ORTA DOĞU’DA MANDA YÖNETİMLERİNİN KURULMASI

Coğrafi konumu, yer altı ve yer üstü
zenginlikleriyle önem arz eden Orta
Doğu, I.Dünya Savaşı’na kadar , İran

hariç olmak üzere Osmanlı Devleti’nin
egemenliği altındaydı. Fakat
XIX.yüzyılda Osmanlı Devleti’nin iyice
zayıflaması, içte ve dışta birçok
meseleyle uğraşmak zorunda kalmasıyla
bu bölge, başta İngiltere,Fransa ve
Rusya , sonra da Almanya ve İtalya’nın
etkin olmak için uğraştıkları bir alan

haline geldi.

I.Dünya Savaşı devam ederken İngiltere, Fransa ve Rusya aralarında

yaptıkları gizli antlaşmalarla Orta Doğu’yu paylaştılar. Rusya, savaştan
çekilirken gizli antlaşmaları açıkladı.
Bu arada Wilson ilkeleri de İngiltere ve Fransa’nın Orta Doğu planlarını

bozacak nitelikte maddeler içermekteydi. Buna karşı manda yönetimini
buldular. ABD’nin savaş sonrası yalnızlık politikasına dönmesi, İngiltere ve
Fransa’nın Orta Doğu’da serbestçe hareket etmesine fırsat verdi.

Sykes-Picot Antlaşması(1916)’na göre sınırlar
Rusya’ya; Trabzon, Erzurum, Van ve Bitlis ile Güneydoğu

Anadolu’nun bir kısmı,

Fransa’ya; Doğu Akdeniz Bölgesi, Adana, Antep, Urfa,

Diyarbakır, Musul ile Suriye kıyıları,

İngiltere’ye Hayfa ve Akka limanları, Bağdat ile Irak’ın

güneyi verilecektir.

Fransa ile İngiltere’nin elde ettiği topraklarda Arap

devletleri konfederasyonu veya Fransız ve İngiliz
denetiminde tek bir Arap devleti kurulacak,

Filistin’de, kutsal yerleşim yeri olması nedeniyle bir
uluslar arası yönetim kurulacaktır.

• I. Dünya Savaşı'ndan sonra 18-26 Nisan

1920'de Osmanlı topraklarının paylaşılması
ve Osmanlı ile yapılacak olan Sevr Barış
Antlaşması'nın şartlarını hazırlamak için
İtalya’nın San Remo şehrinde toplanan
milletler arası konferans idi. İngiltere,
Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan ve
Belçika temsilcilerinin katıldığı konferansta

Osmanlı'yı tasfiye ve petrol meselelerini
çözümlemek amacıyla toplanmışlardır.

•

San Remo Konferansı'nda Osmanlı Devleti'nin Asya ve Kuzey
Afrika'da bulunan Arap toprakları üzerindeki bütün

haklarından vazgeçmesi bağımsız bir Ermenistan'la özerk bir
Kürdistan'ın kurulması kararlaştırıldı. Osmanlı'nın eski Suriye

topraklarında Suriye (Şam merkezli) ve Lübnan Fransa'ya
Filistin ise İngiltere’ye bırakılacaktır. Irak ise İngiltere’nin
mandasına girecekti. San Remo Konferansı , 10 Ağustos
1920'de Osmanlı Hükümeti’ne imzalatılan Sevr Antlaşması'nın
da özünü oluşturmuştur.

1. Orta Doğu’da Büyük Devletlerin Durumu Politikaları
a- İngiltere ve Orta Doğu

İngiltere’nin Uzak Doğu’daki sömürgelerine ulaşmada en kısa yol Orta
Doğu, 1869’da Süveyş Kanalı’nın açılması ve XIX.yüzyılın sonlarında
bölgede önemli petrol rezervlerinin bulunmasıyla daha da önem kazandı.

Almanya’nın Osmanlı Devleti’yle yakın ilişkiler kurarak Hicaz Demiryolları projesiyle

de bölgede üstünlük sağlaması İngiltere’yi tedirgin etti. II.Abdülhamit döneminde
İstanbul’da denetim altında tutulan Şerif Hüseyin’in serbest bırakılması da
İngiltere’ye aradığı fırsatı vermiştir. I.Dünya Savaşı’ndan sonra daha da güçlenen

İngiltere, Orta Doğu’dan aldığı en büyük payla bölgenin hakim gücü oldu.

