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Dr. SALAS~~R. SONYEL
Yetmi~~y~ l önce, 1916 Haziran~ nda, Ha~imi Araplar~ n~n önderi Mekke
Emini ~erif Hüseyin ~bn-i Ali, kendisine, "Araplar~n ba~~ms~zl~~~"n~~ sa~layaca~~n~~ iddia eden Ingilizlerin kesin olmayan sözlerine kap~ larak, ba~l~~ bulundu~u Osmanl~~ Sultan-Halifesine kar~~~ayaklan~yor ve Halifeli~in H~ ristiyan
devletlerce bölünmesine araç oluyordu. ~ngiliz yazar~~ Robert Lacey'in deyimine göre, "onun (Hüseyin) ak~ m~, bir Arap ayaklanmas~ ndan çok bir ~ngiliz-Ha~imi komplos,1" idi' ve bir milyon Sterline yakla~an ~ngiliz ak~nlar~yla
finanse edilmi~tir'.
Bununla birlikte, Cicke'deki ~ngiliz Konsolosu Reader Bullard'ca "kurnaz, yalanc~, safdil, ku~kucu, inatç~, kendini be~enmi~, kibirli, bilgisiz, ars~z
ve gaddar bir Arap ~eyhi" olarak gösterilen ~erif Hüseyin'in, kimi
Müslüman bilginlerince ~slâma kar~~~"ihanet" olarak nitelenen davran~~lar~~
ona bir ç~ kar sa~lamad~~~~gibi onu taht~ndan da yoksun b~rakm~~t~ r. Böylece,
~slam aras~ nda bugün bile etkisinden bölgenin ac~~ çekti~i en büyük
bölünmeye neden olan ~erif Hüseyin, bunu pahal~ya ödemi~tir. Impact International dergisine göre, "Osmanl~~ Halifeli~ine kar~~~ayakland~ klar~~ günden
bu yana, Araplar~ n kendi kendilerini y~ kmak sendromu sona ermemi~tir"
Ha~imi Arap ayaklanmas~= ba~~rolünü "Arabistan'~ n 'El Aurens'i"
olarak bilinen Thernas Edward (Ned) Lawrence oynam~~t~ r. Kimi yerel
Araplarca "alt~nlar~~ ta~~yan adam" 5 olarak an~msanan Lawrence ölümüI

Robert Lacey, The Kingdom (Krall~ k), Londra 1981, S. 119.
Ronald Storrs, Orientat~ons (Hedefler), Londra 1945, ss. 152-6.
Lacey, op. cit., s. 182.
Impact International : "Can't buy peace througy supplication" (Yalvarmalarla bar~~~sat~ n
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nün 50. y~ ldönümünde, ~ ngiltere'nin Dorset iline ba~l~~Moreton köyünde,
~ g May~s ~~985'de, kendi yanda~lannca an~lm~~t~ r. Buna ili~kin olarak 20 May~s 1985 tarihli The Guardian adl~~ ~ ngiliz gazetesinde yay~ nlanan bir habere
göre, Lawrence'in mezar~~üzerinde, "ihanete u~ram~~~milyonlarca Arap ad~na" ve SM simgesini ta~~yan bir yaz~~bulunmu~tur. Bu yaz~da ~unlar da belirtiliyordu:
"Biz Araplar için büyük dü~leriniz (rüya) vard~~ ve biz de, sizin ve
yönetiminizin yard~ mlar~yla, yaln~z Osmanl~ dan özgürlük kazanmakla kalmay~p, ayn~~zamanda, 500 y~ll~k i~galden sonra, bir ulus olarak
kendi hüviyet ve gururumuzu yeniden sa~layaca~~m~z~~umut etmi~tik. Heyhat, Aurens, ölümünüzden 50 y~ l sonra, bugün Arap dünyas~, sava~larla, komplolarla ve bölünmelerle kaymyor ve gelece~imiz
karanl~ k görünüyor..."
Ölümünden 51 y~ l ve Arabistan'da Osmanl~~Halifeli~ine kar~~~patlayan
Ha~imi ayaklanmas~ = ilk luv~lc~m~ndan 70 y~l sonra, yans~z ara~t~rmac~lar,
Lawrence'~ n bu ayaklanmadaki rolü veya buna yapt~~~~katk~lar~n kan~~kl~~~n~~
hâlâ çözmeye çal~~~ yorlar. Lawrence'~n yanda~lan onu Arap halk~n~ n "kurtanc~s~" olarak tannla~t~ rmaya yeltenirken, muhalifleri, onu, geçmi~i belirsiz ve
Arap sav~na ba~l~l~~~~ku~kulu Irlanda% bir haylaz" olarak a~a~~lamaktad~rlar. Ayr~ca, muhas~mlan, örne~in Richard Aldington 6 adl~~~ngiliz yazan, onu
bir homoseksüel olarak da nitelendirmektedir, ama bunu kan~tlayacak pek
delil yoktur'.
Lawrence'la ilgili birçok yay~mlar, özgeçmi~i, yay~mlanm~~~mektuplar~,
~ngiliz Devlet Ar~ivi (Public Record Office) 'nde korunan D~~i~leri, Sava~~ve
Sömürgeler Bakanl~klar~~ve ~ngiliz Kabinesi belgeleri ve çe~itli aqivIerde ara~t~rmac~lara aç~lan ona ili~kin öteki birçok kaynaklar, Lawrence'~n ki~ili~ine ve
çal~~malar~na epeyi ~~~ k serpmektedirler. Bununla birlikte, onun ö~renci olarak bulundu~u Oxford'daki Jesus (~sa) Kolejinde o s~ralarda uzman-ara~t~rmac~~ (Emeritus Fellow) olan John Griflith, aradan bu kadar zaman geçmi~~olmas~~ dolay~s~yla, böyle bir "hayran edici ve aldat~c~~ (illusive) ki~i" hakk~nda
tam olarak objektif bir karara yarma olana~~ ndan ku~kulu bulundu~unu
aç~klam~~t~r 8 .
6 Bkz. Richard Aldington, Lawrence of Arabia : Biographical Enquiry (Arabistan'~n Lawrence'l : Bir Biyograf~k Ara~t~rma), yeni bask~, Londra ~ g6g.
Bkz. H. Montgomery Hyde, Solitary in the Ranks : Lawrence of Arabia as airman and
privak soldier (Rütbelerde Tek Ba~~na: Arabistan'~n Lawrence'l havac~~ve alelâde asker), Londra
1 977,s- 378 The Guardian, Londra, 243.5.1983.
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Thomas Edward (Ned) Lawrence, 16 A~ustos 1888'de, ~ngiltere'nin Galya bölgesine ba~l~~ Caernarvonshire ilinin Tremadoc kasabas~nda, evlilik d~~~~
bir çocuk olarak dünyaya geldi. Babas~, yar~~ ~ngiliz yar~~ Irlandal~~ toprak a~as~~
Sir Thomas Chapman ve annesi, onun metresi ve k~z~n~ n mürebbiyesi olan,
yar~~ ~skoçyal~~ Sara Maden idi. Lawrence, 19o9'dan beri Araplarla ilgileniyor;
arkeoloji kaz~lar~na kat~lmak amac~yla 1911'de Trablus'a gidiyor; kaz~lar~n
sona erdi~i her mevsim sonunda ço~u kez Arap giysilerine bürünerek çevrede dola~~yor; Araplar~n ve yerel Müslüman a~iretlerinin aralar~nda ya~~yordu'. Onun Arap halk~na kar~~~olan ilgisi ve Türklere kar~~~olan be~enmezli~i,
1912-3 Balkan sava~lar~~ s~ ras~nda aç~ klan~yordu. Lawrence Trablus'dan 5 Nisan ~~ 913'de Bayan Reider'a gönderdi~i mektupta ~öyle diyordu:
"... Türkiye'ye gelince, Türkler a~a~~ ! Ama korkar~ m ki onlarda hayat de~il, yap~~kanl~k var. Onlar~n kaybolu~ u, bir zamanlar iyi yönetim yetenekleri olan Araplar için bir f~ rsat olu~turacak" w.
1914 y~l~~ ba~lar~nda Lawrence, arkeolog Sir Leonard Wolley ve Yüzba~~~
S. F. Newcombe, Filistin Ke~if Fonu (Palestine Exploration Fund) hesab~na,
Gazze ile Akebe aras~ndaki bölgeyi gezerek oran~ n haritas~n~~ çizmeye çal~~~rken, Süvey~'in do~usunda, Türk hududunda bulunan kuzey Sina'y~~ ke~fediyorlard~. Onlar~ n bu ke~fi, M~s~r'daki ~ngiliz Yüksek Komiseri (daha sonra
Sava~~Bakan~) Lord Kitchener'ce planlanm~~t~~ ve o s~ralarda Yüzba~~~Newcombe'nin yapmakta oldu~u stratejik ara~t~ rmay~~ kamufle etmek amac~n~~
güdüyordu; ama bunun askeri bir oyun oldu~unu sezen Türkiye, ~ngilizlere
çok k~ nlm~~t~~ ".
1914 y~l~~ A~ustosunda Birinci Dünya Sava~~~patlay~ nca, Lawrence, Sava~~
Bakanl~~~n~n Londra'daki harita bölümünde bir sivil i~güder olarak görev al~yor, ona, Sina'n~n askeri bir haritas~n~~ yapmak görevi veriliyordu. 18 Eylül
19 ~~4'de Oxford'dan Bayan Reider'a görderdi~i mektupta ~öyle diyordu:
"... Türklerin sava~a girmek niyetinde olmad~klar~ n~~ korkuyla seziyorum, çünkü onlar~~ Küçük Asya'ya s~k~~t~rmak 12 ve dahas~, orada bile
vesayet alt~ na almak bir geli~me olacakt~r. Her~ey, Enver'in yeniden
ba~~~bo~~b~ rak~lmas~na dayan~r..." 13.
`) David Garnet (ed.), The letters of T. E. Lawrence of Arabia (Arabistan'~ n T. E. Lawrence'~ n~ n mektuplar~), Londra 1964, s. 40.
Ibid., s. 152.
" Ibid., ss. 163 ve 181.
12 Belki, Osmanl~~ ~mparatorlu~unu bölmek amac~~ güden sava~~s~ras~~ gizli anla~malar~ n~~
önceden sezmi~ti.
" Garnett, op. cit., ss. 185-6.
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1914 Aral~~~nda te~menli~e yükselen Lawrence, Kahire'deki ~ngiliz istibbarat~ nda görevlendiriliyor; sava~~tutsaklann~~sorguya çekiyor; haritalar
çiziyor ve Türk hatlar~ n~n ard~ndaki ajanlardan gelen bilgiyi inceliyordu. Ayn~~ zamanda, Orta Do~u'da, Araplar~n da kat~lmalanyla Türkiye'yi yenmek
amac~yla bir starateji planl~yordu H. Bu arada, Kahire'de yeni kurulan Arap
Bürosu'na atanmas~n~~ sa~l~yor; bu yeni görevinde, arkeolog dostu D. G. Hogarth'a gönderdi~i 18 Mart 1915 tarihli mektubunda ~öyle diyordu:
"(Tü-:kiye'nin merkezi Konya'ya ta~~nd~ktan sonra) Istanbul'u yitiren
Türk'ün bir rönesans geçirmesini beklemeliyiz kan~s~nday~m. Askeri
aç~dan daha korkunç, ama siyasi bak~mdan daha zay~f olacaklard~r" 15 .
Bir ay kadar sonra (20 Nisan 1915'de) yine IIogarth'a gönderdi~i bir yaz~da
~öyle diyordu:
"... Zavall~~ ya~l~~ Türkiye, birli~ini zor sürdürüyor. Herkes, onun son
zamanlardaki parlak ba~anlanndan daima söz eder, ama gerçekte
çok ac~nacak bir durumdad~ r. Onunla ilgili her~ey oldukça mide buland~nyor ve onun varl~~~na son vermenin iyi olaca~~na inanas~m geliyor, ama bu bizim için uygun olmayacak..." 16
Bir süre sonra, Lawrence, ~ngiliz Sava~~Bakanl~~~nca gizli bir görevle
Mezopotamya (Irak)'ya gönderiliyordu. Küt-ül-Amara'da ~ngiliz Generali
Townshend'in ordusunu saran Türk Generali Halil Pa~a'yla pazarl~~a giri~mesi için, Sava~~Bakanl~~~nca gönderilen gizli öneriler ta~~yan Lawrence,
Aubrey Herbert adl~~ bir ~ngilizle birlikte seyahat ediyordu. General Townshend, kendisini saran Türkleri para kar~~l~~~nda sat~n almay~~ dü~ünmü~, bir
plan haz~rlam~~t~. Irak'taki ~ngiliz ordular~~ komutan~~ General Lake bu plan~~
kabullenmi~, ~ngiliz Sava~~Bakan~~ Lord Kitchener de bunu uygulam~~t~. Oysa Irak'taki ~ngiliz subaylar~n~n ço~unlu~u, onur k~ r~c~~ olarak nitelendirdikleri bu plana kar~~~ç,km~~lard~. ~ngiliz siyasi i~güderlerinden Sir Percy Cox da
bu plan~n, Ingiliz sayg~nl~~~~aç~s~ ndan, ~ngiliz garnizonur- un tesliminden daha kötü oldu~una de~inerek buna kar~~~ç~ km~~t~. Lawrence ise, Türklerin ~ngiliz önerisini kabullenmeyecekleri için plan~n olanaks~z oldu~una inan~yordu. Bununk. birlikte Albay Beach, Aubrey Herbert ve Lawrence, Halil Pa~a'yla görü~erek, sar~lm~~~bulunan ~ngiliz gamizonunu serbest b~rakmas~~ için
ona ilkin bir milyon Sterlin, kabullenmezse, iki milyon Sterlin rü~vet önermeIbid., ss. 181-2.
Ibid., S. ,94.
16 lbid., S. 197.
15
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ye gönderilmi~lerdi. Halil Pa~a bu ~ngiliz önerisini tiksintiyle reddetmekle
kalm~yor, bunu haber olarak çevreye yay~yor ve ~ngiliz saygml~~~na büyük
bir darbede bulunuyordu.
Bu arada Lawrence, Irak'taki Araplar~~Türklere kar~~~ayaklan:T~aya k~~k~rtmak ve onlar~n ~ngiliz ordusuyla i~birli~i yapmalar~n~~ sa~lamak umuduna kapl~yor, ama bunda ba~ar~~ sa~layam~yordu. Ingilizlerin Hindistan
ordusundaki subaylar, Araplarla ba~la~~k olmay~~ ancak en son çare olarak
görüyorlard~~17. Bundan ba~ka, Osmanl~~ imparatorlu~u çok güçsüz say~l~yordu. Genç Türklerin (Ittihat ve Terakki) erke geldikleri 1908y~l~~ Temmuzundan bu yana vuku bulan birçok sava~, istilâ ve ayaklanmalar sonunda Türkiye, geriye kalan Balkan illerinin hemen hemen tümünü yitirmi~; Trablusgarp'taki (Libya) topraklar~~ ~ talya taraf~ndan gaspedilmi~~ve Girit üzerindeki
egemenli~i, bu adan~ n Yunanistan'la birle~mesiyle elden ç~km~~t~. Türk subaylar~n~ n ulusal lâikli~i, okumu~~genç Araplar~~ da ayn~~ duygulara sahip olmaya k~~k~rtm~~t~. Ans~z~ n, Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun Arap illeri de sars~nt~~ geçirmeye ba~l~yordu. Gerçi ~am ve Ba~dat'taki entelektüellerin ve ordu
subaylar~n~n ulusalc~l~~~, Arabistan yar~madas~na dek yay~lmam~~t~, ama bir
Arap dirili~inden söz etmek bile tüm Ortado~u'da uluslararas~~ rekabetlere
yeni bir güç katm~~t~.
Türkiye, Almanya'dan yana Birinci Dünya Sava~~na girdi~ini aç~klar
aç~klamaz, ~ngilizler, Ortado~u'daki ç~karlar~n~~ korumada ve Türk ordular~n~~ h~rpalamada faal rol oynayacak Arap ba~la~~klar aramaya koyu~dular. Bu
amaçla, Necd iöneticisi ~bn-i Suud'un yeni dü~man~~ ve Ha~im a~iretinin
önderi ~erif Hüseyin ~bn-i Ali'yi seçtiler. ~ngiliz tarihçile-inden David Holden ve Richard James'in "küçük, kendini be~enmi~~-e düzenbaz" olarak nitelendirdikleri ~erif Hüseyin, ~ngiltere'nin k~~k~rtmasayla, daha sonra "Arap
isyan~" olarak an~lan ak~m~n önderi oldu 18.
Tüm 1915 y~l~~ süresince, ~erif Hüseyin, Araplara ba~~ms~zl~k verilece~i
gibi belirsiz ~ngiliz sözleriyle aldat~larak, Osmanl~~ Halifeli~ine kar~~~ayaklanmaya k~~k~ rt~llyordu. Kahire'deki Arap Bürosu'na bak~lacak olursa, M~s~r'daki ~ngiliz temsilcisi, henüz sava~~ba~lamadan, Hüseyin ve o~ullanyla, özellikle Ahdullah'la ili~ki kurmu~tu. ~ngiltere Almanya'ya kar~~~sava~a gi~ince, D~~i~leri Bakanl~~~, Felt-Mare~al Loi d Kitchener'in dile~i üzerine, Kahire'deki
~ngi!iz elçisine gönderdi~i telyaz~s~nda, Türkiye ile sava~a girilirse, ~erif

