 1920 yılında gerçekleştirilen hazırlık konferansında ise manda anlaşmaları imzalanmış ve bu 
anlaşmalar sonucu Suriye Fransa’nın, Irak ve Filistin İngiltere’nin mandası altına girmiştir. İngiltere aynı 
zamanda Filistin manda anlaşmasına, Balfour Deklarasyonu’nu da eklemiş bu tarihten sonra Yahudilerin 
Filistin’e yerleşmemesi için herhangi bir engel ortada kalmamıştır.  

Suriye’de ise Suriye Ulusal Meclisi’nin aldığı kararlar bölgede ki dengeleri değiştirebilecek neticededir. 
Meclis içerisine Suriye, Filistin ve Ürdün’ü alan Büyük Suriye Devleti’nin kurulduğunu ilan etmiştir. Büyük 
Suriye Devleti’nin başında Paris Barış Konferansı’nda bağımsızlık antlaşması imzalayan Emir Faysal vardır. 
Kontrolü altında olan Suriye topraklarında sürekli isyan ve ayaklanmalarla karşı karşıya kalan Fransa, 
yönetimde ki Faysal ve milliyetçilerin uzaklaştırılmadan manda yönetiminin oturtulamayacağını anlamıştır. 
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Milliyetçilere yönelik askeri harekât başlatan Fransa, kısa sürede yönetimi ele geçirmiş ve Emir Faysal 
ülkesini terk etmek zorunda kalmıştır. 

 

1923 LAUSANNE KONFERANSINDA MUSUL SORUNU 

Türkiye, Lozan Konferansı’na İsmet İnönü ve heyeti ile katılmıştır. Türk heyeti ve İngiliz heyeti kendi tezlerini 
sunmuş ve tartışmalar yaşanmıştır. Türk heyetinin tezlerine göz atacak olursak; etnografik olarak bölge 
nüfusunun toplamının 500.000 kişi olduğunu. Bu nüfusun 263.000’i Kürt, 146.000’i Türk, geriye kalan kısmının 
Arap ve Hristiyanlardan oluştuğunu savunmuştur. Kürtlerin Türkler ile birlikte yaşamak istediğini ve 
Arapların azınlık nüfusta olduğu için Musul’un Irak’a bağlanamayacağını söylemişlerdir. Uluslararası hukuka 
göre Musul, gayrihukuki olarak ateşkes sonrası işgal edilmiştir ve savaş sırasında Türk tarafına aittir. 
Tarihsel olarak Musul 11. Yüzyıldan beri Türklerin yaşadığı ve yönettiği bir bölgedir. Coğrafi olarak Musul’un 
Anadolu topraklarının bir uzantısı olduğu, askeri ve stratejik olarak güneydoğu sınırlarının güvenliği 
açısından önemine vurgu yapılmıştır. İsmet İnönü konferansta oluşan her durumu ve gelişmeyi Ankara’ya 
rapor etmiş ve istişarede bulunmuştur. Aynı zamanda konferans süresince ılımlı ve sert tavırlar içerisine 
girerek siyasi dengeyi sağlamaya çalışmıştır.  

İngiliz heyetinin tezlerine göz atacak olursak; bölgenin etnografik yapısının Türk heyetinin rapor ettiği 
biçimde olmadığından Türklerin Musul bölgesinde 66.000 kişilik bir nüfusa sahip olarak azınlık olduğunu 
iddia etmişlerdir. Kürtlerin bölgede ki nüfusunun 455.000 olduğunu ve Türkler ile Kürtlerin genetik olarak 
aynı ırktan gelmediklerini savunmuşlardır. Ayrıca Musul’un Türkiye’ye bırakılması durumunda Türk sınırının 
Bağdat’a 60 mil kadar yaklaşacağını, bu durumun Irak’ın geleceği açısından tehlikeli olduğunu 
söylemişlerdir. Karşılıklı tezler sunulduktan sonra antlaşmaya varılamamış ve konu Lozan Konferansı 
dışarısına çıkarılmıştır. Bu konuda Mustafa Kemal’in tavrı Musul için İngiltere ile savaşa girmemekti. 
Dönemin Millet Meclisinde iki taraf hararetli tartışmalara girişmektedir. Bir taraf Musul’a askeri harekât 
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düzenlemek ve geri almayı savunurken diğer taraf savaşa girmenin büyük risk olacağını savunmaktadır. 
Mustafa Kemal bu konuda savaşa girilip kısa sürede Musul’un geri alınacağından emin olduğunu ama 
endişesinin savaşın ne kadar sürebileceğinin belli olmaması olduğunu söylemiştir. 

