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1'u.H.l.ZUT KUŞUSUNUN SON DUHAGlNDA ! 
Son birkaç aydan beri, ~ürkiye kamuoyunda ençok tartı

şıian ve dışta d~ ilgi ile izien~n Cumhurbaşkaniı~ı seçimi 3I Ekim'de Ozai'ım Çankaya'ya çıkmasıyla sonuçianıyor. 

12 Eyiüi Faşist Cuntaaı'nın aa~Iadı~ı ortam ve olanakIaden yararianarak müsteşarlıktan cumhurbaşkaniı~ına gelecek olan Özal, bu makam üzerinde ençok tartışıian T~ num
hurbaşkanı olmasının yanında TO'nin sivil kökenli ikinci 
Cumhurbaşmanı olma sıfatını da kazanacak. 

Tam bir tiyatro haline gelmiş olım cıımhurbaşkanlı~ı seçiminin ilk perdesi Özal'ın istedi~i bir biçimde kapanırken, bu arada 26 Mart I98~'da yapıian yerel seçimierde ANAP'ın üçüncü parti durumuna gelmesini Özai'a karşı bir maizeme.o- • Iarak.kuiianan burjuva Muhalefetinindda tutarsızlı~ını,ser- ~ gi Tedi. ~arıiı.- cı.iiitacı:Lara karşı uzi.<ışmacı tutumiarınır1 a
çıga çıkmasına da neden oldu. 

Burjuva muhalefet partilerinin itirazlarına ve tehditIerine al~ırmayan Özal kendi adayiı~ına itiraz edeniere bir yandan Anayasa sopaaını gösterarken diger-yandan türk siyasal tarihine malolmuş, gerici anti-demokratik de~erierinden yararlanmakta zorluk çekmedi. Ayrıca Özal'ın adaylı~ı MGK üyesi cunta başlarının sesaiz sedasız politik arenadaki aktif konumlarından uzaklaşmalarına neden oldu. Böylece 1983' den beri sahnelenen demokrasi aidatmacaiarına yeni bir halka daha eklenmiş oldu. Artık iç ve dış kamuoyunun dikkati Özal sonrası meydana gelecek siyasal gelişmelere yönelecek~ 

~umhurbaşkanlıgına adaylı~ını koyarken kamuoyuna, ar
kadaşlarından ve ANAP'tan şeklen ayrıldı~ı mesajını veren Ozai koşusunun son duragına verırken cuntanın bir ürünü oIan ANAP da misyonunun tükenişini yaşayacak. Bu tükenişin 
farkında olan Özal ve ANAP artık yeni arayışlar içerisine girecektir. 

!çte ve dışta büyük problemlerle karşıiaşacak olan ve kitle destegini yitirmiş olan ANAP için, Demirel'in yükse-
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!işini durdurmak ve SHP ile uzleşmqkten başka bir alterna

tif bıılunmuyor. ANAP'teki korkunun be~zerini yeşayı:ın SHP'de 

göstermelik bir muhı:ıJefet yiirütüyor. özal' ın ekonomik poli
tikasına karşı, SH~bir alternatif sunmuyorsa, göstermelik 
bir muhelefet sürdürüyorsaı;ı bu ANAP ile SRP arasında yürü
tülen gizli fiörtün sonucudur. Bununda beraberinde erken se

çimi gÜndeme ge~irmesi ve Türkiye'de koalisyonlar dönemini 

basletması biiyük bir olssılıktır. 

Türkiye ve I<ürdistan halklerı acısından bir siterhstif 

o!uştıırmeyen burjuva iktideriarı artık devrimci-demokratik 

~üçler acısınden kitlelere somut devrimci bir alternatif ya
ratmanın koşullarını daha da olgunlaştırıyor. 

Devrimci-demokratik güçler açısından yeni si~ssal ola

naklar yı:ıratscak bu siyasal gelişmelerden yersrianmak için 

de, devrimci~~ü9_Ier kitlelere somut hedefler gösteren uzun 

ve kısa erim~politikelere sahip olmsık zorundadırTer 
/ 
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u~HÇ~K lKüUZIUI~h K.ıNI.l!:RlJlR 7 

Gecen yılın eyiüi başiarındl'l yüzbin civarında kürt 
Irak Kürdistan'ından kaçarak Kuzey Kürdistan'a gelmişti. 
Cünkii onların yaşadı~ı böigeier Saddam yönetiminin kimy<ı
Sill silahiarına hedef olmuştu, bu siiahın etki.Ierinden 
kurtulmak için,kendi yerleşim birimlerini. terk etmekten 
b11şkR Çl'lrelerj kalmamıştı.. Kimyasal silahiardan korunmak 
için "Türkiye"ye gelenler, Kuzey Kürdistan'd"' büyük topiu
Iukiar hAlinde kRmpiara yerieştiriimişti. 

"Türkiye"ye gelmiş olan Ir'lk Kürdist:m' Iı sı~ınmacı
Iard'ln 337 kişi geçen temmuz ayının sonlarınA do~<ru Fran
sa'ya gelip kendi durumlarıyla iigiii açıklamalar yantı~ın
dıı, boyalı Türk Basını onların "ikiyiiziü" devr<ındıkiarını 
ve '!'ürk Devieti'nin onlara kucak acmakia bir insaniık ı:rö- .ı: 
rPvi yııptıiı;ı iddiasında buiunmııstn. · 

Gerçekten Tilrk Devieti onlara kucak acıp bir insaniık 
~örev imi y<ıpmıştır? Peşmerge' Ier Ti'rk Devieti 'nin bu insl'ln
Iık sever yardımlarını unutan nanköriermidir? Türk basını-· 
nın bu iddialarına cevap vermek için de konuT' biraz açmak 
ı:rerekiyor. 

Biiindi~i gibi Irak-İran Savaşı'nın devam etmesinden 
encok yararianan devietierden biriside TC idi. Savaş boyun
ca her iki ülke yıkımın eşi~ine geiirken,aynı zamandA türk 
burjuvazisi için bu iki üike büyük bir pazar oiuşturmuştıı. 
~yrıca savasın bitmesi halinde bir harabe haline dönen İran 
ve Irak'ın yeniden imar edilmesine talip olan üikeierd~n 
biride Türkiye idi. Öte yendan Türkiye Irak'ın dışarıyle 
be~Iantısını sa~Ieyan bir transit üike hAline ~eimişti. Bu 
transit iHke konumundım yArarianan bazı ttirk şirketieri 
hAtta Irl'lk' ın sAvaş boyunca kııilandı~ı kimyasar silahiarın 
yapımında kııiiandı~ı maddelerin pRzariamacıiı~ını yl'lpıyordu. 
Bu nedenierden dolayı sRvasın devam etmesini isteyen TürkiyP 
di~er ~andan Irak Kürdistan'ındaki gelişmelerden ve İran'ın ' 
zafer kazanmasından çekiniyordu. Savaşın istedi~i bir bicim
de sonuçianmaması halinde Irak Kürdistan'ına m''dahaienin ko
~ıiiarının oluşmasını bekliyordu? 
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!Ik defa Nisan ıqs7 de Kürt halkına karşı kimyasni si
lah k•ıilanan Saddam Yönetimi. bıı saldırıları nı bir so;vkı rı m 

dorecesine vardırmasına olanak sa~Ie;van Türkiye artık bir 
savaş sııçiusıı durumuna p,:eimisti. Bu nedenle Irek Kürdistım 1 

ından gelenlere sınırı kapatmayen Tn Devleti, onların ~eci

rıine enıı:ei olmamakla, h ir ;vendıın diinyıı kRmııoyuna ı:,ö~term<>Tik 

hir jPst vaparken di~er yandan dRtSaddem Yön<>timinin katJ)

amlarının ortıılı oidu~unu ~izlemeye cıılısı:vordu. Halonce 
kRtiiamınd"n kısa bir zaman son~a. I~ Nisan ıqgg t~rihli 
Çetin Yetkin imzaiı "KatJiama Alet Olduk" başlıklı haher~e. 

sövle drni~ordu: 

"l<firfez Savasında lr<ık'ın kirovasal siT<ıh kııiland'l'"ının 

aoılasıTması diinyad" r-eni!'l ··ımkı uvan<iırdı. Am<ı Sa:::lda'll'ın 

;;ııu~si bıı knrkunc sH ah n hıımmaddesini nrred' n h•·Tu-..rrdu? 

