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~ngiliz ordusuna mensup Tu~general Moberley, 1926 y~l~~ Nisan'~nda,
History of the Mesopotamian Campaign (Mezopotamya (~rak) Harekat~n~n
Tarihi) adl~~bir yap~ t kaleme al~yor; bunun bölümlerinden birini, Türk sava~~
amaçlar~~ve pantürkizm konulanna ay~nyordu. Yazar, Ingiltere D~~i~leri
Bakanl~~~'na ba~vurarak bu konularda bilgi istiyor; bunun üzerine,
bakanl~k yetkililerinden W.G. Childs, 20 Nisan'da, bakanl~~~ n da
yararlanabilece~i bir tutanak kaleme al~yordu. Bu tutanak, Mustafa Kemal
(Atatürk)'in ki~ilik ve çal~~malar~na ilginç ~~~k tutmaktad~r. Anla~~lan,
Childs, Arabistan'daki davran~~lar~yla tan~nan Albay T.E. Lawrence'la bu
konuda görü~üyor, bu ~ngiliz albay~, 1918 y~l~~Eylül'ünde, "tuhaf bir
raslant~" sonucunda "Mustafa Kemal Pa~a ile birkaç görü~me yapt~~~n~" ve
konu~tuklar~~konular aras~nda Türk sava~~amaçlar~n~n da bulundu~unu
kendisine bildiriyordu.
Mustafa Kemal'in Lawrence'a yapm~~~oldu~u iddia edilen aç~klamalar~n özeti ~öyledir: Sava~ta gerçek Türk ç~karlar~~Do~u'da bulunuyordu;
~ ttihat ve Terakki Cemiyeti ve "pantürkler" olarak bilinen parti de bu
görü~e güçle kat~llyordu. Türkiye'nin Do~u'daki amaçlar~, Alman yönetimi
ve Türk önderlerinin iç grubu aras~nda sava~tan önce yap~lan bir anla~ma
ile saptanm~~t~. Bu iç grup, hiç ~üphesiz, Almanya ile gizli bir antla~ma
imzalamak için, sava~tan önce görü~meler yapan ayn~~Enver, Talat v.s.
grubu idi.
Mustafa Kemal'in anlad~~~na göre, söz kouusu anla~ma, yönetimler
aras~nda yap~lan resmi bir antla~ma olmay~p, Türk önderlerine verilen kesin
bir üstlenme (söz) niteli~inde idi. Bu üstlenmenin gerekleri ~unlard~: Sava~~
sona erince (ki ba~ar~yla sonuçlanaca~~~kesindi) Almanya, Türkiye'nin
Mavera-y~~ Kafkas (Dip Kafkasya), Kuzeybat~~ Iran, Da~~stan, Terek ve
Hazar Denizi bölgesine sahip olmas~n~~ sa~layacakt~. Türkiye'nin
Almanya'ya sava~ta deste~ini kazand~ran, "gerçekte pantürkist ülke
isteklerinin gerçekle~tirmesini sa~layan" bu müstakbel toprak kazançlar~~
olmu~tu.
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Childs, verilen sözün tüm Mavera-y~~ Kafkas'~~ kapsay~ p kapsamad~~~~
konusunda ~üphe oldu~una inanmakla birlikte, bunun kesinlikle Rusya
Ermenistan'~~ ve Dip Kafkasya'n~n Müslüman bölgelerini kapsad~~~ n~~
kabulleniyordu. Suriye, Filistin, Arabistan ve Mezopotamya (Irak)'dan
olu~an Arap ülkeleri ve M~s~r'la ilgili "pantürkist görü~lere" de de~indi~i
söylenen Mustafa Kemal'in kesin biçimde konu~tu~u iddia ediliyordu.
Kemal'in görü~ünce, fetih aç~s~ndan M~s~ r, pantürkistleri hiç ilgilendirmiyordu. M~s~ r'a kar~~~giri~ilen Türk harekat~, askeri maksatlarla yap~lan bir
gösteriden ba~ka bir~ey de~ildi. Filistin, Suriye ve Mezopotamya'ya gelince
(sava~a ili~kin kimi stratejik amaçlar d~~~ nda), bu ülkeler pantürkistlerin
planlar~~ aç~s~ ndan de~ersiz olmakla kalm~ yorlar, ayn~~ zamanda, Türk
yönetiminde kal~ rlarsa kesin bir tehlike ve engel olarak görülüyorlard~.