19 MAYIS 1923 HALİÇ KONFERANSI 

Lozan Konferansı sonrası İngiltere, Ekim 1923’te Türkiye hükümetine başvurarak Musul konusunda bir 
konferans yapılmasını ve bu konunun çözüme ulaştırılmasını teklif etmiştir. 19 Mayıs 1923 yılında, 
İstanbul’da toplanan konferansta Türk heyetini Fethi Okyar temsil etmiştir. Türk heyeti bu konferansta da 
Türkler ile Kürtlerin siyasal geleceklerinin birleştirilmiş iki unsur olduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti’ni birlikte 
kurduklarını bu sebeple Musul’da yaşayan Kürtlerin Türkler ile birlikte olduğunu ve bir arada yaşadıklarını 
bildirmişlerdir. Türk heyeti ilk defa Süleymaniye, Kerkük ve Musul’u Türkiye sınırları içerişinde bırakan sınırın 
kabul edilmesi durumunda, İngiltere’ye buradan çıkartılacak petrol gelirlerinden pay hakkı teklif etmiştir. 
İngiliz heyetinin başında bulunan PercyCox, bu teklife karşı Türk tarafının hiç beklemediği bir sorun 
çıkartarak Hakkâri’de yaşayan Hristiyanların bölgede çoğunluk olduklarını iddia etmiş ve Hakkari’nin 
İngiltere mandası altına verilmesini talep etmiştir. İngiliz heyeti diplomasiyi kullanmış ve Musul için 
düzenlenen konferansta Musul’un dışında bir yeri talep ederek görüşmeleri çıkmaza sokmaya çalışmıştır. Bu 
talebe beklendiği üzere Türk heyeti bu talebe olumsuz cevap vermiş ve İngiltere’nin planladığı şekilde 
görüşmeler konunun Milletler Meclisi’ne götürülmesi kararı ile 5 Haziran 1924’te son bulmuştur. Aynı yılın 
Ağustos ayında Hakkâri bölgesinde yaşan Hristiyanlar ayaklanma çıkarmışlar ve İngiltere bu ayaklanmaya 
havadan destek vermiştir.  

20 EYLÜL 1924 MİLLETLER CEMİYETİ 

Milletler Cemiyeti Musul konusunu 20 Eylül 1924 tarihinde görüşmeye başlamıştır. Türk heyetinin Musul 
konusundaki ilk teklifi bölgede plebisit yapılarak bölge halkının nereye bağlanacağına kendisinin karar 
vermesi olmuştur. İngiliz heyeti bu konunun sadece basit sınır belirleme süreci olduğunu, Musul’un geleceği 
ile ilgili bir karar alınamayacağını söylemiş ayrıca bölge halkının cahil olduğunu, bu gölgede yapılacak bir 
plebisitin kabul edilemeyeceğini savunmuştur. Musul bölgesinde araştırma yapmak üzere bir komisyon 
kurulmasını teklif eden İngiliz heyetine karşılık Türk heyeti, kurulacak olan bu komisyonun bölgeye yabancı 
olduğunu ve halkın duygularını rapor edemeyeceğini söylemiştir. İngiltere’nin teklif ettiği üzere komisyon 
üç Avrupa ülkesi temsilcilerinden oluşturulmuş ve bölgeye araştırma yapmak üzere gönderilmiştir. 
Çalışmalar sürerken 29 Ekim 1924 günü Musul’da ki İngiliz kuvvetleri Türk sınırına doğru genişleme ve 
ilerlemeye başlamışlar bunun üzerine sınırda çatışmalar çıkmıştır. Aynı gün Milletler Cemiyeti Meclisi 
Hakkari ile Musul arasından geçen bir sınır hattı belirlemiş bu sınır hattına “Brüksel Hattı” adı verilmiştir. 
Tarih 16 Temmuz 1925 olduğunda araştırma komisyonu raporunu bitirmiş ve Milletler Cemiyeti Meclisi’ne 
sunmuştur. Rapora göre Brüksel Hattı’nın güneyi Irak’a, Kuzeyi Türkiye’ye bırakılması ve Irak-Türkiye sınırının 
Brüksel Hattı olarak belirlenmesi uygun görülmüştür. Bu rapora göre içerisine Hakkari’yi alan bölge 
Türkiye’nin yönetimindeyken, Musul’u içine alan bölge Irak’ın yönetimine bırakılmalıdır.  
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Türkiye bu raporun doğrulunu kabul etmemiş ve Milletler Cemiyeti’nin bağlayıcı herhangi bir karar alma 
yetkisinin hukuki olarak bulunmadığını bildirmiştir.  