Hi;rri:vet' in arastırması nrta:va tiivier iirn.-rten hir r-<>rçek 
çıkardı. Üliim tic~r<>tin~' 1-ıjz kötırü iiikey<iik. 

Jr,k' ın kimyasal sji alı vanımınd" kniiendı lh maddei~r; 

ı:ı,,.tı:ı 1svicre. BPlcika, Federal Aim<>nYa oirn<>k iiz•>re <ıatı 

llvrıırıa llikrTı>rinde tireti Ji:vor. d"niz voiu:vTa Tiirkiv"' :vr Mer

sin li'llnnı 'ne hdirili:vordu. ~1ersin'de bazı tiirk fjrmaları 

tarafınden ambalajları de~istirilen bu maddeler. vin" lı<>zı 

ti'rk nekii:veciJer:i tarafınden Irak' a p-ötüriiliivordu. Bu j ,_ 

tende ti'rk firmaları ırerç.<>ktende döviz kazanmı" oluvorlardı. 

A--rı en hıı madd.,Ieri kondi İlırseatımı z ı:ribi r:rösterivor ve 

SP"ini"or-duk. Yg~ılan hu itiraflerdan sonra bakaiım"İki ;viiz

Tii Fe.,merı:reier" ne d"mi"? Biz Türki:vede:vken Irak r:rizli se~! 

viRi iJe türk r:rizii serviRi yardımla~tı.Nitekim lıu i~hirli~i 

Ronucu hiii iieciı ekmeklerle zehirTevrrpk vok etmFk istodi

ler.Pizi~ ha~atımız türkTorin eiind~vni.O nPdenlP.Bu oiev.-
~an' de TUrk hUkiimeti Roroumiudur. . 

Bunun vanısıra cedıriarde vaRJVorduk.Gıh~i hakı~dan 

!:ıon d<-r"'ce kntii "artlar aTtındavdık.'J'iirkivF'd..-ki Kiirt'Ter 
hi ı, ferdi oJ e rak vat'd J m etmek istedi ler. '1'\irk:i v..- hj z.i k<;tii 

qartiarle ınrJevın Ireka tPkra~ dHnm<mizi RarTıı~ak i"tivordu 
"Biz nP Irak'ta· n<> de Tiirkjve"de rahAt viizii p:rirmeoik" 

"II Al"ustos I~R':I Hiirri vet" 

nu açıklamarı VRnan Hacı isi~Ii hir Pe,.rnrr~~nin iddaiarJnın 

hir Rerçok oldulfune vP ketTiemiara 'riirk Bur~uvasının Vf' dPv

Ietinin ortak oidu~u jtirııf Pdiidi~ine ~öre,~er~ekten iki 
viizlii olanlar kimierdir?İki viizlü olaniıır. k"ndi iilkrc;j.,., 

~elrnPk zorunda kalan Fe.,me~~eter ve onlerı~n eilPleri dP~ii 

Onların katliamına ortak o!anlıır ve onları kPnoi tilk.,IPrind~ 
tel örıı;iiierlP çPvdlmi" r:-adıriara hans r>denTerrı;~. 

1ki viiziii olanlar Kiirt halkının en ufak d~'mokratik 

hakiarına eav~ıiarı olmııvan,emıı öte .Yandnn Rvr,mrıiı~" kar-nı 

olduklarını ilen eoin liiirt halkının dnc;tu r:röriinmel'e 
r:'"I ı c: en 'J'iirk Pr:remen ~iici eri ve onların VRrdek~ı lıovalı hur

:luva heeınıdır. 
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II. DUNYA SAVAŞ I 'll IN 50 Yllıi 

1ns8-ulı~8. bUyük bir felııket •re :p.kım fı;eti.ren IT. Dün;ya Sııvaşı SO. yılına-~iriyor. 
I Jo~,yliil 1939 da Hitler orrlularının Polonya 'yı işı_sali.yle baş

lııy" n I I. diinya savı:ış ı; mi. lyonlnrcıı ins8-nın i)lmesine, yaralarımıı
sına 1 sakat kalmasına •re insanların yarattı~ı de~erlerin tahrip 
olmasına neden oldiı. Bu savaşın izleri insanlı~ın belle~inden siliıımedi. Bu nedenle, bu türden yeni bir felaketin tekrar insanlı
~ın başına bela olmaması dile~iyle, savaşın başlangıç tarihi her 
yıl; I Eylül D~ya Barış Günü olarak kutlanmaktadır. 

I Eylül'ün, Barış Gilnü olarak kabul edilmesinden bu yana, her 
yıl; dünya halkları ve barışsever güçler, bu günde savaşa karşı 
barış özlemlerini ve barışın insanlı~ın yaşamındaki önemini dile getirirler. · 

Özünrie emperyalist bir savaş olan II. dünya savaşının başlan
gıcından günilmüze 50 yıllık bir siire geçmiş olmasına ra~en, hala savaş l;an çıkar umman güçler ve çevreler, insanlı~ı yeni bir felakete sürükleme çabalarından ve dUşüncelerinden vazgeçmemişlerdir. 

II. Dünya Savaşı'nın nedenieri: 

Bilindi~i gibi, II. dünya savaşı bir emperyalist paylaşım savaşıydı. Bu savaşı çıkaranlar, dünyayı çıkarlarına göre yeniden 
paylaşmak isteyen emperyalist tekellerdi. r-tussolni ve Hitler'i _ de iktidara getirenler, tekelci sermaye guruplarıydı. Kudu.rmuş bir saldırganlık olan Faşizm, kapitalist ülkelerde gelişen sınıf mücadelesine ve I7 Ekim devrimine bir tepkinin ürünüydü. 

i• 

DUnyada ilk kez I922 yılında İtalya'da iktidara gelen faşizm, ikinci kez Bulgaristan da iktidara ~eldi. Bilindi~i gibi, o dönemde faşizm, dünya barışını tehdit edecek bir @ce erişmeınişti. 

5 
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1929-1933 yıllarında, kapitalist-emperyalist sistemin içtpe 
girmiş oldu~ ekonomik kriz ve bu krize parallel olarak, geliŞen 
kapitalist ülkelerdeki sınıf mücadelesi; tekelci sermaye gurup
larını, birçok kapitalist ülkede faşizm seçene~ine yöneltmiş, de
mokrasi güçlerinin zaaflarından da yararlanan faşist güçler, bir
çok ülkede iktidara gelmişti. 