Şerif Hüseyin

•

San Remo Konferansı'nda Filistin Suriye'den ayrılarak İngiltere'nin mandasına
verilmişti. İngiltere Yahudilerin sempatisini kazanmak için bölgede bir Yahudi
devleti kurmayı kararlaştırmıştı. Araplar için bir hayal kırıklığı olan bu mesele

Siyonizm hareketlerinin de sonucuyla Avrupa ve Amerika'daki nüfuzlu ve zengin
Yahudiler büyük devletler nezdinde teşebbüslerde bulunarak Filistin'de bir Yahudi
devleti kurmak için çalıştılar. Bunun sonucunda, Balfour Deklarasyonu adını alan

belge Yahudilerin anavatan davasında bir dönüm noktası olmuştur.

• I. Dünya Savaşı sonrasında Arap

Yarımadası’ndaki en önemli

gelişme Vahabi Devleti'nin Suudi
Arabistan'da kurulmasıdır.
Müslümanlığın fanatik kolunu
temsil eden Vahabiler Necd
bölgesine hakimdiler. Vahabiler
XIX. yy'da Osmanlı Devleti'ne
karşı ayaklanmış ve Kavalalı

Mehmet Ali Paşa tarafından
kontrol altına alınmışlardı.

• Daha sonra Osmanlı'nın zayıflaması

üzerine Vahabiler güçlenmişlerdi.
Ayrıca bölgede İngiltere'nin
desteğini alan Şerif Hüseyin 1916'da

Şerif Hüseyin

Arap memleketlerinin kralı ilan
edildi. Şerif Hüseyin, oğullarını

Irak ve Ürdün'e kral tayin etti ve 5

Mart 1924'te halifeliğini ilan ederek
bölgedeki konumunu güçlendirdi.
Abdülaziz bin Suud

RİYAD

Bu durum Necd'e Vahabi lideri olan Abdülaziz'in tepkisini çekmiştir. Bunun
sonucunda Vahabiler ile Şerif Hüseyin'in mücadelesi başlamıştır. Şerif Hüseyin
Kıbrıs'a kaçmak zorunda kalmıştır.
Galip gelen İbni Suud kendini Hicaz ve Necd Kralı ilan etti. İngiltere'nin

1927'de tanıdığı bu krallık 1932'de "Suudi Arabistan Krallığı" adını aldı.
Suudi Krallığı'nın 1936'da Amerikan şirketi Aramco'ya petrol ayrıcalığı
vermesiyle ABD bölgeye girmiş oldu.

• Günün birinde adet üzerine saray bandosunun bahçede konser

verirken “İZMIR MARŞI" nı çalması üzerine, oğlu babasının
üzülmemesi için pencereleri kapattırmak isterken, Şerif Hüseyin
şöyle demiş:
"Evlat, neden o pencereyi kapıyorsun? Ben velinimetine

ihanet etmiş asi bir kulum, günahım büyüktür. Kral
olacağımı düşündüm. Allah beni sürgünlüğe düşürdü.
Hastayım diye kapatıyorsun. Bırak pencereyi aç, şu marşı
dinleyeyim. Duyduğum vicdan azabının şiddeti, o eski
hatıraların canlanması ile büsbütün artsın; bu dünyada
çektiğim ızdıraptan vicdan azabıyla büsbütün ağırlaşsın, ta
ki Cenab-ı Hakk, bu günahkar kulunu dünyada affederek,
ahirette hesap gününde cezadan korusun"

•

İngiltere Irak‘taki aşiret reislerini para
yardımı ve vergi muafiyetiyle kendine
bağlayarak ülkede egemen olmak istedi.

İngiltere'nin politikası her zaman ki gibi
sömürge yollarını kontrol altında tutmak ve
petrol gibi değerli madenlere sahip olmak

istiyordu. San Remo Konferansı ile Irak'ın
manda idaresi de İngiltere'nin eline teslim
edilmiştir. Bu mandaya Musul da dahildi.
Yalnız Musul petrollerinin bir kısmı
Fransa'ya verilecekti.