18

Ibid., ss. 201-2.
Holden ve Jones, op. cit., ss. 33 ve 52.
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Hüseyin'in tutumunun ne olaca~~n~~ soru~turmas~~ için Abdullah'a özel bir
kurye göndermesini öneriyordu. Abdullah, yaz~ l~~ olarak gönderdi~i kar~~l~ kta,
"Ülkemizin haklar~ n~~ ve ~imdiki Emirin ki~isel haklar~ n~~ korur.., bizi
herhangi bir d~~~sald~rganl~~a ve özellikle Osmanl~ lara (bahusus ba~ka bir ki~iyi Emir yapmay~~ dilerlerse) kar~~~bizi destekler.., ve bu temel ilkeleri ~ ngiltere yaz~ l~~ olarak güvence alt~ na al~ rsa",
~ ngiltere'nin Türkiye'ye ye~~tutuldu~unu bildiriyordu.
~ ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~, buna 31 Ekim 1,914 tarihinde (yani ~ngiltere
ile Türkiye aras~ nda sava~~ n ba~lad~~~~gün) verdi~i kar~~l~ kta, Abdullah'~n isteklerini kabulleniyordu. Kahire'deki ~ ngiliz temsilcisi Sir Henry McMahon,
daha sonra yapt~~~~aç~ klamada, ana gayesinin, Osmanl~~ ordular~~ saf~ nda çarp~~an Arap erlerin sadakatlerini sarsmak oldu~unu bildiriyordu. O s~ ralarda
(1915) ~öyle dü~ünüyordu:
"Bu anda Gelibolu'daki Türk gücünün büyük bir bölü~ünü ve Mezopotamya (Irak)'daki gücün yakla~~k olarak tümünü Arap erleri
olu~turuyor... Onlar~ n Türkiye'den kopmalar~ n~~ hakl~~ göstermek için,
ileride kendilerine yard~ mda bulunaca~~= yolunda güvence verebilir miydik? Bunu ivedilikle yapmam için bana buyruk verilmi~ti...
Bu, hayat~ mda en üzücü tarih idi" '9.
~ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~ , 3 ~~ Ekim 1914 tarihli telyaz~s~ nda ~öyle diyordu:
"... Biz Türkiye'ce zorla kabul ettirilen bu sava~ta Arap ulusu ~ ngiltere'ye yard~ m ederse, ~ ngiltere, Arabistan'a dahili bir müdahale olmamas~ n~~ güvence alt~ na alacak ve Araplara, d~~~sald~rganl~~a kar~~~her
çe~it yard~m~~ esirgemeyecektir. Halifelik kat~ n~~ gerçek Arap soyundan
gelen birisinin Mekke veya Medine'de üstlenmesi olas~d~ r ve böylece,
~imdi vuku bulmakta olan tüm kötülükten, Tanr~ n~ n yard~ m~yla iyilik do~abilir".
Bu al~nt~, ~u ekle birlikte, bir yaz~yla Kahire'den ~erif Abdullah'a gönderiliyordu:
"Mekke Emin, bu çat~~mada Britanya'ya yard~ m etmeyi istiyorsa,
Brintanya , ~erifli~in hak ve ayr~cal~ klar~ n~~ tüm d~~~sald~ rganl~~a,
özellikle Osmanl~ lara kar~~~güvence alt~ na almaya isteklidir..."
19