1933 yılında Almanya'da Hitlerin iktidara gelişi ile birlik
te, faşizm; artık dünyayı yeniden bir savaşa sokacak güce eriş
mişti. I. Dünya Savaşı'ndaki yenilginin intikamını almak isteyen 
Hitler faşizminin Avrupa'ya ve dünyaya egemenlik tutkusu, Alman
ya'nın faşizm kampının başına geçmesine neden olmuştu. Bilindi~i 
~ibi, Hitler kendi rakibi emperyalist güçleri tasfiye etmenin 
yanında, kominizmi ve S.S.C.B.'yi yeryüzünden silece~ini hayal 
ediyordu. 

Hitler'in iktidara ~elişinden sonra güçlenen sava~ tehlikesi 
karşısında, koministlerin ve SSCB'nin yanlış anti-faşıst mücadele 
taktjklerini terketmesiyle birlikte 1935 te 'Komintern' oluştur

du~u yeni çizgi; fa~Jizme karşı kısmi başarılar elde ettiyse de 
(!spanya'da Halk Cephesi'nin iktidara geli~i), savaşı önlemek i
çin yeterli olmadı. Çünkü; sosyal demekrası başta olmak üzere, 
Ingiltere ve Fransa gibi birçok faşizm tehdidi altındaki devlet
ler, SSCB ve koministlerle ittifaka yanaşmamıştı. Faşizm tehdidi 
altındaki güçlerin bu zaafına karşı, Hitler faşizmi Eylül 1938 
de t1ünih Konferansı' nı gerçekleştirmişti. 

!şte bu konferansın ardından, Avusturya ve Çekoslovakya'nın 
'Südetler' bölgesini işgal eden Hitler faşizmi bu kez, Polanya 
üzerinde de baskılarını arttırıyor ve Polonya'dan; Polo~ya sını
rının batı kesminin garantisi, Ocak r934 yılında Polanya ile Al
manya yapılmış olan saldırmazlık antlaşmasının 25 yıl süreyle uza_ 
tılması, Batı Furusya ile Silezya bölgesinin geri verilmesi ~ibi 

isteklerde bulunuyordu. 

Hitler faşizminin Polanya'dan isteklerinin son bulmayaca~ına 
inanan ve İngiltere'nin deste!!;ine güvenen Polonya hükümeti, Hit
ler'in isteklerini red etti. Polanya'nın bu tavrına büyük bir re
aksiyon gösteren Hitler faşizmi Polanya'yı işgale hazırlanır.llit
ler faşizminin Polanya'yı işgal hazırlıkları sürerken, bu kez,. 
Sovyetler Birli~i'nin tavrında ani bir de~işiklik oluştu. ro Mart 
r939'da Sovyetler Birli~i Kominist Partisi'nin ro. kongresi top
lanır. Bu kongrede Stalın; İngiltere ve Fransa'yı Hitler faşizmi
ni, Sovyetler Birli~ine karşı kışkırtmakla suçlar. 

Hitler Almanyası ile ittifakın siyasal zemininin bu kongrede 
oluşmasıyle birlikte, kongrede iki ay sonra Sovyetler Birligi Dış_ 
işleri Bakanlı~ı Halk Komiserleri'nden Litvinov, Dışişleri bakanı 
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W. f1olotov tarafından Almanya' ya saldırınazlı k antlaşmasının ya
pılması için, görüşmeye ~önderildi. Sovyetler Birli~i'nin itti
fak önerisini ilginç bulan Hitler, aynı yılın A~stos ayında 
Sovyetler Birligi ile saldırmazlık antıaşması yapmak için, Dış
işleri bakanı J~ van Ribbentrop'u Sovyetler Birli~i'ne gönderir. 
23 A~ustos I939 da Almanya ile SSCB. arasında, Moskova'da saldır
mazlık antıaşması imzalandı. 

Almanya adına J. von Ribbentrop'u, Sovyetler Birligi adına 
ise 'll. ~lolotov'un imzasını taşıyan portakol şöyleydi: 

Sovyet Rusya ile Almanya arasında saldırmazlık antıaşması im
zalamak nedeniyle, her iki partiden imza yetkisine sahip yetkili
ler; düşünce miibadelesinde bulunmak, Dogu Avrupa' da ki menfaatle
rini il~ilendiren problemleri çözilme kavuşturmak için ~örüştüler. 

Bu ~örilş miibadelesinde şu sonuca vardılar: 

I- Yeni bir politik şekil alana kadar, Baltık devletlerine ait 
(Finlandya, Litvanya, Estonya, Leto~ya) bölgeler ile, aynı zaman
da Litvanya'nın bu sınırı Almanya ile SSCB.'nin menfaat bölgesi 
içindedir. Litvanya'nın Vilna Bölgesi'nin önemi, her iki parti 
tarafından kabul edilmektedir. 

2- Yeni bir politik şekil vermek dolayısiyla, Polanya Devleti'ne 
ait bölgeler; Almanya ile SSCB. arasında menfaat bölgesi kabul 
edildi. Sınır çizgisi; Raraw, de Weichsel ve Sen nehirleri belir
lendi. Ba~ımsız Polanya devleti, her iki taraf arasında takdir 
edilen bir istem olmakla beraber, bu sorunu ancak köklü de~işik
likler aşamasından geçtikten sonra çözülebilirler ve problem her 
iki rejim arasında, dostane görüşmeler sonucu çözülecektir. 

3- Güney Do~u Avrupa ile ilişkileri dolayısiyle (Basarabya)'nın 
Sovyet tarafının menfaati içindeki önemi belirlendi. Almanya ta
rafından bu bölgenin genel politik ilgileri dahilinde olmadıgı 
be Urlendi. 

4- Bu portokol, her iki kesim tarafından gizli tutulacaktır. 

Sovyetler Birli~i ile saldırmazlık antlaşmasını imzaladıktan 
sonra, Ilitler Almanyası'nın orduları I Eylül I939 da Polo~ya'yı 
işgal eder. Bu iş~ale tepki gösteren Fransa ve !ngiltere; Polan
ya'nın işgalinden 3 gün sonra, Hitler Almanyası'na ortak bir ül
timaton vererek, savaş ilan ederler. Böylece II. Dünya Savaşı 
başlar. 
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•' 

Faşizme Karşı Savatta SSCB'nin Rolü : 

Hitler'in I Eylül I939 da Polanya işgali ile birlikte başla
yan II. Dünya Savaşı, yaklaşık olarak dünyamızın bütün bölgele
rinde etkisini gösterdi. Ama, savaşın esas alanı, Do~ ve Batı 

Avrupa oldu. Yaklaşık 1+8 milyon kişinin ölümüne neden olan savaş
ta, 20 milyon Sovyet vatandaşı can verdi. Savaşa katılan ülkeler
den biri olan ABD'nin ise, toplam kaybı 300 bin dir. 

Savaşın başlangıcında, Polanya'nın batısını ve Litvanya'nın 
güneyini işgal eden Hitler'in orduları; bu kez batıya ve kuzeye 
dönerek, kuzeyde Danimarka ve Norveç; batıda ise, Hollanda, Bel
çika ve Luxemburg'u işgal eder. Hitler'in orduları İtalya'nın 
deste~inde I940 baharında Fransa'yı işgal eder. I940 Haziran' da 
Hitler faşizminin deste~iyle, Fransa'de Vichy faşist rejimi ikti
dara ~elir. 