Emir Faysal

• Bu arada Suriye'de Fransızlar tarafından tahttan indirilen Kral Faysal

Irak halkının isteği üzerine İngiltere tarafından 1921'de Irak krallığına
getirildi.
• Ancak Irak halkının milliyetçilik fikirleriyle İngiltere’ye karşı başlatmış

olduğu mücadeleler sonucunda İngiltere manda ve himaye fikrinden
vazgeçerek 1930'da yapılan antlaşmayla Irak'ın bağımsızlığını
tanımıştır.

BAĞDAT

•1938’de Irak yönetimi İngiliz yanlısı olan Başbakan Nuri
Sait Paşa’nın eline geçti. Böylece İngiltere, İkinci Dünya

Savaşı öncesinde Irak üzerindeki egemenliğini sürdürmüş
oldu.

MUSUL

 Ürdün, Kral Faysal'ın Büyük Suriye

krallığına dahil bir bölgeydi. Ancak
Faysal Fransızlar tarafından
Suriye'den çıkarılınca 1922'de
Milletler Cemiyeti'nin kararıyla ayrı
bir Ürdün Devleti kuruldu. Bu devlet
İngiltere'nin mandasına verildi ve başına
Faysal'ın kardeşi Abdullah getirildi.
Ürdün'ün ekonomik kaynaklardan
yoksun olması İngiltere’ye bağlılığını
arttırmıştı. Manda yönetimi doğrudan
Filistin'deki İngiliz komiserine bağlıydı.
Ürdün, bağımsızlığına 1946'da ı kavuştu.

• İngiltere dış işleri bakanı Balfour

1917'de Siyonist Federasyonu
başkanına gönderdiği bir mektupta
İngiltere'nin Filistin'de bir Yahudi
anavatanının kurulmasını kabul

ettiğini resmen bildirmiştir. Bu
bildirge 1919 yılı içinde sırasıyla

Fransa, İtalya ve ABD tarafından da
kabul edilmiş ve desteklenmiştir.

Bundan sonra Yahudilerin
Filistin'e göç etmelerine göz
yumulmuş ve bölgede

Yahudi çoğunluğunu
sağlamak için her türlü

faaliyete başvurmuşlardır.
Ancak bir Yahudi devletinin

kurulması II. Dünya
Savaşı'nın sonunda

gerçekleşebilecektir.

• 1882'de Mısır'ı işgal eden İngiltere,

Osmanlı Devleti'nin savaşa
girmesiyle de 1914'te topraklarına
kattığını açıklamıştı. Osmanlı
Devleti'nin I.Dünya Savaşı'na
girmesi üzerine İngiltere Mısır
üzerinde himaye kurmuştur. Bu
arada gelişmekte olan Mısır
milliyetçiliği savaş sırasında daha

da gelişmiştir.

İngiltere'nin Mısır'ı askeri üs
olarak kullanması Mısır halkını
rahatsız etmiştir. Wilson ilkeleri
ise Mısır halkının bağımsızlık
ümidini kuvvetlendirmiştir.

Halkın ayaklanmalarını kontrol
edemeyen İngiltere 1922'de

Mısır'ın bağımsızlığını tanımak
zorunda kalmıştır.

Süveyş Kanalı

İtalya'nın Habeşistan'ı
(1936) işgal ederek Nil'in
kaynaklarına egemen
olması ve İtalya'nın
Almanya ile Orta Doğu'da
bağımsızlık isteyen
milletleri kışkırtarak yardım
etmesi İngiltere'nin Mısır
politikasında değişikliğe
gitmesine sebep oldu.

www.tariheglencesi.com

Bu gelişmeler İngiltere'yi Mısır ile anlaşma

ve ittifak yapmaya zorladı. Buna göre:
İngiltere, Mısır'dan çekilirken sömürge yolu
üzerindeki Süveyş Kanalı'nda sürekli asker
bulundurma hakkı elde etti. Ayrıca İngiltere,
saldırı hâlinde Mısır'ı koruyacaktı. Böylece
www.tariheglencesi.com

İngiltere, Mısır'daki nüfuzunu korumuş oldu.