Lacey, op. cit., ss. ~~ 19-20.
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~erif Hüseyin, 1915 y~l~~Temmuzunda Sir Henry McMahon'a gönderdi~i yaz~da, Britanya yönetimiyle bir anla~ma yap~lmas~~kesin önerisinde bulunuyor, ~u ko~ullar~~öne sürüyordu:
"Yanlar, herhangi birine sald~rabilecek yabanc~~bir devlete kar~~~koyabilmek için, kar~~l~kl~~olarak yard~mla~ma yönünden tüm yetenekleriyle kendi ordu ve donanma güçlerini seferber edecek; her iki yan
kabul etmedikçe bar~~~kararla~t~nlmayacak".
Bu ko~ullar, ~erif Hüseyin'in 5 Kas~m 1915 tarihinde Sir Henry McMahon'a
gönderdi~i üçüncü yaz~da ~öyle vurgulan~yordu:
"Almanya ve Türkiye ile tek ba~~na bar~~~yapmayacak ve onlar~~
(Araplar~) etkin biçimde destekleyip koruyacak olan ~ngiltere'nin
kendi ba~la~~klan oldu~unu ö~renince, Araplar~n ivedilikle sava~a
girmeleri, genel ç~karlar~~yarar~na olacakt~r".
Sir Henry McMahon, D~~i~leri Bakanl~~~ndan alm~~~oldu~u yönerge
üzerine ~erif Hüseyin'e 13 Aral~k ~~915'de gönderdi~i üçüncü yaz~s~nda ~u
güvenceyi veriyordu:
"Tüm Arap halklar~n' ortak sav~m~zdan yana çekmek için hiçbir çabay~~ ihmal etmeyiniz ve onlar~, dü~manlanm~za yard~mda bulunmamaya üsteleyiniz. Anla~mam~z~n devaml~l~k ve gücü buna dayan~r.
Britanya'n~n, Arap halklar~n~n, Almanya'dan ve Türk tahaldcümünden özgür olmas~n~~ sa~layacak gerekli ko~ulu içermeyen bir bar~~~
yapmaya istekli olmad~~~n~~aç~klayarak size güvence veririm."
~erif Hüseyin, verilen bu teminat~, ~~ Ocak ~ 916'da McMahon'a gönderdi~i dördüncü mektubunda kabul ediyor ve o tarihten sonraki davran~~~~bunu vurguluyordu. Araplara verilen güvence, Hicaz Kral~~ünvan~n~~alan ~erif
Hüseyin'e gönderilmek üzere, Kahire'deki yeni ~ngiliz diplomatik temsilcisi
Sir Reginald Wingate'e ~ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~nca 4 ~ubat 1918'de
gönderilen bir telyaz~s~nda ~öyle tekrarlan~yordu:
"Ba~la~~klanyla birlikte Majeste Kral Yönetimi, zulme u~ram~~~uluslar~n kurtulu~~sav~ndan yanad~r ve Arap halk~n~, Osmanl~~ ~iddetinin
ve Türk yetkililerince k~~k~rt~ lan sun'i rekabetlerin yerini bir kez daha
yasan~n alaca~~~bir Arap dünyas~n~~kurma mücadelelerinde desteklemek karanndad~ rlar. Majeste Kral Yönetimi, Arap halklann~n,
özgürlü~e kavu~turulmas~~konusunda daha önce üstlenmi~~bulundu~u sorumlulu~u yeniden do~rular".
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Bu arada, ba~~ms~z Arap devletinin hudutlar~~ sorunu da bu yaz~~ malara
konu olu~turuyordu. ~ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~nca 14 Nisan 1915'de Kahire'deki ~ ngiliz Yüksek Komiserine gönderilen bir telyaz~s~ n~,a, ~ ngiliz yönetimi ~u aç~ klamalarda bulunuyordu:
"Arabistan yar~ madas~ n~ n ba~~ms~z ve egemen bir devletin elinde bulunmas~, bar~~~ko~ullar~n~n gerekli ilkelerinden biri olarak sa~lanacakt~ r... ama bu devletin hudutlar~~ içine girecek olan topraklar~n geni~li~ini bu evrede tam olarak saptamak olanaks~zd~ r."
Toprak sorunu, ilk kez, 1915 y~l~~ Temmuzunda ~erif Hüseyin'ce Sir
Henry McMahon'a gönderilen ilk yaz~da öne sürülmü~tü. ~erif Hüseyin, bu
mektubunda, Türkiye'ye kar~~~Britanya ile i~birli~i yapmas~ n~n ilk ko~ulunu
~öyle aç~ kl~yordu:
"~ ngiltere, hudutlar~~ ~öyle saptanan Arap ülkesinin ba~~ms~zl~~~ n~~ kabullenmelidir: Kuzeyde Mersin ve Adana'dan, 37. derece kutup hatnna, yani Birecik, Urfa, Mardin, Midyat, Amatya Adas~~ jezire, AmadiaYna, oradan Iran hududuna; do~uda Iran hududti yak~ nlar~ndan
Basra Körfezi'ne; güneyde Hint Okyanusu'na (Aden hariç - oldu~u
gibi kalacak), bat~da K~z~l Deniz'i ve Akdeniz'i kapsamak üzere Mersin'e dek uzanan topraklar".
Sir Henry McMahon, 30 A~ustos 1915't? ~erif Hüseyin'e gönderdi~i ilk
yaz~s~ nda, ona, bu konuda, ba~lay~c~~ olmayan bir kar~~l~k veriyor; Lord Kitchener'in sözlerini yeniden do~ruluyor; hudutlar sorununun görü~ülmesinin
henüz "mevsimsiz" oldu~unu öne sürüyordu. ~erif Hüseyin ona 9 Eylül
1915'te verdi~i ikinci kar~~l~kta, durumun ayd~ nlat~lmas~n~~ istiyordu. Sir
Henry McMahon, 18 Ekim 1915'te durumu D~~i~leri Bakanl~~~ na duyuruyor; ayn~~ gün, ~ngiliz D~~i~leri Bakan~~ Sir Edward Grey'e gönderdi~i özel bir
telyaz~s~ nda, Osmanl~~ ordusundaki ulusalc~~ Arap kurulu~lar~ ndan birinin
üyesi bulunan, Gelibolu'da ~ngiliz askeri hatlar~ na geçen ve Ekimde M~s~r'a
götürülen Faroki adl~~ Arap önderiyle yapm~~~oldu~u ek görü~melerin sonuçlar~n~~ bildiriyordu. Faroki'ye göre, A'~ manya, Arap partisine, tüm taleplerinin
yerine getirilece~i sözünü vermi~ti; dolay~s~yla yollar~n ayr~l~k noktas~ na varilm~~t~. Faroki ayr~ca ~öyle demi~ti:
"Fransa'n~n tümüyle Arap ilçeleri olan Halep, Hama, Humus ve
~am'~~ i~galine Araplarca silahla kar~~~konulacakt~r, ama ~u istisna ile
... Mekke ~eyhinin kuzey-bat~~ hudutlar~nda yap~lmas~n~~ önerdi~i kimi de~i~iklikleri kabul edeceklerdir".
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Sir Henry McMahon, 24 Ekim 191 5'de ~erif Hüseyin'e gönderdi~i ikinci
yaz~s~nda ~una de~iniyordu:
"Mersin ve Iskenderun ilçelerinin ve ~am, Humus, Hania ve Halep
ilçelerinin bat~s~nda bulunan Suriye topraklar~n~n halis Arap ülkeleri
olduklar~~söylenemez ve dolay~s~yla önerilen hat s~n~rlardan ç~kar~lmal~d~r. Yukar~daki de~i~ikliklerle ve Arap önderleriyle olan antla~malar~m~z~~ ön yarg~ya tabi tutmak ko~uluyla, bu hat ve s~n~rlar~~ kabulleniriz —yukar~daki de~i~ikliklerle, Büyük Britanya, Mekke ~erifinin önermi~~oldu~u hat ve hudutlar içindeki ülkelerde Araplar~n
ba~~ms~zl~~~n~~ tan~maya ve desteklemeye haz~rd~r".
Ayn~~ zamanda Frans~z ç~karlar~~ korunuyordu.
~erif Hüseyin, 5 Kas~m ~~915'te gönderdi~i üçüncü mektubunda, Mersin'le Adana'n~n talep edilen hudutlardan ç~kanlmalar~n~~ kabulleniyor, ama
öteki topraklar üzerindeki hak iddalar~ nda direniyor; bunlara daha sonra
Lübnan'~~ da kat~yordu. McMahon, ona 13 Aral~k ~~915'te gönderdi~i üçüncü
mektupta, ~erifin Mersin ve Adana'y~~ talep etti~i hudutlar d~~~nda b~rakmas~n~~ ve H~ristiyan Araplara güvence vermek önerisini iyi kar~~l~yor; Halep ve
Beyrut illeri üzerinde tekrarlam~~~ oldu~u hak iddialar~n~~ geçi~tiriyordu. ~erif Hüseyin, ona ~~ Ocak ~~ 6'da gönderdi~i dördüncü yaz~da,
Fransa'ya kar~~~olan hak iddialar~nda sava~~n sonuna dek direnmeyece~ini,
ama sava~~sona erer ermez bunlar~~ öne sürece~ini aç~ kl~yordu. ~erif Hüseyin,
bundan sonraki yaz~~malar~nda, hudut sorununa hiç de~inmiyor, ama hak
iddialar~n~~da asla geri çekmiyordu. Ancak, 29 Temmuz ~~g~~7'de Kral Hüseyin Temen Lawrence'la görü~ürken, hudut sorununa da de~iniyor ve ~öyle
diyordu:
"Onerilirse, Türkleri ~stanbul ve Erzurum'a dek kovalayaca~~z;
öyleyse ne diye Beyrut, Halep ve Hail'den söz ediyorsunuz?" 2°
Ingilizlerin vermi~~olduklar~~bu sözlerle aldat~lan Hüseyin ve Ha~imi
Araplar, g Haziran I g ~ 6'da Türklere kar~~~ayaklan~yor ve Kutsal Kent (Mekke)'teki küçük Türk garnizonunu tutsak ediyorlard~. Ayn~~ y~l~n Ekim ay~nda
Yüzba~~~Lawrence, ~ngiliz diplomat~~Sir Ronald Storrsla birlikte, deniz yo20 ~ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~~belgeleri : FO 371/33841183770, P. I. D. "Kral Hüseyin'le
ilgili Ingiliz üstlenmeleri hakk~ nda and~r~", gizli, tahminen 5.11.1918; ayr. bkz. FO 371/22108/
~~ 46/18; 153045/ ~~5, telyaz~s~~ no. 623; 174974/17; ve George Antonius: The Arab Awak~ning: the
stwy of the Arab national movement, (Arap Uyanmas~:Arap ulusal ak~m~ n~n hikâyesi), Londra
1938.
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luyla Arabistan'a gidiyor; orada, Emir Hüseyin'in ikinci o~lu ~erif Abdullahla ~erif Ali ve onun genç üvey karde~i Zeyit'le, daha sonra da onlar~n Medine yak~nlar~nda bulunan karde~leri ~erif Faysal'la görü~ii.yordu 21 .
Ayn~~ y~l~n Kas~m ay~ nda Kahire'ye dönen Lawrence, kendi amirlerini,
ayaklanan ~erife silah ve alt~n yard~m~~ yapmaya ve Türklerden memnun olmayan ~eyhleri, ba~~ms~zl~ k emellerinde, ama genel bir askeri stratejinin çerçevesi içinde, birle~tirmeyi üstleniyordu. Kahire'deki ~ngiliz ~stihbarat' 'n~n
ba~~nda bulunan General Clayton, ona, Arabistan'a dönmesini emrediyor;
oraya dönen Lawrence, irtibat subay~~olarak Faysal'~n ordulanna kat~l~yordu.
Lawrence, ~ ngiliz Kabinesinin bilgisi için haz~rlad~~~~4 Kas~m 1918 tarihli gizli bir and~nda (memorandum), sava~~patlay~nca "~slâm~~bölmeye" ivedilikle gereksinildi~i görü~ünü aç~kl~ yordu. Ona göre, ~ngilizler, Arapça konu~an halklar~n kendi "d~~~yöneticilerine" kar~~~olan memnuniyetsizlilclerinden yararlamyor; Mekke ~erifini bu ak~m~n önderi seçiyorlard~ , çünkü onun islâm
dünyas~n~~bölece~ine; co~rafi durumunun, varl~~~n~~sürdürmesine yard~mc~~
olaca~~na ve Araplar aras~ndaki önderli~inin aile sayg~nl~~~na dayand~~~na
inan~yorlard~~22.
Lawrence, henüz ba~lang~ç evresinde olan Arap ayaklanmas~na kar~~an
tek ~ngiliz subay~~ de~ildi; ama onun anlatmalanna inan~l~rsa, Arabistan yar~madas~nda, bu ayaklanman~n ivedilikle beyni, örgütleyicisi, askeri taktikçisi
ve Kahire ile irtibat' oluyordu. Vur ve kaç takti~i kullanan gerilla harekâtlanna giri~iyor ve böylece Türk hatlar~n~n ard~nda, küçük ama gittikçe h~rpalay~c~, ikinci bir cephe kuruyordu. Onun ilk büyük zaferi, çölde iki ay gittikten
sonra, 6 Temmuz 1917'de ele geçirdi~i, K~z~l Deniz'in kuzeyinde bulunan
Akabe liman~~ olmu~tur ve bu ba~ar~s~ndan ötürü ona daha sonra yarbay
rütbesi ve Mümtaz Hizmet Ni~an~~ (Distinguished Service Order) verilmi~tir.
Lawrence'~n da içtenlikle kabullendi~i gibi, bu ve öteki harekâtlarda
"(Osmanl~) imparatorlu~unun tüm uyruk illeri, bence tek bir ~ngiliz gencinin ölümüne de~mezdi" 23. Askeri kampanyalar~n~, pek az ingilizi tehlikeye
sokarak yürütüyordu; ama bu ölçüsü, Araplar~~ ve Türkleri kapsam~yordu;
oysa ki, 24 Eylül 1917'de Akabe'den bir dostuna gönderdi~i mektupta ~öyle
diyordu:

21

Garnett, op. cit., S. 210.

Ibid., s. 265.
Ibid., s. 183; ayr. bkz.: Lawrence'~n Seven Pillars of Wisdom (Hikmetin Yedi Sütunu) adl~~yap~t~n~n önsözü.
23
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"... Türklerin bu biçimde hiç durmadan öldürülmeleri korkunçtur.
Sonlara do~ru sald~rd~~~n~z vakit, onlar~~ param parça olarak her yanda buluyorsunuz ve birço~unun hâlâ canl~~ olduklar~n~~görüyorsunuz. Daha önce onlar~n yüzlercesini halletmi~~oldu~unuzu ve yapabilirseniz yüzlercesini daha halletmek zorunda oldu~unuzu anl~yorsunuz." 24
Lawrence, 1917 ve 1918 y~llar~ = büyük bir bölümünü, Ortado~u'daki
~ngiliz ordular~~ ba~komutan~~ General (daha sonra Lord) Sir Edmund Allenby'~n Kudüs do~rultusunda ilerlemekte olan gücüyle Arap ak~mlann~~koordine etmek deneylerine harc~yordu. 15 Temmuz 1918'de V. W. Richards
adl~~bir tan~d~~~na gönderdi~i yaz~da, "kökünden ~iddetle kopanlarak, kendisine oldukça büyük görünen bir görevin derinliklerine at~ld~~~n~, dolay~s~yla
her~eyin ona hayali göründü~ünü" kabulleniyordu. Yaln~z "bir f~rsat h~rs~z~~
olarak" ya~~yor, bir an~n getirdi~i f~rsatlar~~ne vakit ve nerede görürse yakal~yordu. Lawrence, bu konuda ~u aç~ klamada bulunur:
"Görev, Türkiye'ye kar~~~bir Arap isyan~~tahrik etmektir ve onun için
de bat~l~~olan d~~~görünü~ümü gizlemek ve az da olsa Araplara benzemek zorunday~ m. Böylece kendimi bir çe~it yabanc~~ sahne üzerinde, balo giysisi içinde, acayip bir dilde, gece ve gündüz aktörlük yapan birisi olarak görüyorum ve rolümü iyi oynamad~~~m takdirde,
ba~~m~~yitirebilece~imi anl~yorum" 25
Lawrence, ba~ar~dan emin de~ildi ve bu konudaki duygular~n~~ ~öyle
yans~t~yordu:
"Darbeyi indirdi~imiz vakit, kazanaca~~m~za veya kaybedece~imize
kendimi bir türlü inand~ramam. Her~ey bir oyun gibi geliyor ve ki~i,
kendi hayallerine (gündüz dü~lerin e) inanam~yor..."
Buna kar~~ n, Lawrence,"bir lale bahçesinden daha parlak" olarak nitelendirdi~i ve "çöllerin genç binicileri aras~ndan seçilmi~", Arap a~iretlerine
mensup ki~ilerden olu~an muhafizlanyla hareket ederek,"ç~lg~ nlar gibi süreriz ve Bedevilerimizle birlikte, habersiz Türklerin üzerlerine çullan~r, onlar~~
y~~~ nlar halinde tahrip ederiz... tüm hareket çok kanl~~ve çirkindir. Haz~rl~~~~ve geziyi severim, ama fiziki olarak çarp~~ maktan tiksinirim...", diyordu 26.
24

Garnett, op. cit.,

S.

238.