Hitler Almanyası A~ustos I94I de SSCB.'yi işgal etti. Hitler' 
in orduları, Leningrad, tıoskova ve Stalingrad önlerine kadar gel
di. SSCB. halkının ve kızıl ordunun kahramanca direnişleri sonucu 
ilitler'in orduları çözülmeye ve SSCB.'nin sınırları dışına atıl
maya başlandı. Bu kez Amerika ve İngiltere, Hitler faşizminin ve 
miittefiklerinin daha kısa bir zamanda yenilgiye u~ratılması baha
nesi ile SSCB.'ye ittifak girişimle~ine başlarlar. 

28 Kasım- I Aralık 1943 yılında Tahran'da; ABD adına Roosevelt, 
İngiltere adına Churchill, SSCB. adına ise, Stalin'ın katıldı~ı 
bir konferans düzenlerler. Bu konferansta, Hitler faşizmine ve mü_ 

ttefiklerine karşı ortak mücadele kararı alırlar. 

Tahran Konferansı'nda oluşan ABD., İngiltere ile SSCB. ara
sındaki ittifakların ardından, Hitler faşizmine ve müttefiklerine 
karşı mücadele, hem cephesel düzeyde hemde faşizmin işgali altın
daki ülkelerde güçlenir. I945 kışında İtalya'nın kayıtsız şartsız 
tesliminden sonra, Mayısta müttefik kuvvetleri Berlin'e girerler, 
Almanya teslim olur. Bu arada, Hitler faşizmine ve müttefiklerine 

karşı mücadelenin zafere do~ru bir gelişme evresinde, 4- II Şubat 

I945 tarihinde Yalta'da toplanan müttefik kuvvetler, Do~ ve Batı 
Avrupa'nın bugünkü statüsüne temel olan problemleri büyük ölçüde 
çözüme kavuştururlar.ve BM. örgütünün kuruluşunun temelini atar-_ 
lar. Mussolni ve Hitler faşizminin tesliminden sonra da savaşı 
sürdürmeye çalışan Japonya; bu kez Uzak Do~'da kolay bir zafer 
peşinde olan ABD'nin, I6 A~stos ta Hiroşima ve Nagazaki kentle
rine atom bombalarını atmasından sonra teslim olur. Faşizme karşı 
miicadelede; Hi tl er faşizminin faşist kampın ana gücünü oluştur
ması ve esas olarak Hitler faşizmine karşı cephesel düzeyde müca
deleyi, Sovyet kızılordusunun yürütmesi dolasiyla, faşizme karşı 

savaştan demokrasi güçlerinin zafere ulaşmasında Sovyetler Birli

~i belirleyici rol oynadı. 
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Ya] t" r.nnfereıısı' naaı1 L.o@:uY. Savaş,. : 

II. D\in~.-a Savaşı demoi:rasi güçlerinin zaferiyle sonuçlandı
/tınd;, insanlı!':ın bü:vük bir kesimi, artı!' savaştan bütün insanla
rJ.n ders çıkaracaltına inanıyordu. Ama savaşın bi tirninden birl:aç 
;ııl sonra, insanlık yeni bir savao; türü ile J:arşılaşıyordu. 

So~ul: Savaş adı verilen hu sa·vasın öziin~i; Sos~:alist ülkelere, 
J:cımiirıizıne vıc u1usal bırtulııs harel:etlerine karsı düşmanca tutum-· 
lnr oluc:turuyordu. f'cıttul: savaşı r:iiııdeme r:etirenler, esl':iden Ili t
ler fwd. ::-.mine ve mii tt e f'iı:l erine karşı, SorJetler Pir li~'; i ile it
ti fal: Y"Dmı.~ oJ an e;nner:calist r:iiclcrdi. Bu r:ü-:;lerin başında kavi
talist-eııırer,YaJ ist sistemin liderlil":ini ele r:eçirmiş olan ABD çe
J:i~"orrlu. 

T ::-. D;in~nı Sav as:' nın bi tirninden sonra, Sos~n:ılizmin SS'JB' nin 
sınırlurını aşıp bir düny~ sistemi haline gelıııesini, Asya, Afri
lm ve Latin Amerika hali:lrırının f1:elişen Ulusal r:urtuluş ve 'Por•
lumsPl 1le-:--leme savasım hıızmedeıİıiyen emperyalist gÜçler; Sos~;a
li st- iilire] erin çevresini J:usatmayı ve yakının1aki bölgelerde r:e
lisen ulusal kurtulu~ hareketlerini tasfiye etmeyi hedefleyen 
Iıfi'.PC', r::E.1l'l'O, GEATO d bj birçok askeri patklar olusturdular. Bu
nıın yar.ımla bir dönerrı Atom silahını te}:elinde bulundurarı Jı.Bi_,, 
elindeh atom hoıııbasıııı sosyalist kampa karı;:ı bir saldırı ve teh
dit aracı olan'H: kullanınaya çalıştı. Bu çabaların11 SSCB' nin de 
atom bomhasınrı. sahip olmasından sonra da son vermedi. 

Sosyalist iill:eleri ortadan kaldırmanın kola;-;- olmadıl;ını r:':iren 
eıııperyalist.l~r, hu k e::-. sosyalizıııe !:ar~ ı topyekün harp adı verilen 
( Total Harı• ) sava~ stratejilerinden vaz ~ecin, b6l~esel sava~ 
stratejisin; -' J.,cıJ:al Harp ) beniııısediler. Bu stratejinin uyc:ulan
ması, diln7anın bircot bölresinde Rer~inliklerin ve savaşların o
luşmasın;c v~ 'iünyaci.a barı-::ı tehdit eden bo;nıtlcıra n~den olan r:er
~inliklore neden oldu. 

Uluslarerı:ısı Siyasa:: C'ıerginlikten Yumuşema;;-a Do~ru 

Iaian bir döneme .kadar, emperyalist [ı:iiçler silahlarıma :rarı::ı
nı k':irUı·ıeyi.p yeni nükleer silahları üreterek, ~eşitli ülkelerde 
konumlandırmal:taydılar. ::ine emperyalist €(Üçler, egemenlik alan
l:ı.rını ı::enj sletmel: arnacı~rla askersel r:{ice basvuraral: sosyalizm ve 
~ırtulus hareketlerinin karşısına çıkıp sosyalist ülkeler üzerin
de askeri ii stünlük sa~la~;aral:, ekonomik ve politik hegemonyaları
nıbu illkelere dayatıyordu. Hatta ABr deld Reagan yönetimi, sınır
lJ niil:leer bir savaştan o:.ıe sö::-. ediyordu. ABI; emperyalizmi ve 
NATO 'nun saldır~an kesimlerinin bu tutumları, uluslararası plan
de bi.iy[ik bir gerginlik ;varatmıs, dünya barısı için büyül: bir teh
like oluşturrnustu. 
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~BD emper,Jalizmi ve NATO'nun saldırgan kesimlerinden kaynak
lanan saldırgan politikalar, başta SorJetler Birli~i olmak üzere 
tiiın dünya barış güçlerinin çabaları sonucu başarı:ya ulaşmadı. 
Sovyet ler Birl i~i olmak üzere, di~er sosyalist iilkelerin yapı c ı, 
esnek tutumları karşısında güç duruma düşen emper.ralist güçler; 
içerisinde bulundukları ekonomik krizi atıatmak ve kendi sorımıa
rını çözüme kavuşturmak için, saldırgan tutımlarından kısmen de 
olsa geri adım atmak zorımda kaldılar. 

Bu R;Ün, dünyamızın çeşitli bölgelerinde var olan gerginlikler 
yerini, yumıJ!'lamaya terk etti ve ediyor.Uluslar arası ve bölgesel 
;ılanria -::,erf.\inliklerin yuınuşamaya dönüşmesi, kuşkusuz dünya halk
ları için olumlu bir yan taşıyor. 