KAHİRE

b- Fransa ve Orta Doğu

Osmanlı Devleti’nin
yıkılmasıyla Orta Doğu’da
söz sahibi olmak isteyen
devletlerden birisi de
Fransa’ydı. San Remo
Konferansı’nda Fransa’nın

payına Suriye ve Lübnan
düşmüştü.

Suriye’nin çeşitli bölgelerinden temsilcilerin oluşturduğu
Suriye Ulusal Kongresi, Mart 1920’de merkezi Şam olmak
üzere Lübnan ve Filistin topraklarını da içine alan Suriye
Krallığı’nı kurdu. Başına Kral Faysal’ın getirildiği bu devlet San
Remo Konferansı’nda kabul edilmedi.

Filistin bu devletten alınarak
İngiltere'ye, Lübnan ve Suriye ise Fransa

mandası altına verildi Suriye'yi işgal eden
Fransa, Kral Faysal'ı tahttan indirerek bölgeyi
www.tariheglencesi.com

sıkı askerî denetimi altına aldı

Lübnan'ı, topraklarını iki
kat artırarak Suriye'den
ayırdı. Fransa'nın
Suriye'yi eyaletlere
ayırarak federal bir düzen
kurması, Arapların
tepkisini daha da artırdı.

www.tariheglencesi.com

Anadolu'da işgal ettiği yerlerde Türk kuvvetlerine karşı
direnemeyen Fransa, Ankara Antlaşması'yla Güney Doğu
Anadolu'yu boşaltarak bütün dikkatini Suriye'ye yöneltti.

www.tariheglencesi.com

BEYRUT

•

Kuvvet yoluyla buralarda tutunamayacağını anlayınca 1926'da Lübnan'a,

1930'da da Suriye'ye bağımsızlıklarını verdi.
•

II. Dünya Savaşı'nın yaklaştığı yıllarda Fransa kendi çıkarlarını düşünerek
1936'da Suriye ve Lübnan'la bir antlaşma yaparak her iki memleketten de
çekilmiştir. Fransa Parlamentosunun onaylamaması sebebiyle çekilme işi ancak
1946 yılında gerçekleşmiştir.

ŞAM

Ortadoğu’yu Şekillendiren Önemli Aktörler

• 1916-19 yılları arasında dışişleri
danışmanlığında bulundu.
Görevi sırasında yayınladığı bir
deklarasyonla (Balfour
Deklarasyonu-1917) büyük
tartışmalara yol açtı. Birçok
tarihçi tarafından bu
deklarasyon, 1948'de kurulacak
olan İsrail devletinin temelini
attı.

• 1932 yılında Arabistan
yarımadasının neredeyse
tamamını idaresi altına aldıktan
sonra, Neced ve Hicaz ülkelerini
birleştirerek günümüzdeki
Suudi Arabistan Krallığı’nı
kurdu. Suudi Hanedanı
Vahhabilik adlı dini görüşün
savunucusuydular.

James
Balfour

Abdülaziz
bin Suud

• Orta Doğu İngiltere'nin çıkarları
için çeşitli faaliyetlerde bulunan
Bell, Orta Doğu'da İngilizlerin
şimdi bile aktif oldukları Orta
Doğu politikasının kurucusu ve
planlayıcılarından biridir.
Mezopotamya bölgesindeki
Arap kabileleri Türklere karşı
kışkırtan faaliyetlerde
bulunmuştur. Ayrıca 1919
yılındaki Paris Konferansı’na
delege olarak katıldı ve Irak
devletinin sınırlarının
belirlenmesi için çalışmıştır.

• Türk Kurtuluş Savaşı'nın önderi,
Türkiye Cumhuriyeti'nin
kurucusu ve ilk
cumhurbaşkanıdır. Birinci
Dünya Savaşı sonrası
Anadolu’da başlayan Ulusal
Bağımsızlık Mücadelesi'nin
askerî, fikrî ve siyasi önderliğini
yapmış; modern Türkiye'yi
oluşturan devrim ve reformları
gerçekleştirmiştir. Aynı
zamanda Türkiye
Cumhuriyeti'nin kurucu siyasi
örgütü ve dönemin iktidar
partisi Cumhuriyet Halk
Fırkası'nın (daha sonra
Cumhuriyet Halk Partisi)
kurucusu ve ilk genel
başkanıdır.