Kemal, pantürkistlerin bu ülkeleri hiç üzüntü duymadan yitireceklerini;
dahas~, onlardan kurtulduklar~~ için k~vanç duyacaklar~m söylüyordu.
Childs'~ n burada yapt~~~~aç~klamaya göre, Mustafa Kemal, bu biçimde
söz ederken, Ingiliz Dicle Ordusu henüz son ilerleyi~ine ba~lamam~~t~;
dolay~s~yla Kemal, Musul'un yitirilece~ini ve Bat~~ Iran'a giden yollar~ n
kontrol alt~ na al~ naca~~n~~ tahmin etmemi~ti. Yine Childs'a bak~lacak olursa,
Türk yönetiminin, Lozan Konferans~'nda ve konferans~~ izleyen evrede
Musul sorunuyla ilgili olarak uygulam~~~oldu~u "inatç~~ tutum" un gerçek
kayna~~, gelecekte uygulanacak "pantürkist amaçlara" dayanmakta idi.
Enver Pa~a'n~n Ba~dat'~n yeniden ele geçirilmesi için harekâta geçilmesinde
direnmesi, Alman ç~ karlar~na yard~ mc~~ olmak ve ayn~~zamanda Ba~dat'tan
Iran içerilerine uzanan yolun kontrolünü tekrar ele geçirmek içindi.
Dolay~s~yla bu plan, hem Alman hem de pantürkçü ç~ karlara yard~ m etmek
aç~s~ ndan yararl~~idi; ve o s~ ralarda oldukça güç bir durumda bulunan Enver
Pa~a için özel önem ta~~yordu. Enver Pa~a, Almanya'n~ n, Türkiye'yi elinde
tutan bir aleti idi; ayn~~ zamanda, pantürkistlerin ba~l~ca önderi
bulunuyordu ve pantürklerin siyasetini desteklemek zorunda idi; çünkü bu
parti oldukça güçlü bulunuyordu. Dolay~s~yla Enver, iki amire hizmet
etmek zorunda idi. Kendi yönetimi üzerindeki etkisi, sava~~n geli~imine göre
de~i~iyordu. Sava~~Almanya için iyi gitti~i sürece Enver Pa~a en güçlü ki~i
idi; ama sava~~Almanya için iyi gitmeyince, pantürkler, kendi ç~ karlar~na
öncülük verilmesini talep ediyor ve kendi emellerini ona kabul
ettirebiliyorlard~.
Görünürde Mustafa Kemal, Enver'in Almanlardan para ald~~~ n~~ iddia
etmemi~ti-Childs'a göre, belki genellikle bilinen bir konuya de~inmesi
gerekmiyordu. Bununla birlikte Mustafa Kemal, o s~ralarda (1926) bir
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Türkçe gazetede yay~nlad~~~~an~lar~ nda, Almanlar~n kendisine "bir sand~k
dolusu alt~ n" göndererek onu nas~l etkilemeye çal~~t~klar~ n~, ama bu
arma~an~~ kabulden "ustaca kaç~ nd~~~ n~" aç~kl~yordu. Enver Pa~a'n~n sava~~
s~ ras~ ndaki politikas~~ incelenirken, onun Alman patronlar~~ oldu~u kadar,
Almanlardan para da ald~~~~farz ediliyordu.
Childs, Mustafa Kemal'in Albay Lawrence'a yapt~~~ n~~ iddia etti~i ~u
aç~klamay~~oldukça ilginç buluyordu: 19 ~~8 y~l~~ ba~lar~nda kendisi (Kemal),
Enver Pa~a üzerinde bask~~ kullanarak, Türk ç~ karlar~ n~n Alman
ç~ karlar~ ndan önce gelmesini talep eden Türklerin önderli~ini yap~yordu. O
s~ ralarda Mustafa Kemal'in yanda~lar~ , Türk askeri siyasetinin anahatlar~ n~~
ele geçirebilecek kadar güçlü bir duruma gelmi~lerdi. Childs'~n iddia etti~ine
göre, onlar~ n olu~turdu~u grup, "Do~u'da pantürkist(!) emellerin gerçekle~mesini sa~layacak ivedi önlemler al~nmas~nda direniyordu".