Bugün emperyalist güçler saldırganlık politikalarından 
';;ı_mnmen vaz c;eçmiş deı'J;ildirler ve vaz geçemezler de. Çünkü, sal
dırf,anlık emperyalizmin kendi yapısında varolan çelişkilerden 
kaynaklanıyor. Bu ba~lamda, ~inümüzde esen barış rüzgarlarına, 
barış güçlerinin aldanıp ~yanıklı~ı elden bırakmaması gerekiyor. 

Not: SS"B ile Nazi Almanya' sı arasındaki antlaşma protokolu 
213 Aı";ustos I989 tarihli Yolkskrant gazetesinden alındı. Aynı pro
tokoi, I6 A~stos 1989 daA. Bovin imzasıyla !zvestiya gazetesin
de yayınlandı. 
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l·ıUC:iul 'l'Ah'l'lyl•ıı\til 

KUrdıstan tarihinde lozan kcnfer~nsı bilyük bir ~neme 
s:oıhintir. Dalıa ;in·~e kasr-ı şirin (ı639! Antfasması ',yia iki:1e 
bo)liinen Kürdist<m, bu kez 1923 de lozan 'da .Yeni bir payiaşıma 
mar~z k~lmış ve dBrde~~öilinmliştür. 

Kürt halkının irsdesini hiçe·sayan emperyalist güç
lerden ~ransa ve Ingiltere bir petrol bölgesi olAn Musul Uzerine 
anlaşmış ve Türk Devletini bu anlaşmanın dışında tutmaya çalıs
mı ş I ard ı. r•ı"sul 'j zerinde hı; k iddia eden 'l'Ürk Dev I eti ise, i·iusul' u 

e~emenlik bölgesi sınır[arı içinde tutmak için çaba göstermiş, 
bu nedenle de Iozan Konferansinde Musul Meselesi Ingiltere ile 
Türk JJev [eti 'nin önemli anlaşmazlık konusunu oiuşturmuştu. [,u 
konferansta '(ÖZÜıne ulaşamayan i•iusui r·Jeseiesi bu kez •;emi:ret-i 
Akvam'~ havaie ediimiş ve Ingiltere lehine çözümrenince de bu 
kez r~rk Devleti, ~usui Petroilerinden payalmak için çeşitli 
siyasi entrikaiara girişmişti. 

~1ıısu['u Ingiit:ere'ye kaptıran 'l'lirk Devleti, hiç bir 
zaman :ıusul' un kendi egemeniıi!;i dışına r;ıkmasını hazınedemedi 

ve Musul'u eie ~eçirmek için uygun sartların oiuşmasınıbekiedi. 
Türk Devietinin ~usul ve ~erkük'e karşı ilgisini bilen emperya
list güçler de ';rta- nogu' daki çıkart:arı söz konusu oidu~Sunrla 
'l'Urk nev·T.etini ku I Ianmak iç in f'iusui' u ;yem o ~arQk öne sürdü Ter. 

Iran-trak Savaşının devam ettiBi ve Güney Kürdistan 
ulusal ;rıırtu ruş rıareketinin ileri boyutlara ııiaş•iı~ı bir dönem
de Musul-Kerkük senaryoTarı yeninden pi7asaya sUrüTdü ve o 
dönemde türk siyasi çevrelerinin ve besinının gündemindeki en 
~nemfi konuTarındaP biri o[du. 

8ııglin Musul f•lese [esi, aydıniıiS~'~ lravı.ışturu.Tmtısı gereken 
tarihseT bir konu olmasının yanında, aynı zamanda KUr-iiatan 
iJTu8ai ırurt;uiuş Hareketi 'nin ge Ieceğe yönelik ulusaT po Ii tika
sının beiir[enmesinrle gözönüne aiınml'lsı gereken bir özeTTik 
t8şıy')T'. 

li www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



~iusu· 'ri" PetroTiin RııTunuşu ve Şeh Mahmut 1·;vei:ltınınası : 

T .Diiny .. Savaşı •n,.n başTangırınn'1:n ön~e TJ~gc'\.,t-lierlin 

D<!mi::-y"ıu P:r-c-jesi iTe OsmenTı DevTeti ii7.erinr1eki etl:inTH;ini 
..,,.tt.ı,.m~y.., ıcrıT:ı:ş"!'. ATm-ıny", bu p:o:'('lje iTe b~_~lt 1':te Tngi,Ttıere' 

nin eıı;emenTil{ .,T.,nT":r:-l:nA yöneTmeyi hec'l·efTiy".,..rlu. 

MusuT'da PetrolUn varlıBını keşıfeden AlmanyA, bu proje 
l.lE' birlikte Nusu! üzerinde tasarufta bulunmak istiyordu. 
Alman~e'nın Berlin-Ba~dat Demiryolu Projesini kabul eden 
Ittihat ve •rerakki Iktidarı, ıvıusul'de petrolUn bulunmasının 
emper~aiist devletlerin bUyük alanı olacagından şUphelenerek 
bu yereye yahudiTeri yerleştirir burayı daha rahat kontrol 
altıne elmayı.a;vnı zamande Filistin'i kendilerine ~·urt yapmEı;o,·ı 

kafalerıne koyan yahudileri engeileme~i dlişUnU:vordu. Ittihat 
1erral:i' cilerin Musul' u ;yahudilere yu::--t ol aral: sunması Ingil
teri rahatsıE etmişti. Ingiliz Yönetimi siyonistlerin Almanya' 
nın rUdUmUnde oidu~une ve gelecekte bu bölge üzerinde Almanya' 
nın etkinlik lmrmasının körfez bölgesinde ve Hindistan' dak i 
cıkarTarını tehlikeye dlişlirecet:tine inanıyordu. 

J'erlin-Ba~da;; }rojesi ve petrc•Ile birlikte önem kazanan 
rıusu2, Jttihat-Terrakicilerin planlarını uygula;yamanıesıne 
ra~men bUyUk devletler arasında önemli bir yere sehir olmuFtu. 

I.DUnye Savası'nın başlamasıyle biriH:te lıindistıın'darı 
gelen ingiliz birlikleri Basra' ya çık mı s, H: i yıl içinde de 
l··a~dat' e l:ııdar ilerlemişti. 

)C· W-örn I9IB !•iondroı;c ~iliterel~esi 'nden sonra teE'limi~·eti 

l:abu·: eden, Osmanlı Devieti'nin l•ıusu.: 'u boşaltınasından sonrıı 

9 Kasım 1918 de Ingiliz birlikleri l·ıusul' a girerı"~. Aym dör.
emde HindistAn Ordusu'nde binbaşı rutDesindF bir istihbarat 
g6revlisi olan E.W.C.Noei, 16 Kasım'de Süleymaniye'ye varır, 
maheiii liderieri toplar, özerklik vaadiyle ingiliE ideresine 
sadık olmalarını sa~Iemaya çalışır. 

SUJemaniye' deki çalışmalerını bitireP NoeJ,bu kez Ker
ktik'e rider aynı takti~i orada da denemeye çalışır. Kerkük'te 
halk ~ıtınlerının in~iiiziere sıcak bakmadıBını gören Noei, 
durumu 11eihi 'deki üstlerine bildirir ve g6rlisierini sorar ; 
Delhi 'den gelen cevap temkinlidir ve Noei'den ileride pişmıın
lık duyularak girmemesi istenilecektir. 