Gertrude
Bell

Atatürk

• Mekke şerifi Hüseyin bin Ali'nin
oğlu Emir Faysal komutasındaki
düzensiz birliklerle birlikte
Osmanlı ordusuna karşı gerilla
mücadelesi verdi. I. Dünya
Savaşı'nın sonlarında İngiliz
hükümetini, Arapların
bağımsızlığının İngilizlerin
yararına olduğuna ikna etme
konusunda oldukça başarılı
oldu.

Lawrence

• Mısır hükümetinin istifası ve
gelişen hareketi askeri
yöntemlerle bastırmanın
güçlüğü karşısında uzlaşma yolu
arayan Allenby, Malta’da
tutuklu bulunan Vafd Partisi
lideri Zaglul ve arkadaşlarını
serbest bıraktı. Mısır'ı temsil
etmek üzere Barış
Konferansı'nın toplandığı Paris'e
giden Zaglul, belirgin bir başarı
kazanamamakla beraber bir
ulusal kahraman haline gelerek
milliyetçi hareket üzerinde
kesin bir hakimiyet kurdu.

Said Zaglul

• 1915-16 yıllarında Arapların Osmanlı
İmparatorluğuna karşı ayaklanmaları
durumunda İngilizlerin kendi
krallığını tanımasını istedi.
Oğullarından Faysal ise Suriye'de
bulunan Osmanlı komutanı Cemal
Paşa ile anlaşmaya çalıştı. 1916
ilkbaharında Cemal Paşa'nın Beyrut
ve Şam'da devlete ihanetle suçladığı
bazı Arap milliyetçilerini
astırmasının ve Osmanlı birliklerinin
Hicaz demiryolunu denetimi altına
almasının ardından, Şerif Hüseyin
krallığını ilan ederek, Haziran 1916'da
Osmanlı Devletine karşı ayaklandı.

• 1916’da Arap ayaklanması patlak
verdiğinde Osmanlılara karşı
sürdürülen askeri harekâtta
Faysal önemli rol oynadı. Bir
Arap birliği Eylül 1918'de Şam’ı
işgal etti ve İngilizlerle varılan
anlaşma çerçevesinde Faysal
Suriye kralı ilan edildi. Lübnan
ve Suriye’nin Fransız mandası
altına girmesi üzerine İngiltere
Faysal’ın kuracağı hükümetle,
ileri bir tarihte bağımsızlık
öngören bir antlaşma yapacaktı.
Faysal bu planı kabul etti ve
Irak'ta coşkuyla karşılanarak
Ağustos 1921'de tahta çıktı.

Şerif
Hüseyin

Kral Faysal

• 15 Aralık 1925'ten Rusların II.
Dünya Savaşı'nda ele
geçirmeleri ve onu istifaya
zorlayana kadar (16 Eylül 1941)
İran'ın şahıydı. Kaçar
Hanedanı’nın son şahı olan
Ahmet Kaçarı devirerek Pehlevi
Hanedanı’nı kurdu. Daha sonra
İran meclisi tarafından yaptığı
hizmetlerine karşılık ona Büyük
Rıza Şah adı verildi. Kurduğu
Pehlavi rejimi Laik, milliyetçi,
asker ruhlu ve anti-komünist bir
rejimdi.

• Amanullah Han ülkesinde bazı
sosyal reformları
gerçekleştirmek istiyordu.
1928'de uzun bir Avrupa
gezisine çıktı ve dönüşte
Türkiye'ye uğradı. Türkiye'deki
değişim ve Atatürk ile yaptığı
görüşmeler kendisini
derinlemesine etkiledi ve
Kabil'de reform hazırlıklarına
başladı. Niyetleri kabile reisleri
ve tutucu din adamları arasında
geniş tepki yarattı. Ülkede yer
yer ayaklanmalar baş gösterdi.