Ibid., s. 244.
26 Ibid., S. 246.
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Belleten C. LI, 16
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Bununla birlikte, L awrence, kimi sald~r~larda, örne~in tg ~~ 8 y~l~~
Eylülünde 4. Türk Ordusunun tahribine yol açan sald~r~~s~ras~ nda, adamlar~na, hiçbir esir al~nmamas~~buyru~unu vermi~ti. Bu olay, lo6 say~l~~ Arab Bul!etin (Arap Bülteni)'nde canl~~ bir dille anlat~lmaktad~r. Lawrence'~n, bu gaddar davran~~~n~~ mazur göstermek için ileri sürmü~~oldu~u iddiaya göre, güya
Türkler, Tel Arar köyünün tüm sakinlerini katliama tabi tutmu~lar. -buna
misilleme olarak 5.000 Türk eri öldürülmü~~ve Lawrence'~n anlatt~~~na göre,
"bo~azlamaktan yorgun dü~en Auda Abu Tayi, son kalan 600 ki~iyi tutsak
etmi~". Gene Lawrence'~n iddia etti~ine göre, ço~u kez, kendisinin "askeri
gerek" olarak nitelendirdi~i bir durum, onu, "dü~man~ " katliama tabi tutmaya ve dahas~, Türklerin ellerine dü~memeleri için kendi yaral~lann~~ öldürmeye zorlam~~ ".
Sava~~n son a~amas~nda Lawrence'la Arap çetecileri, 30 Eylül 1918 ak~am~, kar~~~kl~k içinde bulunan ~am'a girdikleri an, Lawrence, zafer an~nda hiziplere bölünen Araplara ili~kin kendi emellerinin yenildi~ini görüyordu.
Onun anlatt~~~na göre, ~am'da, ~ükri el-Eyyübi ve kent konseyi (belediye),
Araplar~n Kral~n~~ ilan ediyor ve "Cemal'le Mustafa Kemal ayr~l~r ayr~lmaz...." Arap bayra~~n~~ dire~e çekiyurlard~~28 . Ancak, 1916 y~l~~ May~s~nda imzalanan ve Osmanl~~ Impara•orlu~u'nun Arap illerini yüce devletler aras~nda
bölü~tü~~en, 1917 Kas~m~ nda vuku bulan ihtilalden sonra Bol~eviklerce aç~klanan Sykes-Picot Anla~mas~ , Araplara ihanet etmi~~ve Lawrence'i tiksindirmi~ti.
~erif Hüseyin, 28 A~ustos 1918'de M~s~r'daki ~ngiliz temsilcisi Sir Reginald Wingate'e Mekke'den gönderdi~i bir mektupta, kendi ak~m~n~n temel
amaçlar~n~n, "Osmanl~~~mparatorlu~u'nun y~lul~~yla çöküntü tehlikesi geçiren islam~n siyasal durumunu korumak" oldu~unu; kendi ayaklanmas~n~~
ve ~ngiliz yönetiminin deste~ini, ancak bunun pratik olarak gerçekle~mesinin
hakl~~gösterebilece~ini vurguluyordu. Meydana gelen yeni durumdan dolay~,
kendisinin gelecekteki ba~ar~s~~ için "gerekli ko~ullar" olarak nitelendirdi~i durumu ~ngiliz yönetiminin ne dereceye kadar destekledi~ini ö~renmeyi istiyor; ~ngiliz yönetimiyle yapm~~~oldu~u resmi anla~man~n, kendi anlam~nca,
ko~ullar~n~~ öne sürüyor ve bu ko~ullarda büyük ölçüde de~i~iklikler yap~lmas~n~n, kendisini, Arap ak~m~ndan çekilmek zorunda b~rakaca~~n~, aç-d~yor;
kendi al~n yaz~s~n~n, bir bar~~~konferans~nca de~il de ~ngiliz yönetimince bir
karara ba~lanmas~~umudunu dile getiriyordu.
27
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Ama, Hüseyin'in ~imdi öne sürdü~ü ko~ullar~~ ~ngilizler kabul etmiyorlard~, çünkü Arap ayaklanmas~ ndan önce yazm~~~oldu~u mektuplarda öne
sürdü~ü talepleri tekrarl~yor, dahas~ , bunlara ek ko~ullar ilave ediyor ve ~ngiliz yönetiminin ona vermi~~oldu~u kar~~l~klarda imledi~i ihtiy atlar~~ büsbütün
görmezlikten geliyordu. Kendi amaçlar~n~~yard~m görmeden gerçekle~tirecek
yetene~e sahip olmaman~n ve ba~ar~s~zl~~a u~rarsa, Müslümanlarca, "aldat~lan bir din bölücüsü" olarak ele~tirilece~ini hissetmenin kayg~s~~ içinde k~vran~yordu. Wingate'e bak~ lacak olursa, o s~ ralarda Müslümanlar, Hicaz ayaklanmas~n~~ve Ingilizlerin bu ayaldanmadaki rolünü ku~ku ve be~enmezlikle
kaq~lam~~lard~ . Onlar~n görü~ünce, bu ayaklan~ na, ancak ba~ar~~ sa~larsa
hakl~~ gösterilebilecekti; ba~ans~zl~ k, ~ngiliz sayg~nl~~~na ve ~ngiltere'nin onlarla olacak gelecekteki ili~ kilerine ciddi zararlar getirecekti. Kral Hüseyin'in,
"Arap ak~m~"n~n, faal önderli~inden çekilmesi, büyük bir felakete yak~n sonuçlar getirecektir. "Yetkili tek ki~iyi" kald~ racak ve Türklere kar~~~olan Arap
askeri gücünü etkisiz a~iret sava~lar~~ biçimine koyacakt~. Bunu, daha geni~~
ölçüde y~k~ lma izleyecek ve bu da, her olas~l~ kta, Orta Arabistan'da bir çat~~maya yol açacak; ~ ngiltere'nin rakipleri bundan büsbütün yararlanma yoluna giderek ~ngiliz askeri harekat~n~~ciddi biçimde etkileyecekti. Hüseyin'e yeniden güvence vermek ve onun tutumunu düzeltmek oldukça önemli idi.
Wingate, onun, olanak içinde, desteklenmesini sal~k veriyordu -9.
Bu arada, hayal k~r~kl~~~ na u~rayan Lawrence, 1918 y~l~~Ekiminde ~ngiltere'ye dönmek üzere yola ç~k~ yordu, ama hareket etmeden önce, 4 Ekimde
Binba~~~R. H. Scott'a Kahire'den gönderdi~i bir mektupta ~öyle diyordu:
"... Acayip, küçük bir gruptuk, ama Ortado~u'da tarihin seyrini de~i~tirdi~imizi san~yorum. Güçlerin (devletler), Araplara, ya~amlar~n~~ sürdürmeye nas~ l izin vereceklerini merak ediyorum." 30
Lawrence, 24 Ekimde Ingiltere'ye ula~~ yor; alt~~ gün sonra, ~ngiliz Kral~~
V. George Arap harekat~~ s~ras~nda verilen ve Resmi Gazete'de ilan edilen ni~anlanr ~~resmen tevdi etmek üzere onu huzuruna ça~~r~yordu. Ama Lawrence, ~övalyelik (Order of the Bal/t), ~eref Ni~an~~ (nrder of Merit) ve "Sir" ünvan~n~~
da kapsayan tüm onurlardan vazgeçmesi için kendisine izin verilmesini dileyerek Kral~~ ~a~~rt~yordu. Onun özgeçmi~inin yazar~~ Robert Graves'e de
bildirdi~i gibi, Arap isyan~ nda oynam~~~oldu~u rol, hem kendisi, hem de
" Ingiltere D~~i~leri Bakanl~~~~belgeleri : FO 371/3384/171983: Reginald Wingate'ten
Arthur James Balfour'a gizli yaz~~ no. 219, Ramleh, 21.9.1918, ili~ikte, Hicaz Kral~n~n Mekke'den gönderdi~i 28.8.1918 tarihli mektubun ~ngilizce çevirisi.
3° Garnett, op. eit., s. 258.
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ülkesi ve yönetimi için onursuzluk getirmi~ti. Ona verilen buyruk üzerine
Araplar~~ sahte ümitlerle beslemi~ti; ~imdi ise, bu sahtekârl~~~nda ba~ar~~ sa~lam~~~olmas~ ndan ötürü kendisine verilmek istenen onurlar~~ kabullenme zorunlulu~undan sessizce muaf tutulmas~n~~ minnetle kar~~layacakt~. Lawrence,
ayr~ca, ~ngiliz Kral~ n~ n Bakanlar~, Araplara, "hak taleplerinde adilâne bir
çözüm" sa~lay~ ncaya dek, dürüst olan veya olmayanlarla mücadele edece~ini
aç~ kl~yordu'.
3 ~~ Temmuz ~~ ~~ g'da, ordudan yarbay olarak terhis ediliyor; daha sonra,
Kahire'den Londra'ya dek olan yolculu~unu süratlendirmek amac~yla, sava~~
sonras~~ ordu rütbesini "geçici" bir süre ile albay vekili olarak gösteriyor; 30
ya~~ nda albay olmu~ken, 34 ya~~ nda rütbesiz olarak sivil hayata dönüyordu.
Bu arada bar~~~konferans~~ için haz~rlanmaya ba~l~yor; bundan sonraki üç y~ l~~
Versay, Londra ve Kahire'de, Arap ba~~ms~ zl~~~~için mücadele ile geçiriyor;
bu görevi, Arap harekât~~ s~ras~nda kar~~la~m~~~oldu~u güçlük ve tehlikelere
oranla, fiziki, akli ve ruhi bak~ mlardan daha yorucu buluyordu. Arap halklar~ na kendi al~ n yaz~ lar~ n~~ çizme (self-determination) hakk~~ sa~layaca~~n~~ umut
etti~i Ba~kan Wilson'a çok güveni vard~ ; ama, (Arap giysisi giyerek kat~ ld~~~)
bar~~~konferans~ ndan büsbütün hayal k~ r~kl~~~na u~ram~~~olarak dönüyordu.
Onun ve çarp~~arak sava~~~kazanan, ama u~runda çarp~~t~~~~her~eyin ihanete
u~rad~~~ n~~ gören ku~aklar~n tiksinti ve ac~l~~~, Seven Pillars of Wisdom (Hikmetin Yedi Sütunu) ba~l~ kl~~ yap~t~ n~ n, Oxford metninin giri~~bölümünde yans~t~ lmaktad~ r. Bu bölüm, ~ngiliz yazar~~ George Bernard Shaw'un önerisi üzerine, kitab~ n okuyucular için yay~nlanan metninden ç~ kar~ lm~~t~ r.
Lawrence, bu önsözde ~öyle s~zlan~ r:
"... Kazand~~~ m~z ba~ar~~ sonunda yeni dünya do~unca, eski adamlar
yine meydana ç~ karak, zaferimizi ellerimizden ald~ lar ve onu, yeniden, bildikleri eski dünyan~ n biçimine soktular...
Yeni bir ulus yapmak; dünyaya, yitirilen bir etkiyi geri getirmek; Sami'lerden olu~an 20 milyonluk kitleye, ulusal dü~ünceleri ad~ na,
esinlenmi~~bir hayalhane kurmalar~~ için temel sa~lamak amac~ n~~
güttüm. Böyle yüksek bir amaç, onlar~ n ak~llar~ nda var olan asalete
ba~vurdu ve onlar~, olaylarda cömert bir rol oynamaya zorlad ~~ ama
kazand~~~ m~z zaman, Mezopotamya (Irak)'daki ~ ngiliz petrol imtiyazlar~ = ku~kulu bir duruma girdi~i ve Levant'taki Frans~z
sömürge ç~ karlar~ n~ n tahrip edildi~i özürüyle itham edildim...
Hyde, op. cit., s. 19.
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Do~u'ya biraz onur, bir amaç ve idealler iade etmi~sem; beyaz~n k~rm~z~y~~yönetmekle ilgili ölçüyü daha gerekli yapm~~sam; o halklar~,