Bu aradain~ilizler tarafindan KUrdistan Valisi tayin 
edilmiş olan Şe~h Mahmut, ingilizierin kendiierinj oyaladık
lerın~ ve ikiyüzlü politika izlediklerine inanmaktadır. Bu 
po li til: eye son vermek ve ingilizieri GUne;y ı: Urdistaıı' den 
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kovmak için silahlı ayaklanmaden başka 9are gBrmeyen Şeyh 
Mahmut, 22 Mayıs I9I9 ds ingiliz idaresıne karşı avsklanır. 
Ve Sü!Pymsniye' deki ingiliz yetkililerini tutuklarl Şeyh 
Mahmut'un Süleman iye'deki ayakianması Kürdistan'ın di~er 
bBTgeTerini de sorar.Geniş bir aTana yayıian ayaklanmayı 
bastırmak için ingiTizTer Bnce böTgedeki s~iretTeri biri
birine düşürmeyi denerler bu amaçTa NoeT gızTice Musul'a 
~ider ve aşiretTerTe görüşmeye başlar. AşiretTer Şeyh 
Mahmut'a sonuna dek ba~Tı oldukTarını ve istekTerinin ye
rine gelmemesi haTinde kanTarının son damlasına kadar sa
vaşacakTarını NoeT'e biTdirirTer. Artık Vürt AşiretTerini 
biribirine düşüremiyeoegini anTayan Noel, ArapTera başvu
rur ve onTerdan destek aTmaya çaTışır. 

1ran Kürdistan'ındeki aşiretTernan rı::;no atTı savaRcı
nın ketıTdıgı ayaklanmayı bastırmak için savaştan başka 
çare göremeyen ingiliz komutaniıgı 28 Mayıs'ta Kerkilk'te
ki biriikierini SU!eymaniye'ye dogru harekete geçirir, 
yol boyunca kürt aşiret aTaylarının saTdırısı sonucu iTer
Ieyemez, fakat ingiliz biriikierinin imdadına Mısır'daki 
hava fiiosu yetişir. 

Mısır'dan gelen ingiliz uçakları aşiret alaylarının 
bulundugu yöreleri bombelaması s0nucu; yöredeki aşiretler 
Şeyh Mahmut saflarınden ayrılırlar. 17 Baziranda Süleyma
niye'ye giren ingiliz birlikTeri Seyh Mahmut'u esir eTır
Tar. 

Ran ~emo Konferansında Musul Meselesi: 

20 Nisan I920'de San Remo'da toplanan tngiitere, 
Fransa, ttaiya, Yunanistan ve Japonya, Osmanlıiarla ya

pılanak barış antTaşmasının temelini oTuşturacak esaslar 
Uzerine konuşmak için biraraya geldiler. 

Konferansın gündemindeki konulardan biride t1usuT 
MeseTesiydi. Konferansa tngilter Beşbakanı TyoTd George 
bir tesarı sunar. Bu tasarıya göre; Musul Meselesinin 
çözümU için OsmenTıierla barış antlaşmasının yürürTü~e 
girmesinded itibaren aTtı ay içinde Istanbul'da bir ko
misyon toplanmaiı, yörede tespitler yspmalı,gerekirse 
"Mi!Tiyetler nemiyeti" (Oemiyet-i Akvam)nin hakemii~ine 
başvuruTmalıydı. tasarı uygun bulunur. MusuT Meselesi ü
zerine Fransa lngiltere ile gizli pazarTıklar sonuçu an
Taşırlar. Bu antlaşmaya göre Musul'deki petrol gelirinde
ki Almanların % 25 hissesi Fransa'ya devredilir. 
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83n Remo Konferansı'ndaki görüşmelere v~ İngiltere ve 
fransa'nın Musul üzerine anlaşmalarına Ankara Hükümeti tep
ki gösterir. M.Kemai I Mayıs TBMM konuşmasında tepkisini 
şöyle dile ~etirir : 

"Hep kabul etti~imiz esaslardan birisi ve belki birin
cisi olan hudut meselesi tayin ve tespit edilirken, hudud-u 
miiiimiz, İskenderun'un güneyinden geçer, şarka do~ru uza
narak Musui'u, Süleymaniye'yi içine aiır.lşte hudud-u mil
Iimiz budur." 

Ankara Hükümeti'nin tepkisini ciddiye almayan Ingilte
re Musul Meselesine kesin çözüm bulunması için çabalarını 
yo~unlaştırır. Bu arada İngiltere'nin Musul'da zor durumda 
kalmasının faturasJ.,. Irak' tak i Ingiliz koroseri Wilson' a çı
kartıiır. Wilson'un aziedilmesinden sonra görevi iistienen 
Sir Fercy Cox'un ilk icraatı araplaria uzlaşmak ve yerli 
araplardan oluşacak bir devlet şurası teşkil etmek olacak
tır. İngiliz koroserinin bu çabalarına paralel olarak lon
dra'da Uhurchill'in tavsiyesi üzerine Ingiltere'nin Orta
dogu'daki 40 temsilcisi Kahira'de topianıriar. Bu toplan
tıda Faysal'ın kral yapılması kararlaştırılır. Bu karar 
Nisan 1921 de ünlü İngiliz ajanı Iaurance aracılı~ıyla 
Faysal'a iletilir. 29 Baziran'da Faysal Ba~dat'a gelir. 
Faysel'ın Ba~dat'a gelişinden sonra göstermelik bir refe
randumla Faysal kral seçilir. 

Bu seçimi, İngiltere'nin her türlü baskısına ve hile
sine karşın Musul, Kerkük ve Süleymaniye'deki kürt halkı 
protesto eder. 

lozan Konferansı'nda Musul Tartışması : 

lozan Konferansı'nın 23 Ocak 1922 tarihli oturumunda 
Musul Meselesi gündeme gelir. 

İngiltere temsilr.isi lord Curzon ile Türk tarafının 
sö?.cüsü larnet inönü arasında siyasi bir kapışma atmosfe
rinin hazır oidu!!;u bu oturumda ilk sözü alan Curzon: Türk
Ierin tarih boyunca Ermenilere ve di~er azınlıklara kötü 
davrandıklarını, onlara zulüm ve soyKırım politikalarını 
uyguladıklarını, Osmanlıların ~rmenilere karşı tavrı gös
terge olarak alındı~ında da Musul'daki kürtlerinde aynı 
uygulamalara maruz kalacaklarını belirtir. Kürtlerin Er
meniler gibi zulüm ve soykırıma maruz kalmaması için Mu
sul'un türklere verilmemesini isteyen Curzon,Musul Mese
lesinin konferans gündeminden çıkarıimasını ve milletler 
cemiyetine havaleediimesini ister. 
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Bu oturumda söz alan lnönü: Musul Meselesinde İngiliz 

tezlerinin dayanaksız oidu~unu ileri sürerek etnografik, 
siyasi, tarihi ve ekonomik nedenierden dolayı Musul'un Tür
kiye'nin egemenligina bırekılmasını ister. Bu arada İngil
tere'nin Musul'dAki hQf~ın kendi kaderini tayin edecek bir 
"Plebist"\1\o.lk O!Jlo.rno.sı)'nı lngiltere 'nin red ettig;ini belir

tir. 

İnönü'nün bu konuşmasından sonra tekrar sözü alan lord 
Gurzon, lnönü'nün meseieyi gündemin başına alma takti~ini 
boşa çıkarmaya ve konunun konferans gühdeminden cıkarılma
sına çalışır. Bu arada yapılan yeni düzenlemeler sonucu 
Curzon, kendisini en önemli konuların görüşülece~i ülke ve 
askeri konular komitesinin başkaniı~ına.seçtirir. 