Rıza
Pehlevi

Amanullah
Han

Ortadoğu’da Manda
Yönetimleri
İngiltere

Fransa

Suudi Arabistan

Mısır

Dünya Savaşı sırasında yanında yer alan yerel liderlere
İngiltere'nin bağımsızlık vaadi üzerine Hicaz Emiri Şerif
Hüseyin kendini "Arap Ülkeleri Kralı" ilan etti. Ancak
İtilaf devletleri onu sadece Hicaz Kralı olarak tanıdı.
Şerif Hüseyin, oğullarını Irak ve Ürdün'e kral tayin etti
ve 5 Mart 1924'te halifeliğini ilan ederek bölgedeki
konumunu güçlendirdi. Başlangıçtan beri bölge liderliği
konusunda rekabet eden Necd Emiri Abdülaziz İbni
Suud, Şerif Hüseyin'e savaş açtı. Galip gelen İbni Suud
kendini Hicaz ve Necd Kralı ilan etti. İngiltere'nin
1927'de tanıdığı bu krallık 1932'de "Suudi Arabistan
Krallığı" adını aldı.

1882'de Mısır'ı işgal eden
İngiltere, Osmanlı
Devleti'nin savaşa
girmesiyle de 1914'te
topraklarına kattığını
açıklamıştı.Mısır
milliyetçilerinin çıkardığı
ayaklanmalar sonunda
İngiltere, 1922'de Mısır'ın
bağımsızlığını tanımak
zorunda kaldı. Ancak
İngiltere, Süveyş Kanalı
ve Mısır'daki yabancıların
haklarını korumayı
üzerine aldı.
Filistin

Suudi Krallığı'nın 1936'da Amerikan şirketi
Aramco'ya petrol ayrıcalığı vermesiyle ABD
bölgeye girmiş oldu.
Irak
İngiltere sömürge yollarını Akdeniz'den Basra Körfezi'ne
kadar birleştiren Irak topraklarına tam olarak egemen
olmak istiyordu. İngiltere, 1921'de Hicaz Kralı Şerif
Hüseyin'in oğlu Faysal'ı Irak krallığına getirdi. 30
Haziran 1930'da yapılan antlaşma ile Irak, bağımsızlığını
kazandı.

San Remo Konferansı'nda
İngiliz mandasına
bırakılan yerlerden biri de
Filistin'di. İngiltere'nin
Filistin'de "Yahudi yurdu"
kurma çalışmaları, Wilson
Prensipleri'ne uygun
olarak ABD tarafından
desteklendi.

Ürdün
Sınırları ve yönetim biçimi İngiltere'nin isteğine göre
Milletler Cemiyetinin kararıyla belirlenen Ürdün 1922'de
İngiltere'nin mandası olarak kuruldu. Başına Hicaz Kralı
www.tariheglencesi.com
Şerif Hüseyin'in oğlu Abdullah'ın getirildiği manda
yönetimi doğrudan Filistin'deki İngiliz komiserine
bağlıydı. Ürdün, bağımsızlığına 1946'da ı kavuştu,.

Suriye'nin çeşitli bölgelerinden
temsilcilerin oluşturduğu Suriye
Ulusal Kongresi, Mart 1920'de
merkezi Şam olmak üzere Lübnan
ve Filistin topraklarını da içine
alan Suriye Krallığı'nı kurdu.
Başına Kral Faysal'ın getirildiği bu
devlet, San Remo Konferansı'nda
tanınmadı.
İngiltere'ye, Lübnan ve Suriye ise
Fransa mandası altına verildi
Suriye'yi işgal eden Fransa, Kral
Faysal'ı tahttan indirerek bölgeyi
sıkı askerî denetimi altına aldı
Lübnan'ı, topraklarını iki kat
artırarak Suriye'den ayırdı.
Fransa'nın Suriye'yi eyaletlere
ayırarak federal bir düzen
kurması, Arapların tepkisini daha
da artırdı

Anadolu'da işgal ettiği yerlerde
Türk kuvvetlerine karşı
direnemeyen Fransa, Ankara
Antlaşması'yla Güney Doğu
Anadolu'yu boşaltarak bütün
dikkatini Suriye'ye yöneltti.
Kuvvet yoluyla buralarda
tutunamayacağını anlayınca
1926'da Lübnan'a, 1930'da da
Suriye'ye bağımsızlıklarını verdi.
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