bir dereceye kadar, yeni uluslar toplulu~una (commonwealth) yerle~tirmi~~bulunuyorum ve orada, tahakküm edici soylar, zorbal~kla sa~lam~~~olduklar~~ba~anlann~~unutacaklar ve beyaz, k~rm~z~, sar~, kahverengi ve siyah, hep birlikte dik duracak ve hiç bir yan-bak~~~olmadan
dünyaya hizmet edecektir"32.
Ama Lawrence'~n böyle bir ba~ar~~sa~lama ümidi, tüm haldann al~n yaz~lar~n~~kendilerinin çizmeleri ilkesi (self-determination) ne dayanaca~~~san~lan bir
bar~~~antla~mas~yla görünürde ebediyen akamete u~ruyordu.
Lawrence, 8 Eylül ~~9 ~~g'da The Times adl~~Ingiliz gazetesine bir mektup
gönderiyor, ama bunun bir bölümü, yaz~~i~leri müdürünce metinden ç~kar~l~yor; mektubun geriye kalan k~sm~, ~~~~Eylülde yay~nlan~yordu. Yaz~~ i~leri
müdürü M. Steed'in anlatt~~~na göre, metinden ç~kar~lan pasajda Lawrence,
Ingiliz yönetiminin, Araplara vermi~~oldu~u söze sad~k kalaca~~na inand~nlm~~~oldu~unu ve Araplar~, bu inançtan ötürü k~~k~rtt~~~n~~aç~kl~yordu. Tüm
yapt~klar~ndan üzüntü duydu~unu, çünkü Araplara vermeye yetki ald~~~~
sözü, ~ngiliz yönetiminin ~imdi yerine getirmek iste~inde olmad~~~n~, Araplara ve ~ngiliz kamuoyuna duyurmak arzusunu dile getiriyordu 33.
Birkaç gün sonra, ~ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~~sorumlulanndan Cecil
Harmsworth'e gönderdi~i yaz~da, Arap sorununun çözümü için kimi önerilerde bulunuyor; Çukurova (Kilikya)'da Frans~zlara kar~~~ i~birli~i yapmak
amac~yla, Mustafa Kemal'le Faysal aras~nda gizli bir anla~man~n var oldu~una inan~yor; ~u görü~leri öne sürüyordu:
"Mustafa Kemal, oradaki Frans~z davran~~~ndan kayg~lan~yor; bu s~rada ~ngiliz yanl~s~d~r, çünkü (Montagu, Amery ve Aubrey Herbereten olu~an) Türk yanda~lanm~za güveniyor; ama buna ili~kin
olarak, Türkistan'daki Bol~evik ilerlemesinin dikkate al~nmas~n~~ümit
ederim. Bol~evizmin ~slâm'da Vahabilik biçiminde belirmesi olanakl~d~r ve bize Mezopotamya (Irak)'da oldu~u kadar Iran'da da zararl~~
olacakt~r..."
Daha ileride öne sürdü~ü iddiaya bak~lacak olursa, Mustafa Kemal'le Faysal
aras~nda bir anla~ma yoktu, ama "Genç Araplar" partisine mensup ki~iler,
32
33
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bö ,le bir anla~madan yanayd~lar ve bir kö~eye s~k~~t~r~lm~~~olan Faysal, herhangi bir yard~m~~ kabule haz~rd~ . Lawrence, görü~lerini ~öyle sürdürüyordu:
"Mustafa Kemal, Kilikya (Çukurova) veya Suriye'de harekete geçmek
konusunda bir türlü karar veremiyor ve en ümitsiz veya en uygun ko~ullar d~~~ nda davranmayacakt~ r... Enver'e zarar vermek için Talât'~~
kullanmay~~ hiç dü~ünüp dü~ünmedi~imizi ö~renmek isterim. Onun
an~lar~~ bize yararl~~ olacakt~r. Mustafa Kemal, kendi ak~m~ nda Enver'i
bir bayrak gibi dalgaland~r~yor. Do~al olarak, Mustafa Kemal, Enver'den daha yeteneklidir, ama Enver'in ki~isel çekicili~ine sahip de~ildir" m.
Lawrence, ba~ar~s~zl~~~ndan sonra Oxford'a dönüyordu. Annesinin anlatt~~~na göre, o s~ rada, büyük ölçüde depr-syon ve sinir yorgunlu~u geçiriyor; arada s~rada, kahvalt~~ ile ö~le yeme~i aras~ ndaki vakti, yüzünde ayn~~ ifade oldu~u halde, hiç k~p~rdamadan ayn~~ yerde oturarak geçiriyordu. Bu arada Osmanl~~ imparatorlu~u, 1920 y~l~~ A~ustosunda Türklere S6ires'de kabul
ettirilecek bir antla~ma ile muzafferler aras~ nda bölü~türülüyordu. Lawrence,
30 May~s 192o'de The Sunday Times gazetesine gönderdi~i mektupta ~öyle
diyordu:
"Türk Antla~mas~~ (%,res)'n~n ko~ullar~, onlar~~ haz~rlayanlarca olanaks~z olarak kabul ediliyor. Eski Türk ~ mparatorlu~unuri gerçek durumu veya onu bölmekte olan ülkelerin askeri ve mali güçleri dikkate
al~nmam~~t~r. Ko~ullar~~ yapan her yan, alabilece~ini, veya kom~ular~n~ n almas~ n~ n veya kendisinin almas~ na kar~~~ç~kmas~ n~n çok güç oldu~u ko~ullar~~ dikkate ald~ ; dolay~s~yla, meydana gelen belge, yeni
bir Asya kurmuyor; ancak, fatihlerin ars~zl~klarm~~ gösteren bir itiraf,
hemen hemen bir ilând~r. Bu antla~man~ n tek bir maddesi bile üç y~l
yürürlükte kalmayacak; Alman antla~mas~ ndan daha mesut olacak,
çünkü de~i~tirilmeyecek (revizyon) - tümüyle unutulacakt~r".
Hicaz Kral~~ Hüseyin de, ba~la~~ klar~ n Araplara yapt~ klar~~ i~leme ili~kin olarak kendi görü~ünü göstermek amac~ yla, Paris'teki temsilcilerinin S6,res
Antla~mas~ n~~ imzalamalar~n~~ yasakl~yor ve Uluslar Derne~i (Cemiyet-iAkvamLeague of Nations) be kat~lm~yordu.
Lawrence, 1920 y~ l~~ Temmuzunda The Times gazetesine gönderdi~i yaz~da, o hafta Avam Kamaras~ nda Ortado~u'ya ili~kin olarak yap~lan görü~meler s~ ras~nda, k~ demli milletvekillerinden birinin Mezopotamya (Iralc)'claki
" ~ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~~belgeleri: F() 37. ~~4236/E ~~ 294o5.
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Araplar~ n, "iyi niyetli Ingiliz güdi;müne" kar~~n ayaklanarak silaha sanlmalanna ~a~t~~~n~~belirtti~ine de~iniyor, ~u yorumda bulunuyordu:
"Araplar, Türk yönetimi oldukça kötü oldu~u için de~il, ba~~ms~zl~k
istedikleri için Türklere kar~~~sava~~s~ras~ nda ayaldand~ lar. Efendilerini de~i~tirmek, ~ngiliz uyru~u veya Frans~z vatanda~~~olmak için de~il, kendi haklar~n~~kazanmak için ya~amlar~n~~sava~ta tehlikeye koydular... ~ki y~ldan sonra sab~rlann~ n tükenmi~~olmas~na ~a~mamak
gerek... Kurdu~umuz yönetim, ~ngiliz yönetimidir ve ~ngiliz dilinde
yürütülmektedir. Bu yönetimi çal~~t~ran 450 ~ngiliz yönetici vard~r.
Onlar aras~ nda Mezopotamya (Irak)'l~~ tek bir sorumlu yoktur.
Türklerin günlerinde, hükümet hizmetinde bulunanlar~n yüzde 7o'i
yerel ki~ilerden olu~uyordu. Oradaki 80.000 ki~ilik ordumuz, hudutlar~~ korumakla de~il, polis görevi yapmakla u~ra~~yor. Halk~, bask~~
alt~ nda tutuyorlar. Türklerin günlerinde, Mezopotamya'daki iki ordunun yüzde 6o'~n~~Arap subaylar~~ ve yüzde 95'ini öteki rütbelerdeki
Araplar olu~turuyordu..." 35
2 2 A~ustos 1 920 tarihli Th~~Sunday Times gazetesin, Lawrence, Ingilizlerin "söyledikleriyle yapt~klar~~aras~nda k~ nanacak bir çeli~me bulundu~unu" aç~kl~yordu. Ona göre, ~ ngilizler, Türkiye'yi yenilgiye u~ratmak,
"Araplar~ , Türk yönetiminin zorbal~~~ ndan kurtarmak" ve o ülkenin bu~day
ve petrol kaynaklar~n~~ dünyaya sa~lamak amaçlar~ yla Mezopotamya'ya gittiklerini söylemi~lerdi. Bu amaçlar u~runa yakla~~ k bir milyon insan ve yüz
milyon Sterlin tutar~nda para harcam~~lard~ . Lawrence, yaz~s~n~~ ~öyle
sürdürüyordu:
"Bizim yönetimimiz, eski Türk sisteminden de kötüdür. Türkler, bar~~~~korumak amac~yla, askerliklerini yapan yerel szlerden 14.000 ki~ ilik bir güç bulundurmu~lar ve y~lda ortalama 200 Arap öldürmü~lerdir. Biz ise orada go.000 ki~ilik bir güç, uçaklar, z~rhl~~arabalar, ganbotlar ve z~rhl~~trenler bulunduruyoruz. Bu yaz vuku bulan ayaklanmada yakla~~k ~ o.000 Arap öldürdük... Ba~dat'taki hükümet, ayaklanma olarak nitelendirdi~i siyasi suçlardan ötürü o kentte Araplar~~
as~yor. Araplar bize kar~~~asi de~illerdir. ~smen hâlâ Türk uyru~udurlar ve ismen bizimle sava~~durumundad~rlar. ...Bu yaz, to.000
köylü ve kentlinin öldürülmesi, bu~day, pamuk ve petrol istihsalini
ne dereceye kadar köstekler? Kendi yöneticilerinden ba~ka kimseye
yarar getirmeyen bir çe~it sömürge idaresi ad~na milyonlarca Sterli35
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nin, binlerce imparatorluk askerinin ve onbinlerce Arab~n feda edilmelerine daha ne kadar izin verece~iz?" 36
Bu arada, ~ngiltere Ba~bakan~~ Lloyd George, Ortado~u sorunlar~n~~ D~~i~leri Bakan~~ Lord Curzon'un elinden alarak, sömürgeler Bakan~~ Winston
Churchill'e devrediyordu. Durumu daha önce Lloyd Georgela görü~en Lawrence, Churchill taraf~ ndan siyasi dan~~ man olarak atan~yor, ama, Araplara
verilen sözlerin, Suriye'nin Frans~z yetkisinde kalmas~n~~ önlemeyecek biçimde yerine getirilmesi ko~ ulunu öne sürüyordu. Churchill, 1921 y~ l~~ Mart~nda
Lawrence'la birlikte Kahire Konferans~na kat~l~ yordu. Ortado~u'da ~ngiliz
yönetimi ve askeri kurulu~lar~ n~n tüm sorumlular~~ da bu konferansa i~tirak
ediyorlard~ . Faysal, Mezopotamya (~rak) taht~ na aday olarak gösteriliyor ve
Haziran ay~ nda ~rakl~lar taraf~ ndan büyük bir oy ço~unlu~uyla kral seçiliyordu "
Faysal'~ n aday olarak gösterilmesinde Lawrence'~n büyük rolü olmu~tur. Felt-Mare~al Vizkont (Lord) Allenby'~ n 15 Nisan 1921'de Lord Curzon'a Kahire'den gönderdi~i kapal~~ bir telyaz~s~ndan ö~rendi~imize göre, Lawrence, Irak'taki ~ngiliz güdümüne ili~ kin olarak Faysarla uzun süren gizli bir görü~me yap~yordu. Faysal, anahatlar~~ aç~klanan genel politikadan övgüyle söz ediyor ve kendisinin bundaki rolünü yerine getirmeye söz