1925 yılının bir başka önemli tarafı ise Türkiye Cumhuriyeti’nin iç isyanlar ve ayaklanmalarla çok fazla 
meşgul olmasından dolayıdır. Türkiye, Musul sorununu çözmeye çalışırken içeride çıkan Şeyh Sait isyanı çok 
fazla büyümüştür. Bu tarihlerde bölgede araştırma yapan Milletler Cemiyeti temsilcileri bu durumu 
Hristiyan azınlıklara kötü davranılıyor olarak meclise raporunu sunmuştur. Bunun üzerine 16 Aralık 1925 
yılında toplanan Milletler Cemiyeti Meclisi içerisinde Türk heyetinin olmadığı bir oylama yapmış, divan 
kararlarının benimsendiğini ve Brüksel Hattı’nın Irak-Türkiye sınırı olarak kabul edildiğini açıklamıştır. 
Böylece Musul, Irak’ın yönetimine bırakılmıştır. Alınan karardan bir gün sonra 17 Aralık 1925 tarihinde Türkiye, 
SSCB ile dostluk ve tarafsızlık antlaşması imzalamış ve tepkisini ortaya koymuştur. 

MUSUL SORUNU NEDEN TÜRKİYE LEHİNE SONUÇLANMIŞTIR 

Milletler Cemiyeti’nin İngiltere aleyhine karar almasının en önemli nedeni Türkiye’nin, Milletler Cemiyeti’ne 
üye olmaması ama İngiltere’nin örgütü domine eden güce sahip olan ülke olmasıdır. Daha sonraki yıllarda 
bu domine etme durumunun örgütü nasıl işleyemez hale getirdiğini görmekteyiz. Aynı zamanda bu 
dönemde İngiliz istihbaratı, Türkiye’de yanıltma faaliyetlerinde bulunarak o dönemde İtalya’da yönetimi ele 
geçirmiş olan faşist Mussolini rejiminin Yunanistan ile birlikte Türkiye’ye de balkanlar üzerinden saldıracağı 
haberlerini yaymıştır. Mussolini ve yönetiminin sözlü açıklamaları da bu şekilde yayılmacı olunca, Türk 
yönetimi ve kamuoyunun ilgisi Avrupa’ya yönelmiştir. Çıkabilecek olası bir İtalya-Türkiye savaşı Musul için 
İngiltere ile savaşa girme durumunu riske atıyordu, bu şartlarda iki cephede iki ülkeye karşı savaşmak yeni 
savaştan çıkmış olan Türkiye’yi zora sokacaktı.  
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Türkiye aynı zamanda ülke içinde Cumhuriyet reformlarını hayata geçirmeye çalışmaktadır. Reformları 
bahane ederek ortaya çıkan bazı isyanlar ve ayaklanmalar ülkeyi içeride de zora sokmaktadır. Özellikte 
Şubat 1925 yılında patlak veren Şeyh Sait isyanı çok büyük eylemlere dönüşmüş ve kendisine çok fazla 
destekçi bulmuştur. 

 

Şeyh Sait isyanının zamanlaması açısında araştırmacılar bu isyanın destekçilerinin İngiliz devleti olduğu 
konusunda elle tutulur kanıtlar elde etmişlerdir. Konunun özünde büyüyen bu ayaklanmadan en çok fayda 
sağlayan taraf İngiltere olmuştur. Çünkü çıkan isyan sırasında Milletler Cemiyeti Meclisi’ne rapor sunacak 
olan araştırmacılar bu ayaklanmaya karşı yapılan faaliyetlerin Hristiyan azınlığı bastırmak için yapıldığı ve 
azınlıklara kötü davranıldığının saptandığını rapor etmişlerdir. Gerçeklikten uzak bu raporlar, Milletler 
Cemiyeti içerisinde Türkiye’ye olan desteği daha da geriletmiştir.  