Kendi taktiginin boşa çıktı~ını g~ren İnJnÜ bu kez ko

nunun Ingiltere'yi mahçup durumda bırakacak açık oturumiar

da de~iide ikili görüşmeierie ele arınınmasını söyleye
cektir. ınönü'nün açıklamalarından sonra Konferansın gün
deminden düşen Musul Meselesi bu kez Ingiltere ile ikili 
pazariıklarda ele alınır. 

Inönü, 27 Ocak 1922'de Curzon'a Türkiye'nin fakir bir 
ülke oldul!!;unu ve kalkınması için l'ıusui Petrollerine ihti
yacı oldugunu söyleyecekti. Curzon ise Musul Meselesinin 
petroile ilgisi oimadıgını, bu konunun şirketierle pzel 
görüşmelerde ele alınmasını tercih ettigini biidirecekti 
ve lernet InönU, Curzon'un teklifini kabul edecekti. 

Şeyh Sait Ayaklanması'nın Musul Meseiesiyi~ !tgisi: 

24 Temmuz 1923 de lozan Antiaşması imzaianmış, 6 Agu
stos 1924 te ise yürüriü~Se girmişti. İngiltere ile türk 
temsilcileri arasında Musul Meselesi üzerine ikili görüş
melerden sonuç alınamamıştı. 

Hilafet kaldırılmış ve Ank~ra başkent olarak belir
lenmişti. Ote yendan Mustafa Kemal ile çevresi arasında 
çelişkiler, M. Kemal başkaniıgında kurulan CHP'ye karşı
lık Kazım Karabekir ve arkadaşl&rı tarafından Cumhuriyet

çi Terrakkiperver Fırkası'nın kurulmasıyla neticeienmişti. 

Kurulan bu partinin (GTf') milletvekilierinin cog;un
Iug;unu Kürdistan'lılar teşkil ediyordu. Ayrıca I A~Sustos 

19211' te Diyarbakır' da bir Türk-Kürt Kongresi tertip edil
miş; bu kongrede Kürdistan'a otonemi verilmesi; genel af; 
bütçeden özel ödenek; beş senelik vergi muhafiyeti; seri 
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mahkemeferin yeniden teşhis ediimesi gibi kararlar alınmış, 
kon~rede kürtlerde bu isteklerinin k8bul edilmesi halinde 
Ankara Hükümeti'ne Musul Meselesi'nde destek olacaklarını 
taahüt etmişlerdi. 

!şte bu gelişmelerin oidu~u koşullarda 4 Şubat I925 t~ 
Şeyh Sait Ayakianması başgösterir. Kürdistan'ın büyük bir 
böltimünü etkisine alan, TGrk Ordusu tarafından ancak iki 
aylık bir sUreden sonra kanlı bir biçimde bastırılan Şeyh 
Sait Ayaklanması, özünde türk devietinin kürt halkını al
datmaya çalışan iki yüzlü politikasına tepki olarak gelişen 
bir halk ayakfanmasıydı. 

Bu ayaklanmayı mehaliflerini tasfiye etmek ve KUrdis
tan sorununu tarihin sayfaları arasına gömmek için bir ba
hane olarak kullanan M. Kemal, bunu yanlız muhaliflerini 
susturmak için de~ii, aynı zamanda Kürdistan'da vahşi bir 
terör ve katliam politikası sürdürmek için bahane etmiş ve 
kendisine tiirk devietinin tek adamı olma oiana!!;ı yaratmıştı. 

öte yandan Dünya kamuoyunda ttirk devietinin sahte 
türk-kürt kardeşii!!;i politikasının iflas etmesine neden 
olan bu ayakisnma ile ilgili çeşitli tezler ileri sürülür. 
Bu ayaklanma türk devleti tar_şfından dünya kamuoyuna, din
sei-gerici ayaklanma oTarak lanse edilir. 

!n~ilizler tarafından Musul'u elegeçirmek için türk 
hükümeti tarafından cıkarılmış bir ayaklanma olarak belir
lenen Şeyh Sait Ayaklanması, Sovyetler Birii!!;i ve Komintern 
tarafından da ingiliz destekli gerici bir ayaklanma olarak 
nitelendiriiir. 

Şeyh Sait Ayaklanması'ndan sonra türk hükümeti ile 
Sovyetler Birii!!;i arasında tarafsıziık ve dostluk icin 
"Türk-Sovyet Antlaşması" adını ta9ıyan bir antiaşma imza
Ianır. (Bu antiaşmanın özünü her ıki tarafın, bir üçüncü 
güçle ortaya çıkacak problemieri birbirine karşı üçuncü 
gücü desteklernemesi tashüdü oluşturmaktadır.) Bu antlaş
maylR birlikte türk devleti, Kürdistan'da gelişecek olan 
ulusal ayaklanmalara karşı Sovyetler Hirli~i'nin taraf
sıziı~ını veya kendilerini destekleme güvencesini sa~Ia
mıştı. Ayaklanma ve Türk-Sovyet Antiaşması için o zamanın 
Sovyet ~lçisi s. !. Arolav anıfarında şöyle demektedir~ 

"Yeni Türkiye için tehlikeli aşamalardan biri de 1925 
yılında İngilizlerin organize ettikleri, dogu illerindeki 
ayaklanmaydı. Türk Hükümeti 1920-1921 yıllarında oldugu 
gibi yardım için SSCB'ye başvurdu. Sovyetler Birii~i yine 
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TUrkiye'yi destekledi. TUrkiye Cumhuriyeti'nin iç ve dış 
durumunu kuvvetlendiren yeni bir Sovyet-'l'Urk dostluk ve 
tarafsıziık antleşması imzalandı." 

Cemiyet-i Akvam Musul'da lngiiiz Egemenii~ini 
Onaylıyor ı 

Tozan Konferansı'nda alınan karara göre1 Musul Mese
lesi' nin ÇözUnıü için bir yıl süre ile Türkiye ile lngilte
re arasında ikili görUşmelerle yapılacak eBer bu görUşme
lerden bir sonuç alınmazsa konu Cemiyet-i Akvam'a havaie 
edilecekti. Nitekim alınan bu karar çerçevesinde 'l'Urkiye 
ile ingiltere arasındaki görüşmeler 19 Mayıs 1924 de İs
tanbul'da başlar. 

Bu toplantılarda Türk tarafını oyalama ve konuyu Ce
miyet-i Akvam'a havale ettirme siyaseti güden lngiliz he
yeti, 5 Reziran 1924 deki görüşmede konuyu Cemiyet-i Ak
vam'a havaie ettirmeyi başardı. 

Türk Devleti'nin Temsil edilmedi~i ve İngiltere'nin 
etkinliginin bulunduBu Cemiyet-i Akvam'da ingilizler kea, 
di istRkleri do~rultusunda bir karar çıkarmakta zorluk 
çekmediier. Bu arada Cemiyet-i Akvam'a konu geidi~inde ln
giltere konunun daha iyi kavranması için ycirede bir araş
tırma yapılmasını isteyecekti. Bu istek kabul edilip ve 
araştırma komisyonunun raporlarının hazıriandıgı sürede de 
boş durmayan· İngiltere, çeşitli ülkelerin konuya olan tep
kilerini ögrenmeye çalıştı. 