Mustafa Kemal'e atfedilen ba~ ka bir beyana göre, o evrede, Kemal ve
yanda~lar~, Almanya'n~ n sava~~~yitirece~ini anlam~~lard~; dolay~s~yla,
Türkiye'nin geriye kalan askeri kaynaklar~n~ n pantürkist(!) amaçlara
ayr~lmas~n~~ talep ediyorlard~. Mavera-y~~ Kafkas ve Kuzeybat~~ Iran'da
~~ oo.000 Türk erinin toplanmas~n~~istiyorlard~. Bu iddiaya göre, Mustafa
Kemal Lawrence'a yapt~~~~aç~klamada, o s~ralarda ~u demeçte bulunmu~tu:
Almanya çöktü~ünde, ~~ oo.000 Türk eri Hazar Denizi bölgesinde
üslendirilmi~~olsa, yorgun dü~en Itilâf Devletleri (Entente Powers), onlar~~
oradan söküp atmay~~ olanaks~z bulacaklard~. Bu devletler Türkiye'nin
Avrupa'daki bölümünü, Istanbul ve Bo~azlar~~ellerine geçirmi~~olabilirlerdi, ama Anadolu'yu ele geçiremez veya orada varl~ klar~n~~sürdüremezlerdi.
Türkler, Mavera-y~~ Kafkas'taki ~~ oo.000'lik askerleriyle süratle Hazar
Denizi bölgesine uzanacak ve Orta Asya'ya ula~~nca, bu durum, hudutsuz
olanaklar sa~layacakt~ . Afganistan hudutlar~ nda bir Türk ordusu belirecek,
gerekirse Do~u Türkistan ve Mo~olistan'a dek uzanabilecekti.
Mustafa Kemal'in kanaatina göre, Orta Asya'da özgür b~rak~lan bir
Türk ordusu, diledi~ini yapabilecek ve Türkiye'ye, Bat~ 'da yitirdi~i
ülkelerden çok toprak kazançlar~~ sa~layabilecekti. Mustafa Kemal'in
anlatt~~~ na göre, Enver Pa~a, Alman itirazlar~ na kar~~~sonuçta bu plan~~
kabullenerek uygulamaya zorlanm~~t~ ; ama bu amaçla toplanan Türk
askerler ne istenilen say~ya eri~ebilmi~~ve ne de bu plan gerekli zamanda
kabul edilmi~ ti. Talât Pa~a'ya da de~indi~i söylenen Mustafa Kemal, o
"keskin zekâl~" sadrazam~ n, askeri önderler aras~nda ayr~l~k ba~~
Belleten CLII, 107
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gösterdi~inde, ki~isel siyaset aç~s~ ndan daima suskunlu~u ye~~tuttu~unu
aç~kl~yordu 1.
Mustafa Kemal'in pantürkizm veya panturanizme inanmad~~~~
göz önünde tutulursa, Albay Lawrence ve W.G. Childs'~~ona atfetmi~~
olduklar~~ görü~ler inand~ r~c~~ de~ildir. Kemal'le Lawrence aras~nda
herhangi bir görü~me yap~ld~~~ n~~gösterecek bir kan~t da yoktur. Böyle bir
görü~me yap~lm~~~olsa, Kemal ve Lawrence, kendi an~lannda, bu konuya
neden de~inmiyorlar? 2 Sonra, böyle bir görü~menin yap~ld~~~~tarih ve yer
de kesinlikle aç~klanmam~~t~r. Lawrence, Mustafa Kemal'le 1918 y~l~~
Eylül'ünde görü~tü~ünü iddia ediyor. Her ikisinin de o s~ralardaki
çal~~malar~ n~~hep birlikte izleyelim.
7 A~ustos 1918'de VII. Ordu'ya ikinci kez komutan atanan Mustafa
Kemal, 18 Eylül'de yeni komutas~n~~ üstleniyordu. O s~ ralarda VII. Ordu,
Filistin'de, Güney Nablus'la ~eria Irma~~~aras~nda bulunuyordu. Kemal,
doktor bir dostuna gönderdi~i yaz~da ~öyle diyordu:
"Suriye ac~nacak bir durumdad~ r. Orada vali yok, komutan
yok. Birçok Ingiliz propagandas~~ var. Ingiliz gizli istihbarat~~her yanda
çal~~malar~n: sürdürüyor... Ingilizler, ~imdi, bizi çarp~~arak
propagndalanyla yenebileceklerini san~yorlar..."