Musul konusunda bir diğer durum İngiltere ile savaşılmasıdır fakat Atatürk dahil yönetimde sözü olan kimse 
savaşa girme taraftarı değildir. Askeri olarak girilmesi gereken alanın büyüklüğü, asker mevcudu, askeri 
hazırlıklar ve Avrupa tarafından gelen İtalyan tehtidi bir yandan, İngiltere’nin gücü, sömürgelerinden elde 
ettiği sınırsız insan kaynağı, Türkiye’nin içerisinde çıkan ayaklanmalar ve Cumhuriyet reformlarının 
uygulanmaya çalışılması Türk yönetimini her taraftan sıkıştırmaktadır. İngiltere tarafından sunulan çıkış 
yolu reçetesinde ise iki madde bulunmaktadır; 
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Türkiye, Musul’u İngiltere yönetimine bırakacak ve petrol haklarından vazgeçecektir. Bu tehditler, sorunlar, 
ayaklanmalar ve reformlar arasında Milletler Cemiyeti’nde yapılan bir oldubitti ile Musul’a el koyulmuştur.  

1926 ANTLAŞMASI VE MUSUL’UN IRAK’A BIRAKILMASI 

Türkiye Cumhuriyeti, Milletler Cemiyeti Meclisi’nin aldığı Musul kararını en başta kabul etmemiştir ama 
İngiltere ile anlaşmak için görüşmelere başlamıştır. Bu görüşmelerde Türkiye’nin temel iki isteği vardır; 
birincisi Musul’un bağımsız Irak devleti yönetimine bırakılması, ikincisi ise bu bölgeden elde edilecek petrol 
gelirinden hakkı olan payın ödenmesi için bir antlaşma imzalanmasıdır.  

Yapılan görüşmeler neticesinde İngiltere, Türkiye’ye 500.000 sterlin ve petrol gelirinden 25 yıl süreyle,  %10 
gelir teklif etmiştir. Türk heyeti 500.000 sterlinlik ödemenin az olduğunu bildirmiştir. Neticede 5 Haziran 
1926 tarihinde Türkiye-Irak-İngiltere arasında “Türk-Irak Sınırı ve İyi Komşuluk Antlaşması” imzalanmıştır. Bu 
tarihten sonra Türkiye, Irak ve İngiltere ikili ilişkileri iyi yönde ilerlemiştir.  

Petrol gelirlerine geri dönecek olursak Irak’ın, Türkiye’ye güncel olarak 26.000.000 sterlin borcu 
bulunmaktadır. 1953 yılına kadar bu borcu alacak olarak bütçe içerisinde gösterilmiştir. 1954 yılında Irak ile 
Bağdat Paktı kurulduğunda bu borç bütçe içerisinden çıkarılmıştır. Fakat 1958 yılında Irak’ta gerçekleşen 
General Kasım darbesi sonucu borç yeniden bütçenin içerisine alınmıştır. 1980 yılına kadar tahsil 
edilemeyen bu borç, Özal hükümeti döneminde Irak ile çok iyi gelişen ilişkiler neticesinde 1986 yılında 
bütçeden bir daha geri gelmemek üzere kaldırılmıştır.  

 

SONUÇ 

Bu dönemin analizi yapmamız gerekirse jeopolitik riskler çok yüksek durumda, ekonomik olarak gelişmek 
ve müttefik arayışı içerisine girmek zorunda olan Türkiye, Musul sorununu çözülmeden çok istediği ve hedef 
olarak gördüğü batılı ülkeler ile ilişkilerinin düzelemeyeceğini bilmektedir.  
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Çeyrek asırdır sürekli savaşta olan bir ülke, ekonomisi bitme noktasına gelmiş ve nüfusunun çok büyük bir 
kısmını kaybetmiştir. Kurtuluş Savaşı sonrasında ilk defa denge politikasını uygulayacak olan Türkiye 
Cumhuriyeti karar alıcıları, bu dönemde dış politikada müttefik arayışı içerisinde olduklarını görmekteyiz. Bu 
arayışın Musul açısından önemi karşısında olan, İngiltere’ye karşı onu dengeleyecek bir devlet arıyor 
olmasıdır. Dönemin şartları gereği Birinci Dünya Savaşı’nın iki galibi ve dünyayı domine eden iki devlet 
vardır; İngiltere ve Fransa. ABD o yıllarda kendi içerisine kapanma kararı almış ve dış siyasi olaylarla 
ilgilenmemiştir.  