veriyordu. Hicaz'~ n bir Vahabi sald~rganl~~~ na u~ramamas~~ ko~uluyla, Ingilizlerin güdüm ko~ ulunu ve Bin Suud'Ia dostluk ili~ kileri kurmay~~ kabulleniyor; ayn~~ zamanda, kendi ki~isel personeli aras~nda bir ~ngiliz dan~~man bulunmas~n~~ diliyordu. Bu konuda Lawrence daha sonra aç~klamada bulunuyordu:
"O (Faysal), ~ rak halk~n~ n sorumlu bir hükümet kurmaya henüz
lay~k olmad~~~ n~~ ve her i~~yerel halk~ n insaf~ na terkedilirse, bunun bir
felakete yol açaca~~n~~ kabulleniyor. Bazan kendi halk~ na kar~~~ ~ngiliz
yard~m~ na gereksinme duyacakt~ r ve daimi bir garnizon bulundurmak konusundaki görü~ ünün, sonunda kabul edilece~ini ümit etmektedir... Seçilmesi gerçekle~ ince, kendisi ile Bin Suud aras~ nda bir
dostluk anla~mas~~ haz~rlamas~n~~ Sir Percy Cox'tan dileyecek ve
üçüncü yan olarak babas~~ (Hüseyin)'n~~ da bu anla~ maya katmak için
elinden geleni yapacakt~ r. Abdullah, Hüseyin'in, bu denli bir anla~maya yana~mas~~ için s~ k~~t~r~ld~~~~her vakit isteri geçirerek istifa etti~i-
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ni öne sürüyor; bunun güç bir i~~olaca~~~konusunda beni uyar~yor" "
Lawrence 1918 y~l~~ sonlar~nda ve 191 9 y~l~~ ba~lar~nda, Fransa ile Suriye konusunda bir anla~maya varmas~~ için Faysal üzerinde etkisini kullanmak amac~yla, ~ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~nca kullan~ld~~~~gibi, ~imdi de, mali yard~m
konusunda Kral Hüseyin'le yap~lan görü~melerde ayn~~ amaçla Churchill taraf~ndan kullan~l~yordu 39.
Lawrence, Sömürgeler Bakanl~~~nda görevli iken, Kudüs'teki ~ngiliz Piskoposu Dr. McInnes, Horace M. Kallon taraf~ndan yay~mlanan Zionism and
World Politics (Siyonizm ve Dünya Politikas~) adl~~ yap~tta geçen bir pasajdan
çok rahats~z oluyordu. Kallon, sözü geçen yap~t~nda, Filistin'deki askeri idareden yak~n~yor; idarecilerin, Musevilerin Filistin'e yerle~tirilmelerini kabullenen Balfour Deklarasyonu' nu sabote ettiklerini ve bir olup-bitti biçiminde
kendi programlar~n~~ uygulad~ klar~n~~ öne sürüyor, ~öyle diyordu:
"Bu konuda, yüksek rütbeli yetkililer aras~ndaki Musevi dü~manl~~~n~n ve onlar~n alt~ ndaki küçük rütbeli memurlar~n bilgisizlik, ahmakl~k ve yeteneksizliklerinin rolü büyük olmu~tur. Balfour Deklarasyonu'nun varl~~~n~n onlara resmen bildirilmemi~~olmas~~ buna yard~mc~~
olmu~tur, Albay Lawrence'~n Dr. Weizmann'a aç~klad~~~~gibi, misyoner ç~karlar~~ bulunan Piskoposluk ilçesinin Musevilere kar~~~propaganda örgütlenmesi de buna yard~mc~~ olmu~tur".
~ ngiliz piskoposu, 15 Aral~ k I92 ~ 'de Lawrence'a gönderdi~i yaz~da, ona
(Lawrence'a) atfedilen demeci yalanlamaya ça~~r~yor ve aralar~nda yap~lacak
yaz~~malar~~ bas~nda yay~nlamak gere~ini duyabilece~ini bildiriyordu. Anla~~lan, Lawrence, piskoposa 2 ~ubat 1922'de kar~~l~k veriyor ve Filistin'deki ~ngiliz Yüksek Komiseri Sir Herbert Samuel'e ba~vurmas~ n~~ sal~k veriyordu. ~~o
May~s 1922'de bir aç~klama yay~nlayan Winston Churchill, "söz konusu yap~t~ n, Albay Lawrence Sömürgeler Bakanl~~~n~ n bir üyesi olarak atanmadan
önce yay~nlanm~~~bulundu~unu ve dolay~s~yla, yazar~n ona atfetmi~~oldu~u
görü~lerin bu Bakanl~~~~ilgilendirmedi~ini" bildiriyordu.
Piskopos, görü~ünde direniyor ve 23 Haziranda Lawrence'a gönderdi~i
yeni bir mektupta, kendisine kar~~l~k vermesini talep ediyor; yak~nda Londra'ya ula~aca~~n~~ aç~kl~yordu. Lawrence, piskoposa kar~~l~k olarak iki yaz~~
müsveddesi haz~ rl~yordu, ama bunlardan a~a~~daki mektup gönderilmiyordu:
" ~ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~~belgeleri: FO 371/635o/E 4.509.
39 Garnett, op. cit., s. 332.
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"Benim Dr. Weizmann'a verdi~imi üçüncü bir ki~inin iddia etti~i
demeci yalanlamam~~istiyorsunuz. Bunu asla yapmayaca~~m. Yay~ nlanm~~~bulunan ve bana atfedilen herhangi bir demeci hayat~mda asla yalanlamad~m; ~imdi sizin bu üç kö~eli sorununuzda bunu yapmaya ba~lamak için ba~tan ç~ kar~lamam. Zaten, ku~kuland~~~m gibi,
say~n Piskopos, yalanlamalar~ m~~ hem kendinizi temin etmek ve hem
de, çizmelerini sizin ve ne de benim, siyaha boyamaya yetenekli oldu~umuz Dr. Weizmann gibi büyük bir adam üzerinde zafer kazanmak için istiyorsunuz..."«)
Lawrence'~n Siyonistlerden yana ve Musevilerin Filistin'e göç ederek
orada yerle~melerini destekledi~ini gösterecek pek az kan~t vard~ r, oysa ki,
Süleyman Musa adl~~ Arap yazar, 1962 y~l~nda Arapça yay~nlad~~~~ T. E. Lawrence: B~r Arap Görü~ü adl~~ yap~t~nda, Lawrence'~n Arap ayaklanmas~ndaki
rolünü a~a~~lamakta ve onu, aç~ ktan aç~~a bir Siyonist olarak nitelendirmektedir.
Lawrence, 1922 y~l~~ yaz~nda Sömürgeler Bakanl~~~ndan ayr~l~yor ‘,! sava~~
günlerindeki dostu, Hava Mare~ali Sir Hugh Tranchard'~n gizli yard~m~yla,
27 A~ustos 1922'de, her~eyden kaç~ p uzakla~mak amac~yla, John Hume Ross
sahte ad~~alt~nda ~ngiliz Kraliyet Hava Gücü (Royal Air Force)'ne kaydoluyordu. iB Kas~m 1924'de ise, Seven Pillars of Wisdom (Hikmetin Yedi Sütunu)
adl~~ yap~ t~ n~n Oxford metninin k~salt~lm~~~nüshas~na bir önsöz kaleme al~yor;
bu önsözde, ~ngiltere'nin Arap sorunundan elleri temiz olarak ç~kt~~~n~~iddia
ediyor; ~öyle diyordu:
"Kimi Arap avukatlar~~ (en ç~~~rtkanlar~~ b~rak~~madan sonra aram~za
kat~ld~lar) bu noktaya ili~kin hükmümü reddettiler. Can s~ kan bir
emekli gibi ,onlara yaralar~m~~ gösterdim (her yara izi, Araplar~n hizmetinde çekti~im bir s~z~y~~ gösteren 6o'dan çok yaram olmu~tur);
bunlar~, içtenlikle kendilerinrIen yana çal~~t~~~m' kan~ tlamak için
gösterdim. Beni demode buldular ve ben hiçbir zaman ho~~olmayan
siyasi sahneden çekilmek mutlulu~una 1:avu~tum" 41.
Lawrence'~n özgeçmi~ini yazanlardan biri olan David Gamett, onunla
olarak ~öyle der:
"Kendi kanaatimce, Lawrence'~n karakterinin en anormal
onun e~a çekme i~tiyak~, eza çekmeye haz~r olmas~d~r... Lawrence,
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birçok aç~lardan normal de~ildir ve onun için bir~ey yapmak oldukça
güçtür! Bas~n mensuplar~, amatör gazeteciler ve foto~rafç~lar taraf~ndan takibata u~ruyordu... Lawrence'~n unutulmay~~ istemeyece~i hiç
ku~kusuz bir gerçektir. Bunca ~rlanda'l~n~n sahip oldu~u kendini be~enmi~li~e sahipti. Ama Lawrence'~n kendini be~enmi~li~i ile zulme
u~rama kompleksi aras~ ndaki s~n~r~~ çizmek olanaks~zd~r çünkü bu
büyük ölçüde deg,ri~iyordu...,42
Lawrence'~n daha sonra kaleme ald~~~~mektuplar oldukça ayd~nlat~c~~ ve
ilginçtirler; örne~in, 1928 y~l~~ ~ubat~nda D.G. Pearman'a Karaçi'den ~u yaz~y~~ gönderiyordu:
"... Do~u'nun önemli ahengi daha da çabukla~t~r~lmazsa, herhangi
iki Arap devletinin gönüllü olarak birle~mesi ancak birçok ku~aklar
geçtikten sonra mümkün olacakt~r. Onlar~n gelecekteki tek ümitlerinin birle~mekle gerçekle~ece~ini kabullenirim, ama bu birbirine yana~ma, ola~an biçimde olmal~d~r. Zoraki birle~meler zarar getirir ve
bu durumlarda politika; co~rafya ve iktisadiyattan önce gelmelidir.
iller birle~meden önce ula~t~rma ve ticaret geli~tirilmelidir.
~imdiki durumda bir Arap imparatorlu~una en çok yana~an, ~bn-i
Suud'un ülkesidir. Onun bu icad~, kum üzerine kurulmu~tur. Çölde
istikrarl~~ hiçbir ~ey do~mayacakt~r; esasen çöl, onun istibdad~~ gibi
belki daha az liberal ama kanla yo~rulmu~~yüzlercesini görmü~tür;
ama çökecektir” 43.
~~ May~s 1928'de ~ngiliz Kraliyet Hava Gücü Mare~ali Sir Hugh Trenchard'a Karaçi'den gönderdi~i mektupta, Vahabi ak~m~~ hakk~nda ~u görü~leri
yans~ t~yordu:
"Fanatikler taraf~ndan yanl~~~yola götürülen cesur, cahil ve hayvan
Bedevilere üzülürüm. Din nazariyeieri ~iddetle öne sürüldüklerinde
ve davran~~lara dikte etmeye ba~lad~klar~nda ~eytan oluyorlar... ~bn-i
Suud, iyi bir bölük komutan~~ idi, ama bir tabura komuta etmeyi bi
raz güç buluyor. Çöl ve kentten olu~an iki dünyan~n üzerinde oturmak istiyor. Bu, uzun devrelerden geçen olaylar d~~~nda, ~imdiye dek
yap~lmam~~t~r. Faysal, 19~ 8'de bunu denemeye kalk~~m~~t~~ ve ben
onu bu görü~ten vazgeçirmi~tim. Arapça konu~an iki ilçeyi bile
henüz birle~tirebilece~inize veya federal bir biçime getirebilece~inize,
42
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dahas~, tek bir istibdat haline getirebilece~inize inanm~yorum; buna
kar~~n, ~bn-i Suud, kendi krall~~~nda bizim için tek kazançur... Çölde
ve Londra'da kararl~~adamlann say~s~~pek azd~r"«.
22 Ekim 1929'da Profesör Yale'e Londra'dan gönderdi~i mektupta,
~öyle diyordu:

"Benim de kat~ld~~~m ve sözde Ingiliz nüfuz bölgelerine ili~kin 1921-2
Winston Churchill uzla~mas~n~n, Araplara verilmi~~olan sözleri onurla yerine getirmi~~oldu~una kesinlikle inan~yorum... Bunu so y~l kadar b~rak~n~z. ~rak üç ku~ak boyunca terbiyeli bir gösteride bulunmay~~sürdürürse, Arap ihtilMi, de~erini kan~tlam~~~olacakt~r. Hayat~m~z~n süresi içinde ne itibar ne de yüzkaras~~biçebiliriz: ben öldükten
sonra da kemiklerim umursamayacak..." 45
du:

t s May~s 193o'da Frederic Manning'e Plymouth'dan ~öyle hitap ediyor"... Sonuçta Arap alum~na inanmad~m; ama o günkü zaman ve mekan aç~lanndan onun gerekli oldu~unu dü~ündüm. Bu alum, sava~tan bu yana da hakl~l~~~n~~ büyük ölçüde kan~tlam~~~bulunuyordu..." 45

28 Kas~m 1934'de B. H. Liddell Hart'a York'tan gönderdi~i yaz~da ~öyle
diyordu:
"... Mustafa Kemal büyük bir vatanseverdi; 1931'den sonra ise yabanc~~aleyhtar~~oldu. Onun ulusalc~l~~~, Enver'in Alman yanl~s~~meyline kar~~~mücadele etmek için kurulmu~tu" 47.
Öldü~ü ay içinde (6 May~s ~~ 935'de), Lawrence, Eric Kennington'a, Moreton, Dorset'ten ~u yaz~y~~gönderiyordu:
"... Ne yapt~~~m~~merak ediyorsunuz. Gerçekte ben de merak ediyorum. Görünürde günler do~uyor, güne~ler parl~yor, ak~amlar geliyor, sonra uykuya yat~yorum. Ne yapt~~~m, ne yapmakta oldu~um,
ne yapaca~~m beni merak ettiriyor, ~a~~rt~yor. Sonbaharda kendi a~aIbid., s. 599.
" Ibid., ss. 67 I -2.
" Ibid., s. 693.
" Ibid., s. 831.
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c~n~zdan dü~en bir yaprak oldunuz mu ve bu sizi ~a~~rtt~~m~? Beni i~te
bu duygular sanyor"48.
1929 y~l~~ Haziran~nda, ad~~bilinmeyen bir gazeteciye dertlerini ~öyle yans~tm~~t~:
"... Politikadan, Do~u'dan ve entelektüellikten usand~m. Yarabbi,
o kadar yorgunum! ölmek en iyisidir, çünkü borazan~ n sesi duyulmaz. Kendi günahlar~m~~ ve dünyan~n yorgunlu~unu unutmak isterim" 49.
Lawrence'~n bu ölüm dile~i, 19 May~s 1935'de gerçekle~iyordu. O gün,
bir telyaz~s~~ göndermek amac~yla, Brough tipir~deki motosikletiyle Bovington
Camp'a gidiyor; kendi evi olan Clouds Hill'e dönerken, yolda bir kaza geçiriyor, motosikletinden f~rlayarak beyninden a~~r surette yaralan~yordu. Hastahaneye kald~r~lan Lawrence, alt~~ gün komada kal~yor ve 19 May~s Pazar sabah~, saat 8'de kalbi duruyordu. Dorset ilinin Moreton köyündeki bucak kilisesine biti~ik mezarl~kta gömülüdür. Oldukça basit bir cenaze töreni yap~lm~~; buna en yak~n dostlar~~ kat~lm~~t~~s. Onlar aras~nda, tabutu ta~~yanlar~n
ba~~nda Sir Ronald Storrs bulunuyordu. Storrs, kaleme ald~~~~ Orientations
(Hedefler) adl~~ yap~t~nda 51, 1919-20 k~~~nda Lawrence'l efsanele~tirmeye çal~~an Amerikal~~gazeteci Lowell Thomas gibi 52 ebedile~tirmeye çal~~m~~t~r.
Lawrence, ki~ili~i, karakteri ve maceralar~~ bak~ mlar~ndan çok ele~tirilmi~tir. Arabistan'daki Ha~imi ayaklanmas~ n~~ küçümsememekle birlikte,
Lawrence'~ n yay~ nlad~~~~ Seven Pi llars of Wisdom (Hikmetin Yedi Sütunu) adl~~
yap~t~ nda, bu ayaklanman~ n önemini, ayaklanmadaki kendi rol ve katk~s~n~~
büyük ölçüde abartm~~~oldu~u öne sürülmü~tür. Richard Aldington, 1955'de
Londra'da yay~nlanan Lawrence of Arabia (Arabistan'~n Lawrence'l) adl~~ yap~t~ nda, Lawrence'~n dürüstlü~ünü ku~kuyla kar~~lar ve onun anlatm~~~oldu~u
hikâyelerin "sahte ve övüngen - kendi kendine önem vermi~~bir egoistin megalomanisi" oldu~unu öne sürer 53 .
Bu görü~ü destekleyen çok kan~ t vard~r. Örne~in, Lawrence, ~ngiliz
Kral~~ V. George'la görü~ürken, "genellikle modern Türkiye'nin kurucusu sa" Ibid., s. 871.
49 Ibid., s. 351.
Ibid., ss. 872-3.

51 Storrs, op. cit., ss. 453-4.
52

Hyde, op. cit., S. 24.
Lawrence of Arabia (Arabistan'~ n Lawrence'1), Londra 1955, s. 820.
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y~lan me~hur Mustafa Kemal'e, bir zamanlar ate~~etti~ini, ama kur~unun,
onun yan~nda duran bir kurmay subay~na isabet etti~ini"54 söylüyordu. öte
yandan, 1926 y~l~~ Nisan~nda ~ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~~yetkililerinden W.
G. Childs'a yapt~~~~bildirilen aç~klamada, "1918 y~l~~ Eylülünde, acayip bir
rastlant~~sonunda, Mustafa Kemal Pa~a ile birkaç görü~me yapm~~~oldu~unu
ve Türk sava~~amaçlar~n~n, konu~ulan konular aras~nda bulundu~unu" iddia
ediyordu 55. Bu iki hikâye, ne ilgililerce ve ne de resmen do~rulanm~~t~ r.
Lawrence'la ~ ngiliz yönetiminin Necd'de yükselmekte olan "daha sabit
ve daha makul" önder olarak Abdül Aziz Bin Suud yerine, Arabistan'da ~erif
Hüseyin ~bn-i Ali'yi desteklemekle "yanl~~~ata bahis koyduklar~" da öne
sürülmü~tür ". Arap ayaklanmas~~ s~ras~nda Mezopotamya (Irak)'da ~ngiliz siyasi memuru bulunan Sir Arnold Wilson, Hindistan Bakanl~~~ na ba~l~~ ötekilerle birlikte, Lawrence'~n ve Arap Bürosu'nun çal~~malar~n~~ çok ele~tiriyordu. Wilson gibi siyasi memur olarak Mezopotamya'da görev yapan St. John
Philby da, onun bu görü~lerine kat~l~ yor ve Lawrence'la Arap Bürosu'nun
Hüseyin'i de~il, ~bn-i Suud'u desteklemeleri gerekti~ine inan~yordu.
Philby'~n görü~ünce, Lawrence'~ n eserini gösteren tek abide, tahrip edilen
Hicaz demiryolunun kal~nt~lar~~idis7.
Robert Lacey, 1981 y~l~nda Londra'da yay~nlanan The Kingdom (Krall~k)
ba~l~kl~~ yap~t~nda, Lawrence'~n Araplar~~ aldatt~~~n~~ iddia edecek kadar ileri
gitmektedir. Kan~t olarak, Lawrence'in Seven Pillars of Wisdom (Hikmetin Yedi Sütunu) adl~~ yap~t= önsözünde yapm~~~oldu~u ~u aç~klamay~~ öne sürer:
"...(~ ngiliz) Kabinesi, daha sonra Araplara özerklik verilece~i kesin
sözleriyle onlar~~ bizim için çarp~~maya ayakland~rd~. Araplar, kurulu~lara de~il, ki~ilere inan~ rlar. Beni, ~ngiliz yönetiminin özgür bir
ajan~~ olarak gördüler ve benden, o yönetimin yaz~ l~~ vaadlerini onaylamam~~ talep ettiler. Böylece, bu komploya kat~ lmak zorunda kald~ m ve
sözümün de~eri n~~ise, onlara, ödüllerini alacaklar~~yolunda püvence verdim.
Sava~~~kazan~rsak, bu sözlerin yerine getirilmeyece~i (ka~~t üzerinde
kalaca~~) ta ba~lang~çtan belli idi ve ben, Araplar~n dürüst bir dan~~man:
olsaych,n, onlara, bu gibi ~eyler için çarpt~arak hayatlar~n~~tehlikeye sokma54

Hyde, op. cit., s. ~ g.

Ingiltere D~~isleri Bakanl~~~~belgeleri : FO 371/215/L 2540: W. G. Childs'~ n kaleme ald~~~~and~n, Londra, 20.4.1926.
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Lacey, op. cit., s. 123.

" Ibid., s. 144.
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malan; evlerine dönmeleri V~üt~inü verirdim. Do~u 'da ucuz ve süratli bir zafer
kazanmam~z için Arap yard~m~n~n gerekli oldu~una ve kaybedece~imize,
sözümüzde durmayarak kazanmam~zzn daha iyi olaca~~na inanarak, bu hilenin tehlikesini göze ald~ m .
Lawrence, Arap halk~n~~bu biçimde aldatt~~~~için, a~a~~daki demecinde
de yans~tt~~~~gibi, dala sonra pi~manl~ k duymu~tur:
"(Araplarla) ate~~alt~ nda iki y~ll~k ortakl~~~= s~ras~ nda bana inanmaya ve hükümetimin de, benim gibi, içten oldu~unu sanmaya al~~t~lar.
Bu ümitle kimi iyi i~ler ba~ard~lar, ama, pek tabii' olarak, birlikte ba~arm~~~oldu~umuz i~lerden gurur duyaca~una, sürekli ve ac~~biçimde utanç duyuyordum"".
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Lawrence Arap g~ysisi içinde
Lawrence'~ n foto~raf~~
f.eap ayaklanmas~ n~~ saptayan ~ngiliz haritas~~
Lawrence'~ n gerilla sava~lar~ n~~ gösteren ve bizzat kendisi taraf~ ndan
çizilen harita
Lawrence'~ n ~ ngiliz yönetimince nas~l kullan~ld~~~ n~~ gösteren, Paris,
3 Eylül 1919 tarihli özel ve gizli mektubun fotokopisi
Lawrence'~ n 1919 y~l~~ Eylülünde ~ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~na
gönderdi~i ve Mustafa Kemal'den de söz eden yaz~s~ n~ n fotokopisi

lbid., s. 135. Orijinal pasajlar italik de~ildir.