Bu yaz~, Mustafa Kemal'in, kimli~ini bilmedi~i Lawrence'la bir raslant~~
sonucunda bulu~tu~u anlam~ na gelir mi? Buna olumlu kar~~l~ k vermek
güçtür, oysaki Mustafa Kemal'in mektubu oldukça ilginçti.
Kemal, tahminlerini Hintli bir ordu kaça~~n~n aç~klamalar~ na
dayanarak, dü~man~ n 19 Eylül sabah~~ veya ak~am~~ sald~r~ya geçece~i
kehanetinde bulunmu~tu. Gerçekte dü~man, 18 Eylül gecesi sald~ r~ya
geçerek Türk ordular~n~~ ~am do~rultusunda geri çekilmeye zorlam~~t~.
Kemal, dü~man~ n, Ürdün'ün do~usuna geçmesini engellemenin önemini
kavram~~t~ , çünkü orada IV. Ordu, Türklerin tek geri çekilme hatlar~n~~
kesmeye çal~~an Emir Faysal ve Lawrence'~ n Arap lejyonlar~~ taraf~ndan
h~ rpalan~yordu.
Mustafa Kemal, küçük bir muhaf~ z birli~inin e~li~inde, ~am'a
giriyordu. ~erif Faysal'~ n bayra~~~pencerelere as~lm~~; co~kudan sarho~~olan
~ ngiliz Ar~ivi, D~~i~leri Bakanl~~~~belgeleri: FO 371/215/L 254.0.
Bkz. M. K. Atatürk: Söjlev I ve II, Ankara 1963-4; T.E. Lawrence: Seven Pilla~s of
Wisdom, Londra 1976 (yeni bas~m); ayr. bkz. David Garnett (ed.): The Letters of T. E. Lawrence of
Arabia, Londra 1964.
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Arap çetecileri sokaklarda dola~~yor, havaya silah at~yorlard~. Bu, bizzat
Lawrence'~ n ~am'a girdi~i 30 Eylül'den sonra yer alm~~~olmal~d~ r. Mustafa
Kemal'le Lawrence orada bulu~tular m~? Olabilir; ama ne vakit, nerede ve
nas~l? Bunu kan~tlayacak kesin bilgi yoktur. Kemal bir süre ~am'da
kald~ ktan sonra Kisve'ye dönüyor ve orada, Alman Yüksek Komutan~~
Liman von Sanders'ten gelen bir buyruk buluyordu. Bu buyruk gere~ince,
emrindeki erleri IV. Ordu Komutan~na devredecek, kendisi de Rayak'a
giderek, cephenin çe~itli yerlerinden kurtar~lan karma birliklerden olu~mu~~
bir gruba komutanl~ k edecekti. Lord Kinross'a bak~lacak olursa, Arap
askerleri ~am'a girerken, Kemal, Rayak'a do~ru yol al~yordu 3.
Kahire'deki Ingiliz Istihbarat Servisi'nce yay~nlanan The Arab Bulletin
(Arap Bülteni) adl~~ yay~ nda, sa~lam~~~oldu~u ba~ar~lar~~ geni~~ölçüde
yans~tan Lawrence, "Türk IV. Ordusu'nun nas~l parçaland~~~n~" anlatt~ ktan
sonra ~öyle diyordu:
"O ak~am (30 Eylül) atlanm~zla ~am'a girdik. Orada, ~ükri elEyyubi ve kent konseyi (~ehir meclisi), Mustafa Kemal ve Cemal
aynld~ ktan sonra, Araplar~n kral~ n~~ ilan etti ve Arap bayra~~n~~
çekti..." 4
Yukar~daki belgelerin ve Lawrence'la Childs'~ n Mustafa Kemal'e atfetmi~~
olduklar~~demeçlerin ~~~~~~alt~ nda, Kemal'le Lawrence'~ n gerçekte bulu~up
görü~tüklerine inanmak güçtür.

Lord Kinross: ~liaturk: Th~~Rebtrth of a Nahon, Londra 1981, s. 118 vd., Ulu~~I~demir:
Ataturk'un Ya~am:, I, 1881-1918, Ankara 198o, s. 124 vd.; ayr. bkz. Falih R~fk~~Atay: Atatürk'ün
Hat~ratlart, Ankara 1965.
4 Letters of Lawrence, op. cit., s. 256.