Türkiye Kurtuluş Savaşı yıllarında ilk önce yanına batılı devletler tarafından tam anlamıyla kandırılmış ve 
devrimden sonra savaştan çekilmek zorunda kalmış Rusya’yı çekmiştir. Kurtuluş Savaşı sürecinde ise 
kendisine Birinci Dünya Savaşı’nda vaat edilen toprakların verilmemesi üzerine Fransa ve İngiltere ile 
ilişkileri iyi olmayan İtalya’yı yanına çekmiştir. Bu noktaya kadar Türkiye’nin her zaman ikili ilişkilerde ki 
sorunlardan faydalanmayı bildiğini görmekteyiz. Kurtuluş Savaşı sürecinde Rusya’dan çok fazla destek alan 
Türkiye aynı zamanda Anadolu’ya getirilen silahlar konusunda İtalya’dan faydalanmıştır. Fransa ile 
İngiltere’nin ilişkileri Sykes-Picot antlaşmasının uygulanması sürecinde bozulurken, Musul konusunda 
Fransa’ya vaat edilen bu toprakların İngiltere tarafından ele geçirilmesi Fransa tarafından tepkiyle 
karşılanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti bu fırsattan faydalanmak istemiş ama Fransa’da hükümetin değişmesi 
ile Musul’un İngiltere’nin elinde kalmasına müsaade eden bir hükümetin gelmesi sonucu bu fırsat yok 
olmuştur.  

Daha sonraki yıllarda Musul’un Fransa’ya vaat edildiğini bu toprakların Türkiye’ye ait olduğunu ama 
kaynaklar konusunda Fransa’nın hak alabileceğini çok kez bildiren Türkiye bir daha aradığı fırsatı elde 
edememiştir. Elinde İngiltere’ye karşı dengeleme yapabileceği başka ülke kalmayan Türkiye diplomasi 
yoluna geçmiş ve İngiltere ile bu konunun çözümü üzerine görüşmüşler yapmıştır. İngiltere devleti ise 
Türkiye’nin dışarıda tek başına kaldığını içeride ise ayaklanmalar ve gelişmek ile uğraştığını bilmektedir. İç 
ayaklanmalar konusunda İngiltere’nin birçok faaliyeti olduğu daha sonraki yıllarda ortaya çıkmıştır. İngiltere 
bu durumu kendi aleyhine kullanmış ve Musul konusunda bütün tavizleri eline alarak rahat bir sürece 
girmiştir. İngiltere’nin elindeki kozları analiz eden Türkiye bu tarihten sonra iki seçenek üzerinde 
ilerleyebilmiştir; bir tanesi Musul’un bağımsız Irak’a bırakılması ve Türkiye’nin petrol gelirlerinden 
olabildiğince fazla faydalanabilmesi, diğeri ise diplomasinin bitirilmesi ve İngiltere ile bir savaşı göze alarak 
Musul’u tekrar topraklarına katmak.  

Savaş politikası, saydığımız jeopolitik riskler neticesinde en önce elenmiş ve diplomasi yoluna devam 
edilmiştir. Diplomasi yolunda da istediği kararların alınmasında elinden yeterli gereklilikler bulunmayan 
Türkiye zor durumda kalmıştır. Yıllar sonra bile tahsil edilemeyen petrol geliri 1986 yılında tamamen iyi 
ilişkiler için bir jest olarak silinmiştir. Musul için bütün fırsatları deneyen, Türkiye Cumhuriyeti’nin azmine 
rağmen  bu konu lehine sonuçlanmıştır. Bu olay üzerinden müttefiksiz kalmak kaynak yetersizliği ve tarihi 
şartlar, denge politikasının bozulması durumunda ortaya çıkan durumu bize göstermektedir. Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kurulmasından itibaren uygulana gelen denge politikası (tarihi şartlarda göz önüne 
alınarak) bozulduğunda ortaya çıkan durum Türkiye’nin yalnızlaştırılması ve diplomasi yönünden 
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kaybetmesine neden olmaktadır. 2015 yılında tam olarak bu durumu yeniden yaşayan Türkiye Cumhuriyeti 
tek başına bırakılmış ve kendine müttefik bulamamıştır. 2016 itibariyle müttefik arayışında bulunmaya 
başlamış, denge politikasının günümüzde getirdiği silah satışı yoksunluğunu da aşmak için tedarik ettiği 
ülkeleri çeşitlendirme yoluna gitmiştir. Müttefikleri arttırmak her ne kadar kriz durumlarında tek 
bırakılmaya karşı bir önlem olsa da, karmaşık ilişkiler ağını da beraberinde getirmektedir. Ülkemizin gelecek 
dönemlerde de bu risklere karşı hazırlıklı olması ve hiçbir zaman bir tek müttefike tam olarak bağlı 
olmaması gerekmektedir. Ortak çıkarların bulunduğu durumda iyi olan müttefiklik ilişkileri, çıkarların 
çatışması durumunda tam tersine dönebilmektedir. Bu duruma, Suriye Krizi’nde ABD-Türkiye-Rusya 
ilişkilerini örnek olarak gösterebilmekteyiz. 
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