7 Aralık 1925 de Frans~z Dışişleri Bakanı Berthoit 
ile görüşen ingiliz temsilcisi ingiltere'nin Musul Mesere
si üzerine hasasiyetle durdu~unu belirtecekti. Berthoit 
ise bir ~ün önce Milletler Gerniyeti'nde Temsilcileri Unden 
ile temas kuruldu~unu ve ona acıkça Fransa'nın, İngiltere' 
nin safında yer aidıgını hatırinttı~ını açıklayacaktı. 

Bu arada ingiliz temsilcisi lord Crewe 14 Aralıkta 
Paris'te GBCB Elçisi ile görüşecekti. Sovyet temsilcisi 
bir sıwaş halinde 'l'ürkiye 'yi desteklemeye yükümlü olduk
Iarını içeren bir sözleşmeye imza at.ıkiarını belirte-
cekti. M~ 

15 Araiık'ta toplanan kraliyet savunma komitesinde 
konu görüsüidügünde tartısıian konu; e~er Milietler Ce
miyeti Mu su I 1 un Irak 1 s terk i kararını onaylar sa Türkiye·' 
nin tepkisi ne olacaktır? Bu soruya verilecek cevabın 
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cok yönlü oiabiiece~ine inanan savunmakomitesi bir savaş 
durumu halinde Hindistan'dan takviye biriikierinin Irak'a 
çıkarıimasının zorunlu o!du~una inandı~ını be!irleyecekti. 

Cemiyet-i Akvam !6 Araiık I925'deki son görüşmesinde, 
Anket komisyonunun önerileri do~ru!tusunda karar alır. 4Iı
nan karara göre; bölgede nüfusun ço~un!u~unu kürtler oluş
turmaktadır. Bu bölge Irak'a ba~Ianma!ı ve yörede e~itim 
kürtçe yapılacaktır. Ve bunun için Irek,ve Ingiltere çaba 
göeterme!idir. Ayrıca konu Ulusisrarası Adalet Divanı'nın 
Onayına da sunulmalıdır. Konu Uluslararası Adalet Divanı'na 
i!etildi~inde karar onaylanır. 

Cemiyet-i Akvam'ın Musui'u Irak'a terketme kararından 
sonra Türkiye'den büyük bir tepki bek!enirken, bu arada 5 
Ocak 1926 da londra'daki TUrk elçisi İngiliz Başbakanı'na 
müracaat ederek Ankara'nın Irak sınırı'nın tespiti için 
İngiltere ilegörüşmeye hazır o!du~unu biidirecek ve Top
lantı yerinin de Ankara olmasını teklif edecektir. Türki
ye'nin bu tavrı İngiltere'ye göre; artık Türkiye, Miliet
ler Gerniyeti'ndeki tartışılan tezieri kabul etmektedir. 

5 Ocak 1926 da Türkiye'nin uzlaşma mesajınıalan İn
giltere için artık Musul Mesaiesi büyük ölçüde haiiedii
mişti. Artık sıra türkierin gönlünü alma ve dostlu~unu 
kazanmaya gelmişti. 

8 Ocak !926 da İstanbul'dan yazan İngiliz Büyükelçisi 
Iinds~y londra'nın dikkatini Musul Meselesi'yle birlikte . 
aievienen Türkiye'deki milliyetçilik dalgasına çekecek ve 
İngiltere'nin çıkariarı için Türkiye ile uzlaşmanın zorun
lulu~unu beiirtecektir. Mesajında Türkiye'nin Kuzey'de Rus
Y8 Güney'de ise İngiltere arasınde bir denge oluşturmaya 
celıştı~ına de~inen lindsay Türkiye'nin güvenlik marjını 
elde ettikten sonra Modernleşme Hareketi'ne hız verecekle
rini, ayrıca Kürdistan'da Milli Uyanış'ın hızl.andı~ını ya
zar. 

lindsay'ın Mesajı'nı elen londra ise Dışiş[eri Bakanı 
Chamberiain eracıiı~ıyia İstenbui'a şu talimatı i!etecektir; 

"Bruksei Hattı'nın güneyinde bazı arazilerin türkiere 
verilmesi kabul edilmiştir. Ancak Irak'da ciddi problemler 
yaratacak büyük çapta nüfus mübadelesine izin verilmemeli, 
türklere verilecek arazi tavizi konsayin onayından geçmeii, 
Antiaşma Türkiye ile İngiltere arasında imzaianmalı, Türk 
Hükümeti'ni tavrına göre antiaşmaya Irak Temsiicisi de da
hi! edilmelidir, sınır tespitini içeren maddelerin yanında 
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antlaşm·•da Irak ile Türkiye arasında iyi komşuluk ilişki
lerinede önem verilmektedir. Bu hüküm sınırdaki muhtemel 
catışmaları ve ayaklanmalarıda önleyici mahiyette bulunma
lıdır." 

londra'nın bu talimatını alan Büyükelçi lindsay tasa
rıyı Ankara'ya ulaştırır. Ankara bu tasarıyı inceledikten 
scnra Iindsay'a Türkiye'nin toprak de~il güvenlik istedi~i
ni belirtir. 

Alternatif olarak üç şık üzerinde durur : 

I- İngiltere ile ikili antlaşma. 

2- Bruksel Hattı'nın güneyindeki arazilerin geçici o
larak Irak'a bırakılması. Ingiltere'nin çekilmesinden son
ra bu toprakların tekrar Türkiye'ye geri verilmesi. 

3- l•lusui Petrolü'nden •rürkiye'ye pay verilmesi. 

Türk tarafının sundu~u teklifin I. ve II. teklifini ka
bul etmeyen lindsay III. isteklerini ise londra'ya iietece
ı?;ini belirtir. 

Türk tarafının isteklerini belirten: mesajı alan Ohamber
Iain ise cevabında Ankara ile uzlaşmak için her çaoayı gös
tereceklerini belirtir. Petrol tavizine gelince; Türkiere 
Musul Petrolü'nün kar hissesinden pey vermeyi düşündükleri
ni, ancak bunun için Amerika ve Fransa'nınde onayının gerek
Ii oldu~unu yazacaktır. 

4 Mayıs'te londra kesin·tutumunu Iindsey'e iletir. 
British ~etroleum'un petrol tavizine karşı cıktıBı anlaşıl
mıştır. Buna göre londra hissenin Irak Hükümetinin payından 
alınmasına karar vermiştir. Bu payın ~ lO belirlendi~ini, 

--gerektiBinde ~ 15 e çıkarıiaca~ını belirtir. londra için 
bir başka aiternatifde petrol tavizinin 25 yıl süre ile 
tanınmasıdır. 

londra'nın bu telimatını alan 1stanbui'd~ki Büyükelçi 
lindsay Türkler ile müzakerelere yeniden başlar. 

Görüşmede Türk tarafı önceierj hisse sahibiolmakta 
ısrar eder, sonra ise p~trol karından almayı kabul eder. 
Bununda peşin VP toplu ödenmesi gerekti~ini belirtir. 

Bu arada iş mebiaı?;a gelip dayanır. 5 Mayıs I926 da 
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Türkiye Dışiş[eri BAk8nı Tevfik RUştii iie İngiliz BUytikei
çisi lindsay 500 bin steriine·eniaşıriar. BByiece Ingilte
re iie. TOrkiye arasındaki Musui Sorunu iie GUvenlik Sorun
Iarı çöztime kavuşur. · 

Notı Bu yazının hazırlanmasında İngiliz Parlemento 
belgeleri (Great Britain Pariement Papers) kuiianıimıştır. 

20 www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg




